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णनवेदन 
 

आधुचनक शासे्त्र, ज्ञानचवज्ञाने, िंत्र आचण अचियाचंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं त्यािप्रमाणे िारिीय प्रािीन 
संस्कृिी, इचिहास, कला इत्यादी चवषयािं मराठी िाषेला चवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञानदान करण्यािे 
सामर्थयय याव े हा उदे्दश लक्षाि घेऊन साचहत्य-संस्कृचि मंडळाने वाङ्मयचनर्ममिीिा चवचवध काययक्रम हािी 
घेिला आहे. मराठी चवश्वकोश, मराठी िाषेिा महाकोश, चवज्ञानमाला, िाषािंरमाला, आंिरिारिी-
चवश्विारिी, महाराष्ट्रेचिहास इत्यादी योजना या काययक्रमाि अंििभयि केल्या आहेि. 

 
२. मराठी िाषेला चवद्यापीठीय िाषेिे प्रगल्ि स्वरूप व दजा येण्याकचरिा मराठी िाषेि चवज्ञान, 

ित्त्वज्ञान, सामाचजक शासे्त्र आचण िंत्रचवज्ञान या चवषयावंरील संशोधनात्मक व अद्ययाव्  माचहिीने यु्ि 
अशा गं्रथािंी रिना मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकिा आहे. चशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी िाषेिा 
चवकास होईल, ही गोष्ट िर चनर्मववादि आहे. पण मराठी िाषेिा चवकास होण्यास आणखीही एक साधन 
आहे आचण िे साधन म्हणजे मराठी िाषेि चनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ मय हे होय. जीवनाच्या िाषेिि ज्ञान 
व संस्कृिी यािें अचधष्ठान ियार व्हाव ेलागेल. जोपययन्ि माणसे परकीय िाषेच्याि आश्रयाने चशक्षण घेिाि, 
कामे करिाि व चविार व्य्ि करिाि, िोपययन्ि चशक्षण सकस बनि नाही. संशोधनाला परावलंचबत्व 
राहािे व चविाराला अस्सलपणा येि नाही, एवढेि नव्हे िर वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञानचवज्ञानापासभन 
सवयसामान्य माणसे वंचिि राहिाि. 

 
३. संस्कृि व अन्य िारिीय िाषािंील आचण त्यािप्रमाणे इंग्रजी, फ्रें ि, जमयन, इटाचलयन, रचशयन, 

ग्रीक, लॅचटन इत्यादी पचिमी िाषािंील अचिजाि गं्रथािें व उच्च साचहत्यामधील चवशषे चनवडक पुस्िकािें 
िाषािंर ककवा साराशं–अनुवाद अथवा चवचशष्ट चवस्िृि गं्रथािा आवश्यक िेवढा पचरिय करून देणे हा 
िाषािंरमालेिा उदे्दश आहे. 

 
४. िाषािंर–योजनेिील पचहला काययक्रम मंडळाने आखभन ज्यानंा अग्रक्रम चदला पाचहजे अशी 

पािात्य व िारिीय िाषािंील सुमारे ३०० पुस्िके चनवडली आहेि. होमर व्हर्मजल, इस्स्कलस्, 
ॲचरस्टोफेनीस्, युचरचपचडस्, प्लेटो, ॲचरस्टॉटल्, थॉमस् अँक्वाइनस्, न्यभटन, डार्मवन, रुसो, काटं, हेगेल, 
जॉन स्टुअटय चमल, गटे, शे् सपीयर, टॉलस्टॉय्, दोस्िएव स्की, स्िाचनस्लाव स्की, बन्रान्ड रसेल, रुथ 
बेनेचड्ट, रायशनेबास, व्हाइटहेड, क्रोिे, माचलनवस्की, कॅचसरेर्, गॉडयन व्ही. िाइल्ड इत्याचदकािंा या 
िाषािंरमालेि समावशे केला आहे. संस्कृिमधील वदे, उपचनषदे, महािारि, रामायण, िरिािे 
नाट्यशास्त्र, संगीिरत्नाकर, ध्वन्यालोक, प्राकृिािील गाथासप्िशिी, चत्रपीटकािील चनवडक िाग 
इत्याचदकािंाही या िाषािंरमालेि समावेश केला आहे. 

 
५. मंडळाच्या िाषािंर–योजनेखाली मंडळाने आिापययन्ि अनेक अचिजाि गं्रथािी िाषािंरे 

प्रकाचशि केली आहेि. जॉन स्टुअटय चमलिे ‘On Liberty’, रूसोिे ‘Social Contract’, एम्. एन्. राँयिे 
‘Reason, Romanticism & Revolution’ व ‘Letters from Jail’, स्िाचनस्लाव स्कीिे ‘An Actor 
Prepares’, िुगेचनविे ‘Fathers & Sons’, रायशनेबाखिे ‘Rise of Scientific Philosophy’, गन्नर 
चमरदाल् िे ‘Economic Theory and Underdeveloped regions’, पा.ं वा. काणे यािें ‘History of 
Dharmashastra’, कोपलँडिे ‘Music & Imagination’, बन्रान्ड रसेलिे ‘Religion & Science’, 
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िेरझागीिे ‘Theoretical Soil Mechanics’, चवशाखादत्तिे ‘मुद्राराक्षसम्’, िरिमुनीिे ‘िरिनाट्यशास्त्र’ 
(अध्याय ६ व ७ आचण अध्याय १८ व १९), चनकोलाय मनुिीिे ‘Storia Do Mogor’, ए. से. चपगभ चलचखि 
‘Socialism Vs. Capitalism’ इत्यादी पुस्िकािंी िाषािंरे व सारानुवाद प्रकाचशि झाले आहेि. 

 
६. सरव्हँचटस्–चलचखि ‘Don Quixote’ या गं्रथाच्या दोन िागािंा मराठी अनुवाद श्री. दा. न. 

चशखरे पुणे यानंी केला असभन मंडळाच्या िाषािंरमालेखाली ‘डॉन चक्व्झोट’ िाग १ आधीि प्रकाचशि झाला 
आहे व आिा ‘डॉन चक्व्झोट’ िाग २ प्रकाचशि करण्यास मंडळास आनंद होि आहे. 
 
वाई लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
१४ पौष, १८९६. अध्यक्ष, 

प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र राज्य सादहत्य-संस्कृति मंडळ. 

२६ जानेवारी, १९७५.  
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ला माांचाचे सुप्रणसद्ध 
 

डॉन णिक्झोट याांचे जीवन व पराक्रम 
 

िांड–२ 
 

 
 

प्रकरि १ 
 

डॉन णिक्झोट याांच्या िारीणरक अस्वास्ायाणवषयी 
डॉन, पाद्री व न्हावी याांच्यामध्ये काय घडले? 

 
चसड हॅमेट बेनेगेली यानंी डॉनच्या चिसऱ्या मोचहमेबद्दल या इचिहासाच्या दुसऱ्या खंडाि असे 

चलचहले आहे की, जवळ जवळ िब्बल मचहनािर पाद्री व न्हावी या दोघानंी त्यािंी िेट घेिली नाही. हेिभ हा 
की, आपण त्यानंा िेटलो िर त्याचं्या मनाि जुन्या आठवणी जाग्या व्हायच्या आचण िी अिाट कृत्ये पुन्हा 
करण्यािी त्यानंा प्रवृत्ती व्हायिी. िे दोघे त्यानंा िेटले नसले िरी, त्यािंी पुिणी व त्यािंी घरधनीण यािंी 
िेट घेण्यास िे एक चदवसही िुकले नाहीि. पाद्री व न्हावी या दोघानंी पुिणीला व घरधचनणीस साचंगिले 
होिे की, “डॉन चक्व्झोट यािंी सेवा–शुश्रभषा काळजीपभवयक करा आचण त्यािें मन प्रसन्न राहण्यासाठी 
अत्यंि योग्य असा आहार त्यानंा द्या व त्याचं्या मेंदभला चवश्रािंी चमळेल असे करा, कारण त्याचं्या मेंदभि 
चबघाड झाल्यानेि हे सारे अनथय ओढवले.” 

 
पुिणी व घरधनीण यानंी त्या दोघा चहिकििकानंा असे आश्वासन चदले की, “आपल्या 

सभिनेप्रमाणेि आम्ही त्यािंी देखिाल करीि आहो आचण िशीि िी पुढे िालभ  ठेवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नािंी 
पराकाष्ठा करू. यािे एक कारण असेही आहे की, अधभन–मधभन त्यािें डोके िाळ्यावर आलेले चदसिे.” 

 
रोग्यािी ही सुधारणा ऐकभ न पाद्री व न्हावी यानंा फार हषय झाला. डॉन यानंा मंिरलेल्या गाडीिभन 

त्याचं्या घरी आणभन पोिचवण्यािी जी यु्िी आपण केली, चििेि हे फल होय असे त्यानंा वाटले. या 
यु्िीिा वृत्तािं या महत्त्वाच्या व समयोचिि इचिहासगं्रथाच्या प्रथम खंडाच्या शवेटच्या प्रकरणाि येऊन 
गेलेला आहे. 

 
रोग्यािी ही सुधारणा कळल्यानंिर, त्याला िेटण्यािा त्या दोघानंी चनिय केला. जवळजवळ 

असाध्य वाटणारा रोग बरा होण्याच्या मागावर चकिपि आला आहे, हे आपण प्रत्यक्ष पहावे, असे त्यानंा 
वाटले. डॉनच्या चशलेदारी मोचहमेबद्दल त्याचं्याजवळ ब्र काढावयािा नाही, असेही त्यानंी ठरचवले. नाही 
िर नुकिीि िरून आलेली त्यािंी नाजभक जखम पुन्हा चिघळावयािी. 
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थोड्याि सागंावयािे म्हणजे, िे दोघे डॉनच्या िेटीस गेले. त्यावळेी डॉन आपल्या अंथरुणावर 
बसलेले होिे. त्यावळेी त्याचं्या अंगाि लोकरीिे चहरव े जाकीट होिे आचण त्याचं्या डो्यावर िाबंडी 
‘टोलेडो’ टोपी होिी. पण िो चबिारा चशलेदार यावळेी इिका वाळलेला व खंगलेला होिा की, एकाद्या 
हाडाच्या सागंाड्यासारखा िो चदसि होिा. त्याने या उियिािें अत्यंि आदबीने स्वागि केले. त्यानंी 
प्रकृिीबद्दल पृच्छा केली असिा डॉन यांनी आपल्या प्रकृिीिी सारी हचककि साचंगिली. त्यावळेी डॉन 
मोठ्या चववकेाने आचण अत्यंि संुदर िाषेि बोलि होिे. 

 
नाना चवषयावंर गप्पासप्पा केल्यानंिर शवेटी िे राज्यकारिाराच्या चवषयाकडे वळले, आचण 

सरकारिे स्वरूप काय असाव ेयािी ििा करू लागले. “जनिेिे हे गाऱ्हाणे दभर झाले पाचहजे पण जनिेिी 
िी िक्रार खोटी आहे. समाजािील ही रूढी सुधारली पाचहजे आचण िी गाडली पाचहजे. नव्हे, नव ेकायदेि 
चनमाण केले पाचहजेि.” असे चवचवध चविार त्या चिघाचं्या बोलण्याि येऊन गेले. जणभ काही िे आपल्या 
युगािील लायकगयस ककवा सोलॉन होिे. त्यानंी आपल्या प्रजासत्ताक राज्याला असे काही नव े वळण 
इि्या झपाट्याने चदले की, िी राज्यपद्धिी िट्टीि घालभन नव्या मुशीि चििी नवी मभिीि त्यानंी चनमाण 
केली. प्रत्येक चवषयावर बोलिाना डॉन चक्व्झोट यानंी इि्या चववकेाने युस््िवाद केले की, त्याचं्या 
िेटीस आलेल्या त्या दोन चमत्रािंी हे पभणयपणे िाळ्यावर आले आहेि अशी पक्की खात्री झाली. 

 
या ििेिे वेळी डॉनिी पुिणी व घरधनीण उपस्स्थि होिी. डॉनिी चविारश्िी शाबभि असल्यािी 

अनेक लक्षणे या ििेि त्याचं्या दृष्टोत्पत्तीस आली. िेव्हा त्यानंा वाटले, परमेश्वराने आपल्यावर ही 
अलौचकक कृपा केली आहे, त्याबद्दल त्यािे आिार मानाव े चििके थोडेि. डॉनच्या प्रकृिीि ही चवलक्षण 
सुधारणा झालेली पाहभन पाद्रीमहाशयानंा चवस्मय वाटला. डॉन पभणयपणे बरे झाले आहेि की नाहीि, यािी 
कसोटी लावण्यासाठी त्यानंी आपला पभवीिा चनिय बदलला. डॉनच्या चशलेदारी मोचहमेिी ििा 
टाळण्यािा चनिय त्यानंी केला होिा, िो बदलभन त्यानंी त्यानंा जगािील घडामोडींच्या बािम्या सागंण्यास 
सुरवाि केली. त्यापंैकी एक म्हणजे, “दरबाराि चवश्वसनीय रीत्या असे वृत्त आले आहे की, प्रिडं सैन्य 
घेऊन ग्रँड चसन्यॉर स्वारी करून येि आहे. या स्वारीिे वादळ कोणावर कोसळेल हे कोणासि माहीि 
नाही. पण सारे स् रस्िी जग ियिीि झालेले आहे. बहुधा प्रत्येक वषी असे िय त्यानंा पडिेि. चसचसली व 
नेपल्स याचं्या चकनाऱ्यािें आचण माल्टा बेटािे संरक्षण करण्यािी व्यवस्था राजेसाहेब करीि आहेि.” 

 
यावर डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “राजेसाहेब आपल्या मुलखािे संरक्षण योग्य वेळी करीि आहेि, हे 

अत्यंि ििुर योद्धध्याला शोिेसेि आहे. त्यानंी िसे केल्यामुळे शत्रभला अकस्मा्  हल्ले करण्यािी संधी 
चमळणार नाही. िरी पण या प्रकरणी आमिा सल्ला घेिला िर आम्ही दुसऱ्याि प्रकारिी ियारी करावयास 
त्यानंा सागंभ. िी यावळेी राजेसाहेबाचं्या कल्पनेिही नसेल, असे आम्हास वाटिे.” 

 
डॉन महाशयािें हे मि ऐकभ न पाद्री मनाि म्हणाला, “आिा देवि डॉनला वािवो! चबिारा डॉन! 

मभखयपणाच्या चशखरावरून आिा िो िोळेपणाच्या दरीि कोसळि आहे.” 
 
न्हाव्याच्या मनािही िोि चविार आला. डॉन चक्व्झोट यानंी आपली िव्य योजना आपल्याला 

सागंावी, अशी त्याला इच्छा झाली आचण िो म्हणाला, “पण हे सागंायिे कुणी? न जाणो आपली ही िरिभद, 
राजेमहाराजानंा जो अप्रस्िुि उपदेश केला जािो, त्यापैकीि एक असेल.” 
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“छेेः छेेः, श्री. चरमर, िसे मुळीि नाही. आमिी योजना आगाऊपणािी नाही की उमयटपणािी 
नाही. िी अत्यंि चववेकीं आहे.” 

 
“मी जे बोललो त्याि, महाराज, आपल्याला दुखचवण्यासारखे काहीि नाही.” न्हावीबुवा उत्तरले. 

“सामान्यिेः आपल्याला असे आढळभन येिे की, राजेसाहेबापंुढे ज्या योजना माडंल्या जािाि, त्यापंैकी 
बहुिेक अव्यवहायय िरी असिाि ककवा िऱ्हेवाईक िरी असिाि आचण राजा ककवा राज्य यानंा अपायकारक 
असिाि.” 

 
“पण आमिी योजना अव्यवहायय नाही, हास्यास्पदही नाही आचण राजा ककवा राज्य यानंा िर 

मुळीि अपायकारक नाही. छेेः छेेः िशी िी मुळीि नाही. िी अत्यंि सोपी आहे, अचिशय चविार करून 
ियार केलेली आहे, आचण आिापयंि कोणाही मानवाने बनचवली नसेल इिकी छोटी आहे.” डॉन चक्व्झोट 
अचिमानाने उद गारले. 

 
िे ऐकभ न पाद्री म्हणाला, “आपली योजना आम्हासं चनवदेन करण्यास आपण फार चवलंब लावीि 

आहा, असे मला वाटिे.” 
 
डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िुम्हाला मोकळ्या मनाने सागंावयािे िर आमिी योजना या क्षणी या 

स्थळी िुम्हाला चनवदेन करण्यास आम्ही नाखभष आहो. कारण िसे केले िर उद्या िी बािमी 
प्रधानमंडळािील कोणाच्या कानी जाऊन पोहोिेल, आचण आमच्या योजनेिे फल दुसऱ्या कोणी उपटल्यािे 
आम्हास पहावे लागेल.” 

 
“माझ्यापुरिे बोलावयािे िर राजा ककवा राणी, चशपाई ककवा चशलेदार—या परृ्थवीिलावरील 

कोणाही माणसाला मी आपली योजना कदापी सागंणार नाही, असे मी ईश्वरसाक्ष विन देिो. आपल्या 
शिंर मोहोरा व दुड्या िालीिे खेिर यािंी िोरी झाल्यािी वदी देण्यासाठी या पाद्रीमहाशयानंी 
राजेसाहेबाजंवळ जे अद ििु चनवदेन केले होिे, त्याच्या प्रारंिी त्यांनी अशीि शपथ घेिली होिी.” न्हावी 
म्हणाला. 

 
यावर डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िी िोरीिी कहाणी आम्हाला मुळीि माहीि नाही. पण 

न्हावीमहाशयाचं्या शपथेने आमिे समाधान झाले आहे; कारण िे प्रामाचणक आहेि असा माझा चवश्वास 
आहे.” 

 
पाद्रीमहाशय आवशेाने म्हणाले, “आचण जरी हा न्हावी प्रामाचणक नसिा िरी या बाबिीि मी 

त्याच्या सच्चेपणािी ग्वाही चदली असिी. िो मुका असिा िर त्याने आपल्या योजनेिा चजिका बभ्रा केला 
असिा, त्याहभन अचधक िो आिाही करणार नाही, हे मी त्याच्या विीने सागंिो. आपण कोणिीही चशक्षा 
चदली, िरी िो आपल्या मौनािा िगं करणार नाही.” 
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“आचण पाद्रीमहाराज. आपल्याबद्दल ग्वाही कोण देणार?” डॉन चक्व्झोट यानंी चविारले िेव्हा 
पाद्र्याने उत्तर चदले, “माझा व्यवसाय िी ग्वाही देईल. त्या व्यवसायामुळे मी गुप्ििा पाळण्यास बाधंलेला 
आहे.” 

 
“वाेः! फारि नामी!” डॉन चक्व्झोट हषयिराने ओरडले व म्हणाले, “राजेसाहेबानंी आिा अचधक 

काही करू नये— फ्ि आमच्या राज्याि सवयत्र चवखुरलेले जे जे चशलेदार असिील, त्या सवांनी एका 
चवचशष्ट चदवशी आमच्या दरबाराि उपस्स्थि राहाव ेअसा जाहीरनामा काढावा. हा जाहीरनामा कळल्यावर 
पाि–सहाि चशलेदार दरबाराि आले िरी त्याचं्यामध्ये असा एखादा बहाद्दर चनघेल की, जो एकटा 
िुकय स्िानच्या साऱ्या संयु्ि सैन्यािा धुव्वा उडवभ शकेल. सद गृहस्थहो, आम्ही काय सागंि आहो, हे कृपा 
वरून नीट ध्यानी घ्या आचण आम्हाला आपल्याबरोबर दरबाराि घेऊन िला. दोन लाख माणसाचं्या 
लष्ट्करािा चवध्वसं एका सरदाराने करणे आचण िो चवध्वसं सवांना चमळभन एकि गळा असल्याइि्या 
चशिाफीने करणे ककवा सारे सैचनक साखरेच्या पाकािे असल्याइि्या सहजपणे करणे, ही काय िुम्हाला 
नवीन गोष्ट वाटिे? 

 
“अशा िमत्कारानंी िरलेले चकिी इचिहास–गं्रथ आहेि, हे िुम्हाला माहीिि आहे. सुचवयाि 

डॉन बेचलयाचनस आज चजविं असिे िर त्यािें माझ्याशी शत्रतु्व झाले असिे, कारण त्याचं्याचशवाय मी 
कोणालाही चशव्या देि नाही. अमचॅडस डी गाँल याचं्या प्रदीघय परंपरेिील कोणी एखादा सरदार आज 
चवद्यमान असिा आचण त्यािी या िुकांशी गाठ पडली असिी, िर त्यािंी चकिी शोिनीय अवस्था झाली 
असिी! िथाचप मला अशी आशा वाटिे की, परमेश्वर आपल्या लेकराकडे कृपादृष्टीने पाहील आचण प्रािीन 
युगािील वीराइंिका नसला िरी त्याचं्याइिके धैयय अंगी असणारा एखादा शभर पुरुष चनमाण करील. माझ्या 
म्हणण्यािा अथय काय आहे, हे ईश्वर जाणिो. मी अचधक काही बोलि नाही.” 

 
डॉनिे हे िाषण ऐकभ न त्यािी पुिणी म्हणाली, “हाय रे देवा! अजभन काकानंा चशलेदार होण्यािी 

स्वप्नं पडिाहेि, असे मला नक्की वाटिे.” 
 
“चशलेदार म्हणभनि मी मरणार!” डॉन चक्व्झोट आवेगाने उद गारले, “म्हणभन िे िुकय  कोणत्याही 

स्थळी चन कोणत्याही वळेी येऊन उिरोि आचण चमळेल चििके सारे सैन्य िेथे उिे करोि, आम्हाला त्यािी 
िीिी नाही. माझ्या म्हणण्यािा अथय काय आहे, हे ईश्वर जाणिो, असे मी पुनेः म्हणिो.” 

 
नंिर न्हावीदादा म्हणाले, “सद गृहस्थहो, मी आपल्याला एक छोटी गोष्ट सागंभ इस्च्छिो. सेस्व्हल 

प्रािंाि िी घडलेली आहे चन जणभ काही आपल्या प्रस्िुि कायाला उदे्दशभनि आहे, असे मला खरोखर वाटिे. 
म्हणभन िी सागंण्यािी मला फार इच्छा होिे.” 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी संमिी चदली. पाद्री आचण इिर मंडळी िी गोष्ट ऐकण्यास उत्सुक होिे. िेव्हा 

न्हावीदादानंी आपली गोष्ट सुरू केली :— 
 
“एका माणसािा मेंदभ चबघडला, म्हणभन त्याच्या नािलगानंी त्याला सेस्व्हल येथील पागल-घराि 

ठेवले. त्याने नागरी कायद्यािा अभ्यास केलेला होिा आचण ओसभना येथे कायद्यािी पदवी घेिली होिी. िी 
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पदवी त्याने सालामकँा येथे घेिली असिी, िर िो त्याच्या आधीि वडेा झाला असिा असे पुष्ट्कळ लोकािें 
मि आहे. पागल-घराि काही वष ेराचहल्यानंिर त्याला असे वाटभ  लागले की, आपण आिा बरे झालो आहे. 
या समजुिीने त्याने धमयगुरूला (आिय चबशपला) एक पत्र चलचहले. 

 
“िे पत्र कळकळीने ओिप्रोि िरलेले होिे आचण अत्यंि चववेकाने चलचहलेले आहे, असे िासि 

होिे. त्या पत्राि त्याने चलचहले होिे की, “परमेश्वराच्या कृपेने मी बुचद्धभ्रंशापासभन पभणयपणे मु्ि झालो आहे. 
म्हणभन आपण आपल्या अचधकारािा उपयोग करून मला येथील दुेःखािभन सोडवावे, अशी माझी चवनंिी 
आहे. माझ्या नािलगानंा माझ्या कजदगीिा उपिोग घेण्यािी इच्छा असल्यामुळे त्यानंी मला येथे डाबंभन 
ठेवले आहे आचण सत्यस्स्थिी दडपभन टाकभ न मला येथे मरेपयंि वेडा म्हणभन ठेवण्यािा त्यािंा इरादा आहे.” 

 
“या चवषयावर त्याने त्या धमयगुरूला पुष्ट्कळ पते्र चलचहली. िी सवय समंजसपणाने व चववकेाने 

चलचहलेली होिी. त्यािंा पचरणाम झाल्यामुळे त्या धमयगुरूने आपल्या एका चशष्ट्याला आदेश चदला, “त्या 
पागल–घराच्या संिालकाकडे जाऊन खरे काय आहे यािी िौकशी कर आचण पत्रलेखकािे वडे जर 
गेलेले असेल िर त्याला मोकळे सोडण्यास िे ियार आहेि का यािी िौकशी कर.” 

 
“त्याप्रमाणे िो चशष्ट्य गेला आचण त्याने त्या संिालकाला चविारले, ‘या कायद्याच्या पदवीधरािी 

अवस्था आिा कशी आहे?’ िेव्हा त्याला सागंण्याि आले, ‘अजभन िो वडेाि आहे. काही काही वेळा मात्र िो 
अत्यंि ििुर माणसाप्रमाणे बोलिो पण थोड्याि वेळाि त्याला पभवीप्रमाणे वडेािे झटके पुन्हा येिाि. िुम्ही 
स्विेः त्याच्याशी बोलभन पाहा म्हणजे त्यािे शहाणपणािे बोलणे व वडेािे झटके येणे या दोहोंिा अनुिव 
िुम्हाला येईल.” 

 
हा प्रयोग करून पाहण्यािा चनिय त्या चशष्ट्याने केला आचण िो त्या वडे्या माणसाकडे गेला. एका 

िासाहभन अचधक काळ िो त्याच्याशी बोलि राचहला. त्या साऱ्या वळेाि त्याला त्याच्या मेंदभिील चबघाडािी 
छटा लवमात्रही आढळली नाही. उलट, िो इि्या शािंपणे बोलि होिा– आचण प्रत्येक प्रश्नाला इिकी 
सरळ व समपयक उत्तरे देि होिा– की, त्यािी चविारश्िी शाबभि असल्यािी त्या चशष्ट्यािी खात्री पटली; 
एवढेि नव्हे िर, त्या वडे्याने त्या पागल–घराच्या िालकावर असाही आरोप केला की, ‘माझ्या 
नािलगानंी चदलेल्या देणग्यानंा िलुभन िुम्ही आपल्याकडे येणाऱ्या माणसानंा असे सागंिा की, हा माणभस 
अजभन भ्रचमष्ट आहे– फ्ि अधभनमधभन िो शहाण्यासारखे वागिो.’ खरे म्हणजे त्यािा मोठ्यािला मोठा शत्रभ 
म्हणजे त्यािी मालमत्ता. िी चमळचवण्यािा मोह त्यािे आप्ि सोडभ  शकि नाहीि. आचण म्हणभन ज्या ईश्वरी 
कृपेने िो पुन्हा शहाणा झाला आहे, िी कृपा मान्य करीि नाहीि.’ 

 
थोड्याि म्हणजे, त्या वेड्याने आपली बाजभ इि्या कुशलिेने माडंली की, त्या पागलघराच्या 

िालकाबद्दल कोणालाही संशयि यावा आचण त्यािे आप्ि लोिामुळे माणुसकीला सोडभन वागि आहेि, 
अशी त्यािंी बदनामी व्हावी आचण िो स्विेः मात्र पभणय चववकेचनष्ठ असल्यािी खात्री पटावी. त्यामुळे त्याला 
आपल्याबरोबर घेऊन जाण्यािे त्या चशष्ट्याने ठरचवले. िसे केल्याने आपल्या धमयगुरूला या सवय 
प्रकरणािील सत्य समजभन येऊन समाधान होईल, असे त्याला वाटले. म्हणभन त्या िोळ्या-िाबड्या 
चशष्ट्याने त्या िालकाला चवनंिी केली की, हा पदवीधर प्रथम येथे आला िेव्हा त्याने जे कपडे 
आपल्याबरोबर आणले होिे, िे परि द्या. त्या िालकाने त्या चशष्ट्याला परोपरीने साचंगिले की, ‘हा माणभस 
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अजभन वडेा आहे आचण त्यािा मेंदभ चबघडलेला आहे.’ त्या चशष्ट्याला आपल्या योजनेपासभन परावृत्त 
करण्यासाठी श्य िे सवय युस््िवाद त्या िालकाने केले, पण पालर्थया घड्यावर पाणी! त्या वेड्याला यापुढे 
िेथे क्षणिरही ठेवण्यास िो चशष्ट्य ियार नव्हिा. म्हणभन त्या िालकाने धमयगुरूिी आज्ञा मानली आचण त्या 
वडे्या माणसाला त्यािे सुव्यवस्स्थि व सभ्य माणसाला शोििील असे कपडे परि चदले. 

 
“वडे्याने आपली पागलपणािील वसे्त्र टाकभ न चदल्यानंिर आचण समंजस माणसासारखे कपडे 

पचरधान केल्यानंिर पदवीधराने चशष्ट्याला चवनचवले की, माझ्या समदुेःखी चमत्रािंा चनरोप घेण्यािी 
परवानगी आपण मला कृपया द्यावी. िेव्हा चशष्ट्य त्याला म्हणाला, ‘या घरािील (वडेे) लोक पाहण्यािी 
मलाही इच्छा आहे, म्हणभन मी िुझ्याबरोबर येिो.’ 

 
मग िे माडीवर गेले आचण त्याचं्याजवळ उिे असलेले काही लोकही चजना िढभन वर गेले. िेथे 

जािाि त्या पदवीधराला एक कपजरा चदसला. ियंकर वडे लागलेला एक माणभस त्याि होिा. पण यावळेी 
िो शािं व थंड होिा. त्याला उदे्दशभन िो पदवीधर म्हणाला, 

 
“बधंो, मला सागंण्यासारखी काही सेवा आहे काय? मी आत्ता लवकरि माझ्या घरी जाणार आहे. 

देवािी दया आचण कृपा अपार आहे. त्यानेि मला बरे केले. मी त्यािे चकिी आिार मानभ? िाई, समाधानाि 
राहा आचण सवयज्ञ ईश्वरावर चवश्वास ठेव. त्याने जशी माझ्यावर कृपा केली िशीि िो िुझ्यावरही करील, 
अशी मला आशा वाटिे. मी िुला काही चनवडक खाद्यपदाथय खात्रीने पाठवीन. िे िभ अवश्य खाल्ले पाचहजेस, 
अशी माझी इच्छा आहे. कारण मी िुला एक गोष्ट सागंिो. माझ्या अनुिवामुळे चिच्यावर माझा चवश्वास आहे. 
िी गोष्ट ही की, आपली पोटे चरकामी असिाि आचण आपल्या मेंदभि िके्र चफरि असिाि, त्यामुळे आपला 
सारा वेडेपणा चनमाण होिो. म्हणभन दोस्िा, धीर धर आचण प्रसन्न राहा. कारण दुदैव आले असिाना जो 
माणभस चखन्न होिो, त्यािी प्रकृिी चबघडिे आचण िो स्मशानिभमीिा रस्िा धरिो.” 

 
“त्या खोलीशजेारीि दुसरा एक वडेा माणभस होिा. िो हे सारे िाषण काळजीपभवयक ऐकि होिा. 

त्याला आपल्या शजेाऱ्यािा हेवा वाटि होिा. िो एका जुन्या िटईवर अगदी उघडा–नागडा बसला होिा. 
िो िाडकन् उठभन उिा राचहला आचण ओरडला, ‘कोण आहे िो? पुरा बरा होऊन शहाणा–सुिा होऊन 
इथभन कोण चनघभन जाि आहे?’ 

 
‘बधंो, मी येथभन चनघभन जाि आहे.’ त्या पदवीधराने उत्तर चदले. ‘येथे अचधक काळ थाबंण्यािी मला 

गरज नाही. ईश्वराच्या असीम कृपेने आचण आशीवादाने मी पभणय बरा झालो आहे. त्याबद्दल मी ईश्वराला नम्र 
िावाने हार्मदक धन्यवाद पुनेः पुनेः देिो.’ यावर िो वडेा म्हणाला, ‘डॉ्टर, िुम्ही काय म्हणि आहा यािा 
नीट चविार करा. सैिान िुम्हाला िरुळ न घालो. येथभन एक पाऊल पुढे टाकभ  नका– आपल्या जुन्या 
खोलीला चिकटभन राहा. नाही िर, येथभन बाहेर गेल्यावर िुम्हाला पुनेः या खोपटाि आणभन टाकले जाईल. 
त्यामुळे िुम्हाला केवढा मनस्िाप होईल! िो टाळा आचण येथेि राहा.’ 

 
यावर पदवीधर उत्तरला, “छेेः छेेः, मी पुनेः येथे परि येण्यािा प्रश्नि उद िवि नाही, असे मी 

खात्रीने सागंिो. मी पभणय बरा झालो आहे, हे मी जाणिो.” 
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“िभ आचण बरा? लवकरि पाहभ आपण खरे काय आहे िे!” िो वडेा ओरडभन म्हणाला, “मी चनरोप 
देिो िुला. ज्या देवराज जव्हिा प्रचिचनधी म्हणभन मी या परृ्थवीिलावर आलो आहे, त्याच्या शपथ सागंिो 
की, िुझी बुद्धी शाबभि आहे, असे म्हणभन िुला मु्ि करण्याि सेस्व्हल शहराने गुन्हा केला आहे. त्याबद्दल मी 
त्या सवय शहरावर असा ियंकर सभड उगवीन की, त्यािी आठवण त्याला युगानुयुगे चनरंिर राहील. िथास्िु! 
सुवशेधारी चनबुयद्ध प्राण्या! असा सभड घेणे मला श्य आहे, हे िुला माहीि नाही काय? स्वगािील िप्ि 
चवद्युत्पाि माझ्या हािी आहेि आचण त्याचं्या बळावर मी सारे जग माझ्या वियस्वाखाली व ियाखाली ठेवले 
आहे. घनगंिीर गजयना करणारा जव्ह िो मीि! मी सारे जगि िस्मसाि करू शकेन. पण चमत्रा, थाबं, मी 
त्या मभखय नगरीला अशी ियानक चशक्षा न देिा दुसरीि चशक्षा देिो. िी म्हणजे आकाशािील पभरचनयंत्रणािे 
सारे दरवाजे मी बदं करून टाकिो म्हणजे या शहरावर पजयन्यािा एक कबदभही पडणार नाही. एवढेि नव्हे 
िर, या शहराच्या आसपासच्या मुलुखावरही िब्बल िीन वष ेपावसािा थेंब पडणार नाही. माझा हा शाप 
अटळ आहे. मी हा शाप देईन त्या क्षणापासभनि त्यािा प्रिाव चदसभ लागेल. हाेः हाेः! अरे, काय िभ मु्ि 
झालास? बरा झालास? शुद्धीवर आलास? आचण मी? येथे वडेा म्हणभन, भ्रचमष्ट म्हणभन, कोंडला जाऊ? मी 
फाशी जाईन, पण त्या नगरीवर पजयन्यवृष्टी करणार नाही.” 

 
त्या वडे्याच्या उच्च स्वरािील प्रक्षबु्ध धम्या िेथील प्रत्येकजण कान देऊन ऐकि होिा. पण त्या 

पदवीधराने त्या चशष्ट्याकडे वळभन त्यािा हाि आपल्या हािाि घेिला आचण म्हटले, ‘महाराज, या वडे्याच्या 
धम्यानंी िुम्ही आपल्याला त्रास करून घेऊ नका. त्याच्याकडे लक्षि देऊ नका. िो जर जव्ह असेल 
आचण पजयन्यवृष्टी थाबंचवणार असेल िर मी पजयन्यदेविा नेप्च्यभन आहे. म्हणभन, जरूर िेथे माझ्या इच्छेस 
येईल चिि्या वळेा मी पाऊस पाडीन.’ 

 
िेव्हा त्या चशष्ट्याने उत्तर चदले, “नेप्च्यभनमहाराज, श्रीमान जव्हना प्रक्षबु्ध करणे सोयीिे नाही. 

म्हणभन माझी आपल्याला चवनंिी आहे की, आणखी काही काळ आपण येथेि राहण्यािी कृपा करावी. पुढे 
मला सवड होईल त्यावेळी मी पुनेः आपल्या िेटीस येईन आचण आपल्याला येथभन घेऊन जाईन.” त्या 
पागल–घरािा िालक आचण िेथे जमलेली मंडळी यानंा आपले हंसभ आवरेना. त्यामुळे त्या चशष्ट्यािीही 
हसिा हसिा पुरेवाट झाली. थोड्याि सागंायिे िर, नेप्च्यभनमहाराजाचं्या अंगावरील सारे कपडे उिरले 
गेले आचण त्यानंा स्विेःला पभवी जेथे होिे िेथेि ठेवण्याि आले. झाले! संपली माझी गोष्ट.” 

 
“ठीक, न्हावीदादा,” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “ही गोष्ट आपल्या सध्याच्या प्रसंगाला नेमकी लागभ 

पडिे, आचण म्हणभन िुम्हाला िी सागंण्यािा मोह आवरला नाही, होय ना? िले िले दाढीकापेमहाराज! 
िाळणीिभन ज्याला चदसि नाही, िो चकिी आंधळा म्हणावा? िािुया-िािुयाि, धैया-धैयाि, सौंदया-
सौंदयाि, घराण्या-घराण्याि िुलना करणे नेहमीि चकिी चहडीस व भ्रामक असिे, हे आपल्या 
उपयु्ििावादी खुद्द स्वारीस माहीि नाही काय? मी समुद्रदेव नेप्च्यभन नाही आचण मी शहाणा नसिाना 
शहाणा असल्यािे सोंगही करीि नाही, समजले न्हावीदादा? माझ्या साऱ्या कायांिा उदे्दश एकि आहे– 
आचण िो म्हणजे ज्या काळाि शभर चशलेदारी ऐन िराि आली होिी िो सौयािा काळ पुनेः चजविं 
करण्यासाठी धडपडणे. आचण िशी धडपड न केल्याबद्दल हे जग दोषास चकिी पात्र आहे, यािी जाणीव 
त्याला करून देणे. पण खरोखर आपल्या या कचलयुगाला प्रािीन काळािील महान् सौयािा उपिोग 
घेण्यािी पात्रिाि नाही. अहाहा! िो प्रािीन काळ! त्यावळेी राज्यािे संरक्षण करणे, संुदर युविींिे रक्षण 
करणे, अनाथ अियकािें पालन करणे, अरेरावी व जुलुम-जबरदस्िी करणाऱ्यानंा अद्दल घडचवणे आचण 
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नम्रिेने वागणाऱ्यानंा बचक्षसे देणे— अशी सत्कृत्ये िे शभर चशलेदार करीि असि. पण आिािे बहुिेक सरदार 
आपल्या अंगावर चदमाखदार व जरिारी कपडे घालभन त्यािंा खुळखुळ आवाज करीि असिाि. खरे म्हटले 
िर, चिलखि घालण्याि त्यानंा िभषण वाटले पाचहजे. आिािा कोणिाही सरदार, मोकळ्या मदैानािील 
खडबडीि जचमनीवर, िरिक्कम पोलादी पोषाख नखचशखान्ि करून, अपायकारक हविे चनजणार नाही. 
पभवीिे बहाद्दर चशलेदार रात्रीच्या वळेी चरकीबीिभन आपले पाय न काढिा आपल्या िाल्यावरि रेलभन 
आपल्यावर आक्रमण करून येणाऱ्या चनद्रादेवीला परिवभन लावीि असि— चिला कधीही वश होि नसि. 
असे चशलेदार आिा कोठे आहेि? 

 
“असा एक िरी चशलेदार मला दाखवा की, जो प्रथम अफाट जंगलािभन िालि गेलेला आहे, उंि 

डोंगर िढभन गेला आहे, खवळलेल्या िुफानी समुद्राच्या िीषण चकनाऱ्यावरून प्रवास करीि गेला आहे, शीड 
ककवा वल्हे नसलेली छोटी होडी चकनाऱ्यावर पाहिाि अदम्य उत्साहाने त्या होडीि उडी घेण्याइिके धैयय 
दाखवीि आहे, आचण समुद्राच्या त्या अकज्य लाटावंर स्विेःला झोकभ न देि आहे— त्या लाटा त्याला कधी 
आिाळापयंि उंि िढवीि आहेि, िर कधी समुद्राच्या सखोल अंियामी वगेाने लोटीि आहेि— आचण 
िरीही आपल्या अकंुचठि धैयाने िो त्या अत्यंि ियानक वादळावर माि करीि आहे, जेथभन िो चनघाला 
िेथभन वीस हजार कोसावंर िो जाऊन पोिला आहे, आचण एका दभरच्या अज्ञाि प्रदेशाि दाखल होि आहे, 
व अशी काही धाडसी कृत्ये करीि आहे की, जी िमयपत्रावर नव्हे, िर कॉचरस्न्थअन चपिळी पत्र्यावर नोंदली 
जावीि. पण हाय! पचरश्रम व जागरूकिा याचं्यावर आिा आळस व नामदयपणा यानंी माि केली आहे. 
उद्योगशीलिेवर आळशीपणाने, सद गुणावर दुगुयणाने, व पराक्रमावर उमयटपणाने, माि केली आहे. पभवींच्या 
त्या सुवणययुगाि उत्कषय पावलेल्या व स्त्रीदाचक्षण्याच्या कैवाऱ्यामंध्ये रूढ झालेल्या शस्त्राचं्या प्रयोगावंर, आिा 
युद्धशास्त्राच्या केवळ िाचत्त्वक प्रचिपादनाने कुरघोडी केली आहे. त्या सुचवयाि अमचॅडस डी गॉलहभन 
अचधक पराक्रमी व अचधक सन्मान्य अशा सरदारािे नाव आिा आपल्याला कोठभन ऐकावयास चमळणार? 
इंग्लंडच्या पामेचरनपेक्षा अचधक चववकेी माणभस कोण लािणार? चवशुद्ध िाचरत्र्याच्या चटराटेंपेक्षा अचधक 
सौजन्यशील व परोपकारी माणभस कोण आहे? ग्रीसमधील चलझाटेपेक्षा अचधक शभर कोण आहे? डाँन 
बेचलयाचनसपेक्षा अचधक चवध्वसं करणारा कोण आहे? गॉलच्या पाचरयनपेक्षा अचधक चनियय कोण आहे? 
चहरकॅचनयाच्या फेले्स माटेपेक्षा अचधक धडाडीिा कोण आहे? एस्प्लॅस्न्डयनपेक्षा अचधक प्रामाचणक कोण 
आहे? थे्रसच्या चसचरऑन चगलोपेक्षा अचधक सुजाण कोण आहे? रोडोमॉन्टपेक्षा अचधक बहाद्दर कोण आहे? 
राजा सोचब्रनोपेक्षा अचधक समंजस कोण आहे? चरनाल्डोपेक्षा अचधक साहसी कोण आहे? ओलांडोपेक्षा 
जास्ि अकज्य कोण आहे? रोजेरोपेक्षा अचधक सुस्विावी व सुजन कोण आहे? (टर्मपनच्या मिाप्रमाणे) 
रोजेरोिे वशंज फेरारािें ड्यभक हे होिे. पाद्रीमहाशय, हे सारे योदे्ध— आचण आणखीही पुष्ट्कळ नावे मी सागंभ 
शकेन– हाडािे चशलेदार होिे, आचण आपल्या दाचक्षण्यपभणय संस्कृिीिे वैिवशाली दीप होिे. अशी माणसे 
राजेसाहेबानंी आपल्या नोकरीि ठेवावी, असा सल्ला मी त्यानंा देईन. िो त्यानंी मानला िर अशी माणसे 
त्यािंी खरीखुरी सेवा करिील आचण मग राजेसाहेबािंा प्रिडं खिय वािेल व िुकाला वडे लागभन िो आपली 
दाढी उपटभ  लागेल. माझ्यापुरिे सागंावयािे िर, मी आिा जेथे आहे, िेथे राहण्यािी माझी योजना नाही. 
कारण कोणी चशष्ट्य मला बाहेर नेणार नाही. न्हावीजींनी म्हटल्याप्रमाणे ज्युचपटरने पावसािा थेंब पाडला 
नाही िरी आपल्या इच्छेस येईल िेव्हा पावसासारखा पडणारा हा माणभस येथे उिा आहे. वाटीबहाद्दरािंा 
मिलब मला समजला, हे त्यानंा कळाव ेम्हणभन मी हे बोलि आहे.” 
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यावर न्हावीदादा म्हणाले, “खरोखर महाराज! मी वाईट बुद्धीने बोललो नव्हिो. ईश्वरसाक्ष 
सागंिो, माझा हेिभ िागंला होिा. म्हणभन आपण माझ्या बोलण्यािा चवपयास करणार नाही, अशी मला आशा 
आहे.” 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “चवपयास करावा की नाही, हे आम्हाला िागंले कळिे.” िेव्हा 

पाद्रीमहाराज म्हणाले, “हे पहा, आिापयंि मी एक शब्दही बोललो नाही. पण डॉन चक्व्झोट याचं्या 
शब्दानंी माझ्या मनाि एक शकंा चनमाण केली आहे– आचण िी माझ्या चववके–श्िीला ओरबाडीि व 
पोखरीि आहे– िी शकंा दभर झाली िर मला आनंद वाटेल.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अशा महान् 
चवषयावर पाद्रीमहाशयानंी आमच्याशी मोकळेपणी बोलाव.े त्यानंी आपली शकंा आम्हाला खुशाल सागंावी, 
कोणाच्याही मनावर दडपण असणे सुखािे नाही.” 

 
िेव्हा पाद्री म्हणाला, “महाराज, आपल्या परवानगीने मला हे सागंावयािे आहे की, आपण 

आत्तापयंि ज्या चशलेदाराचं्या समभहािे वणयन केले, िी या जगािील हाडामासंािी खरीखुरी माणसे 
कधीकाळी होिी यावर, चकिीही प्रयत्न केला िरी, माझा चवश्वास बसि नाही. त्याचं्याचवषयी जे जे बोलले 
जािे, िे सारे दंिकथेसारखे, कादंबरीसारखे असिे– अधयवट झोपेि असलेल्या माणसानी साचंगिलेली िी 
स्वप्ने चन थोिाडें असिाि, असे आपले मला वाटिे.” 

 
“ही आणखी एक िभक होय– पुष्ट्कळ लोक िी करीि असिाि आचण–या जगाि िसे चशलेदार 

कधी झालेि नाहीि, असे मानिाि,” डॉन चक्व्झोट सागंभ लागले, “या सावयचत्रक भ्रामक समजामुळे 
गैरसमज चनमाण होिो, िो दभर करून उघड सत्य चसद्ध करण्यािा प्रयत्न आम्ही पुष्ट्कळ वेळा पुष्ट्कळ 
मंडळीमध्ये केलेला आहे. काही वळेा ं आमच्या कायाच्या मानाने आम्हालंा यश लािले नसेल, पण काही 
वळेा लािलेही आहे. स्वयंचसद्ध अशा सत्याच्या खादं्यावर उिे राहभन आम्ही असे धाडसी चवधान करिो की, 
आम्ही ‘याचि देही याचि डोळा’ अमचॅडस चड गॉल यानंा पाचहले आहे. उंि चन कमनीय शरीरयष्टी असलेले 
त्यािे व्यस््िम् त्व होिे, उत्तम िैिन्यपभणय कािंी होिी दाढी काळी असली िरी सुव्यवस्स्थि, मुद्रा ियप्रद 
पण सौजन्यशील. िे अत्यंि चमििाषी होिे. सहसा प्रक्षबु्ध न होणारे, झाले िरी िटकन् शािं होणारे. 
अमचॅडसिे हे चित्र मी जसे िुमच्यापुढे रेखाटले आहे िसेि इचिहासाि आढळणाऱ्या साऱ्या चशलेदारािेंही 
चित्रण मी सहज करू शकेन. कारण इचिहासाि त्यािें जे वणयन आले आहे, िसेि िे होिे असे आम्ही 
समजिो. िसे समजले म्हणजे त्यािंी शरीरयष्टी, त्यािंा बाधंा अन् त्यािंी मुद्रा या सवांिी कल्पना, सामान्य 
िकय शास्त्राच्या चनयमानुसार, बाधंिा येणे सहज श्य आहे. त्यानंी चमळचवलेले यश आचण त्यािें चवचवध 
स्विाव यािें जे वणयन आज आपल्यापाशी आहे त्यावरून अंदाज करणे मुळीि अवघड नाही.” 

 
“मग महाराज, मॉगंटे हा चधप्पाड पुरुष चकिी उंि होिा, हे मला कृपा करून सागंा.” न्हावीदादा 

नम्रिेने म्हणाला. िेव्हा डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “असे राक्षस कधीकाळी होिे की नाही, हा चवषय 
चवद्वान लोकामंध्ये वादग्रस्ि आहे. िथाचप, सत्यापासभन अणुमात्र न िळणाऱ्या बायबलामध्ये असे साचंगिले 
आहे की, असे काही राक्षस होऊन गेले. चफचलस्टाईन, गोचलया अशा प्रिडं राक्षसािंा जो वृत्तांि त्याि 
चदलेला आहे, त्यावरून िे साडेसाि हाि उंि होिे असे चदसिे. ही उंिी प्रिडंि आहे. याचशवाय 
चसचसलीमध्ये माडं्यािंी व खादं्यािंी प्रिडं आकारािंी हाडे सापडली आहेि. त्यावरून िभचमिीच्या 
चनयमानुसार, आपण असा चनष्ट्कषय अवश्य काढला पाचहजे की, िी हाडे ज्यािंी होिी, िी माणसे प्रिंड 
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होिी– प्राथयनामंचदराच्या चशखराइंिकी उंि होिी. पण या साऱ्या गोष्टींवरून मागांटे केवढा मोठा होिा हे मी 
चनचििपणे सागंभ शकि नाही. पण िो फार उंि नसावा, असे मानण्याकडे माझा कल आहे; आचण त्यािे 
कारण इिकेि की, त्याच्या पराक्रमािे चवशषे वणयन करणाऱ्या इचिहासामध्ये, िो वारंवार छपराखाली 
चनजभन राही असे आपल्याला वािावयास सापडिे. आिा, त्याला सामावभन घेणारे जर एखादे घर असेल िर 
िो प्रिडं आकारािा नव्हिा हे उघड आहे.” 

 
नंिर पाद्रीमहाराज म्हणाले, “िे गृहीि धरले पाचहजे.” असे िमत्काचरकपणे बोलि असलेल्या 

डॉनिे िाषण ऐकिाना त्यानंा आनंद वाटि होिा. म्हणभन त्यानंी चविारले, “मॉन्टलबॅनिा चरनाल्डो, 
ओलंडो प्रििृी फ्रान्समधील बारा उमरावाचं्या िेहऱ्यासंंबंधी आपल्या िावना काय आहेि? िे सारे चशलेदार 
होिे.” 

 
डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “चरनाल्डोसंबधंी आम्ही असे सागंण्यािे धाडस कचरिो की, त्यािा िेहरा 

रंुद होिा, त्यािी कािंी िाबंभस होिी, त्यािे डोळे चवशाल व िमकदार होिे, त्यािा स्विाव अत्यंि संिापी व 
दोषैक–दृष्टीिा होिा आचण िोर–बदमाष यािें िे दोस्ि होिे. रोलँडो, रोटोलँडो ककवा ओर् लँडो (ही सारी 
नाव े इचिहासाने एकाि व्य्िीस चदलेली आहेि.) मध्यम उंिीिा, रंुद खाद्यािंा, फें गड्या पायािंा, 
काळसर मुदे्रिा, िाबंड्या दाढीिा, अंगावर खभप केस असलेला, खाष्ट चदसणारा, न बोलणारा पण अत्यंि 
सभ्य व सुस्विावी असावा, असे आमिे ठाम मि आहे.” 
 

हे ऐकभ न पाद्री म्हणाला, “आपण आम्हाला सागंिा त्यापेक्षा ओर् लँडो अचधक देखणा नसेल िर 
त्याला चझडकारून संुदर अंजेचलकेने िपल, देखणा, मोहक व कोवळ्या मऊ दाढीिा िरुण मभर पसंि 
केला, याि काही नवल नाही. पचहल्यािा खरखरीिपणा टाकभ न दुसऱ्यािे मृदु आकलगन चिने पसंि केले, 
याबद्दल चिला दोष देिा येि नाही.” 

 
यावर डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अंजेचलका ही एक स्वच्छंदी छोकरी होिी. िी स्वैरािारी, नखरेल 

व बेछभ ट होिी; चशवाय थोडीफार लहरीही होिी. जगाि चिच्या सौंदयािी चजिकी यािी आहे चििकीि 
चिच्या उमयटपणािीही आहे. हजारो राजपुत्रानंा चिने चझडकारले– साऱ्या जगािील अत्यंि शभर चन शहाण्या 
अशा हजारो सरदारानंा िुच्छ लेखले आचण एका क्षुद्र, चबनदाढीच्या शाचगदाला जवळ केले– ज्याच्या 
जवळ ना मान ना मत्ता. आपला चमत्र डार्मडनेल याच्यावरील पे्रमािा पुरावा त्याने चदला आचण आपली 
कृिज्ञिा चसद्ध केली, याहभन दुसरा कोणिाही लौचकक त्याने चमळचवलेला नव्हिा. चिच्या सौंदयािे मु्ि 
कंठाने गुणगान करणारा, सुचवयाि एचरओस्टो यानेही चििी बोळवण पुढील दोन काव्य–पं् िीनीि केली 
:— 
 

‘कदाणचत अणिक चाांगली वीिा गाऊन साांगेल 
की पे्रमानें आणि णतने कटायाला राजा कसे केले.’ 

 
चिने आपल्या सौंदयािा जो बाजार माडंला, (त्यािे वणयन चिच्या कीिीला शोिादायक खास नाही) 

त्यािे वणयन करण्यािे त्याने टाळले. त्याने जे चलचहले, िे िचवष्ट्यवादी ठरले. आपण ज्यानंा कवी म्हणिो िे 
खरोखर द्रष्टे असिाि, हे सत्य पुढे खरे झाले. कालािंराने एका प्रयाि अंडालुचसयन कवीने चिच्यासाठी 
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अश्रभ गाळले आचण चििा शोक काव्यबद्ध केला. कॅस्टाईलच्या एका कीर्मिमान व उत्तम कवीने चििे सौंदयय 
हा आपला काब्य–चवषय बनचवला.” 

 
न्हावीदादानंी प्रश्न केला, “पण महाराज, अंजेचलकेच्या स्िुचिपर काव्ये चलचहणाऱ्या इि्या 

कवींपैकी एकानेही चिच्यावर टीका केली नाही का?” या प्रश्नाला उत्तर देिाना डॉन चक्व्झोट म्हणाले, 
“सकॅ्रीपँटे ककवा ओर् लँडो हे जर कवी असिे, िर त्यानंी चििे वणयन चनेःसंशय पचरणामकारक केले असिे. 
कवीिा अव्हेर त्याच्या ढोंगी अथवा बेइमान पे्रयसीकडभन जेव्हा केला जािो, िेव्हा चिच्यावर सभड 
उगचवण्यासाठी ककवा टीका करण्यासाठी िे उपहासपभणय ककवा चवडंबक कचविेिा आश्रय करिाि. खरे 
म्हणजे, हे उदार स्विावाशी चवसंगि आहे. िथाचप, अंजेचलका या युविीने या जगाला इिका उपद्रव चदला 
िरी चििी बदनामी करणारी एकही कचविा मी अद्याप ऐकलेली नाही.” 
 

“खरोखर, हा एक िमत्कारि होय.” पाद्रीमहाशय मोठ्याने उद गारले. पण येथे त्यािंा संवाद 
एका गोंगाटामुळे खंचडि झाला. त्या चिघानंा काही वळेापभवी िेथे सोडभन डॉनिी पुिणी व घरधनीण अंगणाि 
आल्या होत्या अन् िेथे कलकलाट करीि होत्या. त्या गडबडीिे कारण काय, हे समजभन घेण्यासाठी िे 
चिघेही घाईघाईने खाली आले. 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि २ 
 

सँको पँझा आणि डॉन णिक्झोट याांची पुतिी व घरमालक  
याांच्यामध्ये झालेल्या अणवस्मरिीय भाांडिाचे विणन आणि  

त्याबरोबर दुसरे काही आनांददायक उतारे. 
 

इचिहास आपल्याला असे सागंिो की, िी गडबड व िो गोंगाट होण्यािे कारण म्हणजे, सँको पँझा 
घराि घुसण्यािा प्रयत्न करीि असिाना पुिणी व घरधनीण यानंी त्याला बाहेर ठेवण्यासाठी दार बदं केले. 
त्यामुळे त्यािें िाडंण झाले. त्या दोघापंैकी एकजण ओरडभन म्हणाला, “ढेरपोट्या माणसा, या घराि येऊन 
िुला काय करायिे आहे? जा, जा, आपल्या घरी जा. आमच्या गरीब चबिाऱ्या धन्याला बहकायला– 
िरकटायला– देशिर िटकायला लावणारा िभंि– दुसरा कोणी नाही.” 

 
सँकोने उत्तर चदले, “अगे सैिानाच्या घरधचनणी, बहकलो – िरकटलो  िटकलो िो मी – िुझा 

धनी नव्हे. मला भ्रमंिी करावयास लावणारा िोि. िुमिा िकय  अगदी साफ िुकला. िुमच्या धन्यानेि मला 
थापा मारून माझ्या घरादारापासभन मला फभ स लावभन नेले. ‘मी िुला एक बेट बहाल करीन.’ अशी थाप 
त्याने मला मारली होिी. िे बेट मला अजभन चमळाले नाही. िे चमळण्यािी मी अजभन वाट पाहाि आहे.” 

 
“िुझ्या त्या पटकी पडलेल्या बेटामंध्ये िभ खुशाल गुदमरून मेलास िरी हरकि नाही. अन् िुझी बेटे 

काय आहेि? काही खायच्या वस्िभ वाटल्या होय, बुिचुक्षिा?” िी पुिणी खेकसली. 
 
“थाबंा, थाबंा,” सँको उत्तरला. “िी बेटे काही खायिी नाहीि – त्याचं्यावर मला राज्य करायिे 

आहे. राजेसाहेबाचं्या कोणत्याही िार उत्तम खात्यापेंक्षा ककवा िार शहरापेंक्षा मला िागंला कारिार करून 
दाखवायिा आहे.” 

 
िेव्हा घरधनीण त्वषेाने म्हणाली, “अरे दुष्टा, लबाडा, त्यासाठी या दारापाशी िभ येऊन कडमडायिं 

काही कारण नव्हिं. िल, जा, आपल्या घरािा कारिार नीट कर म्हणजे झाले, अरे, आळशी बदमाषा! 
काम कर – शिेाि नागंर िालव पण आपले कहदकळणारे डोके बेटामध्ये खुपसभ नकोस.” 

 
हा संवाद ऐकण्याि पाद्री व न्हावी यानंा मोठी मजा वाटि होिी. पण डॉन चक्व्झोट यानंा असे िय 

वाटले की, सँकोिी जीि मयादा पाळणार नाही आचण आपल्या लौचककाला बट्टा लावण्यासारखे िो काही 
िरी िुकभ न बोलेल. म्हणभन त्यािी मभखयपणािी बडबड िालभ  असिाना िी मध्येि िोडभन डॉन यानंी त्याला 
आि बोलावले आचण बायकाना गप्प बसण्यास साचंगिले. 

 
सँको आि आला. पाद्री व न्हावी हे डॉन चक्व्झोट यािंा चनरोप घेऊन गेले. त्यानंा वाटले, ‘डॉन 

बरा होण्यािी आशाि नको. त्याच्या मस्िकाि मभखयपणा खोलवर रुिलेला आहे. चशलेदारीच्या वडे्या 
कल्पनामुंळे िो िारला गेला आहे.’ पाद्री न्हाव्याला म्हणाला, “चमत्रा, आपल्या या िल्या माणसािे अचधक 
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िले काही ऐकायला येईल अशी मला आशा नाही. दुसऱ्या एखाद्या मोचहमेवर िो गेल्यािे आपल्या कानी 
लौकरि येईल.” 

 
न्हावीदादा उत्तरले, “मलाही डॉनिी काही आशा वाटि नाही. त्याच्या मभखयपणािे मला इिके 

नवल वाटि नाही, पण आपल्याला बेट चमळण्यािी खात्री बाळगणाऱ्या त्याच्या त्या शाचगदाच्या वडेेपणािे 
मात्र नवल वाटिे. िे त्यािे वडेेपण त्याच्या मस्िकािभन काढभन टाकण्यास मानवािी सारी अक्कल असमथय 
ठरेल, असे मला वाटिे.” 

 
“ईश्वरि त्या दोघानंा िाळ्यावर आणो!” पाद्रीमहाशय उद गारले. “िोपयंि त्याचं्यावर आपण 

नजर ठेवभ. आपल्या चशलेदारािी स्वैर कल्पना आचण त्याच्या शागीदािा आिरटपणा यािंा काय पचरणाम 
होिो हे आपण पाहभ. त्या दोघािंी मने एकाि मुशीि ओिलेली असिी िर चकिी बरे झाले असिे? त्या 
शागीदाच्या आगाऊपणाचशवाय त्याच्या धन्याच्या मभखयपणाला काही ककमि नव्हिी.” 

 
न्हावी म्हणाला, “बरोबर, आिा िे दोघे एकत्र आले आहेि, िेव्हा त्याचं्या मध्ये काय घडिे हे 

जाणण्यािी मला इच्छा आहे. त्या दोन बायका त्यािा वृत्तािं आपल्याला व्यवस्स्थिपणे सागंिील, याचवषयी 
मला शकंा नाही. कारण दुसऱ्यािे संवाद ऐकण्यािा मोह टाळण्यािा त्यािंा स्विाव नाही.” 

 
मध्यंिरी डॉन चक्व्झोट यानंी त्या आपल्या शागीदाला घराि घेऊन आिभन कुलभप लावल्यावर त्या 

उियिामंध्ये पुढील संवाद झाला :— 
 
डॉन म्हणाले, “सँको, िुझे बोलणे ऐकभ न मला फार वाईट वाटले. अरे, मी माझा स्विेःिा राजवाडा 

सोडभन बाहेर पडलो, आचण िभ म्हणिोस, ‘िुम्ही मला माझ्या छोट्या झोपडीिभन िलुवभन बाहेर काढले.’ 
आपण दोघे एकदम बाहेर पडलो, एकत्र िाललो आचण एकचदलाने कहडलो. एकि वैिव आपण िोगले – 
आचण एकाि प्रकारिी संकटे आपण सोसली. िुझ्यापेक्षा मला जर काही चवशषे लाि झाला असेल, िर िो 
म्हणजे िभ एकदा घोंगडीि उडवला गेलास, िर मी शिंर वेळा इकडे–चिकडे आदळलो– आपटलो आचण 
जखमी झालो.” 

 
यावर सँको म्हणाला, “छान आहे आपला युस््िवाद. आपणि असे म्हणि असिा की, दुदैव आचण 

अडथळे शाचगदापेक्षा चशलेदारावर अचधक वळेा कोसळिाि.” 
 
डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “सँको, िभ िुकिो आहेस. कारण म्हण अशी की, “क्वादंो कॅपउ 

दोल्सेि” 
 
“नाही महाराज, मला आपल्या िाषेचशवाय दुसरी िाषा समजि नाही.” सँको म्हणाला. 
 
डॉन चक्व्झोट यानंी खुलासा केला, “माझ्या म्हणण्यािा अथय असा की, डोके दुखभ लागले की 

शरीराच्या सवय अवयवानंा वदेना होिाि. आिा मी िुझा धनी – म्हणजे डोके. आचण िभ माझा िाकर – 
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म्हणजे माझा एक अवयव. म्हणभन, मला वदेना होिाि िुलाही त्यािा िाप होणारि. प्रत्यक्ष रोग िुला 
होणार नाही, पण त्याच्या वेदना िुला होिील. प्रत्यक्ष रोग मीि सोसला पाचहजे.” 

 
िेव्हा  सँको म्हणाला, “रास्ि आहे आपले बोलणे. पण जेव्हा आपला एक अवयव म्हणभन मी 

घोंगड्याि उडवला जाि होिो, िेव्हा माझे डोके कििीच्या दुसऱ्या बाजभस लोळि होिे आचण माझी दुदयशा 
पहाि होिे. पण माझ्या शारीरीक वेदनामंध्ये त्या माझ्या डो्याने काही िाग घेिला नाही.” 
 

डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “सँको, िुझी मोठी िभक होि आहे. िुझ्या वेदनािंी जाणीव मला नव्हिी, 
असे िभ मानणे िुकीिे आहे. िुला चजि्या शारीचरक वदेना होि होत्या, त्यापेक्षा मला मानचसक वदेना 
अचधक होि होत्या. पण आपण हा वाद दुसऱ्या वेळेपयंि लाबंणीवर टाकभ . त्यावळेी आपल्याला आपली जुनी 
गाऱ्हाणी दभर करण्यास संधी चमळेल. आिा मेहेरबानी करून हे सागं की, शहरािील लोक माझ्याबद्दल काय 
बोलि आहेि? शजेारीपाजारी, आसपासिे लोक यानंा माझ्याबद्दल काय वाटिे? सभ्य चन उच्च वगय 
आमच्याबद्दल काय म्हणिो? माझे पराक्रम, माझे थोर शस्त्र-नैपुण्य आचण माझे सौजन्यशील वियन – 
याबद्दल सरदारामंध्ये काय ििा िालिे? चशलेदारीिी संस्था चवस्मृिीच्या थडग्यािभन उकरून काढभन 
जगाि चििी पुनेः प्राणप्रचिष्ठा करण्याच्या माझ्या योजनेबद्दल त्यािें काय चविार आहेि? थोड्याि म्हणजे, 
िभ जे जे ऐकले असशील, िे सारे मोकळेपणाने चन प्रामाचणकपणे आम्हास चनवेदन कर – त्याि आमच्या 
प्रशसेंिी िर घालभ  नकोस ककवा कनदा होईल म्हणभन काही गाळभ नकोस. सत्य हे सन्मान्य रीिीने चन 
उघड्या–नागड्या स्वरूपाि धन्यापुढे माडंणे, हे चवश्वासभ सेवकािे कियव्य होय. सँको, िभ हे लक्षाि ठेव की, 
राजापुढे सत्य जर प्रशसेंिा चहडीस पोषाख काढभन साध्या सरळ स्वरूपाि ठेवले गेले, िर आपल्याला 
अचधक सुखािे चदवस येिील आचण हे युग सुवणययुग ठरेल – चन त्याच्या िुलनेने, प्रािीन काळ हा लोहयुग 
ठरेल, हे लक्षाि ठेव आचण साऱ्या गोष्टींिा प्रामाचणक वृत्तािं माझ्या कानी घाल.” 

 
सँकोने उत्तर चदले, “िसे मी मनापासभन करीन. मी जे ऐकले असेल िे, अचधकउणे न करिा, मी 

आपल्याला चनवदेन केले, िर महाराजानंी राग धरू नये.” 
 
“आम्हाला कशानेही राग येणार नाही. कोणिाही चनबधं न पाळिा मु्िकंठाने बोल.” डॉन 

चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले. 
 
सँको म्हणाला, “सागंिोि िर मग! आपल्याला प्रथम चन प्रमुख गोष्ट कळली पाचहजे िी ही की, 

आपण एक पुरेपुरे वडेे आहाि आचण मी दुबळ्या मेंदभिा माणभस आहे, असे सवयसामान्य लोक समजिाि. 
वचरष्ठ वगािे लोक म्हणिाि, आपण वचरष्ठ वगाच्या मयादेि राहण्यास राजी नसल्याने ‘डॉन’ बनलाि आचण 
चशष्ट कमयठ चशलेदारािा आव आणलाि. कशावर? िर आपल्या घराजवळिी द्राक्षािी छोटी बाग–दोन 
एकर जमीन–थोडी अंगणाि, थोडी परसाि. एवढ्यावर सरदार लोक नाक उडवभन खरोखर असे म्हणिाि 
की, या क्षलु्लक वचरष्ठ लोकानंी स्विेःला आमच्याइिके िागंले समजभ नये. खेड्यािील जे जुने–पुराणे 
उमराव स्विेःिी पादत्राणे स्विेः रंगचविाि व दुरुस्ि करिाि आचण चहरव्या रेशमािे चठगळ आपल्या 
फाट्या काळ्या पायमोज्यानंा लाविाि, याचं्यासारखेचह स्विेःला समजभ नये. 

 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

यावर डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “या साऱ्यािा माझ्या मनावर काडीमात्र पचरणाम होि नाही. कारण, 
मी नेहमी िागंले कपडे घालिो आचण त्यानंा कधी चठगळे लावीि नाही. क्वचि्  िे थोडेसे फाटलेले 
असिील हे खरे. पण माझ्या मोठ्या कपड्यापेंक्षा माझ्या चिलखिाला िे अचधक लागभ आहे.” 

 
सँको पुढे म्हणाला, “आपल्या सामर्थयाचवषयी, शस्त्र–कौशल्याचवषयी, सौजन्यशील वियनाचवषयी 

आचण हािी घेिलेल्या कायाचवषयी, नाना मिे आहेि. काही म्हणिाि, िो वडेा आहे, पण गंमत्या वेडा आहे. 
दुसरे म्हणिाि, िो शभर आहे पण त्यािे नशीब खडिर आहे. आणखी कोणी म्हणिाि, िो सौजन्यशील आहे 
पण िसाि आगाऊही आहे. िे आपल्यावर अशा नाना दोषािें आरोप करीि असिाि आचण आपणा 
उियिािंी अशी छकले उडवीि असिाि की, त्यामुळे आपल्या शरीराि एकही शाबभि हाड चशल्लक राहणार 
नाही.” 

 
डॉन चक्व्झोट गंिीरपणे उद गारले, “सँको, हे लक्षाि ठेव की, कोणािेही गुण िेजाने चजिके 

अचधक िमकभ  लागिाि, चििका त्याला मत्सरािा छळ अचधक सोसावा लागिो. प्रािीन काळािील त्या 
सुप्रचसद्ध वीरापंैकी एकालाही कनदेिे चवषारी बाण िुकचविा आले नाहीि. अत्यंि धैययशाली, समंजस व 
पराक्रमी सेनापिी असलेला ज्युचलयस सीझर हा ‘महत्त्वाकाकं्षी आहे– त्यािे कपडे असाविे चििके स्वच्छ 
नाहीि, आचण त्यािे वियनही पण स्वच्छ नाही.’ असे लोक बोलि असि. चशकंदराला त्याच्या पराक्रमी 
कृत्यामुंळे ‘महान्’ ही पदवी चमळाली होिी; पण त्याला मद्यािे व्यसन होिे, असा आरोप त्यािेवर करण्याि 
येिो. ह्युयलसने शौयािी चकिी कृत्ये केली! पण िो चवषयी आहे– स्त्रीलंपट आहे, असा आळ त्यािेवर 
घेण्याि आला. अमचॅडस डी गॉल यािा िाऊ डॉन गलोर हा िाडंखोर असल्याबद्दल गवगवा झाला आचण 
खुद्द त्यािा िाऊ रड्या पे्रचमक आहे असा बोिाट झाला. म्हणभन चप्रय सँको, कनदेच्या हल्ल्यापासभन कोणीही 
थोर माणभस सुटलेला नसल्यामुळे, िभ वणयन केलेस िेवढे कनदा–पुराण मी आनंदाने सहन करीन.” 

 
पण सँको म्हणाला, “अरे बापरे! एवढ्यावर िागले नाही. लोक एवढे बोलभनि थाबंले नाहीि.” 
 
“का? आणखी काय बोलणार िे?” डॉन चक्व्झोट यानंी चविारले. 
 
“काय बोलणार?” सँकोने ओरडभन म्हटले, “चकिी िरी चवचित्र गोष्टी लोक बोलिाि. अजभन 

आपल्याला माजंराच्या शपेटीिल्या चपसवा पाहायच्या आहेि. आिापयंि आपल्याला बदाम–चपस्िेि 
चमळाले. पण जर महाराजासंंबधंी साऱ्या शहराि जी कनदा–नालस्िी–चनित्सयना िालभ  असिे, िी 
ऐकण्यािी आपली इच्छा असेल, िर काही राखभन न ठेविा मी िुम्हाला सागंिो. त्यावरून आपल्याबद्दल 
लोक काय बोलिाि, यािी आपल्याला कल्पना येईल. बाथोलोम्यभ कॅरास्को यािा मुलगा सालामकँा 
चवद्यापीठािा हुशार चवद्याथी आहे अन् िो लवकरि साचहत्यािा पदवीधर होणार आहे. काल रात्री िो घरी 
आला होिा. िेव्हा त्याला मी िेटावयास गेलो असिा िो मला म्हणिो कसा, ‘िुमच्या महाराजािंा सारा 
इचिहास डॉन चक्व्झोट डी ला मािंा या सुप्रचसद्ध नावाने गं्रथाि नोंदला गेलेला आहे.’ िसेि ‘सँको पँझा’ 
या माझ्या खऱ्या नावाने माझीही नोंद त्या गं्रथाि झालेली आहे. िसेि लेडी डल्सीचनया डेल टोबोसो 
चहिाही चनदेश त्या गं्रथाि आहे. आपणा दोघामंध्येि ज्या गोष्टी बोलल्या गेल्या त्याही त्याने मला 
साचंगिल्या. त्या ऐकभ न मी िचकि झालो. त्याला त्या कशा कळल्या यािी कल्पना मी काही करू शकि 
नाही.” 
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डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, मी िुला खात्रीने सागंिो की, कोणा शहाण्या जादभगाराने आपला 
इचिहास चलचहला असला पाचहजे. त्या सवयज्ञ जादभगारापुढे त्याला हवी असलेली कोणिीही गोष्ट लपचविा 
येि नाही.” 

 
“शहाणा आचण जादभगार एकि व्य्िी कशी असभ शकेल?” सँकोने चविारले. “समॅ्सन कॅरास्को हे 

त्या गोष्टी–सागं्यािे नाव! िो म्हणाला, चसड हॅमेट बेरेनजेनास याने िो इचिहास चलचहला आहे.” 
 
“हे मभर लोकामध्ये नाव आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले. िेव्हा सँको म्हणाला, “िुमच्या मभर लोकानंा 

बेरेनजेनासिे पे्रम आहे.” त्यावर डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “खरे आहे, सँको. त्या चसडिे आडनाव िभ िुकीने 
घेिलेस. कारण, अरबी िाषेि चसड म्हणजे उमराव. 

 
सँकोने उत्तर चदले, “िे खरे असेल. पण त्या िरुण चवद्यार्थयाला मी इकडे आणाव ेअशी आपली 

इच्छा असेल, िर मी पखं लावभन त्याच्याकडे जाईन व त्याला येथे आणीन.” 
 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “चमत्रा, िसे केलेस िर खरोखर िभ आमच्यावर खास कृपा केलीस, असे 

होईल. कारण. आिापयंि िभ आम्हास जे चनवदेन केले आहेस, त्यामुळे आमिे डोके शकंानंी चन अपेक्षानंी 
िरून गेले आहे. म्हणभन सारा इचिहास मला यथािर्थयपणे कळेपयंि मी सकस अन्नग्रहण करणार नाही.” 

 
“मी जािो आचण त्याला घेऊन येिो.” सँको म्हणाला, आचण आपल्या धन्याला सोडभन िो त्या 

चवद्यार्थयाच्या शोधासाठी बाहेर पडला. थोड्या वळेाने िो त्याला घेऊन आला. नंिर त्या सवांिा अत्यंि 
मनोरम असा सुखसंवाद झाला. 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि ३ 
 

डॉन णिक्झोट, सँको पँझा आणि पांणडत कॅरास्को 
याांच्यामिील सुि–सांवाद 

 
डॉन चक्व्झोट चवलक्षण कििािुर अवस्थेि होिे. सँकोने साचंगिल्याप्रमाणे, पचंडि कॅरास्कोने 

त्याचं्या स्विेःसंबधंीिे जे अनुिव पुस्िकरूपाने प्रचसद्ध केले होिे, िे ऐकण्यािी चक्व्झोट यानंा आिुरिा 
होिी. अशा अनुिवािंा इचिहास पभणयपणे चलहभन झालेला असेल असे मानण्यास त्यािें मन ियार होईना. 
कारण त्यानंी ज्या शत्रभंिी मंुडकी कापली होिी, त्यािें र्ि आपल्या समशरेीवर अजभन वाळलेले नाही असे 
चक्व्झोट यानंा वाटि होिे. आपल्या प्रिंड समर–िमत्कारािंा इचिहास अद्याप पभणय झालेला नाही आचण 
छापला गेलेला नाही, असे िे मानीि होिे. िथाचप त्यानंी शवेटी असा चनणयय केला की, कोणा िरी चवद्वान 
ऋषीने चमत्र–कायय म्हणभन जादभच्या साह्याने िे अनुिव मुचद्रि केले असिील, आचण पभवीच्या अत्यंि 
सुचवयाि अशा चशलेदाराचं्या परम उदात्त कृत्यावर माि करणाऱ्या आपल्या पराक्रमािे पवाडे गाइले 
असिील. ककवा उलटपक्षी, शत्रभच्या िावनेने त्याने आपल्या महान पराक्रमािे िेज कलंचकि केले असेल 
ककवा नष्ट केले असेल, आचण कोणाही क्षुद्र सेवकाने केलेल्या अत्यंि क्षलु्लक कृत्यापेक्षा आपले पराक्रम कमी 
लेखले असिील. 

 
चक्व्झोट याचं्या मनाि असा चविार आला की, सेवकािंी कृत्ये कधीि नोंदली जाि नाहीि. 

िरीसुद्धा जर त्यािें असे एखादे पुस्िक छापले गेले असेल, िर िे िरिक्कम, िपकेबाज, िव्य आचण 
प्रमाणिभि असेि असेल. कारण काही झाले िरी िो चशलेदारीिाि इचिहास ठरेल. या चविाराने त्यानंा 
थोडा वळे थोडेफार समाधान झाले; पण पुनेः त्याचं्या डो्याि दुेःखद शकंािें व कििािें िक्र चफरू लागले. 
कारण, लेखकाने आपले नाव ‘चसड’ असे चदले होिे– आचण म्हणभन िो मभर असला पाचहजे. मभर लोकाचं्या 
राष्ट्रापासभन सत्यािी अपेक्षा कधीि धरिा येि नाही. िे लोक इिरावंर खोट्यानाट्या आचण कस्ल्पि कथा 
लादीि असिाि, बनावट गोष्टींनी इिरानंा खोटे ठरवीि असिाि आचण स्विेःसंबधंी िलत्या कल्पना 
करण्यािा त्यानंा छंद असिो. आपली पे्रयसी टोबोसािी डस्ल्सचनया चहच्या प्रचिष्ठेला बाध आणण्यासारया 
आपल्या प्रणयलीलािें बेफाट वणयन त्या लेखकाने केले असेल, या चविारानेही चक्व्झोट अस्वस्थ झाले 
होिे. आपल्या अढळ चनष्ठेिे वणयन त्या इचिहासगं्रथाि आपल्याला वािावयास चमळाव,े अशी त्यािंी 
मनापासभन इच्छा होिी. डस्ल्सचनयाचवषयी त्यािंी पे्रमिावना चकिीही उत्कट असली िरी त्यानंी संयम व 
सभ्यिा पाळलेली होिी आचण चिच्याखािर सवय प्रकारच्या राण्या-महाराण्या आचण संुदर ललना यानंा 
त्यानंी चझडकारले होिे; फार काय, आपल्या नैसर्मगक वासनािंा ियप्रद आवगेही त्यानंी दडपभन टाकला 
होिा. अशा हजारो खेदजनक कल्पनानंी िे प्रक्षबु्ध व संभ्रािं झालेले आहेि, असे सँको व कॅरास्को यानंा 
चदसभन आले. िरीसुद्धा त्या पाहुण्यािे स्वागि मोठ्या सभ्यिेने करण्यास िे िुकले नाहीि. 

 
या पचंडिािे नाव सँम्सन् असले िरी, त्यािा देह चधप्पाड नव्हिा. त्यािा स्विाव मोठा गमत्या 

होिा. त्यािा िेहरा चफकट व कुरूप होिा, पण त्यािी बुद्धी िागंली होिी. त्यािे वय सुमारे िोवीस वषांिे 
होिे. त्यािा िेहरा गोल आचण नाक बसके होिे व त्यािी चजवणी लाबंट होिी. मत्सरी स्विावािी सारी 
लक्षणे त्यािे अंगी होिी. दुसऱ्यािंी िेष्टा करून स्विेः खभष होण्याि त्याला मोठा आनंद वाटे. डॉन चक्व्झोट 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

यानंा पाचहल्यावर त्याने असेि वियन केले. िो ओरडभन म्हणाला, “अहो परमोदार डॉन चक्व्झोट, आपल्या 
कर–कमलािे िुंबन घेण्यािी मला अनुज्ञा द्या. (धमयपीठाच्या पचहल्या फ्ि िार पदव्या मी संपादन 
केलेल्या असल्या िरी) सेंट पीटरच्या परंपरेप्रमाणे मी आपल्याला अचिवादन करिो आचण नक्की सागंिो 
की, या अचखल परृ्थवीिलावर आिापयंि जे जे चशलेदार होऊन गेले–ककवा यापुढे होिील— त्या सवांमध्ये 
आपण अत्यंि सुचवयाि आहा. आपल्या प्रिडं पराक्रमाचं्या इचिहासाने सवय जगिाला संपन्न करणारा 
पचंडि चसड हॅमेट बेनेनगेली धन्य आहे, आचण त्याहीपेक्षा धन्य आहे, िो चजज्ञासभ कलाविं की, ज्याने समस्ि 
मानवजािीच्या मनोचवनोदाथय त्या गं्रथािे िाषािंर अरबीिभन आमच्या ग्राग्य िाषेमध्ये करण्यािे पचरश्रम 
केले.” 

 
त्याला उठवभन डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “महाराज, माझ्या पराक्रमािंा इचिहास अस्स्ित्वाि असणे 

श्य आहे काय? आचण िो चलचहणारा एक मभर पचंडि असभ शकेल काय?” िेव्हा िो पचंडि म्हणाला, “हे 
सत्य अगदी उघड आहे. त्या इचिहासगं्रथाच्या बारा हजाराहंभन अचधक प्रिी या क्षणापयंि छापलेल्या आहेि, 
याचवषयी मला काडीमात्र शकंा नाही. संधी चमळाली िर यािी साक्ष पोिुयगाल, बासेलोना व व्हॅलेस्न्सया या 
देशाि पहावयास चमळेल. कारण िेथे िो गं्रथ छापलेला आहे. अँटवपय येथेही सध्या िो छापला जाि आहे 
असे म्हणिाि. त्यािे िाषािंर चजच्यामध्ये होणार नाही अशी एकही िाषा जगाि असणार नाही, असे मला 
खात्रीने वाटिे.” 

 
हे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “साऱ्या जगाि आपली उत्तम कीिी पसरलेली आहे आचण आपली 

कृत्ये छापभन प्रचसद्ध झालेली आहेि, हे पाहण्यास जो चजविं असिो, अशा अत्यंि सद गुणी माणसाला फार 
मोठे समाधान प्राप्ि होिे. ‘उत्तम कीर्मि’ असे मी म्हणिो, यािे कारण अकीिी होण्यापेक्षा मरण बरे.” िेव्हा 
कॅरास्कोने उत्तर चदले, “उत्तम कीिी व लौचकक यािें बाबिीि आिापयंि होऊन गेलेल्या सवय 
चशलेदारापेंक्षा आपण िी अचधक चमळवली आहे. कारण आपले िाचरत्र्य, शौयय, आपली चनिययिा आचण 
संकटाशी मुकाबला करण्याि आपण दाखचवलेले महान धैयय, िसेि आपत्काली चटकभ न राचहलेले आपले 
चित्तस्थैयय, जखमा व त्रास सहन करण्याि आपण दाखचवलेला शािंपणा, आपली शालीनिा, आचण आपण 
व टोबोसोिी आपली पे्रयसी डोना डस्ल्सचनया याचं्यामधील उदात्त प्रणय आचण त्या प्रणयािील संयम–या 
सवांिे  वणयन न्यायबुद्धीने करण्यािे कामी अरबी इचिहासकाराने–आचण त्याच्या स् रिन िाषािंरकाराने–
फार पचरश्रम घेिले आहेि.” िे ऐकभ न सँको ओरडला, “छेेः! छेेः! चिला असे कोणी संबोचधल्यािे मी कधी 
ऐकले नाही. डोना हे नवेि नाव आहे. चिला फ्ि टोबोसोिी लेडी डस्ल्सचनया असेि म्हणि असि, आचण 
िे आिा इचिहासाि नमभद होऊन िुकले आहे.” िेव्हा कॅरास्को म्हणाला, “हा काही महत्त्वािा चवरोध 
नाही.” डॉन चक्व्झोट यानी पुस्िी जोडली, “छेेः! मुळीि नाही. पण, िल्या गृहस्था, मला हे कृपा करून 
सागं की, माझ्या सवय पराक्रमापंैकी कोणत्या पराक्रमावर त्या इचिहासाि िर चदला आहे?” कॅरास्कोने उत्तर 
चदले, “जशी ज्यािी अचिरुिी, िसे त्यािे मि. पवनिक्कीला राक्षस मानभन आपण त्याचं्यावर हल्ला करण्यािे 
जे साहस केले, त्यािा उदो उदो कोणी करिाि, िर कापडचगरण्यािें बाबिीि आपण दाखचवलेल्या 
शौयािे पवाडे कोणी गािाि. मेंढ्यािें दोन कळप म्हणजे दोन सैन्ये आहेि. असे म्हणभन आपण केलेल्या 
बहादुरीमुळे काही लोक िचकि होिाि, िर सेगोस्व्हया येथे नेण्याि येणाऱ्या पे्रिािे बाबिीि आपण जे शौयय 
प्रगट केले, त्यािे मोल काही लोक फार मानिाि. कोणी म्हणिो, गुलामाचं्या बाबिीि आपण केलेल्या 
वीरकृत्यािी िुलना यापंैकी कशाशीही होणार नाही; िर कोणी म्हणिो, बेनेचड्टाईन राक्षस आचण पराक्रमी 
चबस्केनेर याचं्याबाबिीि आपण दाखचवलेले धाडस अिुल्य आहे.” 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

सँकोने चविारले, “अहो पचंडिमहाशय, आमच्या बहुमोल रोचझनाटं घोड्याने काही घोड्याशंी थोडी 
फार प्रणय–िेष्टा केली, म्हणभन त्याला बदडण्याि आले, त्या यागेंचसयन लोकाबंद्दल काही बोलले जाि 
नाही काय? हे मला कृपा करून सागंा.” कॅरास्कोने उत्तर चदले, “क्षलु्लक गोष्टसुद्धा त्या इचिहासाि 
वगळलेली नाही. त्या चवद्वानाने श्य चिि्या बारकाव्याने साऱ्या गोष्टी नोंदल्या आहेि – घोंगड्यामध्ये 
इमानी सँकोने ज्या उड्या मारल्या, त्यािंीही नोंद त्याि केलेली आहे.” िेव्हा सँकोने खुलासा केला, “मी 
घोंगडीि उड्या कधीि मारल्या नाहीि – हविे मारल्या – माझ्या इच्छेपेक्षा अचधक वळेा मारल्या – 
त्यामुळे मला अचधक दुेःख झाले.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट गंिीर चसद्धािं सागंभ लागले, “जगािील कोणत्याही 
इचिहासाि – त्यािही चशलेदारीच्या गोष्टीि दैवािे िढउिार िुम्हास पहावयास चमळणारि. सदैव सुयश 
चमळेल, अशी खात्री कोणाही माणसास धरिा येि नाही.” कॅरास्को म्हणाला, “िे खरे, पण आपल्या 
इचिहासाच्या काही वािकानंा असे वाटिे की, थोर डॉन चक्व्झोट यानंा असंय वळेा जो िोप बसला, 
त्यािी नोंद करण्यािे श्रम लेखकाने घ्यावयास नको होिे.” सँको म्हणाला, “इचिहासािील सत्य िेि 
होय.” डॉन चक्व्झोट उद गारले, “मानवी व्यवहारािील असे प्रसंग गाळले असिे िर बरे झाले असिे. 
कारण इचिहासाला जे प्रसंग वळण लावीि नाहीि ककवा त्यािी हानी करीि नाहीि, पण इचिहास–
नायकािी बदनामी करिाि, िे चवस्मृिीच्या गुहेि गाडले गेले पाचहजेि – चनवदेन करिा कामा नयेि. खरे 
पाहिा, व्हर्मजलने दाखचवला आहे चििका पचवत्र एचनयस नव्हिा आचण होमरने चिचत्रि केला चििका 
युचलचसस शहाणा नव्हिा.” कॅरास्को म्हणाला, “माझे मि आपल्यासारखेि आहे. पण कवी म्हणभन चलचहणे 
चनराळे आचण इचिहासकार म्हणभन चलचहणे चनराळे. गोष्टी जशा घडावयास हव्याि, िशा रंगचवल्या की 
कवीिे काम संपिे. पण त्या प्रत्यक्ष जशा घडल्या, िशाि – कोणत्याही सबबीवर त्यािं अचधक-उणे न 
करिा – इचिहासकाराने चनवदेन केल्या पाचहजेि.” 

 
यावर सँको म्हणाला, “हा मभर इचिहासकार सत्याच्या मागाने जाि असेल, िर माझ्या धन्याच्या 

बरगड्या चखळचखळ्या झाल्यािे वणयन करिाना िो माझे हाल सागंण्यास चवसरला नसेल. कारण आमच्या 
धनीसाहेबाचं्या खादं्यािें मोजमाप त्या लोकानंी घेिले नसले, िरी माझ्या सवय शरीरािे घेिले होिे, आचण िे 
िागंलेि चपटले होिे. पण असे घडणे याि काही नवल नाही. डोके दुखभ लागले म्हणजे प्रत्येक अवयवही 
दुखभ लागिो.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, िभ पक्का चबलंदर आहेस. िुझ्या मनाि येईल िेव्हा 
िुला साऱ्या गोष्टी िटािट आठविाि.” सँको उद गारला, “िसे नाही महाराज. माझ्या जखमा आचण 
ओरखडे चवसरावयािे मी मनािं आणले असिे, िरी माझ्या बरगड्यावंरील वण व खुणा अद्याप िाज्या 
आहेि, त्या मला कशा चवसरू देिील?” डॉन चक्व्झोट ओरडले, “गप्प बसै, मभखा. या चवद्वान पदवीधराला 
आपली कथा पुढे सागंभ दे म्हणजे माझ्याचवषयी इचिहास काय म्हणिो, हे मला कळेल.” सँको म्हणाला, 
“आचण माझ्याचवषयीसुद्धा. कारण इचिहासािील एक सवयश्रेष्ठ धमयगुरू (Parson) मी आहे, असे लोक मला 
सागंिाि.” िे ऐकभ न कॅरास्को म्हणाला, “गुरु (Parson) नव्हे, व्य्िी (Person) असे म्हण, सँको.” िेव्हा 
सँको ओरडला, “वा! वा! आपल्याला एक नवाि िाष्ट्यकार चमळाला म्हणावयािा.” कॅरास्को म्हणाला, 
“अरे इमानी सँको, त्या इचिहास–गं्रथाि िभ जर ‘दुसरा वीर’ म्हणभन नोंदला गेला नसशील, िर माझ्या 
ज्ञानाला आग लागो! शहाण्या शहाण्या माणसापेंक्षा िभ िागंले बोलिोस, असे काही लोकानंा माहीि आहे, 
िर काही लोकानंा असे वाटिे की, िभ फार िोळा आहेस. िुझ्या धन्याने िुला जे बेट बहाल करण्यािे विन 
चदले आहे, त्यािे राज्य आपल्याला चमळाले आहे, अशा खुशीि िभ आहेस, असे काही लोक समजिाि.” 
िेव्हा डॉन चक्व्झोट गंिीरपणे म्हणाले, “जोपयंि आयुष्ट्य आहे, िोपयंि आशा असिे. कालािंराने, अनुिव 
चमळाल्यावर, सँको हा राज्य िालचवण्यास आिापेक्षा अचधक लायक ठरेल.” 
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िेव्हा सँको म्हणाला, “काय हे महाराज? या वयाि मी जर एखाद्या बेटािा राज्यकारिार 
करण्यास लायक नसेन, िर मला मेथुचसलािे अचिदीघय आयुष्ट्य लािले िरी मी राज्यपाल कधीि होणार 
नाही. खरी अडिण ही आहे की, आपल्याला पुरेशी अक्कल आहे पण आपल्याला बेट अजभन चमळायिे 
आहे.” यावर डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “हे पहा सँको, िागंले होईल अशी आशा धर. ईश्वरावर चवश्वास ठेव, 
म्हणजे सारे काही ठीक होईल— िुझ्या कल्पनेपेक्षाही कदाचि्  िागंले होईल. पण लक्षाि ठेव, 
परमेश्वराच्या अनुजे्ञचवना झाडावरील पानही हालि नाही.” कॅरास्को म्हणाला, “हे अगदी खरे आहे. प्रिभिी 
इच्छा असेल िर सँकोला एक काय, हजार बेटे चमळिील, असे मी खात्रीने सागंिो.” सँको उद गारला, 
“का नाही चमळणार? मी माझ्या आयुष्ट्याि असे राज्यपाल पाचहले आहेि की, माझ्या खेटरािी सर त्यानंा 
येणार नाही, असे मला वाटिे. आचण िरीही लोक त्यानंा ‘महाराज, महाराज’ म्हणिाि आचण िे िादंीच्या 
िाटाि जेविाि.” यावर कॅरास्को म्हणाला, “अरे, त्याचं्या राज्यािंा कारिार करणे सोपे होिे. िुझ्या 
बेटािा कारिार करण्यास िे लायक नव्हिे. त्यानंा राज्यकारिारािे प्राथचमक ज्ञान िरी हवे होिे.” सँकोने 
उत्तर चदले, “ज्ञान कशाला? मला नुसिा कारिार द्या म्हणजे मला साऱ्या गोष्टी कळभ लागिील, असे मी 
खात्रीने सागंिो. पण अहो पचंडि समॅ्सन कॅरास्को, राज्यकारिारािा प्रश्न बाजभस ठेवला िरी िुमिा 
इचिहासकार मला चवसरला नाही आचण माझ्या स्विावािे चित्रण त्याने वाईट केले नाही, यािा मला प्रिंड 
आनंद होि आहे. कारण मी जुना मभळिा चबनबाटलेला चििन आहे. त्याला न शोिेसे वणयन त्याने जर केले 
असिे िर त्याला मी असा घंटानाद ऐकवला असिा की, िो बचहऱ्या माणसालाही ऐकभ  गेला असिा.” 
कॅरास्को म्हणाला, “िो िमत्कारकि झाला असिा!” िेव्हा सँको आवशेाने उद गारला, “िमत्कार असो–
नसो, प्रत्येक माणसाने आपण कसे बोलावे, दुसऱ्याबद्दल काय चलहाव ेयािी काळजी घेिली पाचहजे आचण 
हव ेिे िरकटिा कामा नये. आपल्या डो्याि जे वेडेवाकडे चविार येिील िे त्याने चलहभ नयेि.” 

 
यावर कॅरास्को म्हणाला, “या इचिहास–गं्रथाि एक दोष असा आढळिो की, त्याि त्याने एक 

कादंबरी घािली आहे आचण चिला त्याने नाव चदले आहे, ‘एक साहसी चजज्ञासभ.’ िी कादंबरी वाईट 
चलचहली आहे, ककवा चििी रिना नापसंि होण्यासारखी आहे असे नव्हे, पण िी योग्य चठकाणी आलेली 
नाही आचण डॉन चक्व्झोट याचं्या कथेशी चििा काही संबधं नाही.” िेव्हा सँको म्हणाला, “त्या कुिरड्याने 
साऱ्या गोष्टींिा चिवडा केला आहे, असे मी पैजेवर सागंिो.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “आिा मला 
असे चदसिे की, माझा इचिहास चलचहण्यािा प्रयत्न ज्याने केला, िो चवद्वान नाही, िर अडाणीपणाने 
बडबडणारा कोणी िरी मभखय िो असावा— प्रत्येक गोष्टीि लुडबुड करणारा असावा आचण म्हणभन त्याने 
काही िरी चलखाण खरडले असाव.े त्याच्या डो्याि चववकेािा कणही नसावा आचण म्हणभन िो त्या 
गोंधळािभन बाहेर पडभ  शकला नाही. उबेडा येथील आबेनेजा या चित्रकारासारखेि त्यािे झाले. त्या 
चित्रकाराला कोणी चविारले, ‘ हे कशािे चित्र?’ िेव्हा त्याने उत्तर चदले. “मला सुिले िसे चित्र मी 
काढले.” आचण त्याने काढलेल्या कोंबड्याच्या वडे्यावाकड्या चित्राखाली त्याला चलहाव े लागले, ‘हा 
कोंबडा आहे.’ िशीि गि त्या लेखकाने माझ्या इचिहासािी करून टाकलेली चदसिे. म्हणभन त्या 
इचिहासािा उलगडा करण्यासाठी त्यावर एक िाष्ट्य चलचहणे अवश्य आहे.” पण कॅरास्को म्हणाला, “छेेः 
िशी मुळीि आवश्यकिा नाही. कारण, त्याने साध्या गोष्टी इि्या स्पष्ट केल्या आहेि की, कोणाला 
कळणार नाही, असे त्याि काहीि नाही. िो गं्रथ मुले हािाि धरिाि, िरुण वाििाि, प्रौढ माणसे 
समजावभन घेिाि आचण वृद्ध माणसे त्यािी प्रशसंा करिाि. साराशं, िो इचिहास इिका वािला गेला 
आहे— अभ्यासला गेला आहे— िाळला गेला आहे आचण इिका सुप्रचसद्ध झाला आहे की, लोकानंा एखादे 
हडकुळे घोडे चदसले रे चदसले की, िे िटकन् ओरडिाि. ‘िो पहा रोचझनाटं िालला आहे.’ पण, 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

िुमच्यासंबधंीिा मजकभ र चजि्या दक्षिेने लोक वाििाि, चििका दुसरा कोणिाि वािीि नाहीि. डॉन 
चक्व्झोट जेथे नाहीि, असा सरदारािा एकही चदवाणखाना असणार नाही. िो गं्रथ एकाने खाली ठेवला की 
दुसऱ्याने िो उिललाि म्हणभन समजाव.े इकडे िो कोणी शोधिो िर दुसरीकडे िो पळचवला जाि आहे. 
थोड्याि म्हणजे या गं्रथाि एकही असभ्य शब्द नाही की हीन चविार नाही. आचण त्यामुळे आिापयंि कधी 
चनमाण झाला नसेल इिका आल्हाददायक असा हा गं्रथ मानला जािो. त्यापासभन चमळणारा चवरंगुळा 
शुद्ध–साचत्त्वक स्वरूपािा आहे.” 

 
िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “यापेक्षा चनराळ्या िऱ्हेने इचिहास चलचहणे म्हणजे असत्य चलचहणे 

होय— सत्य चलचहणे नव्हे. जे इचिहासकार असत्य चलचहण्यािा अपराध करिाि, त्यानंा खोटी नाणी 
पाडण्यासारखीि चशक्षा झाली पाचहजे. पण त्या लेखकाने आपल्या इचिहासाि, आपल्या उदे्दशाशी मुळीि 
संबचंधि नसलेल्या चवदेशी कादंबऱ्या आचण पराक्रम का कोंबाविे हे मला कळि नाही. त्याच्या लेखणीला 
खाद्य म्हणभन पुरिील इिके चवपुल पराक्रम माझे स्विेःिे आहेि. पण ‘पोिे गविाने िरा की िशु्याने िरा पण 
िरा.’ ही म्हण आपण येथे लागभ केली पाचहजे. खरे बोलावयािे िर, माझे चविार आचण माझे सुस्कारे आचण 
माझी दुेःखे, माझ्या प्रशसंनीय योजना आचण माझे पराक्रम–एवढ्यापुरिेि त्याने आपले लेखन मयाचदि 
केले असिे, िरीसुद्धा टोस्टाटसच्या गं्रथाइिका महागं्रथ चनमाण झाला असिा. अहो पचंडिमहाशय, मला 
असे वाटिे की, इचिहास रिणे—ककवा कोणिेही पुस्िक चलचहणे—हे लोक समजिाि त्यापेक्षा कठीण काम 
आहे. त्यासाठी चवशाल चववेक हवा आचण पचरपक्व समंजसपणाही हवा. आपले चविार डौलदार व शोचिविं 
िाषेि प्रगट करणे आचण इिर लोकािें वियन व कायय चजविं स्वरूपाि माडंणे हे फार मोठ्या प्रचििाविंानंाि 
श्य असिे. एखाद्या नाटकािील अत्यंि कलात्मक िाग मभखासंबंधी असिो पण म्हणभन िो चलचहण्यािा 
आव मभखाने आणिा कामा नये. उलट, इचिहास ही एक प्रकारे पचवत्र वस्िभ आहे. कारण, त्यामध्ये सत्य 
असिे–आचण जेथे सत्य असिे िेथे िो ‘महान् चपिा’ वास करीि असिो–चनदान चजि्या प्रमाणाि सत्य 
असेल चिि्या प्रमाणाि िो िेथे असिो. परंिु, असेही काही लोक असिाि की, जे िुमच्यासाठी पुस्िके 
चलचहिाि आचण चशळ्या िाकरीिे िाट चिरकावभन द्याव ेत्याप्रमाणे, जगाि िी पुस्िके स्वैर सोडिाि.” 

 
यावर पचंडि म्हणाला, “कोणिेही पुस्िक इिके वाईट नसिे— त्यामध्ये काही ना काही िागंले 

सापडिे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िे खरे आहे. िरीही ज्या लोकािें लेख प्रचसद्ध होण्यापभवीि त्यानंा फार 
मोठी कीिी लािलेली असिे, िी सारी कीिी—ककवा चििा बरािसा िाग–पुढे त्यानंा गमवावा लागिो, 
असा नेहमीिा अनुिव आहे.” 

 
कॅरास्कोने खुलासा केला, “यािे कारण उघड आहे. त्यािंी पुस्िके छापली गेल्यानंिर त्यािे 

वािन पुष्ट्कळ लोक करिाि आचण िे त्यािंी छाननी फार बारकाईने करिाि. चवशषेिेः लेखकािा 
बोलबाला आधीि पुष्ट्कळ झालेला असला म्हणजे त्याच्या गं्रथािी समीक्षा कठोरपणाने केली जािे आचण 
त्यािील दोष सहजि उघडकीस आणले जािाि. जे लोक आपले स्विेःिे एकही पुस्िक प्रचसद्ध करीि 
नाहीि पण दुसऱ्याच्या लेखािंी कनदा करण्याि ज्यानंा आनंद वाटिो, अशा लोकानंा प्रचििासंपन्न व 
कीर्मिशाली कवीिा आचण सुचवयाि इचिहासकारािंा हेवा नेहमीि वाटिो— चनदान पुष्ट्कळ वळेा वाटिो.” 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “त्याि काही आियय नाही. असे पुष्ट्कळ धमोपदेशक असिाि की ज्यािंी प्रविने 
अत्यंि कंटाळवाणी होिाि, पण दुसऱ्या लोकाचं्या प्रविनािील दोष आचण उथळपणा शोधभन काढण्याि िे 
ित्पर असिाि.” कॅरास्कोने उत्तर चदले, “हे सारे खरे आहे. आचण म्हणभन मला असे वाटिे की, या 
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कनदकानंी अचधक दया दाखवावी आचण कमी चिचकत्सा करावी. सभयाच्या स्वच्छ मुखमंडलावरील 
डागापं्रमाणे जे लहानसान दोष गं्रथाि आढळिील, त्याचं्याचवषयी त्यानंी कुरकुर करू नये आचण त्यावर 
अनुदार टीका करू नये. आपल्या गं्रथाला दोषािा काचळमा लागभ नये म्हणभन लेखक चकिी िरी रात्री जागभन 
काढिो आचण नंिर आपला उदात्त गं्रथ प्रकाशाि आणिो, हे या टीकाकारानंी लक्षाि घ्याव.े फार काय, 
पुष्ट्कळ वळेा असे असिे की, दोष म्हणभन ज्यावर टीका होिे, िो त्या गं्रथािा अलंकार असिो — िोंडावरील 
िीळ पुष्ट्कळ वळेा सौंदयय वाढवीि नाही काय? हे सारे लक्षाि घेऊन मी म्हणिो की, जो माणभस पुस्िक 
प्रचसद्ध करिो, िो मोठा धोका पत्करिो. प्रत्येक वािकािी मान्यिा चमळचवण्यासारखी रिना करणे केवळ 
अश्य आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अगदी खरे! माझ्यासंबधंी जे चलचहले गेले आहे, त्याने फारि 
थोड्यािें समाधान झाले असेल.” 

 
“छेेः छेेः, अगदी उलट घडले आहे.” कॅरास्को म्हणाला, “आपल्या इचिहासािा गौरव असंय 

लोकानंी केला आहे. काही थोड्या लोकानंीि त्या इचिहासाच्या लेखकापाशी स्मृिी ककवा प्रामाचणकपणा 
नसल्यािा आरोप केला आहे. कारण, सँकोिे गाढव कोणी िोरले हे सागंण्यास िो लेखक चवसरला आहे; 
फ्ि िे िोरले गेले एवढेि आपल्याला इचिहासाि कळिे. आचण िरीही सँको त्याि गाढवावर पुनेः पुनेः 
बसला आहे, असे आपल्याला आढळिे. हे कसे? यावर आधी काहीि प्रकाश टाकलेला नाही. चशवाय, 
सीरा मोरेना येथे कपड्याच्या चपशवीमध्ये सँकोला सोन्यािी जी शिंर नाणी सापडली, त्यािें त्याने काय 
केले, हे वािकासं सागंण्यािे लेखक चवसरला, असे लोक म्हणिाि. त्या नाण्याचवषयी एकही शब्द त्याि 
चलचहलेला नाही. त्या मोहोरािें त्याने काय केले आचण त्याने त्या कशा खिय केल्या, हे जाणण्यािी पुष्ट्कळ 
लोकानंा िीव्र इच्छा आहे. हा एक अत्यंि महत्त्वािा मुद्दा आहे. िो गाळल्याने हा इचिहास सदोष झाला 
आहे.” 

 
िेव्हा सँको म्हणाला, “चमत्रा समॅ्सना, िो सारा वृत्तािं फेकभ न देण्याच्या अवस्थेि मी सध्या आहे. 

माझ्या पोटाि एकाएकी गोळा उठला आहे. त्यामुळे मला इिके अस्वस्थ वाटि आहे की, माझ्या पोटाि 
अन्नािे दोनिार गोळे गेले नाहीि िर मी एखाद्या मेणबत्तीसारखा जळभन खलास होईन. एकदा का माझे 
जेवण झाले म्हणजे मी िुमिाि आहे. मग मी िुमिेि काय पण, ज्याच्या खादं्यावर डोके आहे, अशा 
कोणत्याही माणसािे, जगािील कोणत्याही गोष्टीचवषयी समाधान करीन—मग िी गोष्ट गाढव 
हरवण्याचवषयी असो ककवा िी सोन्यािी नाणी खिय करण्याचवषयी असो!” असे म्हणभन, अचधक एकही शब्द 
न बोलिा ककवा कोणाच्या उत्तरािी वाट न पाहिा, िो िेथभन िरािरा चनघभन गेला. डॉन चक्व्झोट यानंी 
पचंडिाला िेथे थाबंण्यािी व आपल्याबरोबर प्रायचि् िपर प्राथयना करण्यािी चवनवणी केली. त्याप्रमाणे 
पचंडि िेथे थाबंला. नेहमीच्या मयाचदि जेवणाला दोन कबुिरािंी पुरवणी झाली. जेवण िालभ  असिाना 
सारा वळे िे चशलेदारीिी ििा करीि होिे आचण कॅरास्को डॉन याचं्या कलाने घेि होिा. नंिर त्यानंी झोपभन 
चदवसािा उकाडा पार केल्यानंिर सँको परि आला आचण त्या सवांिा पभवीिा सुख–संवाद पुढे िालभ  
झाला. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि ४ 
 

पांणडत समॅ्सन कॅरास्को याच्या िांकाांचे व पृच््ाांचे 
समािान सँको पँझा याने केले त्याचे आणि 

इतर श्रविीय गोष्टींचे विणन 
 

सँको डॉन चक्व्झोट याचं्या घरी परि आला, आचण आपले संिाषण त्याने जेथे सोडले होिे, िेथभन 
पुढे िालभ  केले. िो म्हणाला, “माझे गाढव केव्हा, कुठे आचण कोणी िोरून नेले, हे जाणण्यािी मास्टर 
समॅ्सनला इच्छा होिी. म्हणभन मी उत्तर देिो की, चसगोस्व्हया जेथे जे पे्रि िालले होिे, त्यावळेी गुलामानंी 
एक शोिनीय प्रकार केला. त्यानंिर धमयगुरंूनी मोठा आरडाओरडा केला. िो टाळण्यासाठी आम्ही सीएरा 
मोरेनाकडे त्याि रात्री कभ ि केले. मी व माझा धनी एका अरण्याि दडभन राचहलो. माझा धनी आपल्या 
िाल्याला टेकभ न उिा होिा. आमच्या पभवीच्या िकमकीमुळे आम्ही दोघेही दमभन–थकभ न गेलो होिो आचण 
आम्हाला दुखापिी झालेल्या होत्या. मी गाढवावरून खाली न उिरिा गाढ झोपी गेलो, आचण पराच्या िार 
िार गाद्यावर चनजावे, त्याप्रमाणे आम्हा उियिाना गाढ झोप लागली. मी िर रान–उंदरासारखा गाढ 
झोपलो. त्यामुळे जो कोणी िोर आला असेल, त्याला आमच्या खोगीराखाली जचमनीि ठोकलेल्या िार 
मेखावंर आम्हाला अलगद ठेवभन गाढवािे िार पाय काढभन घेण्यास पुरेशी सवड चमळाली असेल. माझ्या 
िंगड्यािभन िे गाढव त्याने दभर नेले असाव.े मला िे काहीि चदसले नाही.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “याि नवीन काहीि नाही. अशी िोरी करणे मुळीि कठीण नाही. अशाि 

डावपेिानंी, अल्ब्राका येथील वढे्यािे वेळी कुप्रचसद्ध िोर बु्रनेला याने सचॅक्रपँटिा घोडा त्याच्या माडंीखालभन  
िोरून नेला होिा.” सँकोने आपली कहाणी पुढे िालचवली. िो म्हणाला, “मी जेव्हा अधयवट जागा झालो 
आचण माझ्या खोगीराि पाय िाणभ लागलो, िेव्हा चदवस िागंला उजाडला होिा. पण माझ्या हालिालीमुळे 
मेखा खाली आल्या आचण मी डब्याि पडलो. जचमनीवर चिखल झालेला होिा. लगेि मी माझ्या 
गाढवािा शोध घेऊ लागलो, पण िे कोठेि चदसेना. िेव्हा माझ्या डोळ्यािभन चकिी टपोरे अश्रभ वाहभ लागले 
आचण मी चकिी करुणापभणय शोकं केला! ज्याने आमिा इचिहास चलचहला, िो जर या प्रसंगािे शब्दशेः वणयन 
करण्यास चवसरला असेल, िर त्याला मी फुटकी कवडीही देणार नाही–आचण िसे मी त्याला सागेंनही. 
यानंिर काही काळ गेला. चकिी, हे मी िुम्हाला आिाि सागंभ शकि नाही. राजकन्या चमकोचमकोना या 
माझ्या पे्रयसीबरोबर आम्ही िाललो होिो. मी माझे गाढव ओळखीि होिो आचण िोराप्रमाणे पळभन गेलेल्या 
व त्या गाढवावर स्वार झालेल्या माणसालाही ओळखि होिो. िो कोण असेल, असे िुम्हाला वाटिे? अहो, 
िो पॅसामाँटेिा चगनेस होिा. मी व माझा धनी यानंी ज्याला त्या गुलामाचं्या िावडीिभन सोडचवले, िोि िो 
खट्याळ हलकट माणभस होिा.” 

 
कॅरास्को म्हणाला, “िभक िेथे झालेली नाही. िुझे गाढव कसे सापडले, यािी हकीकि न देिा 

लेखकाने िुला त्या हरवलेल्या गाढवावर पुनेः बसचवले, हीि िभक आहे.” सँकोने उत्तर चदले, “त्याबद्दल मी 
काय म्हणावे, हे मला कळि नाही. एखाद्या माणसाने घोडिभक केली, िर त्याला कोण काय करणार? पण 
कदाचिि िो मुद्रण–दोष असेल.” िेव्हा कॅरास्को म्हणाला, “त्यािी शहाचनशा मी करीि नाही. त्या 
सोन्याच्या शिंर नाण्यािे काय झाले? िे पाण्याि बुडचवले काय? हे मला कृपा करून सागं.” सँकोने उत्तर 
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चदले, “िी बहुिेक सवय नाणी मी माझ्यासाठी आचण माझ्या बायकामुलासाठी  खिय केली. माझे धनी डॉन 
चक्व्झोट याचं्यामागोमाग मी दौडि–िटकि गेलो, िरी माझ्या अधांगीने िडफडाट केला नाही–सारे 
शािंपणे सोसले, यािे कारण िी सोन्यािी नाणी. मी जर चरकामे चखसे घेऊन व माझे गाढव गमावभन माझ्या 
घरी गेलो असिो, िर माझे स्वागि आक्रोशाने झाले असिे. आिा िुम्हाला काही बोलावयािे आहे काय? 
असल्यास सागंा. राजालासुद्धा जाब देण्यास मी येथे उिा आहे. मला माझे गाढव सापडले की नाही? आचण 
मी माझी नाणी खर्मिली की नाही? यािी िािंार–िौकशी करण्यािे कोणास काय कारण आहे? आमच्या 
सहलीमध्ये माझ्या शरीरावर ठोसे पडले आचण त्या शरीरािा खुळखुळा झाला, म्हणभन मला कोणी चकिीही 
सोन्यािी नाणी चदली, िरी त्यािंा काय उपयोग? प्रत्येक माणसाने आपल्या िोंडावर बोट ठेवावे आचण गप्प 
बसाव.े काळ्यािे गोरे व गोऱ्यािे काळे करण्यािी िभक करू नये. कारण प्रत्येक माणभस, ईश्वराने घडचवला 
िसा असिो–केव्हा केव्हा िर िो पुष्ट्कळसा चबघडिो.” 

 
िेव्हा पचंडि म्हणाला, “ठीक आहे. त्या लेखकाने या इचिहास–गं्रथािी दुसरी आवृत्ती काढली, िर 

इमानी सँकोने जे साचंगिले, त्यािी नोंद करण्यास िो चवसरणार नाही, याकडे मी चवशषे लक्ष पुरवीन. िशी 
नोंद झाल्याने िो गं्रथ पचरपभणय होईल.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट यानंी चविारले, “अरे िल्या माणसा, या 
इचिहास–गं्रथाि आणखी काही दुरुस्त्या करणे अवश्य आहे काय? हे सागंण्यािी कृपा कर.” कॅरास्कोने 
उत्तर चदले, “काही दुरुस्त्या करणे अवश्य आहे. पण आिापयंि साचंगिल्या त्यापेक्षा अचधक महत्त्वाच्या त्या 
नाहीि.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “कदाचिि गं्रथकार दुसरा खंड प्रचसद्ध करणार असेल. िसे करण्यािे 
त्याने विन चदले आहे काय?” कॅरास्कोने उत्तर चदले, “होय. िसे त्यािे अचिविन आहे. पण िो म्हणिो, 
मला दुसरा खंड सापडि नाही– आचण िो कोणाजवळ आहे, यािा पत्ताही लागि नाही. म्हणभन िो खंड 
प्रकाशाि येईल की नाही, याचवषयी आम्हाला शकंा आहे. त्या शकेंिे दुसरेही एक कारण आहे. िे म्हणजे, 
काही लोक म्हणिाि, दुसरे खंड कधीि िागंले नसिाि. दुसरे लोक ओरडिाि, ‘पुरे झाले डॉन 
चक्व्झोटिे पुराण!’ पण पुष्ट्कळ लोकानंा शोकापेक्षा मौजेच्या कथा आवडिाि. त्यािंा अट्टाहास असा की, 
‘चक्व्झोटसंबंधी आम्हाला आणखी माचहिी द्या. डॉन चक्व्झोट आमच्यासमोर उिे राहभ द्याि आचण सँको हवे 
िे बडबडभ  द्या– आम्ही खभष आहोि” चशलेदार चक्व्झोट यानी चविारले, “यािा पचरणाम गं्रथकारावर काय 
झाला?” कॅरास्कोने उत्तर चदले, “िागंलाि झाला. इचिहासाच्या दुसऱ्या खंडािा शोध लावण्यासाठी िो 
श्य िी सारी खटपट करीि आहे. िो खंड उपलब्ध होिाि ित्काळ छापखान्याकडे पाठचवण्यािा चनिय 
त्याने केला आहे. लोकािंी प्रशसंा चमळचवण्यािी महत्त्वाकाकं्षा िर याच्या बुडाशी आहेि पण त्यापेक्षा 
स्विेःिा फायदा व्हावा, ही इच्छा मोठी आहे.” 

 
सँकोने चविारले, “काय? पैसे चमळचवण्यासाठी िो हे सारे करीि आहे? िसे असेल िर आपल्याला 

िागंला इचिहास वािावयास चमळणे कठीण! सणासुदीच्या आधी कशपी लोक घाईघाईने जसे कपडे 
चशविाि, िसा चठगळाचठगळािंा इचिहास आपल्या हािी पडेल. िे किध्याकिध्यािे गाठोडे होईल. घाईने 
केलेले कायय िागंले कधीि होि नाही. इचिहास–लेखक श्री. मभर यानंी आपल्या कायास कसा आरंि 
करावा, यािी काळजी घेिली पाचहजे. मी आचण माझा धनी त्याच्यापुढे आमच्या पराक्रमािंी आचण त्याि 
आड आलेल्या चवघ्नािंी रास उिी करू. त्यािभन त्याला दुसरा एकि काय, पण शिंर खंड चलचहिा येिील, 
हे मी पैजेने सागंिो. त्या चबिाऱ्याला असे वाटि असावे, आम्ही गविाच्या गंजीवर लोळण्यापलीकडे दुसरे 
काही करीि नाही. पण एकदा का आम्ही चरकीबीि पाय ठेवला म्हणजे आम्ही काय करिो हे त्याला कळेल. 
मी चनदान इिके म्हणण्यािे धाडस करिो की, माझ्या धन्याने जर माझे ऐकले असिे िर या वळेेपयंि 
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आम्ही, पभवीच्या थोर थोर चशलेदारापं्रमाणे, दुष्ट्कृत्यािें चनदाळण आचण अन्यायािे चनवारण केले असिे आचण 
आमिी सवयत्र फते्त झाली असिी.” 

 
सँकोने आपल्या या िाषणािा शवेट केला न केला िोि रोचझनाटंिे कखकाळणे त्याचं्या कानी आले. 

डॉन चक्व्झोट यानंा वाटले, हा शुि-शकुन आहे. आचण म्हणभन त्यानंी असा चनधार केला की, िीन–िार 
चदवसािं आपण नवी योजना हािी घ्यावयािी. त्यानंी आपला चनधार पचंडिाला उलगडभन साचंगिला आचण 
चविारले, “आम्ही पुढील मागय कोणत्या चदशनेे आखावा?” पचंडिाने साचंगिले, “ॲरागॉनच्या राज्यािील 
सरॅागोसा शहरािा रस्िा िुम्ही धरावा. िेथे सेंट जॉजयच्या उत्सवासाठी चवराट सामने लवकरि होणार 
आहेि. त्याि िाग घेऊन आपण ॲरागॉनच्या झंुजार वीरानंा िीि करू शकाल आचण त्यामुळे अजरामर 
कीिी चमळवभ शकाल. कारण त्या वीरावंर माि करणे म्हणजे जगािील सवय चशलेदारानंा कजकणे होय. 
आपला उदात्त चनधार प्रशसंनीय आहे. पण संकटाि उडी घेण्याइिका बेहोषपणा आपण दाखवभ नये, असे 
मला वाटिे. कारण आपले आयुष्ट्य हे आपले स्विेःिे नाही – ज्यानंा आपल्या सहाय्यािी व संरक्षणािी 
गरज आहे, अशा दुेःखीकष्टी लोकािें िे आहे.” 

 
सँको म्हणाला, “अगदी बरोबर! माझ्या धन्याच्या अशा बेहोष वागण्यामुळे मला कधी–कधी वडे 

लागण्यािी पाळी येिे. एखाद्या िकेुल्या िरुण माणसाने पाि-साि काकड्यावंर िरािर हाि मारावा, 
त्याप्रमाणे माझे धनी शिंर सशस्त्र माणसावंर एकदम िुटभन पडिाि. पण पचंडिजी, हे लक्षाि घ्या की, 
आघाडीवर जाण्यािी जशी योग्य वेळ असिे, िशीि माघार घेण्यािी पण असिे! ‘संि जॅगो पुकारा आचण 
स्पेनवर हल्ला करा!’ ही रणघोषणा नेहमीि असिा कामा नये. कारण मी कोणाकडभन िरी असे ऐकले 
आहे–बहुधा माझ्या धन्याकडभनि ऐकले असेल, –की बेहोषपणा व चिते्रपणा या दोहोंच्या मध्यावर शौयय उिे 
असिे. हे जर खरे असेल, िर काही कारण नसिाना माझ्या धन्याने कोणावर िुटभन पडाव ेअसे मला वाटि 
नाही, आचण जर काही लभ्याशं नसेल िर त्यानंी कोणावर हल्ला करावा असेही मला वाटि नाही. या 
सवांपेक्षा मी माझ्या धन्याला हे सागंभ इस्च्छिो की, मी आपल्याबरोबर याव ेअशी आपली इच्छा असेल िर 
आपण असा करार करू या की, आपणा दोघासंाठी िुम्ही लढाव ेआचण मी फ्ि िुमिी, िुमच्या कपड्यािंी, 
खाद्य-पदाथांिी काळजी घ्यावी. हे मान्य असेल िर मी एखाद्या इमानी कुत्र्याप्रमाणे िुमच्या पाठोपाठ येईन 
आचण साऱ्या गोष्टी करीन. पण मी माझी िलवार उपसभन िोरा–दरोडेखोरानंा, फार काय, कंुपणावरील 
पाखरानंासुद्धा मारणार नाही. माझ्यासंबधंी म्हणाल िर, पचंडिजी, शभर होण्यािी मला इच्छा असली िरी 
शभरत्वाच्या कीिीिी मला हाव नाही. कोणाही चशलेदाराच्या पावलावर पाऊल टाकभ न त्यािा पचरिारक 
होणाऱ्या शागीदामध्ये मी अत्यंि चवश्वासभ व उत्तम ठरावा, अशी माझी महत्त्वाकाकं्षा आहे. आचण जर, माझी 
सारी सेवािाकरी संपल्यावर माझ्या धन्याने कृपावंि होऊन मला एक बेट बहाल केले, िर मी त्यािंा अत्यंि 
ऋणी होईन. आपण कैक बेटे पादाक्रािं करणार आहो, असे आमिे धनीमहाशय म्हणि असिाि. पण जर 
त्यानंी मला बेटािे राज्य चदले नाही िर मी कशाला जन्माला आलो? दुसऱ्यावर चवसंबभन कोणी जगभ नये. 
केवळ प्रिभवर चवश्वास ठेवावा. मी राज्यपाल म्हणि खाल्लेली िाकरी मला चजिकी गोड लागेल, त्यापेक्षा मी 
राज्यपाल नसभन खाल्लेली िाकरी कदाचि्  अचधक रुिकर लागेल. कोणी सागंावे? राज्य–कारिार करणे 
ही माझ्या आयुष्ट्याि सैिानाने फेकलेली एक धोंड ठरेल आचण चिच्यावर मी अडखळभन पडेन. त्यामुळे माझा 
जबडा फुटेल आचण दाि बाहेर पडिील. सँको म्हणभन मी जन्मास आलो आचण सँको म्हणभनि मरण्यािी 
माझी इच्छा आहे. िरीसुद्धा मला असे वाटिे की, फारसे श्रम न करिा ककवा संकटाि न सापडिा, देवाने 
मला मोठ्या खुषीने जर एखादे बेट—ककवा िसेि काही घबाड चदले, िर िे नाकारण्याइिका मी मभखय 
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नाही, हे लक्षाि ठेवा. मला आपली जुनी म्हण यावळेी आठविे. िी म्हणजे ‘िुला चदला गद्धा, िर घेऊन जा 
त्यालासुद्धा.’ िसेि, ‘नशीब दार ठोठावील, िेव्हा त्याला आि घे चन ठेवभन घे!’” 

 
कॅरास्को म्हणाला, “वा! वा! चमत्रा सँको, िभ िर एखाद्या चवद्यापीठाच्या प्राध्यापकासारखा 

बोललास. परमेश्वराच्या औदायावर आचण डॉन चक्व्झोट याचं्या उदात्तपणावर चवश्वास ठेव म्हणजे िो िुला 
नुसिे बेटि काय पण राज्यही अपयण करील.” िेव्हा सँको म्हणाला, “दोन्हीिा अथय एकि. िरीही, 
पचंडिराज, मी आपल्याला असे सागंिो की, माझा धनी मला जे राज्य देणार आहे, िे मी  खड्ड्ड्याि 
लोटणार नाही. कारण मी माझी नाडी िपासलेली आहे आचण मला असे आढळभन आले आहे की, 
राज्यकारिार करण्यास आचण बेटािे शासन करण्यास मी पभणय समथय आहे. हे मी माझ्या धन्याला पभवीि 
साचंगिले आहे.” िेव्हा कॅरास्को म्हणाला, “सँको, सािंाळ, माणसाला मान-सन्मान चमळाले की त्यािे 
आिार–चविार बदलिाि. िभ जेव्हा राज्यपाल होशील, िेव्हा िभ कदाचिि आपल्या जन्मदात्या आईला 
ओळखणारही नाहीस.” िेव्हा सँकोने उत्तर चदले, “चिखलाि जन्मलेल्या माणसाबद्दल हे खरे असेल. पण 
प्रािीन चिस्िी संस्कारािंा दाट थर ज्यांच्या आत्म्यावर पसरलेला आहे, त्यानंा िसे काही होणार नाही. 
माझा जीव चििन संस्कारानंी पचवत्र बनलेला आहे. राज्यपाल झाल्यावर माझी वृत्ती चकिी िागंली होईल, 
यािी िुम्ही नुसिी कल्पना करा. मग मी कोणाशी घाणेरड्या पद्धिीने वागेन अशी िीिी बाळण्यािे िुम्हाला 
काहीि कारण पडणार नाही.” नंिर डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “प्रिो, करा िे दान याला. यािे राज्य केव्हा 
सुरू होिे, हे आम्हास पहावयािे आहे. मला िर वाटिे, िे आिाि माझ्या डोळ्यापुढे उिे आहे.” 

 
एवढे बोलल्यानंिर चक्व्झोट यानंी पचंडिाला प्राथयना केली, “िभ जर कवी असशील, िर माझी 

हृदयस्वाचमनी डस्ल्सचनया डेल टोबोसो चहिा चनरोप मी जेव्हा घेईन, त्या प्रसंगावर िभं काही कचविा कृपा 
करून रि. त्या अशा खुबीने की, प्रत्येक कचविेिे आद्य अक्षर चिच्या नावािे एक अक्षर असावे, म्हणजे 
प्रत्येक कचविेिे पचहले अक्षर एकत्र केले िर, ‘टोबोसािी डस्ल्सचनया’ हे नाव ियार व्हावे,” पचंडिाने त्यानंा 
उत्तर चदले, “महाराज, स्पेनमध्ये जे साडेिीन प्रचसद्ध कवी आहेि, त्यापंैकी मी एक नव्हे. िथाचप मी ही 
काव्यािी कसरि करण्यािा प्रयत्न करीन. िे काम सोपे नाही, यािी जाणीव मला आहे. चिच्या (इंग्रजी) 
नावाि सिरा अक्षरे आहेि. िार िार ओळींिी एक अशा िार कचविा मी रिल्या, िर एक अक्षर चशल्लक 
राहणार आचण पाि ओळींिी एकेक अशा िार कचविा केल्या िर त्याि िीन अक्षरे कमी पडणार. िथाचप एक 
अक्षर गडप करण्यािा प्रयत्न मी करीन म्हणजे सोळा ओळींमध्ये सारे नाव येऊन जाईल.” िेव्हा डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “िसेि िभ कर. कारण, ज्या कचविामंध्ये चििे नाव स्पष्टपणे ओळखिा येणार नाही, त्या 
आपल्यावर रिलेल्या आहेि, असे कोणाही स्त्रीस वाटणार नाही.” 

 
यानंिर सवांनुमिे ठरले की, एका आठवड्याि सवांनी िेथभन कभ ि करावे. “या योजनेिी 

गंधवािाही कोणास लागभ देऊ नये – चवशषेिेः पाद्री, न्हावी, श्री. चनकोलस, पुिणी आचण घरधनीण याना 
िर िाकास िभर लागभ देऊ नये. नाही िर माझ्या सन्मान्य व शौययपभणय योजनेला िे अडथळा आणिील.” असे 
डॉन चक्व्झोट यानंी पचंडिाला बजावले. िसे करण्यािे विन कॅरास्कोने चदले आचण डॉन चक्व्झोट यानंा 
साचंगिले, “आपल्या सवडीप्रमाणे आपण मला आपल्या यशापयशािी हकीकि चलहभन पाठवावी.” नंिर 
त्याने त्यािंा चनरोप घेिला आचण िो िेथभन चनघाला. आपल्या प्रवासािी सारी ियारी करण्यासाठी सँकोही 
िेथभन चनघाला. 

⊡ ⊡  
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प्रकरि ५ 
 

सँको पँझा आणि त्याची पत्नी टेरेसा पँझा याांच्यामिील समांजस व 
सुिदायक सांवाद; तसेच सांस्मरिीय असे इतर उतारे 

 
[या इचिहास–गं्रथाच्या िाषािंरकाराला या पािव्या प्रकरणािे प्रारंिी वािकानंा हे सागंणे योग्य 

वाटिे की, माझ्या मिे हे प्रकरण प्रचक्षप्ि आहे. कारण, सँकोच्या अल्पपात्रिेमुळे त्याच्याकडभन ज्या 
िाषणशलैीिी अपेक्षा करिा येणार नाही, िी िो येथे उपयोचजि आहे आचण इि्या सुसंस्कृि स्वरूपाच्या 
गोष्टी िो सागंि आहे की, त्या िो सागंभ शकेल, हे अश्य वाटिे. िथाचप प्रामाचणक िाषािंरकारािी िभचमका 
कायम ठेवण्यासाठी हे िाषािंर केलेले आहे आचण म्हणभन पुढील मजकभ र चलचहलेला आहे.] 

 
सँको आपल्या घरी इि्या आनंदाने व मजेने आला की, त्यािा आनंद त्याच्या िेहऱ्यावर श्य 

िेवढा त्याच्या बायकोला चदसला. त्याच्या आनंदािे कारण जाणण्यािी चिला उत्सुकिा वाटली आचण 
म्हणभन िी ओरडभन म्हणाली, “लाड्या, आज िभ इिका आनंदी का?” सँकोने उत्तर चदले, “लाडके, मी 
याहभनही आनंदी होईन. मला चजिका आनंद झालेला चदसिो, चििका आनंदी मी न होवो, असे वरदान 
परमेश्वर मला देवो.” िी म्हणाली, “नाथ, आपण िर कोड्यासारखे बोलिा. आपल्याला इिका आनंद 
झाला नसिा िर आपण अचधक मजेि असिो, या आपल्या बोलण्यािा अथय काय, हे मला कळि नाही. मी 
वडेी िर खरीि. पण आनंद न होण्याने माणभस आनंदी कसा होिो, हे मला कळि नाही.” सँको उत्तरला, 
“हे पाहा, टेरेसा, मी मजेि आहे यािे कारण, माझा धनी डॉन चक्व्झोट यािंी सेवा करण्यासाठी मी पुनेः 
जाणार आहे. माझ्या धन्याने नवा खेळ खेळण्यािे आचण साहसपभणय प्रसंगािंा चपच्छा पुरचवण्यािे ठरचवले 
आहे. िेव्हा मला त्याच्याबरोबर गेलेि पाचहजे. नड असल्यावर सैिान िालवील, िसे मुकाट िालले 
पाचहजे. मी घरी उपाशी का राहभ? आम्ही उधळलेल्या सोन्यािा आणखी एक गठ्ठा सापडण्यािी आम्हाला 
आशा आहे. त्यामुळे माझ्या हृदयाला गुदगुल्या होि आहेि. पण िुला – आचण आपल्या गोड बछड्यानंा – 
सोडभन जािाना मला दुेःख वाटिे. दऱ्याखोऱ्यािभन आचण झाडाझुडपािंभन िटकि राहण्यापेक्षा आपल्या घरी 
चनवािंपणे व शािंिेने प्रिभने मला राहभ द्यावे, अशी माझी इच्छा आहे. (िसे करण्यासाठी प्रिभला काही श्रम 
पडणार नाहीि की काही खिय येणार नाही – फ्ि त्याने िशी इच्छा करण्यािा अवकाश!) िसे झाले 
म्हणजे माझा आनंद अचधक दृढ व िक्कम होईल, हे स्पष्ट आहे. माझा सध्यािा आनंद िुझ्या चवयोगाच्या 
दुेःखाि चमसळलेला आहे. मला जे म्हणावयािे आहे, िे मी स्पष्ट केले आहे असे मला वाटिे. मी जर फार 
आनंदी चदसि नसलो, िर मला अचधक आनंद झाला आहे, असे िभ समज.” 

 
सँकोिी बायको त्याला म्हणाली, “हे पाहा, सँको, िभ एका चशलेदारािा सेवक झाल्यापासभन इिके 

काही गोलमाल बोलिोस की, त्यािा अथय कोणालाही कळि नाही.” सँको म्हणाला, “पुरे, पुरे! ज्याला 
साऱ्या गोष्टी समजिाि, त्याला माझे बोलणे समजिे! म्हणभन चप्रये, आिा यासंबधंी आणखी काही शब्दािंी 
उधळण करू नकोस. मात्र, आपल्या गदयिराजािी काळजी या िीन चदवसािं िागंली घे म्हणजे िो 
िाजािवाना होईल आचण शसे्त्र धारण करण्यास समथय होईल. त्यािा िारा दुप्पट कर. त्यािे खोगीर, त्यािा 
लगाम हे सवय नीट पाहभन ठेव. कारण, आम्ही काही लग्न–समारंिास जाि नाही—सवय जगिर संिार 
करण्यासाठी आचण राक्षसाशी, दैत्याशी, चपशाच्चाशी दोन हाि करण्यासाठी जाि आहो. त्यावळेी आम्हाला 
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कखकाळणे, ककिाळणे, ओरडणे, चवव्हळणे—याचशवाय दुसरे कसलेचह आवाज ऐकभ  येणार नाहीि! िथाचप 
आम्हाला चपटभन काढणारे जे योगेचसयन हंुडेकरी आचण जादभगार मभर यािंी आमच्याशी गाठ पडली नाही, 
िर हे सारे अनुिवही चमठाईसारखे वाटिील.” 

 
टेरेसा म्हणाली, “िसे होणार नाही. िुमच्यासारखे चशलेदारािे नोकर त्यािी िाकरी उगाि खाि 

नाहीि, असे मला वाटिे. म्हणभन त्या ियंकर उपद्रवािभन िुमिी लवकर सुटका व्हावी, अशी प्राथयना मी 
दररोज करीि राहीन.” िेव्हा सँको म्हणाला, “चप्रये, लवकरि मी एका बेटािा राज्यपाल होणार आहे. 
अशी आशा मला जर नसिी, िर याि क्षणी, याि स्थानी मी मरून पडलो असिो.” िेव्हा त्यािी बायको 
म्हणाली, “नाही रे माझा राजा. कोंबडी चजविं राचहली म्हणजे अंडी वाटेल चििकी चमळिील! ‘चशर 
सलामि िो पगडी पिास.’ िभ चजविं राहा. मग जगािील सारी राज्ये सैिानाच्या हािी जाईनाि का! िभ 
आपल्या आईच्या उदरािभन बाहेर आलास िेव्हा िुझ्याजवळ राज्य नव्हिे; आिापयंि िभ चजवंि राचहलास, 
िेही राज्याचशवाय आचण ईश्वरेच्छा होईल िेव्हा िभ चनजधामास जाशील, िेही राज्याचशवाय! जगािील चकिी 
िरी लोक राज्यपद न चमळविा जगिाि आचण िरी िे सुखी असिाि. त्यानंा लोक मानही देिाि. अन्नाला 
िव आणणारे जगाि िकेुसारखे दुसरे काही नाही, आचण गचरबानंा िर, िभक नाही असे कधीि होि नाही. 
म्हणभन िे मोठ्या िवीने नेहमी अन्न सेवन करिाि. पण, हे पाहा माझ्या राजसा, राज्य–कारिार चमळण्यािे 
चशकंदर नशीब िुला लािले िर आपल्या बायकामुलानंा चवसरू नकोस अशी माझी िुला प्राथयना आहे. 
आपला छोटा सँको पभणय पंधरा वष ेवयािा झाला आहे. आचण िो आिा शाळेि गेला पाचहजे हे लक्षाि ठेव. 
त्यािा काका धमयगुरू आहे, िो प्राथयना–मंचदराि त्यािी काही सोय करील. चशवाय मेरी पँझा ही आपली 
मुलगी आहे. चिच्या लग्नािा प्रश्न आपल्यापुढे आहे. त्या प्रश्नामुळे चिच्यावर मरण ओढवणार नाही, असे 
मी खात्रीने सागंिे. कारण, माझा असा धभिय िकय  आहे की, िुला अचधकारपदािी चजिकी लालसा आहे, 
चििकी चिला पिीिी आहे. साऱ्या गोष्टी ठीक जमल्या पाचहजेि. चिला घरीि सुखासमाधानाि ठेवण्यापेक्षा 
कशा िरी माणसाशी चििे लग्न लावणे िागंले!” 

 
सको म्हणाला, “अगदी बरोबर बोललीस. ईश्वराच्या कृपेने मला जर अचधकारप्रास्प्ि झाली, िर 

मी मेरी पँझा चहिे लग्न असे झक्क जमवीन की, लोक चिला ‘सरकार’ म्हणिील.” िेव्हा त्यािी बायको 
म्हणाली, “मुळीि नको. चिला बरोबरीिाि जोडीदार चमळाला िर बरा. चिला जर िुम्ही िुट्या 
वहाणाऐवजी उंि टािेिे बभट घालावयास लावले आचण चिच्या अंगािील जाड्या–िरड्या िपचकरी 
डगल्याऐवजी चिला उंिी मखमलीिा अंगरखा घालावयास लावले आचण ‘िभ’ ‘िुझे’ असे साधे सरळ 
संबोधन न वापरिा, ‘बाईसाहेब’ चन ‘हुजभर’ म्हणभन हाक मारू लागला, िर त्या गरीब चबिाऱ्या मुलीला कसे 
वागाव े हे कळणार नाही आचण िी पावलोपावली हजारो िुका करील आचण आपल्या जाड्या–िरड्या 
गावंढळ राहणीिे प्रदशयन करील.” िे ऐकभ न सकोने उत्तर चदले, “गाढव कुठली! दोन िीन वषांिी 
उमेदवारी चिला करावी लागेल. मग चिच्याि चकिी चवलक्षण बदल घडभन आला आहे हे िुला चदसेल. 
‘सरकार’ आचण चििे िे डौलदार वागणे चिला इिके शोिेल की, िे सारे उपजिि आहे असे वाटाव.े आचण 
समज, िसे घडले नाही, िर दुसऱ्या लोकानंा त्यािे काय? िी एक बडीबाई िर होऊ दे, मग पुढे काय 
व्हायिे िे होवो.” बायको म्हणाली, “िले शाब्बास! आपल्यापेक्षा वरच्या वगाि जाण्यािी खटपट करू नये. 
‘सारया चपसािंी पाखरे एकत्र येिाि’ ही म्हण माहीि आहे ना? एखाद्या सरदार–उमरावाच्या ककवा नेक 
नामदाराच्या घराि आपली मुलगी फेकभ न देणे, मला आवडणार नाही. कारण लहर चफरल्यास िेथे िे चिला 
नाव े ठेविील, खेड्यािील ‘जोन’ म्हणिील–नागंरट्यािी मुलगी म्हणिील–कोष्ट्ट्यािे धागे म्हणिील. 
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छेेः! छेेः! अशा रीिीने चिला िलत्या चठकाणी लोटण्यासाठी मी माझ्या मुलीला वाढचवलेले नाही हे मी ठाम 
सागंिे. िुम्ही फ्ि घराि पैसा आणा आचण चिला नवरा चमळवभन देण्यािे काम माझ्यावर सोपवा. जोन 
टोको या म्हािाऱ्यािा मुलगा लोल टोको हा धडधाकट आचण आनंदी वृत्तीिा िरुण मुलगा आहे. आपण 
सारेजण त्याला ओळखिो. त्यािा आपल्या मुलीवर डोळा आहे, हेही मी पाचहले आहे. िो रोमरोमाि 
आपल्यासारखाि आहे. िो चिला योग्य जोडीदार ठरेल आचण लग्नानंिरही िी आपल्या पखंाखालीि 
राहील. आई–बाप, मुले–नािवडें, सारे गुण्यागोकवदाने एकत्र नादंिील आचण प्रिभिा आशीवाद आचण शािंी 
आपल्याला चनरंिर लािेल. पण राजदरबाराि ककवा थोरामोठ्याचं्या घराण्याि चिला देऊन टाकण्यािे 
कधी बोलभ  नका. कारण िेथे िी कोणाला ओळखणार नाही आचण चिला कोणी ओळखणार नाही.” 
बायकोिा हा सल्ला ऐकभ न सँको खवळला व म्हणाला, “जनावर! बाराबास िोरािी कारिारीण! माझ्या 
मुलीिा चववाह मी अशा थोर माणसाशी करणार आहे की, त्याचं्या मुलानंा ‘महाराज’, ‘सरदार’ असे लोक 
म्हणिील. या कामी िभ मला अडथळा का करिेस? माझ्यापेक्षा िागंल्या स्स्थिीिील लोक माझ्याचवषयी 
नेहमी म्हणिाि, ‘जेव्हा हा एखादी गोष्ट करू शकिो, िेव्हा िो िी करीि नाही आचण जेव्हा िो िी करू 
पाहिो, िेव्हा त्याला िी करिा येि नाही.’ आपले िाग्य आपले दार ठोठावीि असिाना, आपण दार बदं 
करून त्या िाग्य–देविेला बाहेर ठेवणे योग्य आहे का? छेेः! छेेः! िवा िापला आहे, िोवर िाकरी िाजभन 
घेिली पाचहजे. वैिवािे वारे सुटण्याआधी आपण आपल्या जहाजािंी चशडे उिारली पाचहजेि. [ही 
िाषणशलैी आचण यानंिर माडंलेली चविार व चसद्धािं यािंी रास सँकोच्या मुखािभन बाहेर पडली, असे 
मानिाि. पण यामुळेि या इचिहासाच्या िाषािंरकाराला असे म्हणावे लागिे की, हे प्रकरण प्रचक्षप्ि आहे]. 
िभ अगदी बेअकली बायको आहेस. िुझ्या टाळ्याि हे कसे येि नाही की, साहसािी चशकस्ि करून मी 
एखाद्या संपन्न राज्यािा कबजा घेिला पाचहजे, म्हणजे दाचरद्र्याच्या शृखंलािभन आपले पाय मोकळे होिील 
आचण आपल्या इच्छेप्रमाणे आपण मेरी पँझा चहिी लग्नगाठ कोणाशीही बाधंभ. िसे झाले म्हणजे हा सारा 
लोकसमाज ‘लेडी टेरेसा पँझा’ या नावाने िुला संबोधील, आचण मग िभ प्राथयनामंचदराि गाचलिावरून 
िालि जाऊन लोडाला टेकभ न बसशील–ऐश्वयाच्या राशीवर लोळि राहशील. मग शहरािील अत्यंि 
कुलीन चस्त्रयासुद्धा िुझा हेवा चन मत्सर करू लागिील. थाबं, थाबं, आहेस िशीि राहा, त्याि पचवत्र्याि 
उिी राहा–खालीवर करू नकोस–पडद्यावरील चित्राप्रमाणे िटस्थ राहा. बस्स, बस्स. आिा ही ििा पुरे. 
आपली चिमणी सँचकका, िुझ्या नाकावर चटच्चभन, ‘श्रीमंि पिीिी राणी’ होणार!” 

 
सँकोिी बायको म्हणाली, “छान, छान, पचिराज. िुम्ही काय बोलिा, यािा चविार करा. या 

आपल्या उच्च िराऱ्यामुळे माझ्या मुलीिे पाय मोडिील, असे िय मला वाटिे. पण िुम्हाला काय करायिे, 
िे करा—राणी करा की सरदारीण करा—पण त्याला मी संमिी देणार नाही. अहो, नागंरबहाद्दर, जेथली 
वस्िभ िेथे असावी, असे मला आवडिे. लोकानंी बोलभ  नये त्या गोष्टी बोलाव्या, हे मला आवडि नाही. काही 
गाजावाजा न करिा, माझे नाव साधे टेरेसा असे ठेवले गेले– ‘बाईसाहेब’ ककवा ‘देवीजी’ अशी पदवी 
त्याला जोडली गेली नाही. माझ्या बापािे नाव कॅस्काजो होिे, आचण मी िुमच्याशी लग्न केले म्हणभन लोक 
मला टेरेसा पँझा म्हणभ लागले. पण खरोखर पाहिा टेरेसा कॅस्काजो असे मला म्हणणेि न्यायािे आहे. पण 
राजे आले की कायदे आले. म्हणभन कोणिीही उपाधी न लाविा ककवा िे नाव लाबंलिक आचण कंटाळवाणे 
न करिा पचहल्या साध्या नावावरि मी संिुष्ट आहे. कोणी माझ्याकडे पाहभन हसावे, असे मला वाटि नाही. 
(मी जर सरदारणीप्रमाणे ककवा राज्यपालाच्या राणीप्रमाणे रस्त्यावरून जाऊ लागले) िर लोक म्हणिील, 
‘पहा, पहा, ही डुकरीण कशी ऐटीने िालली आहे!’ िसे मला होऊ द्यायिे नाही. लोक म्हणिील, 
‘कालपयंि ही बाई हािाि काठी घेऊन आचण डो्यावर पोिे घेऊन पहाटेपासभन रात्रीपयंि काबाडकष्ट 
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करीि होिी. पण आिा चिने आपल्या अंगावर उंिी उंिी कपडे इिके घािले आहेि की, कापडािे एक 
दुकानि िेथे थाटल्यासारखे चदसि आहे. जणभ काही चिला कोणी ओळखीिि नाही.’ छेेः! नाथ, असे होिा 
कामा नये. माझी पिेंचद्रये–ककवा सप्िेंचद्रये–ककवा चजिकी असिील चििकी–प्रिनेु कायम ठेवावी. म्हणजे 
अशा रीिीने बडबडणाऱ्या लोकाचं्या चजव्हा मी बाधंभन टाकीन. िुम्ही खुशाल जा आचण राज्यपाल व्हा, नाही 
िर राजे व्हा आचण बैलासारखे फुगभन जा. पण, आईिी शपथ घेऊन मी सागंिे की, मी ककवा माझी मुलगी 
या कौलारू घरािभन इंििरही बाहेर जाणार नाही. कारण, अशी म्हणि आहे— 
 

कीर्मि वाचंछि जी चदगंि गृचहणी गेहींि िी राहिे । 
पायानें अधु कीं जनास गमिे, कोठें न संिाचरिे ॥ 
अत्यानंद चिला सदैव गवसे रातं्रचदनीं जागुनी । 
संसारीं रमुनी श्रमाचस करूनी आनंद घे जीवनीं ॥ 

 
िुम्ही आचण िुमिे डॉन चक्व्झोट, दोघे चमळभन आपल्या बेटाकडे आचण पराक्रमाकडे दौड ठोका 

आचण आम्हाला येथे आमच्या फुट्या नचशबावर सोपवा. आम्ही जसे वागावयास हव ेिसे आम्ही वागलो िर 
देवदयेने आमिे नशीब उजळेल, हे मी ठाम सागंिे. पण मला खरोखर नवल वाटिे, या राजेश्रीला डाँन 
कोणी केले?— त्यािंा बाप ककवा आजा याचं्या चशरावर या मानािा िुरा कधी झळकला नाही.” सँको 
म्हणाला, “बये, देवि िुझे रक्षण करो! आगा ना चपछा असलेल्या चकिी िरी सटरफटर गोष्टी िभ एकत्र 
वळल्या आहेस. मी जे काही बोललो, त्याच्याशी िुझ्या कास्काजोसिा, िुझ्या उंिी वस्त्रािंा, िुझ्या जुन्या 
हत्यारािंा आचण मेलेल्या–गाडलेल्या घोड्यािा काय संबधं आहे? ‘गमॅार ॲडलपेट’, (यापेक्षा िुला मी 
अचधक िागंले नाव ठेवभ शकि नाही. कारण, िभ एक आंधळी–वेंधळी आहेस आचण आपल्या नादाि गुंग 
असिेस. त्यामुळे मी काय बोलिो हे िुला कळि नाही.) माझ्या मुलीने एखाद्या कड्यावरून उडी घ्यावी 
ककवा िट्या जमािीप्रमाणे जगिर कहडि राहाव ेअथवा इन्फन्टा डोन्ना युराका या राजकन्येप्रमाणे चििा 
वारसा हक्क बुडावा, असे जर मी िुला साचंगिले असिे, िर माझ्यावर कडाडण्यास िुला काही कारण 
चमळाले असिे. पण डोळ्यािे पािे लविे ना लविे िोि, मी िुझे नािे डॉनशी जोडिो आहे आचण मुलीच्या 
मस्िकी राणीपदािा मुकुट िढवीि आहे— गविाच्या गंजीिभन बाहेर काढभन मी चिला पराच्या गादीवर 
चनजवीि आहे आचण मभर लोकाचं्या चपढ्यानचपढ्यामंध्ये मोरोक्कोच्या सरदारानंा चमळाल्या नसिील अशा 
जािंळ्या ि्याशी बसवीि आहे— असे असिाना िभ माझ्याचवरुद्ध का िणिणिेस? मला ज्याने आनंद 
होिो, त्याने िुला िो का होि नाही?” 

 
टेरेसाने उत्तर चदले, “स्वामी, मी यािे कारण सागंभ? ‘जो िुम्हाला झाकिो, िोि उघड्यावर 

टाकिो.’ या म्हणीि िे कारण साठवलेले आहे. गरीब माणसाकडे लोकािें लक्ष क्वचििि जािे पण 
श्रीमंिावंर सवांिी नजर रोखलेली असिे. आचण िो माणभस जर पभवी गरीब असला, िर इिर लोक 
त्याच्याचवषयी कुरकुर करिाि— त्यािे दोष काढण्यास टपभन बसिाि. मधमाशापं्रमाणे दुष्ट लोकाचं्या चजिा 
रस्त्यारस्त्यावंर गुंगुं आवाज करीि असिाि आचण लोकाचं्या कानाि चवष ओिीि असिाि.” सँको 
म्हणाला, “हे पाहा, टेरेसा, आिा मी जे काही िुला सागंि आहे, िे नीट लक्ष देऊन ऐक. साऱ्या जन्माि 
ज्या गोष्टी िभ कधी कदाचि्  ऐकल्या नसशील, अशा गोष्टी आज मी िुला सागंि आहे. त्या मी माझ्या 
डो्यािभन काढलेल्या नाहीि, िर गेल्या वषी माझ्या सज्जन पाद्र्याने आपल्या शहराि जो उपदेश केला िोि 
मी िुला सागंि आहे. त्याने आम्हाला जे साचंगिले, त्यािी मला पक्की आठवण आहे. त्याने साचंगिले, ‘पभवीं 
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होऊन गेलेल्या गोष्टीपेक्षा आपल्या डोळ्यासंमोर ज्या गोष्टी घडि असिाि, त्या आपल्या स्मृिीमध्ये 
कायमच्या प््या रुिभन बसिाि.’ (सँकोने येथे जी काही कारणे साचंगिली, िी पाचहली म्हणजे हे प्रकरण 
प्रचक्षप्ि असावे, असे वाटण्यास िाषािंरकाराला आणखी एक कारण चमळाल्यासारखे वाटिे. ही सारी िाषा 
सँकोच्या कुविीबाहेरिी आहे,) सँको पुढे बोलभ  लागला, “यावरून असे चनष्ट्पन्न होिे की, िागंला पोशाख 
केलेला आचण श्रीमंिीने नटलेला एखादा माणभस, नोकर–िाकराचं्या लवाजम्याचनशी येि असलेला 
आपल्याला चदसला म्हणजे आपले हृदय हालिे आचण त्याला योग्य िो मान देण्यािी पे्ररणा आपल्याला 
होिे. त्याि माणसाला आपण पभवी हीन पचरस्स्थिीि पाचहले असल्यािी आपल्याला आठवण झाली िरी 
आपण त्याला मान देण्यास उत्सुक असिो. त्यािी पभवीिी बदनामी गरीबीमुळे ककवा हल्या कुळामुळे 
झालेली असेल, पण आिा त्यािे काय? आपल्या डोळ्यानंा जे चदसिे, िेि आपल्या मनाि चटकभ न राहिे. 
आिा आपल्या बापाच्या संगोपनामुळे िो माणभस जर आपल्या पभवीच्या अज्ञािावस्थेिभन दैवयोगाने उच्चस्थानी 
जाऊन पोिला असेल, आचण सवांशी िो जर सभ्यिेने व औदायाने वागि असेल–उच्चकुळािील लोकाशंी 
स्पधा करीि नसेल, िर टेरेसा, हे िभ पके्क समज की, िो पभवी कोण होिा, यािे स्मरण कोणालाही होणार 
नाही— िो आिा जसा आहे िसाि लोक त्याला पाहिील. कोणत्याही वैिवशाली माणसाला मत्सरी 
लोकािें टोमणे सहन कराव ेलागिाि, िेवढे वगळले म्हणजे झाले!” 

 
यावर टेरेसा म्हणाली, “नाथ, िुम्ही काय म्हणिा हे मला कळि नाही— िुमिे अजब शोध िर 

माझ्या डो्याि चशरिि नाहीि. िुमच्या काव्यमय िाषेमुळे आचण व्यायानबाजीमुळे माझ्या डो्याि गोंधळ 
उडभन गेला आहे. िुम्ही म्हणिा िसे वागण्यािा िुमिा ‘चनराधार’ झाला असेल—” पण सँकोने चिला 
अडवभन म्हटले, “चनराधार नव्हे, चनधार म्हण.” िेव्हा टेरेसा म्हणाली, “अहो कारिारी, कृपा करून आिा 
शब्दािंा गोंधळ घालभ  नका. देवाने मला जसे चशकचवले, िसे मी बोलिे. जडजंबाल शब्द मी धमयगुरूवर 
सोपचविे. आिा मला इिकेि म्हणावयािे आहे की, आपण राज्यपाल होणार अशी खभणगाठ िुम्ही आपल्या 
मनाशी अजभन घािली असेल, िर मेहेरबानी करून आपला मुलगा सँको यालाही आपल्याबरोबर घेऊन जा 
आचण यापुढे त्याला राज्यकारिारािे चशक्षण द्या. कारण बापािा धंदा िालचवण्यास जरूर िे चशक्षण मुलाला 
देणे हेि योग्य!” 

 
सँको म्हणाला, “मी एकदा का राज्यपाल झालो म्हणजे मी त्याला पत्र पाठवभन बोलावभन घेईन 

आचण िुला पैसा पाठवीन. कारण मला पैशािी मुळीि गरज लागणार नाही, हे मी ठामपणे सागंिो. 
राज्यपालाजवळ पैसा नसला िर िो देणाऱ्या माणसािंी उणीव कधीि नसिे. मात्र एक गोष्ट लक्षाि ठेव, िो 
आिा जसा आहे िसाि चदसावा, असा त्यािा पोशाख िभ ठेवभ नकोस—िो पुढे कसा व्हावा, हे लक्षाि घेऊन 
िभ त्याच्या अंगावर िागंला पोषाख िढव.” टेरेसा म्हणाली, “िुम्ही फ्ि पैसे पाठवा हो. मग मी त्याला 
सणावाराप्रमाणे सजवीन.” िेव्हा सँको म्हणाला, “यावरून मी असे समजिो की, आपली मुलगी सरदारीण 
व्हावी, याबद्दल आपणा दोघािें एकमि आहे.” टेरेसा उद गारली, “ज्या चदवशी सरदारीण म्हणभन मला िी 
चदसेल, त्या चदवशी मी चिला थडग्याि पुरीन हे पके्क समजा. पण मी िुम्हाला पुनेः सागंिे, िुम्ही आपल्या 
कल्पनेप्रमाणे िाला. िुम्ही पुरुष लोक धनी बनिा आचण आम्ही गरीब चबिाऱ्या चस्त्रया िुमच्या आजे्ञिे लोढणे 
आमच्या गळ्याि वागचविो. आमच्या नवऱ्यानंा कावळ्यापेक्षा अचधक अक्कल नसली, िरी त्यािंी आज्ञा 
आम्ही मानिो— त्यासाठीि आमिा जन्म असिो.” 
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असे बोलभन िी जोरजोराने रडभ  लागली.– जणभ काही आपली मुलगी मेली आहे– गाडली गेली 
आहे, असे आपण पाहाि आहो, असे चिला वाटि होिे. िेव्हा सँकोने चििे सातं्वन केले आचण चिला विन 
चदले की, “मी जरी आपल्या मुलीला सरदारीण करणार असलो िरी िो काळ मी श्य चििका लाबंणीवर 
टाकीन.” अशा प्रकारे त्या दापंत्यािा संवाद संपला. नंिर सँको डॉन चक्व्झोट याचं्याकडे परि गेला आचण 
पुढील मोचहमेिी सवय ियारी करू लागला. 

⊡ ⊡  
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प्रकरि ६ 
 

डॉन णिक्झोट, त्याची पुतिी आणि घरिनीि याांच्यामध्ये 
जे घडले, त्याचा वृत्ाांत. या सवण इणतहासात हे अत्यांत 

महत्त्वाचे प्रकरि 
 

सँको पँझा व त्यािी बायको टेरेसा कॅस्काजो याचं्यामध्ये मागील अप्रस्िुि संवाद िालभ  होिा, िेव्हा 
डॉन चक्व्झोट यािंी पुिणी व घरधनीण स्वस्थ बसल्या नव्हत्या. आपले चशलेदार चिसऱ्या मोचहमेिा बेि 
आखीि असाविे, असे अनुमान त्यानंी हजारो चिन्हावरून बाधंले. म्हणभन त्याला त्याच्या मभखय योजनेपासभन 
परावृत्त करण्यािे श्य िे सवय प्रयत्न त्यानंी केले, पण व्यथय. एखाद्या पाषाणापुढे प्रविन सागंण्यासारखे 
ककवा टणक व थंड लोखंडावर घाव घालण्यासारखे िे व्यथय होिे. घरधचनणीने जे अनेक युस््िवाद केले, 
त्यापंैकी एक म्हणजे “महाराज, थोड्याि सागंावयािे िर, स्वगय व नरक यामध्ये येरझारा घालणाऱ्या भ्रािं 
जीवाप्रमाणे, आपण जर डोंगर व दऱ्या यामध्ये धावि पळि राचहला आचण आमिे म्हणणे ऐकले नाही, िर 
मी ईश्वराकडे आचण राजाकडे िक्रार केल्याचशवाय राहणार नाही. कारण िुम्ही मोठ्या आशनेे जी साहसी 
कृत्ये करू इस्च्छिा, िी मला व्यथय खटाटोप वाटिाि. या ककवा त्या मागाने िी बदं होईपयंि मी देवाकडे व 
राजाकडे िक्रार करीि राहीन.” 

 
डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “देव िुम्हाला काय उत्तर देईल आचण राजेसाहेब िुमच्या अजाला कोणिा 

जबाब देिील, हे मी सागंभ शकि नाही. पण राजे लोकाचं्या चवश्रािंीला बाध आणणारे जे असंय व अप्रस्िुि 
अजय येि असिाि, त्यानंा उत्तर देण्यािे, मी राजा असिो िर, टाळले असिे. बाई, मी खात्रीने सागंिो की, 
राजे लोकानंा जे अनेक उपद्रव सहन कराव ेलागिाि, त्यापंैकी सवाि मोठा म्हणजे प्रत्येकािे म्हणणे ऐकभ न 
घेणे आचण सवय लोकानंा उत्तर देणे. म्हणभन कृपा करून माझ्यासंबधंी राजेसाहेबानंा काही उपद्रव देऊ 
नका.” िेव्हा िी म्हणाली, “राजाच्या दरबाराि अनेक चशलेदार नसिाि काय? हे कृपा करून मला 
सागंा.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “राजेशाहीिे िभषण म्हणभन, वैिव म्हणभन, िपका म्हणभन, पुष्ट्कळ चशलेदार 
दरबाराि असिाि– आचण असले पाचहजेि, हे मी कबभल करिो.” िेव्हा त्या स्त्रीने चविारले, “िर मग, 
महाराज, त्या शभर चशलेदारापंैकी आपण एक बनभन राजािी सेवा पायउिार होऊन त्याच्या दरबारािि 
करीि राहणे अचधक िागंले नाही काय?” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “बाळे ऐक. सारे चशलेदार 
दरबारी होऊ शकि नाहीि आचण सारे दरबारी लोक चशलेदार असभ शकि नाहीि. जगाि सारे प्रकार 
असले पाचहजेि. चशलेदारीिा चकिाब सवांना असला िरी त्याचं्यामध्ये िर–िम–िाव हा असिोि. िुमिे 
जे दरबारी लोक आपल्या महालािभन कधी बाहेर पडि नाहीि ककवा दरबाराच्या सावलीखालभन दभर होि 
नाहीि, िे प्रवासािा खिय ककवा शीण न होिा नकाशावरून साऱ्या दुचनयेिा फेरफेटका करून येऊ 
शकिाि. ऊन–थंडी, िभक–िहान, यािंी कोणिीही गैरसोय त्यानंा सोसावी लागि नाही. उलट 
आमच्यासारखे जे हाडािे चशलेदार असिाि, िे या सवय संकटानंा सामोरे जािाि. रात्री आचण चदवसा, पायी 
आचण घोड्यावरून, चनसगािे सारे आघाि सोशीि, िे स्विेःच्या पावलानंी सारे परृ्थवीिल आक्रचमिाि. 
आम्हाला आमच्या शत्रभच्या चित्रािंाि पचरिय असिो, असे नव्हे, िर प्रत्यक्ष त्याचं्या मभिीिाही असिो, आचण 
त्याचं्याशी आम्ही सवय काळी व सवय स्थळी सामना देण्यास चसद्ध असिो. क्षदु्र गोष्टीसाठी आम्ही थाबंि नाही. 
आपली हत्यारे केवढी आहेि, त्यानंा धार पाजलेली आहे की नाही यािें अवडंबर आम्ही माजवीि नाही. 
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िसेि आमच्या शत्रभपाशी काही धार्ममक वस्िभ आहेि काय ककवा गुप्ि जादभ आहे काय, यािीही िौकशी 
आम्ही करीि नाही. खाजगी दं्वद्व–युद्धाि, सभयय डो्यावर आहे की नाही, असे अनेक चशष्टािार आचण सोयी 
पाळल्या जािाि–त्या िुला कळणार नाहीि, पण मला कळिाि–त्यािंी पवा न करिा, आम्ही आमच्या 
शत्रभवर एकाएकी िुटभन पडिो. याच्यापुढे जाऊन मी िुला असे सागंिो की, गगनिुबंी मस्िके धारण 
करणारे, प्रिडं बुरुजाप्रमाणे पाय असणारे, बलाढ्य जहाजाचं्या चशडाप्रमाणे हाि फडफडचवणारे, िक्कीच्या 
िक्राप्रमाणे मोठमोठे डोळे असणारे आचण काि–कारखान्याच्या िट्टीहभन अचधक ियंकर असणारे – असे 
एक नव्हे, दहा राक्षस खऱ्या चशलेदाराला िेटले, िरी त्याला त्यािें काडीमात्र िय वाटि नाही. सौम्य मुदे्रने 
िो त्याचं्याशी सामना खेळिो आचण अदम्य धैयाने िो त्याचं्यावर हल्ला करिो, त्याचं्याशी हािघाईिी लढाई 
करिो आचण श्य िर क्षणाधाि त्यानंा कजकिो आचण ठार मारिो. कचठणाि कचठण म्हणभन यािी 
असलेल्या कोणत्याशा माशािे खवले घेऊन िे लढावयास आले आचण साध्या समशरेीऐवजी दमास्कसच्या 
िीक्ष्ण व ियंकर िलवारींनी लढभ  लागले ककवा िशाि पोलादाच्या प्रिडं गदेने युद्ध करू लागले, िरी 
आम्ही जाचिवंि चशलेदार त्यािंा चनेःपाि करू शकिो. असे चधप्पाड शत्रभ मी दहा–वीस वेळा पाचहले आहेि. 
हे इिके सवय िुला सागंण्यािी मेहरबानी मी केली, यािे कारण इिकेि की, चशलेदारामंधील प्रिडं फरक 
िुला समजावा. हा फरक राजेलोकानंा ओळखिा यावा, म्हणजे प्रथम श्रेणीिील चशलेदारानंा िे प्रमुख 
स्थान देिील. अशा चशलेदारापंैकी काहींिे धैयय इिके अकज्य असिे की, त्यामुळे केवळ आपल्या राज्यािेि 
नव्हे, िर इिरही अनेक राज्यािें संरक्षण झालेले आहे. त्याचं्या इचिहासाि िशी नोंद झाल्यािे आपण 
वाििो.” 

 
पुिणी म्हणाली, “काका, आपण काय म्हणिा, यािी काळजी घ्या. कारण, चशलेदाराचं्या साऱ्या 

कथा म्हणजे दंिकथा व थापा यािें गाडोडे असिे. अशा चशलेदारानंा जाळभन टाकले पाचहजे, नाही िर 
चनदान, पाखंडी लोकाप्रमाणे त्याचं्या अंगावर काळे झगे घािले पाचहजेि ककवा दुष्ट्कीिीिी काही खभण 
ठेवली पाचहजे; म्हणजे िे दुष्ट आहेि आचण सदािारािे शत्रभ आहेि, हे जगाला कळेल.” हे ऐकिाि डॉन 
चक्व्झोट खवळले व ओरडभन म्हणाले, “आिा ईश्वरि माझे संरक्षण करो! िभ जर माझी इिकी जवळिी 
नािलग नसिीस–माझ्या बचहणीिी मुलगी नसिीस–िर आिा िभ पचवत्र गोष्टींिी टवाळी केलीस, त्याबद्दल 
मी िुझा इिका सभड घेिला असिा की, त्यािे पडसाद अचखल चवश्वाि उमटले असिे. िुझ्यासारखी 
चनलयज्जपणािी िाषा कोणी ऐकली असेल? चजला सुई चन सभिनळी यािला फरक कळि नाही, अशा कच्च्या 
पोरीने चशलेदाराचं्या इचिहासाि आपले नाक खुपसाव ेआचण त्यािंी टवाळी करावी, हे चकिी चवचित्र आहे! 
सर अमचॅडस यानंी हे ऐकले असिे िर िे काय म्हणाले असिे? पण पोरी, त्यानंी िुला क्षमाि केली असिी 
हे खचिि. कारण िे आपल्या काळािील अत्यंि क्षमाशील व सौजन्यशील चशलेदार होिे–चवशषेिेः 
चस्त्रयाचं्या बाबिीि िसे होिे–िरुणींिे िर िे मोठे वाली होिे. परंिु िुझे शब्द दुसऱ्या काही लोकाचं्या कानी 
पडले असिे िर त्यानंी आपल्या संिापाि िुझी आहुिी घेिली असिी. कारण सारेि चशलेदार काही 
सौजन्यपभणय व सुस्विावी नसिाि–काही आडमुठे व सभडबुद्धीिे असिाि. आपल्या कियव्याला योग्य अशी 
वृत्ती, चशलेदार म्हणचवणाऱ्या सवांिी असिेि असे नाही. अथाि काही चशलेदार म्हणजे खणखणीि नाणी 
होिी. पण दुसरी काही खोटी नाणीचह होिी. िी लोकाचं्या दृष्टीला िरुळ घालीि असली िरी, कसोटीला न 
उिरणारे हीण त्या खोट्या नाण्याि असे. चशलेदारीिी महत्वाकाकं्षा बाळगणारे आचण त्या उच्च मानाच्या 
जागी पोिण्यासाठी धडपड करणारे जे असिाि, िे हल्या दजािे मानव म्हटले पाचहजेि. दुसरे काही 
उच्चकुलीन चशलेदार असे असिाि की, ज्यानंा धुळीि लोळणे आवडिे आचण हल्या दजाच्या माणसाचं्या 
जमावाि त्यािें नाव गडप होऊन जािे. पचहल्या कोटीिील चशलेदार आपल्या महत्त्वाकाकें्षने ककवा 
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गुणवते्तने वर िढिाि, िर दुसऱ्या कोटीिील चशलेदार आपल्या उपेक्षा–वृत्तीने ककवा दुगुयणाने पचिि 
होिाि. या दोन कोटीिील चशलेदार नावाने अगदी सारखे असिाि, पण कृिीने वगेळे असिाि. 
त्याचं्यािील फरक जाणण्यासाठी िागंली समज–श्िी असावी लागिे.” 

 
हे ऐकभ न पुिणी म्हणाली, “धन्य आहा, काका िुम्ही. काय हे िुमिे ज्ञान! प्रसंग पडला िर िुम्ही 

व्यासपीठावर बसभन ककवा रस्त्यावर उिे राहभन प्रविने करू शकाल, आचण िरीही लोकािंा िुमच्याबद्दल 
चवलक्षण गैरसमज आहे. त्याना मुळी काही कळिि नाही. िुमच्या वयािा एखादा दुबयल माणभस इिका 
धडधाकट आचण शभर असभं शकिो, हे त्याचं्या लक्षािि येि नाही. आपल्या वाधय् याच्या िाराखाली वाकलेले 
असिाना िुम्ही सवय गोष्टी ठाकठीक करू शकाल आचण हट्टी शत्रभला शरण आणभ शकाल, हे या लोकानंा 
समजिि नाही. आचण काका, याहभन चवलक्षण गोष्ट ही की, िुम्ही चशलेदार मुळीि नाही, हे सवांना माहीि 
असिानाही िुम्ही चशलेदार आहा! काही सज्जन चशलेदार असभ शकिील, पण गरीब सज्जनानंा चशलेदार होिा 
येणार नाही. कारण, चशलेदारी चवकि घेणे त्याला परवडणार नाही.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट यानी उत्तर 
चदले, “मुली, िभं िागंले बोललीस. िुझ्या शवेटच्या चवधानासंबंधी, आपल्या घराण्याबद्दल मी िुला काही 
गोष्टी सागंभ शकेन. त्या ऐकभ न िुला आियय वाटेल. पण पचवत्र गोष्टीिी गल्लि अपचवत्र गोष्टीशी मी करणे योग्य 
नाही. म्हणभन मी हा चवषय बाजभस सारिो. पण आपल्याला ज्ञान चमळाव ेम्हणभन िुम्ही दोघेही हे ऐकभ न ठेवा 
की, मनुष्ट्यजािीच्या साऱ्या परंपरा िार वगाि चविागिा येिाि. पचहला वगय म्हणजे, काही माणसे अत्यंि 
लहान व अज्ञाि कुळािभन पुढे येिाि आचण स्विेःला प्रिडं व वाढिे महत्त्व चमळवभन देिाि. दुसरा वगय अशा 
माणसािंा असिो की, िे थोर कुळाि जन्माला येिाि आचण आपले मभळिे वैिव व प्रचिष्ठा चटकवभन ठेविाि. 
चिसऱ्या वगािील लोक सुळासारखे (चपरॅचमडसारखे) असिाि. त्यािंा पाया मोठा असिो. पण पुढे लहान 
लहान होि त्यािें किृयत्व चनमुळिे होिे— त्या पायाच्या मानाने नष्ट ककवा नष्टप्राय होिे. बाकीिे लोक 
(बहुसंय माणसे अशीि असिाि.) थोर कुळािभन आलेले नसिाि, त्यािंी वाढ बुचद्धपभवयक झालेली नसिे, 
म्हणभन त्यािंा अंि अज्ञािावस्थेि होिो. सवयसामान्य लोक–खालच्या वगािील लोक–असेि असिाि. 
ऑटोमन घराणे पचहल्या कोटीिील होय. गुरायाच्या हल्या व गरीब कुळाि जन्म घेऊन िे सध्याच्या 
उच्च पदास पोिले आहेि. दुसऱ्या कोटीिील लोक म्हणजे राजे–महाराजे. राजघराण्याि त्यािंा जन्म 
झालेला असिो आचण म्हणभन वारसा–हक्काने िे आपली सत्ता उपिोगीि असिाि–चिच्याि अचधक–उणे 
काही न करिा, िे आपला वारसा आपल्या वशंजािें हािी जशािा िसा देिाि. चिसऱ्या कोटीिील लोकािंी 
असंय उदाहरणे आहेि. इचजप्िमधील सारे फॅराहो आचण टोलेमी, रोमिे सीझर आचण राजपुत्र, राजे, 
सरदार, मीड, असीचरयन, इराणी, ग्रीक व बाबेचरयन–या सवांिा िाडंा (िो शब्द मला वापरिा येि असेल 
िर)–ही सवय घराणी आचण साम्राज्ये एका टोकापयंि जाऊन नष्ट झाली. त्यानंा महत्त्व देणारे लोकही 
नामशषे झाले. आिा त्यािंा एखादा वशंज सापडणेही अश्य–आचण जर सापडलाि, िर िो गरीबीच्या 
खािेऱ्याि लोळि असलेला सापडेल. बाकीच्या सवयसामान्य लोकाबंद्दल मी काहीि बोलि नाही, एवढेि 
सागंिो की, मनुष्ट्यजािीिी संया वाढचवण्यासाठी, शभन्यासारखा, त्यािंा उपयोग होिो. याहभन प्रशसंा 
करण्यासारखे त्याचं्याजवळ काही नसिे. मचैत्रणींनो, मी आिापयंि िुम्हाला मान–मरािबाच्या स्वैर 
वाटणीसंबधंी आचण घराण्याच्या अचनचिि व गोंधळाि टाकणाऱ्या परंपरेसंबधंी जो काही साचंगिले, 
त्यावरून िुम्ही असे सयुस््िक अनुमान काढाव ेकी, एखाद्या माणसािे अंगी सद गुण व औदायय असेल, िर 
त्याला सरदारािा मान देणे न्यायािे ठरेल हे चनर्मववाद. पण हे गुण नसिाना, केवळ घराण्यािा मोठेपणा 
प्राप्ि झालेला असेल िर त्यामुळे त्यािे दुगुयण अचधकि ठसठशीिपणे चदसभ लागिाि. थोर माणभस दुगुयणी 
असला िर, त्यािे दुगुयण डोळ्यावर येिाि आचण एखादा श्रीमंि माणभस कंजभष असेल िर त्याला ‘लोिट 
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चिकारी’ म्हटले पाचहजे, ज्यािेजवळ संपचत्त असिे िो श्रीमंि असिो ककवा सुखी असिो असे नाही. जो 
आपली संपत्ती खियिो आचण उपिोगिो, िोि खरा श्रीमंि, िोि खरा सुखी. जो माणभस चववेकाने संपत्तीिा 
व्यय करिो त्याला सुख चमळिे. गरीब चशलेदार, आपण चशलेदार आहो हे आपल्या वैिवाने दाखवभ शकि 
नाही; पण चशलेदारीिे जे प्रमुख घटक आहेि, िे म्हणजे सद गुण, सौजन्य सभ्यिा, नम्रिापभवयक वियन, हे 
गुण प्रगट करून िो गरीब चशलेदार आपली चशलेदारी चसद्ध करू शकिो. आपण उदार असल्यािा बहाणा 
िो करू शकि नाही, कारण त्यासाठी संपत्तीिी गरज असिे; पण त्याच्या मनािा उदारपणा संपत्तीिी 
उणीव िरून काढिो. एखाद्या दचरद्री चिकाऱ्याला गरीब माणसाने दोन मुठी धान्य आनंदाने चदले, िर 
त्याला उदारि म्हटले पाचहजे–हाजंी हाजंी करणाऱ्या िोंडपुज्या लोकाचं्या घोळ्याला पोकळ ऐट 
चमरचवणाऱ्या श्रीमंि माणसाने चदलेल्या बड्या देणगीपेक्षा त्या दोन मुठीिे महत्त्व अचधक आहे. हे सद गुण 
दुदैवाच्या मेघानंी काही काळ झाकले गेले असले िरी, त्यािें िेज कधी ना कधी मोठ्या ऐश्वयाने बाहेर 
पडल्याचशवाय रहाि नाही. 

 
“कीर्मि व संपत्ती चमळचवण्यािे दोन मागय आहेि–शस्त्र व शास्त्र. मी शस्त्र पसंि केले आहे. माझ्या 

कंुडलीिील मंगळाच्या प्रिावामुळे मी हा धाडसी मागय स्वीकारला आहे. म्हणभन धाडस करण्यािा माझा 
चनधार ढासळचवण्यािे िुमिे सारे प्रयत्न फोल आहेि. सारी मानवजाि माझ्याचवरुद्ध गेली िरी, ईश्वराने 
योचजलेले, दैवाने आज्ञाचपलेले, बुद्धीने अवश्य ठरचवलेले आचण (सवाि महत्त्वािे म्हणजे) माझ्या 
मनोदेविेने साचंगिलेले कायय मी सिि करीि राहणार. चशलेदारीिे कायय िालचविाना चकिी त्रास होिो 
आचण चकिी संकटानंा िोंड द्याव ेलागिे, यािी मला जाणीव आहे. पण त्या कायािे फल म्हणभन, असंय 
मान–सन्मान आचण पाचरिोचषके चमळिाि, हेही मला माहीि आहे. पुण्यािा मागय चनरंुद असिो–पापािा 
मागय सोपा व उघडा असिो. पण त्या दोन्ही मागांिे मुक्काम आचण शवेट अत्यंि चिन्न असिाि. पापािा मागय 
उिरणीिा असिो–राजमागय असिो हे खरे, पण त्या मागाने जाणाऱ्याला शवेटी कनदा व मृत्यभ यािंीि िेट 
नेहमी होिे. उलट, पुण्य–मागाने जाणाऱ्या माणसाला कीिी व अमर जीवन प्राप्ि होिे. िे जीवन कधीि 
नष्ट होि नाही. स्पेनमधील महाकवी कॅस्स्टचलयन याने म्हटले आहे— 
 

कडा जो िढुनी जाई । 
स््लष्ट मागय क्रमृचनया ॥ 
उच्च जागीं वैिवाच्या । 
शोििो नर िो िला ॥” 

 
“वा! वा! माझे काका कवी पण आहेि.” पुिणी आनंदाने ओरडली. “त्यानंा सवय काही माहीि 

आहे. जरूर पडली िर िे गवडं्यािेही काम करिील, हे मी पैजेने सागंिे. आचण जर त्यानंी िे काम अंगावर 
घेिले, िर पोपटािा कपजरा ियार करावा, त्याप्रमाणे िे घर सहज बाधंभ शकिील.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “खरे आहे, मुली, खरे आहे. चशलेदारीच्या कायासंबधंी चविार करण्याि माझी बुद्धी पभणयपणे 
बुडाली नसिी िर, मी करू शकणार नाही, असे कोणिेि काम राचहले नसिे. पोपटािे कपजरे काय ककवा 
दाि कोरणे काय, कोणिीही वस्िभ माझ्या हािभन सुटली नसिी.” 

 
इि्याि कोणी िरी दार ठोठावले. िेव्हा ‘कोण आहे?’ असे चविारले असिा, ‘मी आहे’ असे 

सँकोिे उत्तर आले. त्याला िेटण्यािी इच्छा नसल्यामुळे घरधनीण िेथभन चनसटली. पुिणीने सँकोला आि 
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घेिले. डॉन चक्व्झोट यानंी दोन्ही हाि पसरून त्यािे स्वागि केले. नंिर एका खोलीि िे दोघे बसले 
आचण पभवीइिकाि सुखद संवाद करू लागले. 

⊡ ⊡  
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प्रकरि ७ 
 

डॉन णिक्झोट याांचा आपल्या िाणगदािी झालेला सांवाद 
आणि इतर सुणवख्यात वृत्ाांत 

 
डॉन चक्व्झोट आचण सँको एकत्र बसलेले पाहभन त्याचं्या बचंदस्ि ििेिा सभर काय असेल, हे 

घरधचनणीने ित्काळ िाडले. आणखी एखादी नवीन मोचहम हे चशलेदार त्या ििेिभन काढिील, असे चिने 
िाडले. दुेःखाने आचण त्रासाने चििे मन अगदी खिभन गेले आचण म्हणभन, आपले अवगुंठन डो्यावर घेऊन, 
िी पचंडि सँम्सन कॅरास्को यािा शोध घेण्यास चनघाली. डॉन चक्व्झोट यानंा आपल्या माथेचफरू 
चनियापासभन परावृत्त करण्याइिकी बुचद्धमत्ता आचण व्िृत्व त्याचं्या त्या चमत्राजवळ आहे, असा चवश्वास 
चिला वाटि होिा. कॅरास्को आपल्या घराच्या अंगणाि चफरि असलेला चिला आढळला. त्याला पाहिाि, 
िी गुडघे टेकभ न त्याच्यापुढे वाकली. त्यावेळी चििे मन अस्वस्थ झालेले होिे आचण चिच्या िेहऱ्यावर घामािे 
थंड थेंब ओघळि होिे. (चििी स्स्थिी व गोंधळ पाहभन काहीसा िचकि झालेला) कॅरास्को चिला म्हणाला, 
“काय झालं बाई? िुझ्यावर कोणिं संकट ओढवलं आहे? एखादं िभि मानगुटी बसल्यासारखा िुझा िेहरा 
चदसि आहे.” िी म्हणाली, “नाही रे बाबा, िसं काही नाही. पण माझा धनी चनघाला आहे–िो जाणार हे 
खचिि.” कॅरास्को ओरडला, “काय? िुझ्या म्हणण्यािा अथय काय? त्यािा जीव त्याच्या कुडीिभन जाणार 
आहे?” त्या स्त्रीने उत्तर चदले, “छेेः! पण त्यािे सारे बोलणे त्याच्या केवळ प्रयाणाचवषयीि िाललेले आहे. 
पुनेः या अफाट दुचनयेि िटकण्यािा त्यािा चविार आहे. ‘साहसी कृत्यािंा’ शोध घेण्यासाठी चिसऱ्या 
मोचहमेवर चनघण्याच्या ियारीि िो आिा आहे. योगायोगाने घडणाऱ्या गोष्टींना िो साहस का म्हणिो, हे 
मला माहीि नाही. पचहल्या खेपेस त्याला जेव्हा घरी आणण्याि आले िेव्हा त्याला गाढवावर आडवे 
घािलेले होिे आचण त्यािे शरीर मारामुळे जवळ जवळ चछन्नचवस्च्छन्न झालेले होिे; दुसऱ्या मोचहमेच्यावळेी, 
एका गाडीिभन त्याला घरी आणाव े लागले. त्यावेळी एका कपजऱ्याि त्याला ठेवलेले होिे. आपल्यावर 
जादभ–टोणा झालेला आहे, असे िो आम्हाला िासवीि होिा. त्यावळेी िो चबिारा जीव इिका दुेःखी िो 
कष्टी चदसि होिा की, त्याला उदराि वाचहलेल्या त्याच्या मािेलाही, आपल्या पोटिेि हे अपत्य आहे, असे 
ओळखिा आले नसिे–इिका खंगलेला, चफकट आचण थकला–िागलेला िो चदसि होिा. त्यावेळी त्यािे 
डोळे आि गेलेले होिे आचण त्याच्या मेंदभच्या कोपऱ्याि कोठे िरी दडलेले होिे. त्याला पुनेः िाजािवाना 
करण्यासाठी मी चनदान सहाश ेअंडी िरी खर्मिली असिील, अशी मला खात्री आहे–नाही, नाही, याहभनही 
अंडी मी त्याला खाऊ घािली असिील, याला साक्ष प्रि ु आहे, सारे जग आहे–फार काय, िी अंडी 
घालणाऱ्या कोंबड्याही हे नाकारणार नाहीि.” 

 
हे ऐकभ न िो चवद्वान पचंडि म्हणाला, “यावर माझा चवश्वास बसिो. कारण, िुमच्या कोंबड्या इि्या 

छान जोपासलेल्या आहेि आचण इि्या धष्टपुष्ट चन िागंल्या आहेि की, मनाि एक आचण बाहेर दुसरेि 
बोलायिे, असे त्या, जगािे राज्य चमळवण्यासाठीही, करणार नाहीि. पण सारे प्रकरण एवढेि आहे का? 
िुमच्या धन्याने भ्रमण करण्यािे योचजले आहे, यापेक्षा दुसरे कोणिेही दुदैव िुमच्यावर कोसळले नाही 
ना?” िी म्हणाली, “नाही महाराज. िेि काय िे दुेःख.” िो उद गारला, “मग िुम्ही आपल्या डो्याला 
आणखी शीण देऊ नका. िटकन घरी जा आचण जािा जािा माझ्यासाठी सेंट अप्पेलोचनयािी प्राथयना 
म्हणा–िुम्हाला िी येि असेल िर. नंिर, माझ्या न्याहारीसाठी काही गरम पदाथय पाठवा म्हणजे मी 
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िुमच्याकडे लगेि येईन. मग मी कोणिे िमत्कार करिो िे पहाि रहा.” िी म्हणाली, “अहा रे माझ्या 
बाळा, सेंट पोलोचनयािी प्राथयना फ्ि दािदुखीवर उपयोगी पडिे पण माझ्या धन्यािे दुखणे आहे त्याच्या 
मेंदभि.” िेव्हा िो म्हणाला, “बाई, माझ्याशी वाद घालभ  नका. मी काय सागंिो, त्यािा अथय मी बरोबर 
जाणिो. सलॅामकँा येथे कलेिा पदवीधर होण्यािा अभ्यास मी सुरू केलेला नाही काय? दुसरा कोणी सुरू 
केला आहे, असे िुम्हाला वाटिे काय?” हे ऐकिाि िी िेथभन ित्काळ चनघभन गेली. नंिर लगेि िो 
पाद्रीबुवाच्या शोधाथय चनघाला. योग्य वेळ येिाि आपण काय जाहीर करावे, यािा सल्ला घेण्यासाठी िो 
चिकडे चनघाला. 

 
[सँको आचण त्यािा धनी हे दोघे एका खोलीि कोंडले गेल्यानंिर त्याचं्यामध्ये जो काही संवाद 

झाला, त्यािा अत्यंि समयोचिि व चनेःपक्षपािी वृत्तािं या इचिहास–गं्रथाि चदलेला आहे.] सँको आपल्या 
धन्याला म्हणाला, “महाराज, आपल्याबरोबर मी जेथे जेथे यावे, असे आपल्याला वाटि असेल, िेथे मला 
जाऊ देण्यास मी माझ्या बायकोिे मन अखेर ‘कळचवले’ आहे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट त्याच्या ‘िुकीिी 
दुरुस्िी’ करीि म्हणाले, “सँको, ‘कळचवले’ नाही, िर ‘वळचवले’ म्हण.” िेव्हा सँको म्हणाला, “हे पहा 
महाराज, मी जर िभक करीि नसेन िर, मी आपल्याला एकदोनदा अशी चवनंिी केली आहे की, माझ्या 
बोलण्यािा अथय िुम्हाला कळि असेल िर, माझे शब्द दुरुस्ि करीि बसभ नका, आचण जर िो अथय िुम्हालंा 
कळि नसेल िर िुम्ही एवढेि म्हणा, ‘मभखा सँको, िभ काय म्हणिोस हे मला कळि नाही.’ आचण जर माझा 
अथय मला स्पष्ट करिा येि नसेल िर माझ्या मनािील िाव िुम्ही जाणभन घ्या. कारण, मी चििका ‘साहसी’ 
आहे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट मध्येि म्हणाले, “मला िुझे बोलणे काहीि कळि नाही. िुझ्या ‘साहसी’ 
शब्दािा अथय काय, यािा मी िकय ही करू शकि नाही.” सँकोने चविारले, “का? मी इिका हा आहे? 
म्हणजे आपला असा आहे?” िेव्हा त्यािे चशलेदार म्हणाले, “िभ मला अचधकि बुिकळ्याि टाकीि 
आहेस.” सँको म्हणाला, “असे असेल िर साराि खेळ खलास! मला काहीि बोलिा येणार नाही.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “हा,ं हा,ं आिा माझ्या डो्याि प्रकाश पडभ  लागला. ‘सालस’, ‘समंजस’, ‘कोणािेही 
ऐकभ न घेणारा’ मी िुला जे चशकवीन, िे ग्रहण करण्यास दक्ष व ित्पर असलेला– असे िुला म्हणावयािे 
आहे.” िे ऐकभ न सँको म्हणाला, “मी कोणिीही पैज मारून सागंिो की, आपल्याला माझे बोलणे 
पचहल्याप्रथमि िागंले कळले होिे. पण मला घोटाळ्याि पाडण्यािी िुम्हाला इच्छा झाली आचण आपले 
संुदर शब्द माझ्या कानी पडाविे, असे आपल्याला वाटले, म्हणभन हा सारा शब्दािंा गोंधळ आपण केला.” 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “असेल, िसे असेल. पण टेरेसा काय म्हणिे, हे मला कृपा करून सागं.” 

 
िेव्हा सँकोने उत्तर चदले, “आपली इच्छा असेल िर सागंिो. िी म्हणिे, आपल्या धन्यािे काम नीट 

करा. बोलावे थोडे पण कराव ेफार. माणसाने स्विेःि आपल्या आयुष्ट्याला आकार देऊ नये. ज्याला काम 
करावयािे आहे, िो बडबड करीि नाही. ठाम चनिय असणे िागंले. आज रोख, उद्या उधार. ‘मी उद्या दोन 
मोहरा देईन.’ असे म्हणणाऱ्यापेक्षा ‘आहे िे जिन करा’ असे सागंणारा िागंला. पण महाराज, स्त्रीच्या 
मिाला फारशी ककमि नसिे. पण िे मि जो चझडकारिो, िो जरूर चििका शहाणा ठरि नाही.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “माझेही मि िसेि आहे. पण िल्या माणसा, आपले बोलणे पुढे िालव. कारण आिा 
िुझा सभर फार िागंला लागला आहे. आज िभ फार शहाणपणाने बोलि आहेस.” िेव्हा सँको म्हणाला, 
“माझ्यापेक्षा आपल्यालाि हे जास्ि िागंले माहीि आहे की, आपण सवय मत्यय–मानव आहोि. आज इथे 
आहो, िर उद्या परलोकाि! एखाद्या म्हािाऱ्या मेंढ्याप्रमाणे माणभस नाहीसा होिो. एखाद्या लहान कोकराने 
चहरवळीवर उडी घ्यावी, िसा माणभस मृत्यभकडे धाव घेिो. आपल्या आयुष्ट्यािी दोरी चकिी लाबं आहे, हे 
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कोणास सागंिा येि नाही. कारण मृत्यभ बचहरा आहे! िो जेव्हा आपले दार ठोठाविो, िेव्हा िो कोणाला 
दयामाया दाखवीि नाही. त्यािी अगदी लगीनघाई असिे. स्िुिी ककवा कनदा त्याला थोपवभ शकि नाहीि. 
राजािा मुकुट ककवा धमयगुरूिा टोप त्याला अडवभ शकि नाहीि. असे लोक बोलिाि आचण 
प्राथयनामंचदरािील प्रविनाि आम्हाला हेि साचंगिले जािे.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “हे सारे मला मान्य आहे. पण यावरून िभ अनुमान काय काढिोस?” 

सँकोने उत्तर चदले, “महाराज, दुसरे काही नाही, मला एवढेि पाचहजे की, जोपयंि मी आपल्याबरोबर 
आहे, िोपयंि आपण मला माचसक विेन देि असाव ेआचण िे आपल्या कजदगीिभन द्याव.े कारण आिा मी पुढे 
चमळणाऱ्या बचक्षसावर चवश्वास ठेवणार नाही. बचक्षसे कदाचिि उचशरा चमळिील ककवा अचजबाि चमळणारही 
नाहीि. मला चकिी वेिन चमळणार – मग िे थोडे असो ककवा फार असो – हे मला कळले िर आनंद 
वाटेल. दुसऱ्याच्या थैलीिील पुष्ट्कळ पैशापेक्षा स्विेःच्या चखशािील थोडा पैसाही अचधक मोलािा! आर्मथक 
िरिभद करून ठेवणे केव्हाही िागंलेि. पै-पैशाने मोठा द्रव्यचनधी साििो. माणसाला जोपयंि पैसे चमळि 
असिाि, िोपयंि त्यािे ठीक िालिे. महाराज, आपण मला जे बेट बहाल करण्यािे विन चदले आहे, िे 
जर आपण खरोखर चदले, (अथा् , िशी आशा करण्यास मी धजि नाही) िर मी काही इिका कृिघ्न नाही 
– घाणीि लोळणारा चकडा नाही – िेव्हा आपणापासभन चमळालेल्या विेनावर मी लाथ मारीन, िक्कम 
म्हणजे िक्कम!” िे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट यानंी चविारले, “अरे, िक्कमपेक्षा रक्कम म्हटलेले िागंले नाही 
का?” िेव्हा सँको ओरडभन म्हणाला, “हो, हो. आत्ता मला आपले म्हणणे कळले. मी ‘रक्कम’ म्हणावयास 
पाचहजे होिे – ‘िक्कम’ नव्हे, हे मी पैज मारून सागंिो. पण त्यािे काही महत्त्व नाही. मला काय म्हणायिे 
आहे, हे आपल्याला कळले आहे.” 

 
िेव्हा चशलेदारसाहेब म्हणाले, “ठीक, सँको, ठीक. मी िुझ्या चविाराच्या थेट िळाशी बुडी मारली 

आहे आचण िभ म्हणीिा जो वषाव केलास, त्यािा हेिभ जाणला आहे. दोस्ि सँको, हे पाहा, िुला वेिन 
देण्यािे मी कधीि खळखळ केली नसिी; पण वेिन देण्यािा दाखला माझ्यापुढे नाही. मी आिापयंि 
चशलेदारीिे जे जे गं्रथ वािले, त्यामंध्ये वार्मषक ककवा माचसक विेन देण्यािा थोडाही दाखला मला 
सापडलेला नाही. िो सापडिा िर िुझी चवनंिी मी मान्य केली असिी. मी चशलेदारािें सारे—बहुिेक 
सारे—इचिहास वािलेले आहेि. त्याि मला असे आढळले आहे की, चशलेदारािें सारे शागीदय आपल्या 
िचरिाथासाठी केवळ आपल्या धन्याच्या मजीवर अवलंबभन असि. चशलेदाराचं्या नशीबाने आिययकारक 
कलाटणी खाल्ली, िर त्याच्या चशष्ट्यानंा एखाद्या बेटािा राज्यकारिार ककवा ित्सम धनदौलि चदली जाि 
असे. चनदान मानमरािब आचण एखादी पदवी, बक्षीस म्हणभन, त्यानंा अपयण केली जाि असे. म्हणभन चमत्रा 
सँको, अशा बढिीच्या आशवेर चवसंबभन िभ माझ्या सेवेस पुनेः रुजभ झालास िर ठीकि आहे. पण जर िभ त्या 
आशवेर चवश्वास ठेवीि नसलास, िर घरी परि जा आचण िुझ्या मगरूर बायकोला सागं, िुझ्या व िुझ्या 
नवऱ्याच्या क्षुद्र अचवश्वासासाठी मी चशलेदारीिे सारे चनयम व परंपरा मोडणार नाही. आिा यासंबधंी अचधक 
शब्दाशब्दी नको. चमत्र म्हणभन आपण एकमेकांिा चनरोप घेऊ. माझ्या हािाि चहरवा िारा असेल िर पाखरे 
कोठभनही येिील. कमी पगार देण्यापेक्षा पगार न देणे िागंले! उशीरा मोबदला चमळण्यापेक्षा रोख पैसा 
चमळणे िागंले हे लक्षाि ठेव. आचण हे ध्यानाि धर की, प्रत्येक म्हणीसारखी दुसरी म्हण असिे. त्यािंी वृष्टी 
िुझ्याइिकीि मी करू शकेन, हे समजभन ऐस. साराशं, िभ जर सौजन्याने माझ्याबरोबर येि नसलास आचण 
माझ्यासारखी सुखदुेःखे िोगीि नसलास िर देव िुझे कल्याण करो आचण िुला संि बनवो. त्यावर मी 
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आके्षप घेणार नाही. िुझ्यापेक्षा अचधक आज्ञाधारक, अचधक दक्ष पण िुझ्यापेक्षा कमी बडबड्या आचण कमी 
उमयट नोकर मला चमळेल.” 

 
आपल्या धन्यािा हा ठाम चनधार ऐकभ न सँकोच्या मनामध्ये क्षणाधाि दुेःखािे ढग जमभ लागले. 

चनराशनेे त्यािी वािाि खंुटली आचण त्यािे हृदय एकदम कमरेपयंि खाली घसरले. कारण त्याला 
मनापासभन असे वाटि होिे की, आपण आपल्या धन्याला कोणत्याही अटी मान्य करावयास लावभ. त्याला 
असे उगािि वाटि होिे की, जगािे राज्य चमळाले िरी आपले चशलेदारसाहेब आपल्याला सोडभन जाणार 
नाहीि. अशा दुेःखदायक चविाराि िो बुडालेला असिाना समॅ्सन कॅरास्को िेथे येऊन दाखल झाला. डॉन 
चक्व्झोट यानंा आपल्या संकस्ल्पि मोचहमेपासभन परावृत्त करण्यासाठी िो कोणिे युस््िवाद करिो, हे 
एकण्यास अत्यंि उत्सुक असलेली पुिणी पण िेथे आली. पण समॅ्सन हा एक चवलक्षण नकल्या होिा. 
त्याने िेथे येिाि चशलेदारानंा घट्ट चमठी मारली आचण उंि स्वराि बोलण्यास सुरुवाि केली. त्यामुळे िी 
पुिणी चनराश झाली. कॅरास्को ओरडभन म्हणाला, “अरे, िभं चशलेदारािील चहरा, देचदप्यमान शस्त्रािंा िुरा, 
सन्मानािा मोहरा आचण आपल्या स्पेन राष्ट्रािा िारा! िभं आपल्या शौययशाली वृत्तीने ज्या चिसऱ्या मोचहमेिा 
संकल्प केला आहेस, चिला अडथळा आणणारे सारे लोक आपल्या चवपययस्ि आकाकं्षाचं्या जंगलाि बुडभन 
जावोि आचण िेथभन वर जाण्यास त्यानंा एकही सुिािा धागा न सापडो.” नंिर, घरधचनणीकडे वळभन िो 
म्हणाला, “आिा िुम्ही सेंट अपोलोचनयािी प्राथयना म्हणण्यािी गरज नाही. कारण मला िी नक्षत्रानी 
चलचहलेली चदसिे. िी म्हणजे, आपल्या या कीर्मिमान वीराने आपल्या वैिवाच्या मागाने जाण्यास क्षणिरही 
चवलंब लावभ नये. त्याचं्या शौययशाली आत्म्याच्या उपजि गुणािंा आचण त्याचं्या बलदंड बाहुबलािा उपयोग 
केल्याने समस्ि मानवजािीिे कोटकल्याण होणार आहे. िे करण्यापासभन मी जर त्याला परावृत्त केले, िर 
माझ्या चववकेश्िीला टोिणी लागेल. अरेरे! आमच्या चशलेदारानंी येथे राहणे म्हणजे दचलि अियकानंा 
वाली न चमळणे, संुदर िरुणीना मुस््िदािा न लािणे, शभरवीराना मान न चमळणे, चवधवाना उपकारी 
चहिकििक न गवसणें आचण सुवाचसनीना दृढ संिोष प्राप्ि न होणे. त्याचं्या येथे थाबंण्याने इिर हजारो 
महत्त्वािे पराक्रम आचण त्यािंी फले थाबंण्यासारखे आहे. िसे पराक्रम करणे, हे चशलेदारीच्या सन्मान्य 
परंपरेिील एक कियव्य आचण अवश्य असे फल आहे. हे रुबाबदार शभरवीरा! उद्या जाण्यापेक्षा आजच्या 
आजि िभ प्रस्थान ठेव. अहो डॉन चक्व्झोट, आिा आपल्या मोठेपणाला पंख फुटभ  देि! आपली प्रवासािी 
ियारी करण्यािे कामी जर काही उणे पडि असेल, िर मी माझे िन-मन-धन खिभयन िे पभणय करीन आचण 
जरूरि पडली िर आपला नोकर म्हणभनही काम करण्यास मी ियार आहे. िो मान चमळावा अशी माझी 
महत्त्वाकाकं्षा आहे.” 

 
हे ऐकभ न आचण आपल्या नोकराकडे वळभन डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “पहा, पहा, सँको, मला 

नोकरािंी उणीव पडणार नाही, असे मी िुला साचंगिले नव्हिे का? 
 
सेवा करण्यास कोण पुढे आहे, हे पहा िर खरे. अरे, कलािंा परमस्वामी, काव्यदेविेिा चनरंिरिा 

कंठमचण, सलॅा मकँा शाळेिा अलंकार असा हा समॅ्सन कँरास्को शचरराने सुदृढ व िपळ आहे, पचरश्रम 
करण्याि ित्पर आहे, संयमािी सवय जडलेला आहे, दुेःखाि शािं राहणारा आहे– थोड्याि म्हणजे, 
सेवकाच्या अंगी जे जे गुणा असावयास हविे, त्या सवानी मंचडि आहे. परंिु हे परमेश्वरा, माझी वैयस््िक 
इच्छा पभणय करण्यासाठी हा आधारस्िंि काढभन घेऊन चवद्वते्तिे हे मंचदर चखळचखळे करण्यािी बुद्धी मला 
देऊ नकोस. हा चवज्ञानािे प्रिडं िाडंार आहे आचण लचलि कलािंा चवशाल वृक्ष आहे. छेेः! चमत्रा िभ 
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आपल्याि देशाि राहा आचण दुसरा समॅ्सन हो–स्पेनिे िभषण आचण िुझ्या प्रािीन पभवयजािें आनंदचनधान िभ 
हो. मी कोणत्याही नोकरावंर संिुष्ट राहीन. कारण सँको माझ्याबरोबर येईल, अशी खात्री नाही.” िेव्हा 
सँको डोळ्यािभन अश्रभ ढाळीि ओरडभन म्हणाला, “येिो, मी येिो, मी खात्रीने येिो. सँको पँझा यापुढे खेळ 
खेळण्याि चन नाि नािण्याि वळे घालचवणार नाही. महाराज, मी काही पाषाणहृदयी नाही. पँझािे सवय 
घराणे कसे आहे, हे िमाम दुचनयेला–त्यािले त्याि आमच्या शहराला–माहीि आहे. चशवाय आपली 
माझ्यावर सदैव कृपा–दृष्टी आहे हे मला पके्क माहीि आहे. आपल्या कैक कृत्यानी–आचण त्याहभनही िल्या 
शब्दानी–आपण िे यापभवीि दाखचवले आहे. आिा विेनािा प्रश्न काढभन मी जसे वागावयास नको होिे िसा 
वागलो असेन, िर िे केवळ माझ्या बायकोला खभष करण्यासाठी. चिने एखादी गोष्ट एकदा डो्याि घेिली 
की, चििाि ठेका िी सारखी धरि असिे–चपपे दुरुस्ि करणाऱ्या लोहारासारखी. शवेटी िी आपले म्हणणे 
िडीस नेिे. पण जाऊ द्या िे िुलीि. मी नवरा आहे–आचण चििा नवरा राहणार आहे. िी काय, बायको 
आहे–आचण माझी बायको राहणार आहे. मी जेथे कोठे असेन, िेथे मी मदासारखा वागिो–माझ्या 
रोमरोमाि मदयपणा िरलेला आहे–हे कोणीि नाकारू शकणार नाही. मला कोणी चकिीही चवरोध केला 
िरी मी घराि मदासारखाि वागेन. म्हणभन महाराज, आपण आिा दुसरे काही न करिा, फ्ि आपले 
मृत्यु–पत्र व वारसा–पत्र ियार करा. मग आपल्या मोचहमेिी योजना इिकी पक्की करा की, चिला कोणी 
धक्का लावभ शकणार नाही. िसे झाले म्हणजे लगेि आपल्या इच्छेप्रमाणे आपण चनघभया. म्हणजे मास्टर 
समॅ्सन यािंा जीव िाडं्याि पडेल. कारण िे म्हणिाि, नव्या जागचिक प्रवासास िुम्ही आरंि करीपयंि 
माझे मन मला स्वस्थ बसभ देणार नाही. या प्रवासास मी आपल्या मागोमाग येण्यास ियार आहे. परृ्थवीच्या 
पाठीवर आजवर चशलेदारािें जे जे सेवक झाले, त्याचं्याइिकाि–ककबहुना काकणिर अचधक–चवश्वासभ व 
चनष्ठाविं सेवक म्हणभन काम करण्यािे विन मी आपल्याला देिो.” 

 
सँको पँझा याने आपले मन अशा प्रकारे मोकळे केलेले पाहभन िो पचंडि िचकि झाला. या 

इचिहास–गं्रथाच्या प्रथमाधाि त्याच्यासंबंधी त्या पचंडिाने पुष्ट्कळ वािलेले होिे, िरीही त्याि चिचत्रि 
केल्याप्रमाणे िो इिका गंमत्या माणभस असेल, असे समॅ्सनला वाटि नव्हिे. पण आिा िे त्यािे मृत्यभ– 
पत्रासंबधंीिे व प्रवासासंबंधीिे सारे बोलणे ऐकभ न त्यािे मि असे झाले की, सँकोिे जे जे गुण गाचयले गेले, 
िे खरे आहेि, आचण या युगािील िो एक चवलक्षण माणभस आहे. िो आचण त्यािा धनी याचं्यासारखी उदार 
जोडी जगाने आिापयंि कधी पाचहली असेल, अशी कल्पना त्याला करवनेा. 

 
डॉन चक्व्झोट आचण सँको यानंी एकमेकानंा आकलगन चदले–पुनेः पचहल्यासारखे िे चमत्र बनले. 

महाशय कॅरास्को याचं्या संमिीने–कारण, आिा िो आपल्या चशलेदारािंा देव बनला होिा–असे ठरले 
की, िीन चदवस संपल्यानंिर, त्याने आपल्या मोचहमेवर चनघाव.े या िीन चदवसािं प्रवासािील सवय गरजेच्या 
वस्िभ चमळवाव्याि. चवशषेिेः खंबीर असे चशरस्त्राण चमळवाव.े िे चवकि घेण्यािा चनिय डॉन चक्व्झोट यानी 
पक्का केला होिा. एका चमत्राकडभन सहज चमळण्यासारखे एक चशरस्त्राण आणभन देण्यािी ियारी समॅ्सनने 
दाखचवली. त्याच्यावर पोलादािी िकाकी फारशी नव्हिी, गंज िढल्यामुळे िे मचलन चदसि होिे. 

 
पुिणी व घरधनीण शोकाने मोठमोठ्यादंा रडभ  लागल्या. त्यानंी आपले केस ओढले, आपल्या 

िेहऱ्यावर ओरखडे काढले, आचण स्मशानाि गळा काढभन रडणाऱ्या माणसाप्रमाणे त्या आक्रोश करू 
लागल्या–जणभ काही, चशलेदारािे प्रयाण म्हणजे त्यािा खराखुरा मृत्यभि आहे. त्यानंी कॅरास्कोवर रागाने 
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लाखोली वाचहली. पण खरोखर पाहिा, त्याने जे काही केले, िे पाद्री, न्हावी व िो स्विेः यानंी 
चशजचवलेल्या कटािे फल होिे. 

 
साराशं, डॉन चक्व्झोट व त्यािा नोकर यानंी सवय गोष्टींिी चसद्धिा केली–एकाने आपल्या 

बायकोला शािं केले, िर दुसऱ्याने आपल्या पुिणीला व घरधचनणीला गप्प बसचवले. संध्याकाळ 
झाल्यानंिर, कोणी पहाि नसिाना, िे टोबोसोकडे चनघाले. फ्ि िो पचंडि त्या खेड्यापासभन मैलिर 
त्याचं्याबरोबर िालि गेला. डॉन चक्व्झोट आपल्या अश्व–राजावर आचण सँको आपल्या गदयि–राजावर 
स्वार झाले. सँकोच्या चपशवीि खाद्य–पदाथय िरपभर होिे. खिय िागचवण्यासाठी डॉन चक्व्झोट यानंी 
सँकोला जे पैसे चदले होिे, िे त्याने आपल्या थैलीि ठेवले. शवेटी समॅ्सनने त्यािंा चनरोप घेिला आचण त्या 
वीरपुरुषाला चवनंिी केली की, “आपल्या चवजयािी वािा वळेोवेळी मला कळवावी. आपल्या बऱ्यावाईट 
काळाि माझी सहानुिभिी आपल्याला चमळेल. िसे करणे हा मैत्रीिा चनयमि आहे.” िसे करण्यािे विन 
डॉन चक्व्झोट यानी चदले. नंिर त्यानंी एकमेकािंा चनरोप घेिला. समॅ्सन घरी गेला आचण चशलेदार व 
त्यािा नोकर यानंी टोबोसा शहराकडील आपला प्रवास सुरू केला. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि ८ 
 

टोबोसोची श्रीमती डल्ल्सणनया णहची भेट घेण्यासाठी 
डॉन णिक्झोट याांनी केलेला यिस्वी प्रवास 

 
[हॅमेट बेनेट गेली आपल्या आठव्या प्रकरणािा प्रारंि करिाना म्हणिाि, “अल्लाला धन्यवाद!! 

अल्लाला धन्यवाद!!” त्याने हे धन्यवाद िीनदा चदले आहेि कारण, डॉन चक्व्झोट व सँको यानंी पुनेः 
आपल्या मोचहमेस सुरूवाि केली. या प्रकरणापासभन वािकाला चशलेदाराच्या यशािा आनंददायक इचिहास 
आचण त्याच्या नोकराच्या मौजा वािावयास चमळिील. या चवलक्षण चशलेदाराने, पभवी जी शौयािी कृत्ये 
केली िी िुम्ही चवसरून जा आचण त्याच्या िावी पराक्रमावर आपली नजर चखळवभन ठेवा अशी चवनंिी या 
लेखकाने केलेली आहे. त्यािे पभवीिे पराक्रम माँटीलच्या मदैानाि जसे सुरू झाले होिे, िसे त्यािे िावी 
पराक्रम टोबोसोकडे सुरू केलेल्या प्रवासाि जन्मले होिे. ही छोटीशी चवनंिी कोणाला वडेगळपणािी 
वाटणार नाही. कारण लेखकाने चशलेदाराच्या पराक्रमािी िशी अचिविने चदली आहेि. त्या पराक्रमािंा 
प्रारंि पुढीलप्रमाणे]— 

 
डॉन चक्व्झोट आचण त्यािा नोकर त्या पचंडिािा चनरोप घेऊन चनघाले न चनघाले, िोि रोचझनाटंने 

कखकाळण्यास आचण डॅपल गाढवाने ओरडण्यास एकदमि सुरुवाि केली. हा आपल्या कायाला शुि–
शकुन आहे, आचण आपल्या यशािे प्रसादचिन्ह आहे, असे त्या दोघानंी मानले. खरी गोष्ट अशी होिी की, 
रोचझनाटंच्या कखकाळण्यापेक्षा अचधक जोराने डॅपल ओरडभ  लागले. त्यावरून सँकोने असा चनष्ट्कषय काढला 
की, माझ्या धन्यापेक्षा माझे नशीब िागंले आहे आचण त्याच्या नचशबावर माि करणारे—त्याला ग्रहण 
लावणारे–आहे. हे अनुमान त्याने ज्योचिष–शास्त्राच्या काही ित्त्वावरून काढले असे मी म्हणभ शकि नाही. 
त्या शास्त्राि िो िागंलाि पारंगि होिा हे चनेःसंशय. पण त्या बाबिीि इचिहासाि काही चलचहलेले नाही. 
िथाचप त्याच्याचवषयी अशी नोंद केलेली आहे की, जेव्हा जेव्हा त्यािे गाढव अडखळले ककवा पडले, िेव्हा 
आपण त्या चदवशी बाहेर पडलो नसिो िर बरे झाले असिे, असे त्याला वाटे. या अपघािापासभन साधें 
चखळचखळे होणार आचण बरगड्या मोडणार असे िाचकि िो करी. िो चकिीचह मभखय असला, िरी त्यािा हा 
समज काही वाईट नव्हिा. 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “चमत्रा सँको, आपण टोबोसोला पोहोिण्यापभवीि रात्र पडेल, असे मला 

वाटिे. कोणत्याही मोचहमेला प्रारंि करण्यापभवी, मी त्या अप्रचिम डस्ल्सचनयाला अचिवादन करण्यािा, चििे 
आशीवाद घेण्यािा आचण नंिर चििा चनरोप घेण्यािा चनिय केला आहे. त्यामुळे अत्यंि संकटमय अशा 
प्रसंगािसुद्धा सौयदायक घटना घडिील, अशी मला खात्री वाटिे. कारण, आपल्या हृदय–देविेच्या 
स्स्मिापासभन आचण कृपा–कटाक्षापासभन चशलेदाराला शौयािी चजिकी स्फभ र्मि चमळिे, चििकी जगािील 
कोणत्याही गोष्टीपासभन चमळि नाही.” िेव्हा सँको म्हणाला, “मला पण िसेि वाटिे. पण महाराज, मला 
असे िय वाटिे की, आपण चिच्याजवळ जाऊ शकणार नाही–चिच्याशी बोलभ  शकणार नाही—चनदान चिने 
आपले आशीवाद देण्याला योग्य अशा स्थानी आपण चिला िेटभ  शकणार नाही. आिा चिने आपल्या 
अंगणाच्या चिखलमािीच्या कििीवरून आपला आशीवाद फेकभ न चदला, िर गोष्ट चनराळी. सीएरा मोरेना 
येथे आपण ज्या खुळिट खोड्या केल्या, त्यािंी वािा चिला कळचवण्यासाठी मी जेव्हा चिकडे गेलो, िेव्हा 
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मी चिला त्या अंगणािि प्रथम पाचहले.” हे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट ओरडले, “अरे, बोलिोस काय िभ? 
चिखला–मािीिी किि? मभखा, िुझीि काही िरी िभक झाली आहे. िुझ्या डो्याि चिखल चन मािी 
िरलेली आहे. त्याचशवाय, िशी किि दुसरीकडे कोठे असणार नाही. िी किि म्हणजे िुझ्या गचलच्छ 
कल्पनेिे फल आहे. लावण्यािी चन कुलीनिेिी िी आदशय प्रचिमा आहे. चििा योग्य िो सत्कार कधी 
झालाि नाही. िी लावण्य-लचिका त्यावेळी एखाद्या प्रागंणाि एखाद्या िव्य सज्जाि ककवा प्रशस्ि रस्त्यावर 
िुला आढळली असेल. चिच्या चनवासािे योग्य वणयन करावयािे िर, िो एखादा चवलासी आचण ऐश्वययशाली 
राजवाडा असला पाचहजे.” िेव्हा सँको म्हणाला, “असेल, असेल, िसेही असेल. पण मला जे आठविे, िे 
इिकेि की, िेथे फ्ि चिखलािी किि होिी–त्याहभन िागंली ककवा वाईट दुसरी कोणिीि वस्िु नव्हिी.” 
चशलेदाराने उत्तर चदले, “त्यािे काही महत्त्व नाही. आपण चिकडे जाऊ. मी माझ्या चप्रय डस्ल्सचनयाला 
िेटेन. िी चिखलाच्या कििीपलीकडे असो ककवा झोपडीच्या आि असो, मी फटीिभन चिला पाहीन–बागेच्या 
कंुपणािभन ककवा जाळीिभन अथवा दुसऱ्या कशािभनही मी चििे दशयन घेईन. चिच्या िेजस्वी डोळ्यािील 
एखादा चकरणही माझ्या डोळ्याि चशरिाि माझ्या मनाला इिके ज्ञान प्राप्ि होईल, माझ्या अंिेःकरणाि 
इिके धैयय चनमाण होईल आचण माझ्या जीवनािा प्रत्येक पैलभ  इिका शस््िमान बनेल की शौयय चन चववके 
यामध्ये माझ्याशी स्पधा करण्यास कोणिाही मत्यय मानव समथय ठरणार नाही.” सँको म्हणाला, “खरे आहे, 
महाराज. पण त्या मचहलेच्या डोळ्यािील सभयय जेव्हा मला चदसला, िेव्हा त्यािभन काही चकरण चनघि 
आहेि, असे मला मुळीि आढळले नाही. पण त्यािे कारण एवढेि असेल की, िी जे धान्य पाखडीि होिी, 
त्याच्या िशुािा ढग चिच्या मुदे्रिोविी जमा झाला असेल आचण त्यामुळे िी काहीशी धभसर चदसि असेल.” 

 
िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “मभखा, िुझी बुद्धी धभसर आहे – दुष्ट आहे, हे मी िुला पुनेः सागंिो. 

अरे, माझी हृदय–स्वाचमनी डस्ल्सचनया धान्य पाखडीि होिी, हे िुझ्या मठ्ठ मेंदभिभन कधीि बाहेर जाणार 
नाही का? चिच्या योग्यिेिी माणसे असेि व्यायाम करीि असिाि. त्यािें करमणुकीिे प्रकार नेहमी उदात्त 
असिाि. त्याचं्या कुळाला आचण प्रचिष्ठेला साजेशा मोठेपणािी झाक त्या प्रकारावर झळाळि असिे. 
आपल्या कवीने अशा प्रसंगािें वणयन कसे केले आहे, हे िुला आठवि नाही का? टॅगस नदीच्या संुदर 
प्रवाहािभन आपले डोके वर काढभन, िार अप्सरा आपल्या स्फचटकाच्या राजवाड्याि कोणकोणिे उद्योग 
करीि होत्या, यािी गणिी त्या कवीने केलेली िुला माहीि नाही काय? त्या जल–कन्यका गविावर 
बसभन, रेशमािे आचण जरिारीिे उंिी िरिकाम करीि असि आचण त्यावर मोिी बसवीि असि. त्याि 
त्यािें जे चवलक्षण कौशल्य चदसभन येई, त्यािे कलात्मक वणयन त्या प्रचििासंपन्न कवीने केलेले िुला माहीि 
आहे ना? यािप्रकारे, माझी राजकन्या उद्योगाि मग्न होिी आचण िेव्हा िे दशयन देऊन चिने िुला धन्य 
केले. परंिु कोणा हलकट चपशाच्च–चवद्या–पारंगिाने दुष्ट मत्सरिावाने िुझी दृष्टी गढभळ करून टाकली. 
त्यामुळे मला जे अत्यंि संुदर चन उपकारक वाटिे, िे िुला चवचवध कुरूप आकाराि चदसभ लागिे. म्हणभन 
मला अशी िीचि वाटिे की, माझ्या पराक्रमािा जो इचिहास सध्या छापला जाि आहे, असे म्हणिाि, िो 
जर माझ्या वैिवािा चहिकििक नसेल आचण एखादा जादुगार असेल, िर त्याने खात्रीने पुष्ट्कळ गोष्टी 
पक्षपािाने साचंगिल्या असिील, एक सत्य घटना माडंभन शिंर खोट्या गोष्टी दडपल्या असिील आचण माझे 
सारे जीवन चवपययस्ि स्वरूपाि रंगचवले असेल. खऱ्या इचिहासाच्या प्रवाहाला अनुरूप नसलेल्या आचण 
त्याच्या उदे्दशाला पारया असलेल्या, अशा चकिी िरी िाकड कथा त्याने रिल्या असिील. मत्सर! मत्सर! 
सद गुणािंा िक्षक असा कृचम–कीटक! असंय िानगडींिे िाडंार! चमत्रा सँको, कोणिाही दुगुयण घेिला 
िरी त्याि काही मजा असिे. पण मत्सर हा नेहमी दे्वष, चिरस्कार आचण बेिान करणारा संिाप यानंी 
डागळलेला असिो.” 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

सँको म्हणाला, “माझे मि बरेिसे आपल्यासारखेि आहे. आपल्या जीवनािा इचिहास आपला 
शजेारी कॅरास्को याने वािला आहे, असे िो म्हणिो. त्या इचिहासाि माझ्या गुणािें मोठे स्िोम माजचवलेले 
आहे. अच्छा! मी एक सच्चा माणभस आहे. मी जन्मल्यापासभन जादुगाराचवषयी एकही वाकडा शब्द कधी 
बोललो नाही आचण लोकानंी मत्सर करावा, अशी माझी पचरस्स्थिी नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की, मी 
थोडासा मत्सरी आहे. अधभन–मधभन मी खटखोड्या करीि असिो. पण िरीही लोक मला खट ककवा दुष्ट 
समजि नाहीि – मभखय मानिाि. अशाि िऱ्हेने मी लहानपणापासभन वाढि आलो आहे. (मी यहुदी लोकािंा 
ियंकर दे्वष करिो आचण पचवत्र रोमन कॅथाचलक ििय जे जे सागंिे, त्यावर दृढ श्रद्धा ठेविो.) या धमाचशवाय 
दुसरा कोणिाही गुण माझ्या अंगी नसला, िरी या इचिहासकारानंी माझ्यावर दया दाखवावी आचण आपल्या 
गं्रथाि मला फारसे झोडपभन काढभ  नये. त्यानंी आपल्या गं्रथाच्या अखेरीस एवढेि म्हणाव ेकी, ‘हा माणभस या 
जगाि नागवा आला आचण िो नागवाि जाणार.’ त्यावर सँको संिुष्ट आहे. याि माझे नफा–नुकसान 
काहीि नाही. माझे नाव छापले गेले आचण पुढील चपढ्यापंुढे ठेवले गेले, म्हणजे बस्स! मग माझ्याचवषयी 
त्यानंी चकिीही वाईटसाईट चलचहले, िरी मला त्यािी पवा नाही.” 

 
िेव्हा डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “िभ जे बोललास, त्यामुळे मला एका गोष्टीिी आठवण 

झाली. आपल्या काळािील एका सुप्रचसद्ध कवीने दरबारािील साऱ्या कारस्थानी चस्त्रयावर अत्यंि चशवराळ 
व खोडसाळ असा एक टीकालेख चलचहला. त्या कुचटल चस्त्रयाचं्या यादीि एकीिे नाव गोवाव े की नाही, 
यािा चनिय न झाल्यामुळे त्याने िे नाव गाळले. पण गंमि ही की, त्या जंत्रीि आपले नाव नाही, असे पाहभन 
चिला आपला उपमदय झाला असे वाटले आचण चिने त्या कवीकडे जोरािी िक्रार केली की, ‘िुम्ही 
माझ्यामध्ये अशी कोणिी उणीव पाचहली की, त्यामुळे त्या यादीिभन िुम्ही माझे नाव गाळले? आिा िुम्ही 
आपला टीकालेख वाढवा आचण त्याि माझे नाव घाला. नाही िर मी िुम्हाला धारेवर धरीन.’ गं्रथकाराने 
चििी आज्ञा मानली आचण चििे वणयन सभडबुद्धीने असे केले की, कोणाही स्त्रीिी गावाि कधी झाली नसेल, 
इिकी चििी बदनामी व्हावी. पण िरीही िी बेहद्द खुष झाली. अशीि दुसरी एक गोष्ट दायाना (िदं्रदेविा) 
मंचदरािी आहे. जगािील साि आियांपैकी एक असणारे हे मंचदर एका अज्ञाि व्य्िीने जाळभन टाकले – 
केवळ आपले नाव अजरामर व्हाव ेम्हणभन! िे नाव, लेखी वा िोंडी, कधी कोणी उच्चारू नये, अशी धमयगुरूिी 
आज्ञा असिानाही, अजभन इरोस्रॅटस हे िे नाव असल्यािे प्रचसद्ध आहे. सम्राट पािवा िालयस आचण एक 
रोमन सरदार यािंी एका चवचशष्ट प्रसंगीिी हचकगि अशीि आहे. एके काळी, पँचथयन या नावाने संबोचधले 
जाणारे पण आिा सुदैवाने ‘सकल–संि–मंचदर’ म्हणभन ओळखले जाणारे चवयाि मंचदर पाहण्यािी त्या 
सम्राटाला फार इच्छा झाली. पाखंडी रोमन लोकािंी िेवढीि एक इमारि शाबभि आहे. चिच्या महान 
चनमात्याचं्या िव्यिेिी व गौरवािी उत्तम कल्पना त्या इमारिीवरून येिे. अध्या नाकरगािा आकार चिला 
देण्याि आला आहे. िी अत्यंि चवस्िीणय आहे आचण फार देखणी आहे. मात्र एका चखडकीचशवाय 
दुसरीकडभन कोठभन प्रकाश येि नाही. पण िी चखडकी कसली? छपरावरील िे एक वाटोळे िोकि आहे, 
असे म्हणणे योग्य! िो सम्राट एका रोमन सरदाराला बरोबर घेऊन िेथे गेला आचण त्या िोकािभन खाली 
पाहभ लागला. त्या चवशाल इमारिीिे खरे सौंदयय सरदाराने सम्राटाला दाखचवले. िेथभन बाहेर पडल्यावर 
सरदार सम्राटाला म्हणिो, “पभज्य महाराज, हे सारे पहाि असिाना माझ्या डो्याि हजार वळेा असा 
चविार आला की, मी आपल्याला चमठी मारावी आचण या मंचदराच्या मार्थयावरून आपल्यासह िळाशी उडी 
झोकभ न द्यावी म्हणजे माझे नाव अजरामर होईल.” 
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िे ऐकभ न सम्राट म्हणाला, “िसे िभ केले नाहीस म्हणभन मी िुझे आिार मानिो. आपली चनष्ठा अशा 
प्रकारे कसोटीस लावण्यािी संधी यापुढे मी िुला कधीि देणार नाही. म्हणभन मी िुला माझ्यापासभन कायमिे 
हद्दपार करीि आहे.” िसे करून सम्राटाने त्या सरदारावर थोडाफार कृपा–प्रसाद केला. म्हणभन म्हणिो, 
सँको, कीिीिी ही लालसा चवलक्षण फसवी असिे. नखचशखािं सशस्त्र असलेल्या होरॅचटयसने वगेाने 
वाहणाऱ्या टायबर नदीि पुलावरून सरळ उडी का टाकली? यािे कारण िुला माहीि आहे? आग 
िडकलेल्या दरीमध्ये कर्मटसने उडी का झोकली? म्यभचटसने आपला हाि जाळभन का घेिला? सारे 
अपशकभ न होि असिानाही, सीझरने इटलीिील रुचबकॉन नदी पार करण्यािे का ठरचवले? आचण 
अलीकडील उदाहरण द्यावयािे िर, अत्यंि सौजन्यशील कोटेझ याच्या अचधपत्याखाली बेडर स्पॅचनयडय 
लोकानंी आपली जहाजे का बुडचवली? त्यानंी हे जग वारंवार कजकभ न मोठा लौचकक चमळचवला होिा, पण 
त्या चशळ्या लौचककािा वीट येऊन, नव्या के्षत्रािील चवजयािे वैिव प्रथमि िोगण्यािे त्यानंी ठरचवले. अशी 
चकिी उदाहरणे सागंभ? लौचककािी िहान आचण कीिीिी लालसा ित्काळ िृप्ि व्हावी अशी अपेक्षा सवय 
मानवानंा असिे. िी कीिी म्हणजे आपल्या महान कायािी योग्य ककमि आहे आचण अक्षय्य मोबदला आहे, 
असे त्यानंा वाटिे. पण कीिी म्हणजे काय? मह् –कृत्यािी केवळ पोकळ सावली. सवयिक्षक कालामुळे 
त्या कीिीिा आधार असणारे कायय नष्ट होिे आचण त्याबरोबरि कीिीही लुप्ि होिे. पण आपण कॅथॉचलक 
चििन चशलेदार आहोि. िेव्हा आपण उच्च पाचरिोचषकािी आशा धरली पाचहजे – चदव्य चन शाश्वि अशा 
प्रािंािील पाचरिोचषक आपण चमळचवले पाचहजे. त्या चदव्य लोकामंध्ये आपल्याला शाश्वि सन्मान आचण 
संपभणय सौय लागावे, अशी अपेक्षा आपण धरावी. िेव्हा, चप्रय सँको, आपल्याला जर चिस्िी धमाकडभन 
पाचरिोचषक हव ेअसेल िर, आपण आपली कमे चिस्िी धमाच्या चनयमानुसार केली पाचहजेि. आपल्या शभर 
शत्रभंच्या अंिेःकरणािील गवय आचण उद्धटपणा आपण ठार केला पाचहजे. पण आपले महान चरपु आपल्या 
अंिेःकरणािि असिाि – आचण त्याचं्याशीि आपण मुयत्त्वे लढा चदला पाचहजे. आपल्या अंिेःकरणािील 
मत्सराला आपण औदायाने आचण उदात्त स्विावाने कजकले पाचहजे, क्रोधाला शािं व स्स्थर चित्ताने 
आटो्याि आणले पाचहजे, दक्षिा आचण संयम यानंी आपण आपला उच्छंृखलपणा आचण बेहोषपणा यानंा 
आळा घािला पाचहजे, आपल्या कल्पनेिील हृदयस्वाचमनीशी अढळ चनष्ठा बाळगभन आपण चवषयवासना 
परािभि केली पाचहजे, आचण साऱ्या चवश्वाि अथक प्रवास करून आपण आपली सुस्िी घालचवली पाचहजे. 
अशा प्रवासाि आपण लष्ट्करी लौचकक व धार्ममक मान चमळचवण्यािी संधी शोधली पाचहजे. सँको, शाश्वि 
कीिीिा हाि मागय आहे – सामान्य आचण थोर लौचककािाही मागय हाि आहे.” 

 
सँकोने उत्तर चदले, “महाराज, आपण जे काही साचंगिले त्यािा कणन् कण मी समजलो, पण 

आिाि माझ्या डो्याि एक शकंा आली आहे, िी आपण कृपया दभर कराल काय?” डॉन चक्व्झोट 
उत्तरले, “बोल बोल, मी िुझे समाधान करण्यािा प्रयत्न करीन.” सँकोने चविारले, “हे सारे ज्युचलयस, हे 
सारे ऑगस्टस् आचण इिर सारे सुप्रचसद्ध चशलेदार, याचं्या कथा आपण सागंिा. िे सारे मेले आहेि, िर मग 
आिा िे कोठे आहेि?” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “सारे पाखंडी लोक नरकाि पडले आहेि, याि 
शकंा नाही. जे स् रस्िी लोक आपल्या धमानुसार वागले, िे स्वगाि आहेि ककवा शुद्धीकरणाच्या अवस्थेि 
आहेि.” िेव्हा सँको म्हणाला, “िसे असेल िर ठीकि आहे. या थोरामोठ्याचं्या थडग्याचवषयी मला काही 
माचहिी सागंा. त्याचं्यापुढे अद्याचप िादंीिे चदव े पेटलेले आहेि काय? आचण त्याचं्या प्राथयना–स्थानाच्या 
कििींवर कुबड्या, पडदे, केसािे जुने टोप, मेणािे पाय ककवा डोळे टागंलेले आहेि काय? नसिील िर त्या 
कििींवर दुसरे काय आहे?” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “मृि पाखंडी लोकािंी स्मारके बहुिकरून 
चशल्पकलेिे शोचिविं नमुने होिे. ज्युचलयस सीझरिी रक्षा एका मनोऱ्याच्या कळसावर ठेवलेली होिी. हा 
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मनोरा अत्यंि प्रिडं असला िरी एकाि दगडािा बनचवलेला होिा. त्याला आिा ॲगभस्ग्लया चड सनॅ पीरो–
सेंट पीटसय नीडल् म्हणिाि. बादशहा ॲचियनिी दफनिभचम, एखाद्या खेडेगावाइिकी चवस्िीणय होिी. चिला 
मोल्स ॲचियानी–आिा रोममधील सेंट अँजेलोिा चकल्ला–म्हणिाि. राणी आटेचमचसयाने आपला पिी 
मौसोलस याला एका िव्य व चवचित्र स्िंिाि पुरले होिे. त्यािे स्मारक म्हणजे जगािील साि आियांपैकी 
एक आहे, असा त्यािा लौचकक होिा. परंिु यापैकी एकाही स्मारकावर–ककवा पाखंड्याचं्या दुसऱ्या एकाही 
दफनिभमीवर–एकही पे्रि–वस्त्र नव्हिे ककवा दफन केलेली ही माणसे साधु–संि आहेि, असे सभचिि 
करणारी एकही खभण िेथे नव्हिी.” 

 
सँको म्हणाला, “महाराज, एथपयंि सारे ठीक आहे. आिा मला कृपा करून एवढेि सागंा की, 

मेलेल्या माणसाला चजविं करणे आचण एखाद्या राक्षसाला ठार मारणे यामध्ये मोठा िमत्कार कोणिा?” 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “उत्तर उघड आहे. मृि माणसाला उठचवणे, हा खरोखर मोठा िमत्कार होय.” 
सँको म्हणाला, “मग मालक, मी आपल्याला पेिाि धरले आहे. कारण, जो मेलेल्याला उठचविो, िो 
आंधळ्याला दृष्टी देिो, पागंळ्याला िालावयास लाविो आचण आजारी माणसाला बरे करिो. त्याच्या 
दफनिभमीवर रातं्रचदवस चदव ेजळि असिाि आचण त्याच्या पचवत्र िभमीवर याते्रकरंूिी गदी लोटि असिे. 
िे त्याच्या अवशषेािंी पभजा, गुडघे टेकभ न, करिाि. अशा माणसाला या लोकी व परलोकी इिकी कीिी 
चमळिे की, अधमी सम्राटानंा ककवा सरदारानंा िी कधीि चमळाली नसेल ककवा पुढेही कधी चमळणार नाही.” 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “मला मान्य आहे.” सँको म्हणाला, “फार छान. मी आपल्या सागंािीि राहीन. ही 
कीिी, या देणग्या, हे हक्क, हे सुख–सोहळे आचण िुम्ही काय म्हणाल िे सारे या साधु–संिाचं्या देहानंा अन् 
अवशषेाना चमळिाि. आपल्या ‘पचवत्र मािे’ च्या संमिीने, त्यानंा चदव ेकाय अन् मशाली काय? पे्रि–वस्त्र 
काय अन् कुबड्या काय, चिते्र आचण त्यािंी मस्िके, त्यािें पाय, त्यािें डोळे– छेेः! छेेः : एका प्रिभलाि 
माहीि! त्याचं्याचवषयीच्या कोणत्याही वस्िभने जनिेिी ि्िी उिंबळभन येिे आचण त्याचं्या धार्ममकिेिा डंका 
सवयत्र वाजि राहिो. संिािें देह ककवा त्यािें अवशषे राजे लोक आपल्या स्विेःच्या खादं्यावरून वाहभन 
नेिील, त्याचं्या हाडाचं्या िुकड्यािें िुंबन घेिील आचण त्यािंी समाचधस्थाने चन प्राथयना–मंचदरे सुशोचिि 
करण्यासाठी चकिीही पैसा खिय करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीि,” हे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट यानंी 
चविारले, “म्हणायिे आहे काय िुला? या सवांवरून िभ कोणिे अनुमान करिोस?” िेव्हा सँको म्हणाला, 
“महाराज, यािा अथय उघड आहे. आपण कोणालाही हा ंहा ंम्हणिा साधभ बनवभ शकिो. मग िुम्ही म्हणिा, 
िो मान ित्काळ चन सहज चमळिो. कालिीि गोष्ट–नाही, केव्हािी, हे मला सागंिा येि नाही पण फार 
पभवीिी नाही, हे मी खात्रीने सागंिो. –दोन चिक्ष ुगरीब होिे–अनवाणी पायानंी िालले होिे, त्यानंा लोक 
साधभ मानभ लागले. त्यानंी आपल्या शरीरावर चनयंत्रण ठेवण्यासाठी, आपल्या कमरेिोविी, 
कमरपट्ट्ट्याप्रमाणे, लोखंडी साखळी बाधंली होिी. चििे िुबंन घेण्यासाठी लोकािंी चकिी िोबा गदी 
उडाली, यािी कल्पना िुम्हाला करिा येणार नाही. आपले सावयिौम राजेसाहेब–देव त्याना दीघायुष्ट्य 
देवो! –ह्याचं्या शस्त्रागारामध्ये ऑलयण्डोच्या समशरेीला जो मान आहे, त्यापेक्षा अचधक सन्मामाने त्या 
चिक्षभंिी पभजा केली जािे, असे मी ठामपणे सागंिो. म्हणभन, मला वाटिे की, शभर चशलेदार होण्यापेक्षा 
चिकारी चिक्षु होणे िागंले. राक्षसानंा, चपशाच्चानंा आचण चवषारी सपांना दोन हजारवळेा िाल्याने 
िोसकण्यापेक्षा सचदच्छेने आचण मनापासभन दहा–वीस फटके खाऊन स्वगय लौकर चमळेल.” 

 
डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “हे सारे अगदी खरे आहे. पण, बाबारे, सारी माणसे चिक्षभ होऊ शकि 

नाहीि. चिरंिन आनंदाच्या उच्च पदी आरूढ होण्यासाठी आपल्याला ईश्वराने चनरचनराळे मागय आखभन 
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चदलेले आहेि. चशलेदारी ही एक धमय–संस्था आहे आचण स्वगाि साधु-संिाचं्या मेळाव्यामध्ये चशलेदाराना 
स्थान चमळिे.” िेव्हा सँको म्हणाला, “पण महाराज, मी असे ऐकले आहे की, जगाि चशलेदारापेक्षा चिक्षभ 
अचधक आहेि.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “यािे कारण चशलेदारापेंक्षा चिक्षभिी संया मोठी आहे.” सँकोने 
चविारले, “पण चशलेदारही संयेने पुष्ट्कळ आहेि ना?” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “आहेि. पण त्या नावाला 
शोििील, असे फारि थोडे आहेि.” 

 
असे संवाद करीि करीि, चशलेदाराने व त्याच्या शागीदाने िी रात्र आचण दुसरा सबंध चदवस 

घालचवला. आपले वैचशष्ट्ट्य दाखवण्यासारखी एकही संधी त्यानंा चमळाली नाही. त्यामुळे डॉन चक्व्झोट 
अत्यंि कििािभर झाले. शवेटी दुसरे चदवशी सायंकाळी त्याचं्या नजरेस टोबोसोिी संुदर नगरी पडली. 
त्यामुळे चशलेदाराच्या वृत्ती चवलक्षण उफाळभन आल्या. पण त्याचं्या नोकरावर त्यािा अगदी चवपरीि 
पचरणाम झाला. कारण आपल्या धन्याप्रमाणेि त्यालाही, डस्ल्सचनया कोठे राहिे, िे घर माहीि नव्हिे. 
म्हणभन चिला पाहीपयंि एकजण वडेा झाला आचण दुसरा अत्यंि दुेःखी व बेिैन झाला. कारण सँकोने चिला 
कधी पाचहलेि नव्हिे. आपल्या धन्याने आपल्याला टोबोसोला पाठचवले, िर आपण काय करावे, हे त्याला 
माहीि नव्हिे. िथाचप डॉन चक्व्झोट त्या शहराि चदवसा प्रवशे करणार नव्हिे. म्हणभन त्या शहरापासभन 
जवळि असणाऱ्या ओक वृक्षाचं्या राईि त्या दोघानंी िी संध्याकाळ घालचवली. संकस्ल्पि क्षण येिाि, िे 
दोघे त्या शहराि चशरले. िेथे त्यानंा संकटाना िोंड द्याव ेलागले. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि ९ 
 

वाचल्यानांतरच तुम्हाला कळतील, अिा गोष्टींचा वृत्ाांत 
 

कृष्ट्ण-रजनीने आपला अधा मागय आक्रचमला, िेव्हा डॉन चक्व्झोट व सँको टेकडीवरून खाली 
उिरले आचण टोबोसो शहराि चशरले. त्यावळेी सवय शहरावर गाढ शािंिेिे साम्राज्य पसरलेले होिे. िेथील 
सवय नागचरक गाढ झोपी गेलेले होिे आचण त्यानंी आपापले देह यथेच्छ िाणभन चदले होिे. रात्रीिा काळोख 
काहीसा उजळ होिा. िो दाट अंधारािा असिा िर बरे होिे म्हणजे आपला आचण आपल्या धन्यािा 
मभखयपणा झाकभ न गेला असिा असे सँकोला वाटले. िेथील सावयचत्रक शािंिेिा िगं कशानेही होि नव्हिा. 
फ्ि अधभनमधभन कुत्री िुकंि होिी. त्या आवाजामुळे डॉन चक्व्झोट यािें कान–आचण त्याहीपेक्षा चबिाऱ्या 
सँकोिे हृदय–त्रस्ि होि होिे. केव्हा केव्हा एखादे गाढव ओरडे, डुकरे डुरकि होिी आचण माजंरे म्यावं 
म्यावं करीि होिी. या सवय आवाजाचं्या कणयकटु चमश्रणाला रात्रीच्या स्िब्धिेमुळे व शािंिेमुळे उठाव चमळि 
होिा. त्यामुळे त्या झपाटलेल्या वीरपुरुषाच्या मस्िकाि हजारो अशुि कल्पनािें िरंग उठि होिे. िथाचप 
आपल्या िाकराकडे वळभन चक्व्झोट म्हणाले, “चप्रय सँको, डल्सीचनयाच्या राजवाड्यािा माग मला दाखव. 
कदाचि्  िी अजभन जागी असल्यािे आपल्याला आढळेल.” सँको ओरडला, “िलिेि काही िरी! कोणिा 
राजवाडा आपण म्हणिा? मी जेव्हा त्यानंा पाचहले िेव्हा त्या एका क्षदु्र चन क्षलु्लक खाटेवर बसलेल्या 
होत्या.” त्यावर चशलेदारसाहेबानंी उत्तर चदले, “अरे, त्यावळेी िी आपल्या सयाशंी गुजगोष्टी करण्यासाठी 
राजवाड्याच्या एखाद्या कोपऱ्याि येऊन बसली असेल. थोर थोर मचहलािंा आचण राजकन्यािंा असा 
चशरस्िाि आहे.” सँको म्हणाला, “ठीक, ठीक. माझी इच्छा असो वा नसो, िो राजवाडाि असला पाचहजे! 
पण, महाराज, राजवाड्यािे दरवाजे रात्रीच्या या वेळी उघडे असिील, असे आपल्याला वाटिे काय? 
ककवा िे दरवाजे ठोठावण्यास ही वळे आपल्याला योग्य वाटिे काय? आपल्या ठोठावण्याने सारे घर 
उठणार नाही का? आचण सारे शहर ियिीि होणार नाही का? आपण काय वेश्यागृहाकडे िाललो आहे? 
रात्रीच्या कोणत्याही क्षणी कोणाच्याही दारावर थाप मारावी आचण आपल्या मजीस येईल िेव्हा लोकानंा 
उठवाव,े असे करणारे आपण आहो काय?” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “प्रथम आपण राजवाडा शोधभन काढभ  या, मग आपण काय करावे, हे मी 

िुला सागेंन. पण थाबं, िे पहा, माझे डोळे मला फसवीि नसिील िर, िी उंि चन उदास अशी जी इमारि 
मला पलीकडे चदसि आहे, िी डल्सीचनयािा राजवाडा असला पाचहजे.” सँको म्हणाला, “अच्छा, आगे 
बढो! िी इमारि मी माझ्या डोळ्यानंी प्रत्यक्ष पाचहली आचण माझ्या दहा बोटानंी स्पर्मशली िरी माझा चवश्वास 
बसणार नाही–जसा, या रात्रीच्या वेळी ऐन मध्यान्ह आहे, यावर बसणार नाही.” 

 
चशलेदारजी पुढे िालले. सुमारे दोनश ेपावले घोड्यावरून िे दौडि गेले आचण शवेटी त्यानंा जो 

डल्सीचनयािा राजवाडा वाटला, त्या इमारिीपाशी जाऊन थडकले. पण िे होिे त्या शहरािील मोठे 
प्राथयनामंचदर! िेव्हा चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, आपण िुकलो. हे प्राथयना मंचदर आहे असे मला चदसिे.” 
सँको म्हणाला, “होय महाराज, मलाही िसेि चदसिे. येथे आपल्याला आपली थडगी आढळली नाहीि, ही 
प्रिभिी कृपा. रात्रीच्या या समयी प्राथयना–मंचदराच्या अंगणाि येणे हा अपशकुनि होय. मी जर िुकि नसेन, 
िर मी आपल्याला पभवीि साचंगिले होिे की, या बाईिे घर एका लहानशा बोळाि आहे— हमरस्त्यावर 
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नाही.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट ओरडभन म्हणाले, “चधक्कार असो िुझ्या चवकृि मेंदभिा! अरे मभखा, हमरस्िा 
नसलेल्या व पुढे वाट बदं असलेल्या बोळाि राजप्रासाद बाधंलेले िभ कधी पाचहले आहेस काय?” सँको 
म्हणाला, “महाराज, प्रत्येक देशािी चनरचनराळी िऱ्हा असिे. आपल्या माचहिीप्रमाणे, टोबोसोमध्ये 
आंधळ्या बोळाि मोठमोठी घरे आचण राजवाडे असिीलही कदाचि्  म्हणभन, महाराजानंी मला गल्ली–
बोळाि येरझारा घालण्यासाठी मोकळे सोडाव.े कोणी सागंावे, एखाद्या कोना–कोपऱ्याि आपल्याला 
राजवाडा आढळेलचह. अशी मौजेिी सहल करण्यास आचण शरीरािा असा खुळखुळा करण्यास सैिानानेि 
मला पे्ररणा चदली असेल.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, माझ्या स्वाचमनीिे बाबिीि अचधक 
आदराने बोलि जा. मजेि आचण शहाणपणाने वाग. उगाि कुऱ्हाडीच्या डो्यामागोमाग दाडेंही फेकभ  
नको.” हे ऐकभ न सँको कळवळभन म्हणाला, “महाराज, माझ्यावर दया दाखवा. अहो, आपल्या स्वाचमनीिे 
चनवासस्थान मी माझ्या आयुष्ट्याि एकदाि पाचहलेले आहे. असे असिाना िे ित्काळ शोधभन काढण्याच्या 
कामचगरीवर आपण जर मला पाठचवले, िर मला वडे लागणार नाही काय? एवढेि नव्हे िर, आपण स्विेः 
जे घर हजार वळेा पाचहले असेल, िे आिा आपणास सापडि नसिाना या मध्यरात्रीच्या वळेी मी िे कसे 
शोधभन काढणार?” िेव्हा चक्व्झोट म्हणाले, “िभ मला ियंकर संिाप आणीि आहेस. अरे पाखंड्या, ऐक. 
मी त्या अचद्विीय देविेला— डल्सीचनयाला– कधी पाचहले नाही की चिच्या प्रासादाच्या दारािभन कधी आि 
गेलो नाही, हे मी िुला हजार वळेा साचंगिले नाही काय? केवळ सागंोवागंी वणयन ऐकभ न आचण चिच्या 
सौंदयािी चन अलौचकक सद गुणािंी महान यािी ऐकभ न, माझे चिच्यावर पे्रम बसले आहे.” िेव्हा सँको 
म्हणिो, “आिा आपण जे बोलला, िे मी ऐकले आहे. आपण चिला कधीि पाचहले नाही, असे आपण 
सागंिा, िर मलाही असे सागंणे अवश्य वाटिे, मीही चिला कधी पाचहले नाही.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, 
“अश्य! अश्य!! मी जेव्हा िुला माझे पत्र घेऊन चिच्याकडे पाठचवले, िेव्हा त्या पत्रािे उत्तर िभ 
आणलेस, आचण मला साचंगिलेस की, गहभ पाखडिाना चिला मी पाचहले.” सँको उत्तरला, “त्याि काय 
आहे? आपल्याला स्पष्टि सागंावयािे िर, मीसुद्धा चिला सागंोवागंीि पाचहले आहे. चििे जे उत्तर मी 
आपल्याला आणभन चदले, िेही इिर गोष्टीप्रमाणेि ऐकीव माचहिीवर आधारलेले होिे. िदं्रावरिा माणभस 
मला चजिका माहीि आहे, चििकीि लेडी डल्सीचनया माहीि आहे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे 
सँको, कोणत्याही गोष्टीला काळ–वळे पाहावी लागिे. अवेळी केलेली िेष्टा नेहमी दुेःखदायक ठरिे. अरे, 
चिला मी कधी पाचहले नाही आचण त्या माझ्या जीवीच्या चजवलग पे्रयसीशी कधी संिाषण केले नाही, असे 
मी बोललो, म्हणभन िभही िसेि बोलभन खेळखंडोबा करावास काय? याच्या उलट घडल्यािे िुला पके्क 
माहीि आहे.” 

 
येथे त्याचं्या संवादाि खंड पडला. कारण एक माणभस दोन खेिरे घेऊन त्याचं्याजवळभन िालि 

होिा. िी खेिरे नागंर ओढीि नेि होिी. त्यामुळे आवाज होि होिा. त्यावरून या दोघानंी असा िकय  केला 
की, गावािील कोणी िरी मजभर आपल्या शिेावर, चदवस उजाडण्यापभवी, िालला असावा. वस्िुस्स्थिी 
िशीि होिी. रोन्सेसव्हॅले येथे फ्रें ि लोकािंा जो परािव झाला, त्यावरील एक शोक–गीि गाि िो िालला 
होिा. 

 
फ् रेंि–जनानो! दुेःख करा रे 
शोकािा िो चदन मनी धरा रे! 
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त्या मजुरािे िे गाणे ऐकभ न, डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, हा शिेकरी जे गािो, िे िभ ऐकिोस 
ना? आज रात्री आपल्याला जर उत्तम चवजय चमळणार असेल, िर त्यासाठी मी मरावयास ियार आहे.” 
िेव्हा सँको म्हणाला, “मीदेखील. पण रोन्सेसव्हॅले येथील परािवािे आपल्याला काय? ‘कॉली माझ्या 
गायी’ हे गीि त्याने गाचयले काय आचण आिािे हे गीि गाचयले काय–दोहोंिा आपल्याशी सारखाि संबंध. 
त्यामुळे आपण जलदीने जाणार नाही की मंदपणे जाणार नाही,” 

 
हे बोलणे होईपयंि िो नागंऱ्या त्यािेंजवळ येऊन ठेपला. त्याला उदे्दशभन डॉन चक्व्झोट म्हणाले, 

“अचिवादन, चमत्रा. िभ आम्हाला टोबोसोिी देविा डस्ल्सचनया–या अचद्विीय राजकन्येिा राजवाडा कोठे 
आहे, हे सागंशील काय?” िेव्हा िो म्हणाला, “महाराज, मी नवखा आहे–आचण या शहराि नुकिाि 
आलेलो आहे. एका सधन शिेकऱ्यािा नागंर हाकणारा मजभर मी आहे. पण पलीकडे एक पाद्री आचण 
स्मशानािला कामगार राहिाि. त्याचं्याजवळ शहरािील सवय लोकािंी यादी आहे. िेव्हा िे त्या 
राजकन्येिी काही माचहिी आपल्याला देऊ शकिील. पण माझा िकय  असा आहे की, येथे एकही राजकन्या 
रहाि नाही, िथाचप या शहराि सभ्य लोकािंी मोठी वस्िी आहे. त्याचं्यापैकी प्रत्येकाच्या घरी एकएक 
राजकन्या असेल असे मी मानिो.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “चमत्रा, मी त्या लोकाकंडे िौकशी करीन आचण 
त्या राजकन्येिा शोध लावीन.” मजभर म्हणाला, “मालक, अगदी िसेि होईल–आपण म्हणिा िसेि 
घडेल. म्हणभन जलदी करा. आिा िांबडे फुटले आहे.” एवढे बोलभन आचण आपल्या खेिरानंा इषारा देऊन 
िो पुढे िालभ  लागला–आणखी प्रश्नािंी वाट पहाि िो थाबंला नाही. 

 
आपला धनी गोंधळलेला आहे, पभणयपणे संिुष्ट झालेला नाही, हे पाहभन सँको म्हणाला, “सभयय वरवर 

येि आहे. अशा वळेी आपण येथे थाबंणे, रस्त्याि ऊन खाि बसणे आचण लोकानंी आपल्याकडे टक लावभन 
पहाि राहणे, हे आपल्याला शोिादायक होणार नाही असे मला वाटिे. आपण शहरािभन चनसटभन 
जवळपासच्या जंगलाि जाऊन राहणे िागंले. नंिर मी परि येईन आचण आपल्या स्वाचमनीिे घर, चकल्ला 
ककवा राजवाडा हुडकभ न काढण्यासाठी शहरािा कोपरा न् कोपरा िपासीन. इिके करूनही िो राजवाडा 
मला सापडला नाही असे होणार नाही. िो सापडला म्हणजे मी बाईसाहेबाशी बोलेन आचण त्यानंा सागेंन, 
‘आमिे चशलेदारसाहेब जवळि आहेि आचण आपल्याशी खाजगी बोलण्यासाठी आपल्याकडे येणार आहेि. 
त्याकचरिा आपल्या आजे्ञिी चन आदेशािी वाट िे पहाि आहेि.” िेव्हा चशलेदारसाहेब म्हणाले, “चप्रय 
सँको, िभ छान बोललास–थोड्या शब्दाि हजारो वा्यािंा आशय िरलास. िुझा सल्ला पसंि आहे. िो मी 
पे्रमाने स्वीकारिो. बेटा, िल, आपण येथभन चनघभ या आचण जवळपासच्या वन–राईि सोयीस्कर असे 
चवश्रािंीिे स्थान पाहभ या. नंिर िभ म्हणिोस त्याप्रमाणे िभ परि ये आचण माझ्या हृदय–स्वाचमनीला िेटभन 
माझा संदेश चिच्या कानी घाल. िी अत्यंि चववकेाने आचण सौजन्याने माझ्यावर हजारो गोष्टींिा कृपा–
वषाव करील. अत्यंि आिययकारक वाटणाऱ्या वस्िभंिा लाि मला िेव्हा होईल.” 

 
आपल्या धन्याला शहराबाहेर काढीपयंि सँकोच्या मनाला सुया टोिि होत्या. डस्ल्सचनयाने 

आपल्या धन्याच्या पत्राला उत्तर चदले, वगैरे जो वृत्तािं त्याने सीएरा मोरेना येथे चक्व्झोट यानंा चनवेदन 
केला होिा, त्यािा खोटेपणा आपल्या धन्याच्या ध्यानी येईल, अशी िीचि त्याला वाटि होिी. म्हणभन िे 
दोघे िेथभन जलदीने चनघाले आचण शहरापासभन दोन मलैावंर असणाऱ्या एका जंगलाि िाबडिोब जाऊन 
पोहोिले. िेथे डॉन चक्व्झोट लपभन राचहले आचण सँकोला डस्ल्सचनयाकडे रवाना करण्याि आले. त्या 
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वाटाघाटीि काही अपघाि घडले. त्याकडे नव्याने लक्ष देणे जरूर आहे – आचण म्हणभन, नव ेप्रकरणही 
जरूर आहे. 
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प्रकरि १० 
 

लेडी डल्ल्सणनयावर मोणहनी घालण्याचा मागण सँकोने िूतणपिाने 
िोिून काढला. त्याचे विणन आणि इतरही हास्यास्पद उतारे. 

 
[या प्रकरणािील हचकगि सागंण्यापयंि या महत्त्वाच्या इचिहास–गं्रथािा लेखक येऊन ठेपला 

आहे. म्हणभन, त्याने असे म्हटले आहे की, “ही सारी हचकगि चवस्मृिीच्या खड्ड्ड्याि मी आनंदाने गाडभन 
टाकली असिी. कारण चिच्यावर वािकािंा चवश्वास बसेल अशी मला मुळीि आशा नाही. या प्रकरणाि 
डॉन चक्व्झोट याचं्या मभखयपणाने इिकी उंि उडी मारली आहे की, कोणाच्याही चवश्वास–बुद्धीला दोन–
िार धके्क देऊन त्यानंी िीि केले आहे. िथाचप ही हचकगि चकिीही अचवश्वसनीय असली िरी, मी प्रत्येक 
घटना िपशीलवार चलचहली आहे— िी घटना जशी घडली िशीि चलचहली आहे. साऱ्या इचिहासाि 
कणिर सत्यािीही िर मी घािली नाही ककवा कणिर सत्यही कमी केले नाही. सत्यािा िगं केला म्हणभन 
माझ्यावर कोणी आरोप लादभ शकणार नाही. या माझ्या सत्यचनष्ठेिी कोणीही प्रशसंाि करील, अशी मला 
आशा आहे. कारण सत्य कोणाला अपाय करीि नाही– थोडेफार दुेःख कमी करिे. िेल जसे पाण्यावर 
िरंगिे त्याप्रमाणे सत्य हे नेहमी असत्या्या वरि राहिे.” अशी प्रस्िावना करून या इचिहासकाराने 
आपले कथा-कथन पुढीलप्रमाणे िालचवले आहे—] 

 
डॉन चक्व्झोट त्या अरण्याि ककवा जंगलाि – खरे म्हणजे, िव्य टोबोसानगरीच्या आसमंिािील 

ओक वृक्षाच्या राईि – चवश्रािंी घेि होिे. त्यानंी सँकोला शहराि परि जाण्यािा हुकभ म सोडला आचण 
बजावले, “त्या देविेिे दशयन झाल्याचशवाय परि येऊ नकोस आचण माझ्यासमोर उिा राहभ नकोस. दशयन 
झाल्यावर िभ त्या स्वाचमनीिी अशी प्राथयना कर की, ‘आपला बदंा गुलाम असलेला हा चशलेदार आपले दशयन 
आचण आपला आशीवाद घेऊ इस्च्छिो. आपल्या आशीवादाच्या बळावर, आपण आपल्या सवय आक्रमणामध्ये 
आचण ियप्रद प्रयत्नामध्ये चन धाडसामध्ये मोठे यश चमळचवण्यािी त्याला आशा आहे.” सँकोने हे काम 
आपल्या चशरावर घेिले आचण आपल्या धन्याला अचिविन चदले, “आपल्या पभवीच्या संदेशाप्रमाणेि या 
आदेशािे काययही मी िडीस नेईन.” 

 
चशलेदारसाहेब म्हणाले, “जा, बाळा, जा! त्या िेजोचनधी सौंदयय – सभयासचन्नध िभ जेव्हा जाशील, 

िेव्हा त्याच्या िेजाने चदपभन न जाण्यािी काळजी घे. चवश्वािील साऱ्या सेवकापेंक्षा आज िभ अचधक सुखी 
आहेस. अरे िाग्यविंा, आज िुझे िेथे जे स्वागि होईल िे नीट लक्षाि घे आचण स्मृिीमध्ये कोरून ठेव. िभ 
माझा संदेश त्या माझ्या स्वाचमनीला सादर केल्यानंिर चिच्या गालावरील रंग कसकसा बदलिो हे पाहा. 
माझे नाव ऐकिाि चिच्या नजरेि पे्रमिावना उिबळभन येिे की कििा ओसंडिे हे नीट पाहा. आपल्या सते्तला 
शोिेल, अशा िपकेबाज कसहासनावर बसलेली िी िुझ्या नजरेस जर पडली िर, चििे मन अस्वस्थ आहे 
का, िे पाहा. आचण जर िी उिी असेल िर थोडा वळे या पायावर, िर थोडा वेळ दुसऱ्या पायावर िी उिी 
राहिे का, याकडे लक्ष दे. िी िुला जे उत्तर देईल, िे िी िीन–िारदा उच्चारिे काय? त्यािील पे्रमळ शब्द 
काढभन कठोर शब्द घालिे काय? अथवा कठोर शब्द काढभन पे्रमळ शब्द घालिे काय? हे सारे िभ बारकाईने 
चनरखभन पाहा. चिच्या मस्िकावरील केश–कलाप िापभन–िोपभन सुव्यवस्स्थिपणे बसलेला असला, िरी िी 
आपले केस सावरण्यािा चन नीट करण्यािा प्रयत्न करिे काय? हे न्याहाळभन पाहा. साराशं, चििी सारी 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

कृत्ये, चििी प्रत्येक हालिाल, चििा प्रत्येक हाविाव, िभ लक्षपभवयक पाहा. कारण या साऱ्या गोष्टींिे िभ जे 
यथाथय वणयन करशील त्यावरून मी चिच्या अंिरीिे गभज बरोबर िाडीन आचण माझ्या प्रणयासंबंधी योग्य िे 
अनुमान मी बाधंीन. कारण सँको, पे्रचमकाचं्या बाह्य हालिालींवरून त्याचं्या अंिरंगीच्या िावनािें यथाथय 
दशयन होिे, हे जर िुला आिापयंि माहीि नसले, िर िे मी िुला सांचगिले पाचहजे. प्रणयाच्या 
व्यवहारामध्ये या बाह्य चक्रयावंरून अिभक अनुमाने बाधंिा येिाि. जा, माझ्या चवश्वासभ सेवका, जा. माझे 
नसले िरी िुझे शुि ग्रहयोग या कायाि िुला लािदायक ठरोि आचण िुला चवजयश्री माळ घालो. या 
ओसाड अरण्याि, आशा आचण िीिी याचं्या आंदोलनाि सापडभन जे यश चमळण्यािी मी अपेक्षा धरिो, 
त्याहभन फार उज्ज्वल यश िुला लािो.” 

 
सँको म्हणाला, “चनघालो मी महाराज! डोळ्यािे पािे लविे न लविे िोंि मी परि येिो. मी 

येईपयंि आपण आनंदाि असावे, अशी माझी प्राथयना आहे. आपले मुठीएवढे हृदय आपण प्रसन्न ठेवा! खिभन 
जाऊ नका असे माझे सागंणे आहे. चित्र्या हृदयानंा संुदरी कधीि लािि नाहीि, हे सुिाचषि ध्यानी धरा. 
टागंायला आकडाि नसेल िेथे डुकरािे सुके मासं टागंलेले कोठभन आढळणार? आपल्याला मुळीि 
कल्पना नसिे, अशा वळेी झुडपािभन एखादा ससा टुण चदशी उडी मारून बाहेर येिो. हे मी आपल्याला 
एवढ्याकरिा सागंि आहे की, काल रात्री आपल्याला आपल्या स्वाचमनीिा चकल्ला सापडला नाही, िरी 
आिा चदवस असल्यामुळे, मला कल्पना नाही अशा चठकाणीि आज िो मला आढळेल. एकदा का िो मला 
आढळला की, मी एकटा चिच्याशी सारे बोलणे करीन.” िे ऐकभ न चशलेदारसाहेब म्हणाले, “छान, सँको, 
सुिाचषिे आचण म्हणी यािंा उपयोग करण्यािी िुझी बुद्धी खरोखर अलौचकक आहे. ईश्वराने िुला िुझ्या 
कायाि अचधकाचधक यश द्याव!े” हे शब्द कानावर पडिाि सँकोने पाठ वळचवली आचण आपल्या डॅपल 
गदयिराजाला पुढे िलण्यािा इशारा चदला. त्यावळेी डॉन घोड्यावर बसलेले होिे आचण आपल्या िाल्यावर 
टेकलेले होिे आचण चरचकबीि पाय ठेवभन स्वस्थ होिे. त्याचं्या डो्याि खेदाच्या व गोंधळाच्या कल्पनानंी 
गदी केली होिी. त्यािंा आपण चनरोप घेऊ या आचण सँकोबरोबर जाऊ या. त्यािेही मन त्याच्या 
धन्याप्रमाणेि बेिैन झालेले होिे. 

 
त्या राईिभन िो बाहेर पडिाि एका बाजभला वळला आचण आपल्या धन्याच्य दृष्टीआड झाला.  िेव्हा 

िो गाढवावरून खाली उिरला आचण एका झाडाच्या पायर्थयाशी स्वस्थ बसला. नंिर िो आपल्या मनाशी 
पुढीलप्रमाणे सुख–संवाद करू लागला— 

 
“चमत्रा सँको, आपली स्वारी कोठे िालली आहे? असे मी िुला चविारिो. िुझे गाढव हरवले आहे, 

िे शोधण्यासाठी िभ चनघाला आहेस काय? छेेः! िसे नसेल िर िभ कोणािा चपछा पुरवीि आहेस? िभ हे 
समजभन घे की, मी नसलेल्या गोष्टीच्या शोधाथय– एका राजकन्येच्या शोधाथय–चनघालो आहे. चिच्या ठायी 
म्हणे सौंदयाच्या सभयय चवलसि आहे–नंदनवन खडे आहे. अरे चमत्रा, हे सारे मला कोठे गवसेल, असे िुला 
वाटिे? कोठे? अथाि, टोबोसोच्या महा–नगरीि. पण महाशय, आपल्याला या कामचगरीवर कोणी 
धाडले? खरेि, या कामचगरीवर मला कोणी धाडले? हा प्रश्नि आहे. दुसरे कोण असणार? अन्यायािे 
चनवारण करणारा, िकेुलेल्याला पाणी देणारा आचण िहानेलेल्याला अन्न देणारा, मािंा येथील अत्यंि 
सुचवयाि डॉन चक्व्झोट यानेि मला या कामचगरीवर पाठवले. छान! फारि छान, महाराज! पण िी कोठे 
राहिे, हे िुला माहीि आहे काय? मुळीि नाही. पण माझा धनी मला सागंिो, िी राजाच्या राजवाड्याि 
ककवा राजेशाही चकल्ल्याि रहाि असिे. पण चिला िभ आिापयंि कधी पाचहले आहेस काय? छेेः! मुळीि 
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नाही. मीि काय? पण माझ्या धन्यानेही आपल्या साऱ्या आयुष्ट्याि चिच्यावर कधी नजर टाकली नाही. पण 
सँको, टोबोसोच्या लोकानंा जर कळले की, आपल्या राजकन्येला फुसलावभन पळवभन नेण्यासाठी आचण 
इिर चस्त्रयानंा िीिीने धावपळ करावयास लावण्यासाठी िभ आला आहेस, िर िे िुझी हड्डी िागंलीि नरम 
करिील आचण िुझी एकही बरगडी शाबभि ठेवणार नाहीि. िसे त्यानी केले िर अगदी योग्य केले, असे 
िुला वाटणार नाही काय? नाही. त्यािें काही फारसे िुकले आहे, असे मला वाटणार नाही. िरी माझ्या 
मनाि येईल की, मी केवळ एक नोकर आहे– दुसऱ्याच्या कामचगरीवर मला दुसऱ्याने पाठचवलेले आहे 
म्हणभन, त्याि माझा काहीही दोष नाही, असा चविार टोबोसाच्या लोकानंी करावा. नाही, नाही, सँको, 
त्यावर िभ मुळीि चवश्वास ठेवभ नकोस. कारण ला मािंामधील लोक ियंकर िापट चन हळव ेआहेि. त्यािंी 
कोणिीही खोडी काढलेली त्यानंा खपणार नाही. अरे काय सागंावे? त्यानंी केवळ धभर सोडला, िरी िे 
िुला अस्मानाि उडवभन लाविील. छेेः! छेेः! ‘ज्याला चमळे पभवयसभिना, त्यानंी करावी प्रचिकारािी योजना.’ 
दुसऱ्याच्या लहरीखािर, एखाद्या माजंरापेक्षा मी अचधक दभरिे का पहावे? आचण इिकी सारी यािायाि मी 
केली िरी चििे फल काय? गविाच्या गंजीि सुई शोधणे ककवा सलॅामकँामध्ये चवद्वान माणभस शोधणे, 
याचं्याइिकेि साऱ्या टोबोसा–नगरीि डस्ल्सचनयाला शोधणे कचठण आहे. खरोखर, हे कटकटीिे काम 
मला सागंणारा प्राणी दैत्य असला पाचहजे, दैत्य!” 

 
असा संवाद सँकोने आपल्या मनाशी केला. त्यािे फल म्हणजे िो पुढील स्वगि िाषण करू 

लागला– “मृत्यभचशवाय बाकी साऱ्या गोष्टीवर काही ना काही उपाय आहे. मृत्यभ मात्र आपल्याला केव्हा ना 
केव्हा िरी सपाट करिो. माझा धनी पुरा पुरा वेडा आहे. त्याच्या वडेेपणाच्या हजारो खुणा मी पाचहल्या 
आहेि आचण मी िर त्याच्या अगदी जवळ आहे. त्यािी सेवा करीि आचण त्याच्या मागोमाग जाि आहे 
त्याच्या दोन कशगापैकी मोठे कशग म्हणजे मी. ‘माणभस त्याच्या संगिीवरून ओळखला जािो.’ आचण ‘एकाि 
िऱ्हेिी चपसे असलेली पाखरे एकत्र येिाि’ या दोन म्हणी खऱ्या असिील िर, मी व माझा धनी याि काहीि 
फरक असणार नाही. माझा धनी िर इिका मभखय आहे की, िो केव्हा एका वस्िभला दुसरी वस्िभ मानिो, िर 
केव्हा काळ्याला पाढंरे आचण पाढंऱ्याला काळे समजिो. पवन–िक्कीला त्याने राक्षस मानले आचण 
हमालाचं्या खेिरानंा उंट मानले. मेंढ्यािें कळप हे त्याला सैन्य िासले – आचण अशा चकिी िरी भ्राचंि! 
मला खेड्यामध्ये जी पचहली मोलकरीण आढळेल, िी लेडी डस्ल्सचनया आहे, असे त्याच्या मनावर ठसचवणे 
मला मुळीि जड जाणार नाही असे वाटिे. त्यावर त्याने चवश्वास ठेवला नाही, िर मी शपथ घेऊन सागेंन. 
त्याच्या उलट िो शपथ घेऊ लागला, िर मी एकामागभन एक शपथा घेि सुटेन. िो ठामपणे बोलभ  लागला, 
िर मी त्याच्याहभन अचधक ठामपणाने बोलेन आचण त्या बोलण्याला मी चिकटभन राहीन चन त्याला िे कबभल 
करावयास लावीन – मग त्यािा पचरणाम काहीही होवो- मी माझे म्हणणे सोडीि नाही, हे पाचहल्यावर िो 
आपल्या चबनबुडाच्या कामचगरीवर मला पुनेः कधी पाठचवणार नाही–कारण, त्याच्या कामचगरीिे मी वागें 
िाजल्यािे त्याला चदसभन येईल. नाही िर, माझा धनी असे समजेल की, आपला मत्सर करणाऱ्या एखाद्या 
दुष्ट जादुगाराने डस्ल्सचनयाला दे्वष–बुद्धीने दुसरे रूप चदले आहे आचण चििा काया–पालट केला आहे.” 

 
या खुबीने खुष होऊन त्यािे मन स्स्थर झाले आचण आपले चदव्य कायय चसद्धीस गेलेि आहे, असे 

त्याला वाटभ  लागले. म्हणभन िो संध्याकाळपयंि िेथेि थाबंला. िोपयंििा वेळ आपल्या नोकराने जाण्या–
येण्याि घालचवला असेल, असे आपल्या धन्याला वाटेल, अशी त्यािी कल्पना. आचण साऱ्या गोष्टी त्याला 
अनुकभ ल घडि गेल्या. कारण, िो आपल्या गाढवावर बसण्यासाठी उठला, िोंि िीन िरुण गाढवावर 
बसलेल्या िीन खेडवळ िरुणी टोबोसोहभन आपल्याकडे येि असलेल्या त्याला चदसल्या. िी िीन गाढव ेनर 
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होिी की मादी होिी, यािा चनणयय लेखकाने साचंगिलेला नाही. पण आपण असे सयुस््िकपणे समजभ या 
की, त्या िीन गाढचवणी होत्या. कारण, त्या प्रदेशािील खेडवळ िरुणी पुष्ट्कळ वळेा गाढचवणीवर बसभन 
जाि. परंिु हा काही फार महत्त्वािा मुद्दा नाही. म्हणभन त्यािा चनणयय करण्यासाठी आम्ही फारसा खल 
करीि बसि नाही. िी गाढव े होिी आचण िी सँकोला चदसली, एवढे पुरेसे आहे. त्यानंिर सँको श्य 
चिि्या जलदीने आपल्या धन्यापाशी गेला. पहािो िों आपला धनी शकेडो सुस्कारे टाकीि आहे आचण 
पे्रमािे शोकालाप करीि आहे, असे त्याला आढळले. सँको येिाक्षणीि डॉन चक्व्झोट त्याला म्हणाले, 
“सँको, बािमी काय आहे? आजिा चदवस आपण सुवणाक्षरानंी चलचहण्यासारखा आहे काय?” सँको 
उत्तरला, “मला वाटिे िाबंड्या अक्षरानंी चलहावा! िियमधील खुच्यांवर िसे चलचहलेले असिे, आचण 
त्यामुळे कोणिी खुिी कोणािी, हे सवांना कळिे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे वा! िभ िर शुिवािा 
आणलेली चदसिेस.” सँको म्हणाला, “महाराज, आिा आपण दुसरे काही करावयािे नाही– फ्ि 
रोचझनाटंला टाि मारायिी अन् मोकळ्या मदैानाि जाऊन थडकायिे–म्हणजे आपल्याला टोबोसोिी 
देविा डस्ल्सचनया चदसेल. आपल्या सखीजनाच्या पचरवारासह िी महाराजाचं्या स्वागिासाठी सामोरी येि 
असलेली आपल्याला आढळेल.” 

 
िे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट आनंदाने ओरडले, “धन्य, धन्य मी ! अरे लाड्या सँको, म्हणिोस काय 

िभ? खोट्या आनंदाने माझे खरे दुेःख दभर करण्यािा प्रयत्न िभ करू नकोस!” सँको म्हणाला, “नाही 
महाराज. मी िुमिी काही िेष्टा करावी आचण लगेि िी उघडकीस यावी, याि माझा काय फायदा? प्रत्यक्ष 
पाहाव ेम्हणजे चवश्वास बसेल. हा साऱ्या जगािा न्याय आहे. िला, िला महाराज, कपडे िढवा आचण कभ ि 
करा म्हणजे िी राजकन्या येि असलेली आपल्याला चदसेल. स्विेःच्या गोड जीवाप्रमाणे चििी वषेिभषा चन 
अलंकारिभषाही गोडि असेल. िी काय अन् चिच्या सया काय – साऱ्याजणी सोन्याच्या लगडी आहेि– 
मोत्याचं्या, चहऱ्याचं्या, पािभचं्या माळा आहेि– दहा इंिाहभन उंि अशा जरिारीमध्ये गुंफलेल्या त्या िेजेःपुंज 
माला आहेि. त्याचं्या खादं्यावर रुळणारे आचण वायुलहरींशी खेळणारे केस सभययचकरणासंारखे िमकि 
आहेि. चवशषे म्हणजे त्या साऱ्याजणी िीन लुकड्या गाढवावर बसलेल्या आहेि. पण त्या गाढवािंी सर 
िीन राज्यािील एकाही घोड्याला येणार नाही.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “लुकड्या नव्हे, ‘िगड्या’ 
म्हणायिे असेल िुला!” पण सँको म्हणाला, “लुकड्या काय चन िगड्या काय? मला त्याि काही फरक 
वाटि नाही. पण िे कसेही असो, मी खात्रीने सागंिो की, त्याचं्या पाठीवर स्वार झालेल्या त्या िरुणींपेक्षा– 
चवशषेिेः लेडी डल्सीचनयापेक्षा– अचधक सुंदर प्राणी माझ्या डोळ्यानंी कधीि पाचहलेला नाही. अहाहा! काय 
िे डल्सीचनयािे रूप! िे पाहिाि कोणीही मभस्च्छयिि होईल.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, िल िर मग 
आपण जाऊ या चिकडे! ही अकस्ल्पि मंगलवािा िभ आणलीस म्हणभन मी िुला एक बचक्षस आनंदाने देणार 
आहे. यापुढे आपण धाडस करून संकटावर माि करू, िेव्हा आपल्याला जी लभट सापडेल, िी सारीच्या 
सारी मी िुला बचक्षस देईन. अन् िेवढ्याने िुझे समाधान झाले नाही िर माझ्या िीन घोड्या आिा व्यायला 
आल्या आहेि त्यािंी िीन कशगरे िभ घे म्हणजे झाले.” सँको म्हणाला, “कशगराबद्दल धन्यवाद! पण लभट फार 
ककमिीिी असेल, असे मला वाटि नाही!” 

 
आिा िे दोघेही जंगलािभन बाहेर आले, आचण जवळि िीन खेडवळ िरुणी त्यानंा चदसल्या. डॉन 

चक्व्झोट यानंी टोबोसो नगरीकडे नजर टाकली. िेव्हा या िीन िरुणींचशवाय रस्त्यावर कोणीही त्यानंा 
चदसले नाही. त्यामुळे त्यािें चित्त अत्यंि त्रस्ि झाले. सँकोकडे वळभन त्यानंी चविारले, “िभ जेव्हा शहरािभन 
चनघालास िेव्हा िी राजकन्या व चिच्या सखी शहराबाहेर येण्यास चनघाल्या होत्या काय?” हा प्रश्न ऐकभ न 
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सँको ओरडभन म्हणाला, “शहराबाहेर काय म्हणिा? िुमिे डोळे कुठे आहेि?—िुमच्या पायाच्या िळव्याि 
आहेि? अहो, मध्यान्हीच्या मािंडाप्रमाणे प्रकाशणाऱ्या त्या राजचस्त्रया आपल्याकडे येि असलेल्या िुम्हाला 
चदसि नाहीि काय?” 
 

डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “छेेः, मला काहीि चदसि नाही. फ्ि िीन गाढवावंरून येणाऱ्या िीन 
िरुणी िेवढ्या चदसिाि!” सँको म्हणाला, “आिा देवि माझी लाज राखो ! चहम–धवल अशा िीन 
अश्वराजानंा आपण िीन गाढव ेमानाल हे श्य आहे का? िे घोडे नसभन गाढव ेअसिील िर मी माझी दाढी 
उपटभन फेकभ न देईन.” िेव्हा चक्व्झोट म्हणाले, “चमत्रा सँको, मी डॉन चक्व्झोट आहे आचण िभ सँको पँझा 
आहेस, हे चजिके खरे, चििकेि िी िीन जनावरे म्हणजे नर ककवा मादी अशी गाढविे आहेि हे पके्क समज. 
चनदान िी िशी चदसिाि िरी.” िेव्हा सँको म्हणाला, “छेेः छेेः महाराज, असे बोलभ  नका. आपले डोळे िोळा 
आचण आपल्या जीवीच्या चजवलगाला अचिवादन करण्यासाठी पुढे व्हा. आपली आराध्य–देविा जवळि 
आहे.” 

 
असे म्हणभन सँको त्वरेने त्या िीन खेडवळ िरुणींकडे दौडि गेला आचण आपल्या गदयिराजावरून 

खाली उिरून व त्यािील एका गाढवािा लगाम धरून, िो गुडघे टेकभ न एका ग्रामीण युविीला म्हणाला, 
“हे सौंदयय–सम्राज्ञी! आपल्या ऐश्वयाला चन थोरवीला शोिि असेल िर, पलीकडे उिा असलेल्या आपल्या 
बदं्या गुलामाला–त्या शभर चशलेदाराला–आपल्या मान्यिेस व कृपेस पात्र करून घे. हे राजकन्ये, िुझ्या 
प्रिावशाली साचन्नध्याि आल्यामुळे हा चशलेदार एकाएकी संगमरवरी पुिळा बनला आहे आचण चवस्स्मि 
झाला आहे. मी, सँको पँझा, त्यािा चखदमिगार आहे. आचण ऊन-पावसाला दाद न देिा सिि भ्रमंिी 
करणारा हा चशलेदार मािंा येथील डॉन चक्व्झोट आहे. त्याला ‘दुेःखी चशलेदार’ असे म्हटले जािे.” या 
वळेेपयंि डॉन चक्व्झोट सँकोजवळ आले आचण त्याच्याप्रमाणेि गुडघे टेकभ न बसले. सँकोने चजला ‘सम्राज्ञी’ 
व ‘देविा’ म्हणभन संबोचधले, त्या प्राण्याकडे िे संशयी व हिाश नजरेने टक लावभन पाहभ लागले. िी 
खेड्यािील साधी मोलकरीण आहे—चििे गाल सुरणासारखे आहेि आचण चििे नाक िोपळ्यासारखे 
पसरट आहे—हे पाहभन चिच्याचवषयी त्यािें मि अनुकभ ल झाले नाही, एवढेि नव्हे िर िे बुिकळ्याि पडले. 
त्याचं्या िोंडभन एक शब्द बाहेर पडेना. उलट, त्या िरुणीही चिि्याि आिययिचकि झाल्या. चिन्न चिन्न 
बाह्य रूप असणाऱ्या या दोन िरुणानंी गुडघे टेकभ न आपल्याला का अडचवले आहे, हे त्याना कळेना. पण 
शवेटी, कँसोने चजिे गाढव पकडभन ठेवले होिे, िी धीर धरून व मौनािा िगं करून संिप्ि सुराि 
ओरडली, “उठा, आमच्या वाटेिभन दभर व्हा. आम्हाला आमच्या काम-धंद्यास जाऊं द्या. आम्ही घाईि 
आहो.” िेव्हा सँको म्हणाला, “हे राजकन्ये! हे टोबोसोच्या नगर–देविे! आपल्या श्रेष्ठ चन बचलष्ठ िरणाशी 
चशलेदारीिे हे दोन आधारस्िंि शरण आलेले पाहभन आपले महान् अंिेःकरण द्रवि कसे नाही?” हे ऐकभ न 
दुसरी मोलकरीण म्हणाली, “वाेः! आिा इथं काय करायि ं बाई? आमच्यासारया गरीब चन खेडवळ 
िरुणींिी िेष्टा चन हुरेवडी िुमच्यासारया सभ्य लोकानंी करावी, याि ं मोठं नवल वाटिं. िुमच्याइिके 
आम्ही थोर नाही म्हणभन काय झालं? िुम्ही आपल्या उद्योगाला जा आचण आम्हाला आमच्या उद्योगास जाऊ 
द्या. िला, झटकन् चनघा.” 

 
हे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “ऊठ, सँको, माझी अशी खात्री झाली आहे की, आिापयंिच्या 

माझ्या दुदैवावर माझे दुष्ट ग्रह संिुष्ट झालेले नाहीि आचण म्हणभन, िे आपला घािुक प्रिाव माझ्यावर पाडीि 
आहेि. या सिेिन मािीच्या दुबळ्या कुडीि वास्िव्य करणाऱ्या माझ्या दुेःखी जीवाला समाधान चमळवभन 
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देणारे सारे मागय त्या दुष्ट ग्रहानंी रोखलेले आहेि. हे प्राणेश्वरी! िभ अमोल रत्निाडंार आहेस–सवय मानवी 
सद गुणािंी पचरसीमा आहेस–या िुझ्या ि्िाच्या त्रस्ि हृदयािी एकमेव संजीवनी आहेस! आिा एका 
मत्सरी माचंत्रकाने माझा छळ िालचवला आहे आचण माझ्या दृष्टीवर िरुळ घािली आहे. िुझी अप्रचिम 
सौंदयय–लक्षणे त्याने ग्रामीण कुरूपिेच्या आवरणाखाली झाकली आहेि. िुझ्या अप्रचिम लावण्यावर 
धु्यािा धबधबा सोडभन िे माझ्यापासभन लपवभन ठेवले आहे. िरी मी िुझ्या सौंदयािा चन सद गुणािंा पुजारी 
आहे. िुला माझे दशयन नकोसे वाटावे, म्हणभन त्या माचंत्रकाने या िुझ्या एकचनष्ठ सेवकािे रूपािंर कोणत्या 
िरी चहडीस स्वरूपाि केले नसेल, िर हे देविे! िभ माझ्यावर एक सस्स्मि चन पे्रमळ कटाक्ष टाक. िुझ्या 
सौंदयाला त्या माचंत्रकाने खग्रास ग्रहण लावले असले, िरी मी त्या सौंदयाला अचिवादन करिो आचण 
शरण येिो. मी माझा जीव िुझ्यावरून मोठ्या नम्रिेने ओवाळभन टाकिो. िी नम्रिा िुला माझ्या शरणागिीि 
आढळभन येईल.” 

 
हे जडजंबाल िाषण ऐकभ न गोंधळलेली िी खेडवळ िरुणी म्हणाली, “पुरे करा ही िुमिी वटवट. 

आपली गरम खीर थंड करण्यासाठी िुम्ही आपले श्वास राखभन ठेवा आचण मला िुमच्या वायफळ 
वटवटीिभन सोडवा. महाराज, येथभन आपण िालभ  लागा– आचण आम्हालाही जाऊ द्या. िी आम्ही आपली 
कृपा समजभ.” हे ऐकल्यावर सँकोने चिला वाट चदली आचण चिला जाऊ चदले. आपले कारस्थान इि्या 
उत्तम रीिीने िडीस गेले, म्हणभन त्यािा आनंद पोटाि मावनेा. िी काल्पचनक डस्ल्सचनया इि्या लवकर 
मु्ि झाली नाही. चिने आपल्या हािािील काठीच्या टोकाने आपल्या गाढवाला ढोसले आचण त्या 
मदैानावरून दौडि जाण्यािे योचजले. पण हाय! त्या कु्रद्ध प्राण्याला अशा ढोसण्यािी सवय नसल्याने, िो 
लाथा झाडीि व अडखळि जचमनीवर पडला आचण त्यामुळे लेडी डस्ल्सचनयालाही खाली याव े लागले. 
चिच्या साहाय्यासाठी डॉन चक्व्झोट त्वरेने चिच्याकडे धावि गेले आचण चिच्या गाढवाच्या पोटाखाली 
लोंबि असलेले खोगीर ठाकठीक करण्यासाठी सँको चिकडे गेला. हे सारे झाल्यावर आमच्या 
चशलेदाराचं्या मनाि, त्या जादुगारणीला अत्यंि अदबीने आकलगन देण्यािा चविार आला आचण चिला 
चिच्या खोचगरावर बसचवण्यािा त्याने बेि केला. पण आिा िी आपल्या पायावर उिी राचहली होिी आचण 
पळभ लागली होिी. गाढवाच्या पाठीवर हाि देऊन िी एका उडीसरशी दभर गेली आचण ससाण्याप्रमाणे वगेाने 
धाव घेऊन िी गाढवावर पुरुषाप्रमाणे पाय दोन्ही बाजभस टाकभ न बसली. िे पाहभन सँको म्हणाला, “देवा रे 
देवा! आमिी स्वाचमनी माशासारखी िपळ आहे. कॉडोव्हा ककवा मेस््सको येथील घोड्याच्या शययिीि िाग 
घेणाऱ्या जॉकीना िागंले धडे देऊ शकेल, असे माझे मि आहे. िे खोटे ठरले िर मला फाशी द्या. एका 
उडीि िी खोगीरावर जाऊन बसली आचण टाि न मारिा चिने आपल्या गाढवाला चशकारी कुत्र्याप्रमाणे 
पळावयास लावले. चिच्या सरव्याही दौड मारण्याि िरबेज आहेि–चिच्याहभन रिीमात्र कमी नाहीि. 
वाऱ्याप्रमाणे त्या चफरि आहेि.” 

 
सँको जे बोलला, िे खरे होिे. डस्ल्सचनया गाढवावर स्वार होिाि चिच्या दोन्ही मचैत्रणी चिच्या 

पाठोपाठ वगेाने चनघाल्या. मलै–दीडमलै जाईपयंि त्या चिघींनी मागे वळभनसुद्धा पाचहले नाही. डॉन 
चक्व्झोटिी दृष्टी त्याचं्यापाठोपाठ श्य चिि्या वगेाने धावि गेली. पण जेव्हा त्या चिघीजणी त्याचं्या 
दृष्टीआड झाल्या, िेव्हा आपल्या सेवकाकडे वळभन िे म्हणाले, “सँको, आिा िुला या साऱ्या प्रकरणासंबधंी 
काय वाटिे? या दुष्ट जादुगाचरणी चनदयय नाहीि काय? माझ्या आकाक्षािंा चवषय झालेल्या त्या रूप–
संुदरीला चिच्या नैसर्मगक आकाराि चन सौंदयाि पहाण्यािे माझे सुख चहरावभन घेणाऱ्या त्या िरुणींिा मत्सर 
चकिी िीव्र असेल, नाही? खरोखर मी मभर्मिमंि दुदैव ठरणार होिो. मत्सरी माचंत्रकाचं्या दे्वष–पभणय बाणािें 
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लक्ष्य मी झालो असिो. हे पहा, सँको, माझ्या डस्ल्सचनयािे रूपािंर करून या देशद्रोह्यािें समाधान झाले 
नाही–त्यानंी त्या सवाना खेडवळ िरुणींिे चहचडस रूप चदले. एवढेि नव्हे, िर डल्सीचनयासारया 
युविींच्या अंगी हटकभ न असणारा मधुर सुगंधही त्या माचंत्रकाने चहरावभन घेिला. कारण, खरे खरे 
सागंावयािे िर मी जेव्हा चिच्या साहाय्यासाठी, िभ म्हणिोस त्या चिच्या अश्वराजाजवळ (मला िे गाढवि 
चदसि होिे) गेलो, िेव्हा माझ्या नाकाि असा काही दुगंधी िपकारा आला की त्यामुळे माझे सवांग कापभ 
लागले.” 

िेव्हा सँको ओरडभन म्हणाला, “अहो, दुष्ट जादुगाचरणींनो! मी िुम्हा सवांना एक दोरीने बाधंभन 
झाडाला टागंभन ठेवीन. िुम्हाला पुष्ट्कळ ज्ञान असेल, िुमिी कियबगारी मोठी असेल आचण िुम्ही खोड्याही 
खभप करीि असाल. आमच्या स्वाचमनीिे मोत्यासारखे डोळे कवड्यासारखे बनवभन आचण चििे सोन्यासारखे 
केस िाबंड्या गाईच्या शपेटासारखे बनवभन िुम्ही संिुष्ट झाला असाल असे कोणाला वाटेल. पण िुम्ही 
बदमाषािंी टोळी आहा. िुम्ही चििे एकंदर स्वरूपि बदलले. त्यामुळे चििे खरे रूप कोणाला कळेनासे 
झाले. परंिु मला मात्र असे वाटिे की, िी देविा देखणी चन संुदर होिी–कुरूप मुळीि नव्हिी. चिच्या 
उजव्या ओठावर जो िीळ होिा, िो चमशीसारखा िासि असे. त्यािभन साि–आठ िाबंडे केस उगवले होिे 
आचण िे सोन्याच्या िारेसारखे चदसि होिे, त्यािील प्रत्येक केस वीििर लाबं होिा.” डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “अरे शरीरावरील िीळ हे सामान्यिेः िोंडावरील चिळाला जबाबदार असिाि. म्हणभन, 
डस्ल्सचनयाच्या िेहऱ्याच्या उलट बाजभला असणाऱ्या चिच्या माडंीवर एक िीळ असला पाचहजे. पण सँको, िभ 
ज्या केसािे वणयन केलेस, िे चिळािभन चनघि नसिाि, असे मला वाटिे.” सँको म्हणाला, “ऊेः! त्यािे 
काही महत्त्व नाही. िे केस िेथे होिे, हे मी खात्रीने सागंिो. िे चिने आपल्या जन्माबरोबर या लोकी आणले 
असाविे, असे चदसि होिे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िे मला खरे वाटिे. कारण, डस्ल्सचनयािा प्रत्येक 
अवयव सहजि पचरपभणय असला पाचहजे. म्हणभन चिच्या िेहऱ्यावर शिंर िीळ चवखुरलेले असले–आचण िुला 
चदसण्याइिके िे ठळक असले–िरी त्यामुळे चिला कुरूपिा मुळीि येि नाही. अनेक िदं्र आचण अनेक 
नक्षते्र यामुळे चिच्या सौंदयाच्या िेजामध्ये िरि पडि होिी. पण सँको, मला हे सागं की, मला जे 
गाढवावरील खोगीरासारखे चदसि होिे, िे काय होिे?” सँकोने उत्तर चदले, “खोचगराला जोडलेले िे एक 
आसन होिे. अधे राज्य चवकि घेिा येईल, इि्या चकमिीिे िे होिे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “मग हे सारे 
मला कसे चदसले नाही? खरोखर या चवश्वािील अत्यंि अिागी माणभस मी आहे, असे मी पभवी म्हटले आहे 
आचण पुनेः हजारदा म्हणेन.” 

 
आपल्या धन्यािे अशा प्रकारिे िाषण ऐकभ न त्या लुच्चा िाकराला आपले सोंग सािंाळिा येईना. 

आपण आपल्या धन्याला चकिी कौशल्याने फसचवले, हे पाहभन आलेले हसभ त्याला आवरेना. शवेटी, याि 
स्वरूपािा बरािसा संवाद केल्यानंिर िे दोघे पुनेः स्वार झाले आचण सारागोस्सा शहराच्या रस्त्याला 
लागले. त्या महान नगरीमध्ये दरसाल खेळ आचण उत्सव मोठ्या थाटामाटाने साजरे होि असि. त्यावळेी 
आपण हजर रहावे, असा या दोघािंा बेि होिा. परंिु वाटेि त्यानंा इि्या चवलक्षण अपघािानंा िोंड द्यावे 
लागले की,  त्यािंी माचहिी वािकाला देणे अवश्य आहे. न नोंदिा ककवा न वािले जािा, िे अपघाि 
गाळणे योग्य नव्हे, हे पुढील प्रकरणावरून वािकाचं्या ध्यानी येईल. 
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प्रकरि ११ 
 

िूर डॉन णिक्झोट याांचेवर ओढवलेला अवाढव्य प्रसांग. 
न्याय-मांणदराने ककवा सांसदेने मृत्यचू्या रथािी ककवा गाडीिी 

त्याांचा घडणवलेला सांघषण. 
 

डॉन चक्व्झोट अत्यंि चखन्न मनाने िालले होिे. लेडी डल्सीचनयािे रूपािंर मत्सरी माचंत्रकाने 
केल्यामुळे त्याचं्या मनािा मोठा गोंधळ उडाला होिा. माचंत्रकािी जादभ नष्ट कशी करावयािी आचण 
डल्सीचनयाला चििे पभवीिे सौंदयय कसे प्राप्ि करून द्यावयािे, याि एका चविारावर त्यािें मन कें चद्रि झाले 
होिे. अशा नाराज अवस्थेि िे िालले होिे. िेव्हा त्यािें मन थाऱ्यावर नव्हिे. त्यानंी रोचझनाटंिे लगाम 
चनष्ट्काळजीपणाने सैल सोडले होिे. िे घोडे काय? आपल्याला स्वािंत्र्य चमळाले आहे, असे पाहिाि 
गविाच्या लुसलुशीिपणाला लोिावले आचण पोटिर िरण्यािी संधी त्याने घेिली. िे पाहभन सँको आपल्या 
धन्याला जागर–स्वप्नािभन उठवभन म्हणाला, “महाराज, दुेःख हे माणसाला असिे– पशभनंा नसिे. पण 
माणसे जर दुेःखाला फार शरण गेली, िर िी पशभ बनिाि हे मला सागंावसेे वाटिे. महाराज, उठा, जागे 
व्हा! आचण घोड्यािे लगाम खेिभन मदाप्रमाणे दौड ठोका. उत्साह धरा आचण आपण चशलेदार आहोि, हे 
दाखवा. िुम्हाला एवढे दुेःख कशािे झाले आहे? िुमच्याइिका चखन्न कोणी मानव कधी झाला होिा? 
आपण येथे आहो की नंदनवनाि आहो? आपल्यासारया एका चशलेदाराला अशी चखन्निा येण्यापेक्षा 
जगािील साऱ्या डल्सीचनया नरकाि चपिि पडल्या िरी हरकि नाही.” कोणाला कल्पना येणार नाही. 
इि्या त्वषेाने डॉन चक्व्झोट ओरडभन म्हणाले, “गप्प बसै, सँको, मी सागंिो, िभ गप्प बसै. त्या सौंदययविी 
जादुगाचरणीच्या चवरुद्ध कनदेिा एक शब्द बोललास िर खबरदार! कारण, चिला जी जी संकटे िोगावी 
लागि आहेि, त्या सवांना जबाबदार आहे हा अिागी डॉन चक्व्झोट. माझ्याबद्दल त्या माचंत्रकानंा जो हेवा 
वाटिो, त्यामुळे चिच्यावर हे सवय अनथय कोसळि आहेि.” सँको उत्तरला, “मी िरी िेि म्हणिो, महाराज. 
चिला ज्याने पभवी पाचहले आहे, त्याने आिा आपल्याप्रमाणे चिला पाचहले िर िो खवळणार नाही काय?” 
चक्व्झोट म्हणाले, “होय रे सँको, होय. संपभणय कािंीने झळाळणारे चििे सवांग–संुदर स्वरूप पाहण्यािे 
िाग्य िुझ्या नेत्रानंा लािले म्हणभन िभ असे म्हणावसे हे योग्य आहे. पण माझ्या डोळ्यापुढे फ्ि त्या 
माचंत्रकािंा मत्सरि उिा आहे. परंिु सँको, आिा मला असे वाटिे की, चिच्या सौंदयािे िभ जे वणयन केलेस, 
िे काही बाबिीि वडेगळपणािे होिे. चिच्या डोळ्यानंा िभ मोत्यािंी उपमा चदलीस. िसे डोळे संुदर युविीिे 
नसिाि, िर समुद्रािील माशािे असिाि. माझ्या मिाने, डल्सीचनयािे डोळे म्हणजे दोन चहरवे पािभिे खडे 
आचण त्यावर चिच्या िवुया दैवी कमानीप्रमाणे शोििाि. म्हणभन सँको, िभ चिच्या डोळ्यािं बसचवलेले मोिी 
काढभन घे आचण िे चिच्या दािावंर ठेव. िभ दािाऐंवजी डोळे िुकीने म्हणालास, असे मला खात्रीने वाटिे.” 

 
सँको म्हणाला, “असेल, िसे असेल, महाराज. चिच्या कुरूपिेमुळे आपण चजिके गोंधळभन गेला, 

चििकाि मी चिच्या सौंदयाने गोंधळलो. पण हे सारे आपण ईश्वरावर सोपवभ या. दुेःखाच्या दरीि पडलेल्या 
आपणासारया माणसावर जी जी संकटे कोसळिाि, िी सवय ईश्वराला माहीि असिाि. या दुष्ट आचण 
त्रासदायक जगामध्ये थोडीशी लबाडी ककवा फसवणभक केल्याचशवाय आपल्याला नक्की काहीि सागंिा 
येणार नाही. थाबंा, महाराज. माझ्या डो्याि एक चविार आला आहे अन् त्याने मला मोठ्या गोंधळाि 
टाकले आहे. माझी शकंा अशी की, आपण एखाद्या वीर पुरुषावर ककवा चशलेदारावर माि केली आचण 
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आपल्या प्राणेश्वरीच्या सौंदयाला अचिवादन करण्यासाठी त्यानंा चिकडे पाठचवले, िर त्या चबिाऱ्या वीराला 
ककवा चशलेदाराला, हीि िी डल्सीचनया आहे, हे कसे ओळखिा येईल? िे चििा शोध कसा घेिील? 
त्यासाठी िे इकडे चिकडे कसे िटकिील? साऱ्या टोबोसो नगरीि टकमका पहाि आ वासभन िे कसे कहडि 
राहिील? यािे चित्र माझ्या डोळ्यापुढे सारखे खेळि आहे. अशा वेळी, ऐन राजमागाच्या मध्यावर िी त्यानंा 
चदसली िरी िे चिला कसे ओळखणार? माझ्या जनकाला ओळखण्याइिकेि िे त्यानंा अवघड जाईल.” 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “सँको, त्या परािभि चशलेदारानंा व वीरानंा चिच्या चनरभ्र सौंदयािे 

दशयन घेण्यािे िाग्य चमळेलही कदाचि् ! चिच्या मोचहनीच्या सामर्थयाने त्याि काही अडथळा येणार नाही. 
मी प्रथम ज्या सरदारानंा कजकेन, त्याचं्यावरि हा प्रयोग मी करीन आचण त्यानंा आज्ञा देईन की, िुमच्या 
यशािी वािा मला देण्यासाठी ित्काळ माझ्याकडे परि या.” सँको म्हणाला, “आपले बोलणे मला 
आवडले. या योगाने आपल्याला सत्य सापडण्यािा संिव आहे. आचण जर असे घडले की, आपली ही 
स्वाचमनी केवळ आपल्यापासभनि लपभन राचहलेली आहे, िर आपल्याप्रमाणे िक्रार करण्यास चिला काही 
जागा राहणार नाही. पण सारे काही ठीकठाक झाले आचण आपली स्वाचमनी सुखरूप चन सुरचक्षि असली, 
िर आपण िी इष्टापत्ती समजभन दुसरे धाडसािे प्रसंग शोधण्यासाठी जाऊ या. बाकीिे काम आपण कालावर 
सोपवभ या. अशा प्रसंगी– घािुक रोगामध्ये– काल–पुरुष हाि उत्तम वैद्य असिो.” डॉन चक्व्झोट याला 
काही उत्तर देण्याच्या बेिाि होिे. पण त्यािवळेी रस्िा ओलाडंभन एक गाडी िालली होिी, त्यामुळे िे 
थाबंले. त्या गाडीिा गाडीवान एक कुरूप चपशाच्च होिा. िी गाडी उघडी होिी. चिच्यावर झाडाच्या फादं्या 
घािलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे चनरचनराळ्या आकाराचं्या आिययकारक वस्िभंिा जो साठा त्या गाडीि होिा, िो 
चदसि होिा. डॉन चक्व्झोट यानंा त्यावेळी प्रथम िास झाला िो, साक्षा्  मृत्यभिा!– मानवी मुद्रा धारण 
करणाऱ्या यमराजािा! यमराजाच्या एका बाजभस नाना रंगािें चवशाल पखं असलेला एक देवदभि उिा होिा, 
िर दुसऱ्या बाजभस सोन्यािा मुकभ ट धारण करणारा सम्राट होिा. आचण त्या यमराजाच्या पायाशी पडला 
होिा पे्रमदेव मदन – आचण त्यािे धनुष्ट्य – बाण – िािा! मात्र िो अंध नव्हिा. या सवांच्या जवळ 
नखचशखािं सशस्त्र असलेला चशलेदार चदसि होिा. त्याच्या चशरावर चशरस्त्राणाऐवजी टोपी होिी आचण 
चिच्यावर रंगीबेरंगी चपसािंा िुरा खोवलेला होिा. नाना प्रकारिे चित्रचवचित्र वेष धारण करणारे दुसरेही 
चकत्येक लोक िेथे होिे. 

 
या चवचित्र दृश्याने डॉन चक्व्झोट प्रथम थोडे िचकि झाले. आचण त्यािंा गरीब चबिारा नोकर िर 

घाबरून गेला—त्यािी मचि गुंग झाली. पण चशलेदारसाहेबानंी पुनेः चविार करून आपले मन ित्काळ 
स्वच्छ केले. त्यानंा वाटले, आपल्या धैयाला आवाहन करणारा एखादा असामान्य व धाडसी प्रसंग 
आपल्यापुढे दत्त म्हणभन उिा आहे. या कल्पनेने िे खुष झाले आचण कोणत्याही संकटाशी सामना करण्यािा 
चनधार त्यानंी केला. रस्त्याच्या मध्यिागी येऊन िे गडगडणाऱ्या ियप्रद आवाजाि म्हणाले, “अरे 
गाडीवाना, सारर्थया, चपशाच्चा, जो कोणी िभ असशील िो! िभ कोठभन आला आहेस आचण कोठे जाणार 
आहेस? हे मला िाबडिोब सागं. िुझ्या वाहनामध्ये या चवचित्र आकृिी कोण आहेि? हे मला सागं. त्यानंा 
पाहभन असे वाटिे की, ही िुझी गाडी म्हणजे िभमीवरून िालणारे वाहन नसभन पािाळािली केरनिी होडी 
आहे.” हे ऐकभ न गाडीवानाने आपली गाडी थाबंचवली आचण मोठ्या अदबीने उत्तर चदले, “महाराज, आम्ही 
अँगुलोच्या नाटक–कंपनीिील चफरिे नट आहोि. सध्या कॉपयस् चिस्िीटाईडिा समारंि असल्याने, आम्ही 
आज सकाळी या डोंगरापलीकडील शहराि ‘यमराजािा दरबार’ या नावाच्या शोकाचंिकेिा प्रयोग केला, 
आचण आपल्या नाकासमोर जे शहर आपल्याला चदसि आहे, िेथे आज दुपारी िोि प्रयोग आम्ही पुनेः 
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करणार आहोि. दोन्ही शहरे जवळ जवळ असल्यामुळे, आम्ही रंगिभमीवरील कपड्याचनशीि प्रवास करीि 
आहो. त्यामुळे पुनेः कपडे िढचवण्यािे आमिे श्रम वाििील. हा िरुण माणभस मृत्यभिे काम करिो, िो दुसरा 
िरुण देवदभिािे सोंग घेिो. ही बाई म्हणजे आमच्या कवीिी शय्या–मतै्रीण आहे. िी राणीिे काम करिे. 
सैचनकािे काम करणारा एकजण आहे. त्याच्याजवळ आहे, िो बादशहा आहे आचण मी स्विेः सैिानािे काम 
करिो–साऱ्या नाटकाि सैिानािे काम उत्तम आहे, हे आपण समजावभन घ्याव.े दुसऱ्या काही गोष्टीिा 
खुलासा आपल्याला पाचहजे असेल, िर मला चविारा म्हणजे मी िो लगेि करीन. कारण सैिान सवयज्ञ 
असिो.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे, आमिा व्यवसायि असा आहे की, आम्ही देखाव्यानंा िलुभ  नये. िे 
खरे की खोटे हे पहाव.े हा देखावा पाहभन मला नक्की वाटले की, कोणिे िरी महान संकट आपल्यावर 
िालभन येि आहे. जा, बाबा, जा. िुझे िले होवो. आपले नाटक करण्यासाठी िुम्ही पुढे व्हा. कोणत्याही 
बाबिीि माझा िुम्हाला काही उपयोग होण्यासारखा असला, िर मी िुम्हाला जीवािावाने मदि करण्यास 
ियार आहे हे पके्क समजा. माझ्या अगदी लहानपणापासभन मला नाटकािें वडे आहे आचण िारुण्याच्या 
कालापासभन िर मी नाट्य–प्रयोगािंा मोठा िाहिा बनलो आहे.” 

 
हा संवाद िालभ  असिाना दुदैवाने असे घडले की, प्रािीन काळिा पोषाख केलेल्या त्या मंडळीिला 

एक नट–त्या नाटकािील चवदभषक—आपल्या नृत्याच्या घंटा वाजवीि िेथे येऊन उिा राचहला. त्याच्या 
हािािील काठीच्या टोकाला एक िला मोठा फुगा लावलेला होिा. अशा चवचित्र वशेाने येऊन त्याने 
आपली काठी हविे चफरचवण्यास सुरुवाि केली आचण रोचझनाटंच्या नाकापुढे जचमनीवर िो फुगा आपटला. 
त्याच्या घंटािंा खुळखुळ आवाज आचण फुग्यािा खडबडणारा आवाज ऐकभ न िो शािं प्राणी इिका दिकला 
आचण घाबरला की, डॉन चक्व्झोट त्याला आवरू शकले नाहीि. त्या घोड्याच्या दािामध्ये लगामािी कडी 
होिी. िरी िो घोडा त्या मैदानावर इकडे चिकडे वगेाने पळभ लागला–त्याच्या दुबळ्या हाडानंा सोसणार 
नाही, अशा वगेाने पळभ लागला, आचण आपल्या नाराज स्वाराला चफरवभ लागला. आपला धनी आिा 
घोड्यावरून फेकला जाईल, असे पाहभन सँको आपल्या गाढवावरून िाबडिोब खाली उिरला आचण श्य 
चिि्या त्वरेने त्याच्या मदिीस धावला. पण िो धन्याजवळ जाऊन पोहोिण्यापभवीि रोचझनाटंिा पाय 
घसरला आचण िो आपल्या मालकासह जचमनीवर पडला. जेव्हा जेव्हा रोचझनाटं अशा वडेगळ ्लृप्त्या 
करी आचण शययिीिा आव आणी, िेव्हा त्याच्या धडपडीिा शवेट असाि होई, एवढेि नव्हे िर त्या 
चवदभषकाने, सँको आपल्या मालकाच्या मदिीस जाि आहे असे पाहिाि, सकोच्या गरीब गाढवावर उडी 
मारली. त्यामुळे िे गाढव घाबरून गेले. त्याच्या डो्यावर घोड्याच्या शचररािा िार बसला. त्यामुळे िे 
गाढव त्या रानाि पळि सुटले आचण िो नाट्यप्रयोग जेथे होणार होिा त्या शहराकडे चनघाले. आपला धनी 
खाली पडला आहे आचण त्यािवळेी आपले गाढव पळि सुटले आहे, हे पाहभन सँकोिे मन चद्वधा झाले. प्रथम 
मदि कोणाला करावी— आपल्या धन्याला की आपल्या गाढवाला? शवेटी, िागंल्या सेवकािे आचण 
चनष्ठाविं िाकरािे कियव्य काय आहे, यािा पगडा चित्तावर बसल्यामुळे िो आपल्या धन्याकडे धावला. 
त्यावळेी गाढवाच्या पाठीवर चवदभषकाच्या हािािल्या फुग्यािे फटके एकसारखे बसि होिे आचण िे पाहभन 
सँकोिा जीव कळवळि होिा. आपल्या गाढवाच्या शपेटीच्या एका केसालाही धक्का लागण्यापेक्षा आपल्या 
स्विेःच्या डोळ्यािील बुब्बुळावर घाव पडले िरी िालेल, असे त्याला वाटि होिे. अशा व्याकुळ मनोवृत्तीने 
िो डॉन चक्व्झोट यािेंकडे गेला. त्यािंी स्स्थिी िर फारि शोिनीय होिी. त्या चबिाऱ्या चशलेदाराला कधी 
वाटले नसेल की, आपली अशी स्स्थिी कधी काळी होईल. त्यानंा घोड्यावर पुनाेः स्वार होण्यािे कामी हाि 
देऊन सँको ओरडभन म्हणाला, “महाराज, सैिान गाढवाला घेऊन पळाला.” डॉन चक्व्झोट यानंी 
चविारले, “कोणिा सैिान?” सँकोने उत्तर चदले, “िडाखे देणारा सैिान.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, 
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“काळजी करू नकोस. नरकाच्या अत्यंि खोल िागाि, उदासवाण्या गुहेि, त्याने िुझे गाढव बचंदस्ि ठेवले 
असले िरी त्या हरामखोराला िे िुला परि देण्यास मी िाग पाडीन. िल सँको, माझ्या मागोमाग ये. आपण 
त्या गाडीला सहजि मागे टाकभ  आचण मग गाढवाचं्या ऐवजी खेिरे चमळवभ.” िेव्हा सँको म्हणाला, 
“महाराज, आिा आपण इिकी घाई करण्यािे कारण नाही. कारण, सैिानाने गाढवाला पभवीि सोडले आहे 
आचण िो आपल्या वाटेने चनघभन गेला आहे.” सँको जे म्हणाला, िे खरे होिे. कारण, डॉन चक्व्झोट व 
रोचझनाटं यािे अनुकरण करून िे गाढव आचण सैिान दोघेही कडमडले होिे. गाढवाने आपल्या नव्या 
स्वाराला शहराकडे पायी जाण्यास लावले होिे आचण खुद्द गाढव आपल्या मालकाकडे पळि परि आले 
होिे. 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “त्या असभ्य सैिानाने आपल्या काही सोबत्यािंा बळी देऊन आपणा 

दोघािंा जो उपमदय केला आहे, त्यािा सभड घेण्यापासभन मला कोणीही परावृत्त करू शकणार नाही. िो 
उपमदय करणारा माणभस सम्राट असला िरी सुद्धा मी त्यािा सभड घेईन.” िेव्हा सँको म्हणाला, “महाराज, 
त्याकडे आषण लक्ष देऊ नका. माझा सल्ला आपण ऐकावा, अशी माझी चवनंिी आहे. नटाचं्या बाबिीि 
कधीही लुडबुड करू नये. त्यापासभन काहीही चमळणार नाही. िे लोक असे असिाि की, ज्यानंा अनेक चमत्र 
नेहमी चमळिाि. त्याचं्यापैकी एकजण मला माहीि आहे. त्याने दोन खभन केले होिे िरी िो फाशी गेला 
नाही. आपण हे लक्षाि घेिले पाचहजे की, ही नटमंडळी म्हणजे खुशालिेंडभ  असिाि आचण जेथे जािील 
िेथे गंमि करीि असिाि. त्यामुळे सारेजण त्यािेंवर चफदा असिाि—त्यािें चमत्र म्हणभन त्याचं्या पाठीशी 
उिे असिाि. आचण िे जर राजाच्या दरबारािील नट असिील ककवा कोणा सुप्रचसद्ध मंडळीिील असिील 
िर िे अशा काही थाटामाटाने वागिाि की, कोणालाही वाटाव ेहे उमराव आहेि, सज्जन आहेि.” पण डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “सारी मानवजाि त्याचं्या पाठीशी उिी राचहली िरी मी पवा करणार नाही आचण त्या 
सैिानी चवदभषकाला चशक्षा केल्यावािभन राहणार नाही. ‘मी यािा उपमदय केला.’ ही बढाई सागंण्यास मी 
त्याला मोकळा ठेवणार नाही.” या वळेेपयंि िी गाडी शहराजवळ आली होिी. चिला गाठभन डॉन चक्व्झोट 
गरजले, “थाबंा, थाबंा, फक्कडरावानंो थाबंा. चशलेदाराच्या सन्माननीय सेवकािा िार सहन करणाऱ्या 
जनावराशंी सभ्यिेने कसे वागावे, हे मी िुम्हालंा चशकचविो,” 

 
िारस्वरािील हे अचिवादन त्या प्रवासी कंपनीच्या कानी पोिले, त्यावळेी ही मंडळी दभर अंिरावर 

होिी. िरी िे शब्द ऐकभ न चशलेदारािें स्वागि करण्यािा चनिय त्या नटानंी केला. त्याचं्यापैकी मृत्यभराजाने 
गाडीिभन ित्काळ उडी टाकली अन् त्याच्यामागोमाग बादशहा, गाडीवान आचण देवदभि हेही िाबडिोब 
बाहेर आले. एवढेि नव्हे िर राणी, पे्रमदेव आचण इिर नटही युद्धाच्या पचवत्र्याि उिे ठाकले. आपला शत्रु 
हाकेच्या अंिरावर येिाि त्यािे स्वागि गारगोट्यानी करण्यािे त्यानंी योजले. उत्कृष्ट व्यभह–रिना करून 
िे सवयजण उिे आहेि आचण आपले हाि त्यानंी वर उिलले आहेि आचण आपल्यावर दगडा–धोंड्यािा 
ियंकर वषाव करण्यास चसद्ध आहेि, हे पाहभन डॉन चक्व्झोट थोडा वळे थाबंले आचण आपल्याला कमीि 
कमी अपाय होऊन आपण या िुफान सेनेवर कोणत्या बाजभने हल्ला करावा यािा चविार करू लागले. िे 
हल्ला करण्याच्या ियारीि आहेि, असे पाहभन सँकोने त्यानंा गाठले आचण म्हटले, “छेेः छेेः महाराज, आपण 
काय करीि आहा? आपण वडेे िर नाही? या चिकाऱ्याचं्या गोळ्यापंासभन संरक्षण फ्ि िुम्ही चपिळेच्या 
घंटेखाली झाकभ न घेिलेि िरि. संपभणय सेनेवर एका माणसाने िुटभन पडण्यािा चविार करणे, हा मभखयपणा 
आहे – खरे धैयय नव्हे, असे आपल्याला वाटि नाही काय? या युद्धाि िले–बुरे सारे देवदभि िुमच्याचवरुद्ध 
आहेि. प्रत्यक्ष बादशहा आचण मृत्यभराजही जािीने लढण्यास ियार आहेि. या सवांिा काहीि चविार आपण 
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करणार नसला िर मी आपल्याला एका गोष्टीिा चविार करण्यािी चवनंिी करिो. अहो, हे सारे राजे–
महाराजे चदसि असले िरी त्याचं्यामंध्ये एकही चशलेदार नाही, हे आपण लक्षाि घ्या.” िे ऐकभ न डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “बरोबर! िभ अगदी नेम्या मुद्यावर बोट ठेवलेस. माझे चशवचशवणारे हाि थोपचवण्यास 
हे एकि कारण समथय आहे. कारण सँको, मी िुला वारंवार साचंगिलेि आहे की, चशलेदारापेक्षा कमी 
प्रिीच्या माणसावर समशरे न उगारणे हे माझे कियव्य आहे. िुझ्या गाढवािा अपमान झाला म्हणभन िुला जर 
योग्य िो संिाप आला असेल, िर या वेळी लढणे हे िुझे कियव्य आहे. मी या जागी उिा राहभन िुला योग्य िे 
आदेश चन आज्ञा देऊन िुला उते्तजन देईन आचण मदि करीन.” िेव्हा सँको म्हणिो, “महाराज, मी आपला 
आिारी आहे. पण मी लढणार नाही. सभड घेण्यािा मला चिटकारा वाटिो. खऱ्या चििनाने सारे चवसरले 
पाचहजे आचण सवांना क्षमा केली पाचहजे. मला खात्री वाटिे की, मी डॅपल गाढवाला शोधभन काढीन आचण 
प्रिभिी मजी असेल िोपयंि शािंिेने चन चनवािंपणे राहीन.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे माझ्या 
शहाण्या सँको, चििन सँको, प्रामाचणक सँको, सज्जन सँको, िुझा जर असाि चनिय असेल िर या 
चरकामटेकड्या ििुावळीला आपण रामराम ठोकभ  आचण अचधक िरीव चन सन्माननीय अशा धाडसी 
प्रसंगाचं्या शोधाथय येथभन कभ ि करू. असे चवचवध चन चवस्मयकारक प्रसंग या प्रदेशाि आपल्याला पुष्ट्कळ 
सापडिील, असा दाट संिव आहे.” 

 
असे म्हणभन त्यानंी वगेाने कभ ि केले आचण त्याचं्या मागोमाग सँको गेला. उलट, मृत्यभराज आपल्या 

चफरत्या िुकडीचनशी आपल्या गाडीि जाऊन बसले आचण प्रवासाला लागले. अशा प्रकारे मृत्यभराजाचं्या 
रथािा हा अत्यंि ियंकर प्रसंग संपुष्टाि आला. 
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प्रकरि १२ 
 

दपणियुक्त बहाद्दर णिलेदारािी िूर डॉन णिक्झोट याांनी केलेला 
णवणचत्र सांग्राम 

 
डॉन चक्व्झोट यािंी मृत्युराजाशी िकमक उडाल्यानंिरिी रात्र त्यानंी उंि उंि झाडाचं्या 

चनवाऱ्याखाली घालचवली. िेथे त्यानंी सँकोच्या आग्रहामुळे काही खाद्यपदाथय सेवन केले आचण िे 
िाजेिवाने झाले. सँकोच्या गाढवावरून आणलेल्या त्या खाद्य पदाथांवर िे दोघे िाव मारीि बसले होिे, 
िेव्हा सँको म्हणाला, “महाराज, मी आपल्याला शुिवािा साचंगिली िेव्हा िीन घोड्यािंी कशगरे बचक्षस 
म्हणभन माचगिली, हे चकिी िागंले झाले! िुमच्या पचहल्या मोचहमेिील लभट जर मी माचगिली असिी, िर मी 
इरसाल मभखय ठरलो असिो. ‘झुडुपािील दोन पक्ष्यापेंक्षा हािािील एक पक्षी अचधक मोलािा’ ही म्हण मी 
खरी केली. हाििे टाकभ न पळत्याच्या मागे धावणे हा शुद्ध वडेेपणा होय.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट उत्तरले, 
“अरे, िभ जर मला त्या नाटकमंडळीवर िुटभन पडण्यािी मुिा चदली असिीस िर मी िसे केले असिे, आचण 
िुला चनदान बादशहािा सोनेरी मुगुट आचण पे्रमदेवािे रंगी–बेरंगी पंख बहाल केले असिे. त्या वस्िभ मी 
त्यािेंपासभन चहरावभन घेिल्या असत्या आचण िुझ्या हािी चदल्या असत्या.” सँको म्हणाला, “पण महाराज, 
िटकत्या बादशहािे मुगुट चन राजदंड खऱ्या सोन्यािे नसिाि, िर जस्िािे—िाबं्यािे असिाि.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “िे मला मान्य आहे आचण रंगमंिाच्या शोिेसाठी असलेल्या त्या वस्िभ खऱ्या असणेही 
योग्य नाही. त्या नकलीि असणार जशी नाटके सत्यािा आिास उत्पन्न करिाि, िसेि िे नाटकी 
अलंकारही. िरी सँको, जािा जािा मी िुला सागंिो की, िभ नाटकावर पे्रम कर–त्यािेंचवषयी आदर बाळग. 
िसेि नाटके चलचहणारे आचण नाटकाि काम करणारे लोक याचं्याचवषयीही पे्रम आचण आदर ठेव. कारण 
सवय समाजािे कल्याण करण्याला िे सारेजण साधनीिभि असिाि. मानवी जीवनािे चजविं प्रचिकबब 
आपल्या डोळ्यापंुढे उिे करणारे आरसे िे आपल्याला दाखविाि. मानवी स्विावािी यथाथय कल्पना 
देण्यास आचण आपण कसे आहो चन कसे असावयास हवे, हे सागंण्यास सुखान्ि नाटके आचण त्यािील 
नटवगय याहभन दुसरे कोणीही समथय नाहीि. राजे–महाराजे, धमयगुरु, चशलेदार, चस्त्रया वगैरेंिी सोंगे 
असलेले एकही नाटक रंगिभमीवर िभ कधी पाचहले नाहीस काय? हे मला कृपा करून सागं. रंगिभमीवर 
कोणी गुंडािे काम करिो, िर कोणी सैचनकािे. एकजण लबाड असिो, िर दुसरा व्यापारी असिो. 
एकजण धभिय वेडा असिो, िर दुसरा वेडा पे्रचमक असिो. पण एकदा का खेळ संपला आचण नटानंी आपापले 
पोशाख काढभन टाकले म्हणजे िे सारे समान असिाि—खेळापभवी होिे िसे असिाि.” सँको म्हणाला, “हे 
सारे मी पाचहले आहे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे, असाि नाट्यप्रयोग जगाच्या या महान् 
रंगिभमीवर िालभ  आहे. त्याि कोणी बादशहािें सोंग घेिाि, िर कोणी धमयगुरंूिे. साराशं, जगािील सारे 
व्यवहार रंगिभमीवर दाखचविा येिाि. जगाच्या रंगिभमीवरील नाटकािा शवेट मृत्यभमध्ये होिो. नाटक संपले 
म्हणजे सारे नट, आपापली उच्च–नीि पदे सोडभन, स्मशानामध्ये समान िभचमकेवर आरूढ होिाि.” 

 
सँको म्हणाला, “वाेः! अशी िुलना क्वचििि कोणी केली असेल, पण िी काही नवी नाही, मी िी 

वारंवार ऐकलेली आहे. अशीि दुसरी उपमा म्हणजे बुचद्धबळाच्या डावािी. िो खेळ जोपयंि िाललेला 
असिो, िोपयंि त्यािील प्रत्येक घटकाला चवचशष्ट काम असिे. पण एकदा का खेळ संपला म्हणजे राजा, 
वजीर, उंट, घोडे—हे सारे एकत्र चमसळभन चपशवीि कोंबले जािाि. िसेि आपले आयुष्ट्य संपले म्हणजे 
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आपल्याला स्मशानाि पुरले जािे.” हे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, िुझे म्हणणे खरे आहे. 
चदवसा–चदवसाला िुझा िोळेपणा कमी होि आहे आचण िुझी बुद्धी वाढि आहे.” सँको म्हणाला, 
“महाराज, िसे होण्याला सबळ कारण आहे. आपल्या बुद्धीिे काही कण मला चिकटणारि. माझ्या मनािी 
नागंरणी चन मशागि िागंली झाली, िर त्यािभन योग्य वळेी िरपभर पीक चनघेल. माझी बुचद्धमत्ता म्हणजे 
ओसाड जमीन आहे. पण आपल्या िाषणािे शणेखि चिच्यावर टाकले आचण मी आपली जी सेवा करिो 
चिने मशागि केली, म्हणजे माझ्या मनाच्या मळ्यािभन उत्तम पीक चनघेल. िे पाहभन माझ्या धन्याला लज्जा 
खचिि वाटणार नाही. माझ्या सदय झालेल्या बुचद्धमते्तवर आपण सदािारािे जे कसिन केले आहे, त्याला 
अनुरूप असेि पीक चनघेल.” सँकोिी ही कृचत्रम िाषाशलैी ऐकभ न डॉन चक्व्झोट यानंा हसभ आले. िरी 
त्यानंा त्यािे बोलणे खरे आहे असे वाटले. त्यािी ही सुधारणा पाहभन त्यानंा मोठे कौिुक वाटले. पण सँको 
आपला कमीपणा झाकण्यािा प्रयत्न करीि असे आचण अत्यंि उत्तुंग उड्डाण करण्यािा जेव्हा िो प्रयत्न करी 
िेव्हा िो कोसळभन खाली पडे. त्याच्या बोलण्यािील खरे सौंन्दयय म्हणजे, प्रस्िुि असोि वा अप्रस्िुि 
असोि, म्हणीिा वापर आपल्या संवादाि करण्यािी त्यािी खुबी. या इचिहास-गं्रथाि त्यािी िाषण 
करण्यािी पद्धिी ज्याने पाचहली असेल, त्याच्या लक्षाि हे आले असेलि. 

 
असे संवाद करीि करीि त्यानंी बहुिेक रात्र घालचवली. शवेटी सँकोच्या पापण्या चमटभ  लागल्या – 

यािा अथय त्याला झोप येऊ लागली. िेव्हा त्याने आपल्या गाढवावरिे खोगीर काढले आचण त्याला 
िरावयास मोकळे सोडले. पण चबिाऱ्या रोचझनाटंला रात्रिर, अंगावर खोगीर घेऊन, उिे राहण्यािी चशक्षा 
िोगावी लागली. प्रािीन काळी सारे चशलेदार आपल्या घोड्यावरील खोगीर रानाि कधी काढीि नसि. 
फ्ि त्यािें लगाम काढभन िे खोचगराच्या टोकाला जोडीि. या परंपरेनुसार रोचझनाटंला िसेि ठेवण्यािे 
आदेश त्याच्या मालकाने चदलेले होिे. परंिु चवश्वासभ डॅपल गाढवाने रोचझनाटं घोड्याला सोडले नव्हिे. 
त्या दोघािंी दोस्िी अिुल्य व अकज्य होिी. अशी चनरपवाद परंपरा बापापासभन मुलाकडे िालि आलेली 
होिी. या दोन जनावराचं्या पे्रमािे वणयन करण्यासाठी या इचिहासाच्या लेखकाने काही प्रकरणे चलचहली 
होिी. पण एवढ्या शौययपभणय इचिहास–गं्रथािी प्रचिष्ठा राखण्यासाठी त्याने िी प्रकरणे या गं्रथाि घािली 
नाहीि, िरीसुद्धा या चवषयाच्या काही छटा मधभन मधभन दाखचवण्यास िो चवसरि नाही. म्हणभन त्याने असे 
चलचहले आहे की, या दोन चमत्रानंा एकमेकािंी अंगे घासण्याि आचण िाटण्याि प्रिडं आनंद वाटि असे 
आचण ही क्रीडा पुरेशी झाल्यावर रोचझनाटं आपले मस्िक गाढवाच्या मानेवर हलकेि ठेवीि असे. अशा 
प्रकारे िे दोघे अत्यंि पे्रमाने दोन–िीन चदवस एकत्र उिे राचहले असिे आचण जचमनीवरील गविाकडे 
अधाशीपणे पहाि राचहले असिे. त्यािंी िी कििनशील िभचमका कोणी त्यानंा सोडावयास लावली असिी 
ककवा पोटािील िकेुमुळे त्याना एकमेकापासभन दभर जावे लागले असिे, िर गोष्ट चनराळी. 

 
त्या दोघाचं्या मतै्रीिी िुलना लेखकाने चनसस व युरेलस याचं्या मतै्रीिी ककवा पायलेडस व 

ऑरेस्टस याचं्या मतै्रीशी केलेली होिी, असे म्हणिाि. िे खरे असेल िर त्याचं्या मतै्रीिे कौिुक सवयत्र झाले 
पाचहजे. या दोन शािं प्राण्यािंा खराखुरा स्नेहिाव म्हणजे मानवजािीवर केलेली समपयक टीकाि होय. 
कारण मानव आपल्या मैत्रीिा िगं करण्यािा अपराध नेहमी करिो. यावरूनि अशी म्हण पडली आहे की, 
“जगाि कोणी कोणािा चमत्र नाही. सारी मतै्री वाऱ्यावर उडभन गेली आहे. जी माणसे आत्ता गळ्याि गळा 
घालिाि, िीि लगेि एकमेकािें गळे कापिाि.” दुसरी एक म्हण अशी आहे की, “चमत्र चदसला की 
आपला जीव सािंाळा.” या दोन पशभचं्या हार्मदक पे्रमाला आमच्या लेखकाने मानवी पे्रमािी उपमा चदली, 
याबद्दल जगाने वाईट वाटभन घेऊ नये. कारण चववकेािी व नीिीिी अत्यंि महत्त्वािी ित्त्व ेमाणभस बुचद्धहीन 
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पशुपासभन चशकला आहे. उदा. करकोिापासभन बस्िीिा उपयोग आचण कुत्र्यापासभन ओकारीिा फायदा िो 
चशकला. बगळ्याने माणसाला दक्षिा, मंुगीने काटकसर, हत्तीने प्रामाचणकपणा आचण घोड्याने स्वाचमचनष्ठा 
चशकचवली. शवेटी सँको एका झाडाच्या बुधं्यापाशी झोपला आचण त्याच्या धन्याने चवशाल ओक वृक्षाखाली 
चनद्रादेवीला आवाहन केले. 

 
थोड्याि वेळाि डॉन चक्व्झोट यािंी झोप गोंगाटाने िाळचवली गेली. िे उठले आचण िो आवाज 

चजकडभन येि होिा, चिकडे त्यानंी नजर टाकली आचण कान टवकारले. त्यानंा घोड्यावरून येणारी दोन 
माणसे चदसली. त्यापैकी एकजण खोचगरावरून बेचफचकरपणे खाली सरकि उिरि होिा. िो दुसऱ्याला 
म्हणाला, “चमत्रा, खाली उिर आचण घोड्याला मोकळे सोड. या चठकाणी त्याला िरायला िरपभर कुरण 
चमळेल आचण मला माझ्या पे्रम–कल्पनाि गुंग होण्यासाठी शािंिा चन एकािं लािेल, असा माझा कयास 
आहे.” असे म्हणभन िो खाली गविावर पहुडला. त्यामुळे त्याच्या अंगावरील चिलखिािा आवाज झाला. 
त्यावरून डॉन चक्व्झोट यानंी ओळखले, हा नक्की कोणी िरी चशलेदार असला पाचहजे. म्हणभन िे 
झोपलेल्या सँकोजवळ गेले आचण त्यािा एक हाि धरून त्यानंी त्याला उठचवले – मोठी गडबड करून 
त्याला जागे केले व त्याच्या कानाि िे हळभि कुजबुजले, “चमत्रा सँको, धाडसी प्रसंग दत्त म्हणभन उिा 
आहे.” िेव्हा सँको म्हणाला, “देव करो आचण िो िागंला ठरो. पण िी वीरागंना कोठे आहे?” िेव्हा डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “िी कोठे आहे, म्हणभन िभ चविारिोस, सँको? अरे माणसा, िुझे डोके वळव अन् 
पलीकडे पहा. जचमनीवर पडलेला एक चशलेदार िुला चदसि नाही काय? िो काही दुेःखाि सापडला 
असावा, असे मानण्यास मला जागा आहे. कारण, त्याने स्विेःला आपल्या घोड्यावरून खाली झोकभ न चदले 
हे मी पाचहले आहे. िो खाली पडिाना त्याच्या चिलखिािा खणखणाट झाला आचण िो जचमनीवर पडला 
िो हिाश होऊन.” सँकोने चविारले, “या सवांिा अथय काय? याि साहसाला वाव आहे असे आपण कसे 
म्हणिा?” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “हा साहस करण्यासारखा प्रसंग आहे असे मी इि्यािि ठामपणे सागंभ 
शकि नाही. पण जवळजवळ िसाि िो प्रसंग असावा, असे मला वाटिे. पण ऐक. िो काहंी वाद्य लावीि 
आहे आचण िो खोकि–थंुकि आहे. यावरून गाण्यासाठी िो आपला घसा साफ करीि आहे, असे चदसिे.” 
सँको म्हणाला, “खरे हो खरे, महाराज. हा कोणी िरी पे्रमाि पडलेला चशलेदार असावा, असा माझा िकय  
आहे.” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “सारे चशलेदार असेि असले पाचहजेि. आपण कान देऊन ऐकभ  
या. िो जर गाऊ लागला, िर त्याच्या पचरस्स्थिीिी कल्पना आपल्याला िटकन येईल. कारण, हृदय 
िरून आले म्हणजेि वािा बोलभ  लागिे.” याला सँकोने उत्तर चदले असिे. पण त्या त्या वन–वीराच्या 
सवयसामान्य स्वराने त्यािे बोलणे थाबंले. िो वीर–चशरोमणी पुढील गीि गाऊ लागला :— 
 

गािे 
 

(१) िेजस्वी राज्ञी, िुला नाराज न करण्यािी हमी, 
िुझा प्रीचिदास कशी करून देईल? 
कियव्यािा काही चनयम त्याला मागभन घेऊ दे, 
अन्य कोणत्याही सुखािी यािना िो करीि नाही. 

 
(२) मी मेलेि पाचहजे, की चनराशपणे जगाव?े 

िभ आज्ञा करशील िसा वागेन. 
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चनराशनेे मभक मृत्यु येईल, 
ककवा साक्षाि पे्रमि चवलाप करील. 

 
(१) माझे हृदय मेणासारखे मऊ असले िरी 

चहऱ्यासारखे दृढ चन अकृचत्रम ठरेल, 
कारण पे्रमाने आचण त्वा ंउठवलेल्या मुदे्रिा 
संस्कार कशाने नाहीसा होणार आहे? 

 
त्या वन–वीराने आपले गीि संपचविाना एक सुस्कारा सोडला. िो सुस्कारा त्याच्या थेट 

अंिेःकरणापासभन चनघालेला चदसि होिा. थोडा वळे थाबंभन दुेःखी व हिाश स्वराि िो म्हणाला, “हे अत्यंि 
िारुगात्री आचण अत्यंि कृिघ्न चस्त्रये, व्हॅन्डाचलयािी अत्यंि प्रसन्न असणारी कॅचसस्ल्डया, िुझ्या सौंदयािी 
पभजा करणाऱ्या चशलेदाराने आपले यौवन–पुष्ट्प कोमेजभन टाकाव ेआचण सिि भ्रमंिी करून चन खडिर श्रम 
सोसभन स्विेःला ठार मारावे, याला िुझ्या हृदयाने संमचि कशी चदली? अलम दुचनयेिील िभ सवाि 
लावण्यसंपन्न ललना आहेस, हे मी सवय चशलेदारानंा मान्य करावयास लावले, एवढी िुझी सेवा पुरेशी नाही 
काय? नॅव्हारिे सारे चशलेदार, चलयनिे सारे चशलेदार, टाटेचसयनिे–कॅस्स्टचरयनिे– आचण मुय म्हणजे 
ला मािंािे सारे चशलेदार िुला सौंदयय–सम्राज्ञी म्हणभन मान देिाि.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “छेेः! 
छेेः! िसे नाही. कारण, मी स्विेः ला मािंािा चशलेदार आहे आचण मी त्या ललनेला कधीि मान्यिा चदली 
नाही–आचण देणार पण नाही. माझ्या हृदय–सम्राज्ञीच्या सौंदयाला कमीपणा आणणारी ही गोष्ट मी कशी 
करीन? म्हणभन सँको, मला वाटिे, या चशलेदारािे डोके चफरले असाव.े आपण त्यािे आणखी बोलणे ऐकभ  
या. कदाचिि त्यािभन काही नवीन चनघेल.” िेव्हा सँको म्हणाला, “आपण िसे कराल, ही मला खात्री 
आहे. िो सबंध मचहनािर चवलाप करीि राहील.” 
 

पण घडले उलटे. त्या वन-वीराने त्यािे संिाषण ऐकले आचण आपले चवलाप थाबंचवले. िो 
आपल्या पायावर उिा राचहला आचण उच्च स्वराने पण सौजन्याने त्यानंा म्हणाला, “कोण आहे चिकडे? 
िुम्ही कोण आहा? िुम्ही सुखी लोकापैकी आहा की दुेःखी लोकापंैकी?” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “दुेःखी 
लोकापंैकी.” िेव्हा िो वनवीर म्हणाला, “िर मग मजकडे या. म्हणजे िुम्हाला खात्री पटेल की, मभर्मिमंि 
दुेःख व दैन्य यािें दशयन आपल्याला झाले आहे.” इि्या हृदय–द्रावक आचण शालीन चनमंत्रणानंिर डॉन 
चक्व्झोट व सँको हे सहजि त्याच्याकडे गेले. िेव्हा डॉन चक्व्झोटिा हाि धरून िो दुेःखी चशलेदार 
म्हणाला, “खाली बसा, महाराज. आपला व्यवसाय चशलेदारी हा असल्यामुळे आपण या एकािंवासाि मला 
िेटि आहा, हे उघड आहे. येथे एकािं आचण रात्रीिे शीिल दवकबदभ हेि आपले सागंािी असिील. 
चशलेदारािें योग्य चवश्रािंी–स्थान असेि असिे.” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “आपण म्हणिा त्या 
परंपरेिील चशलेदार मी आहे. माझ्या मनाच्या कसहासनावर दुेःख, दुदैव आचण संकटे आरूढ झालेली 
असली िरी इिरािंी दुेःखे ऐकण्यास माझे हृदय अजभन ित्पर आहे. आपल्या चवलापावरून मला असे वाटिे 
की, आपले दुेःख पे्रमिगंािे आहे. आिाि आपण वर्मणलेल्या संुदरीने कृिघ्निा दशयचवल्यामुळे आपल्याला 
दुेःख झालेले चदसिे.” 

 
अशी ििा करीि असिाना, िे दोघे त्या कचठण जचमनीवर एकमेकाजवळ पे्रमाने व शािंिेने 

बसलेले होिे. त्यावरून कोणास असे वाटले नसिे की, उद्या पहाट फुटली की यािंी डोकी एकमेकाकडभन 
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फोडली जािील. त्या वन वीराने चविारले, “कोणाच्या पे्रमपाशाि पडण्यािे िाग्य आपल्याला लािले आहे 
काय?” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िसे दुिाग्य मला लािले आहे. िथाचप माझे पे्रम योग्य चठकाणी बसले 
आहे, या सुखद चविाराने माझ्यावरील संकटािे पारडे हलके होिे आचण िी संकटे वरदान ठरिाि.” िेव्हा 
वनवीराने उत्तर चदले, “कोणा संुदरीने केलेला चिरस्कार आपल्या मनोवृत्तींना दुखचवणारा नसेल आचण 
सभडािी िावना चनमाण करणारा नसेल, िर आपण म्हणिा िे बरोबर आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, 
“माझ्या हृदयदेविेने माझा चिरस्कार केल्यािे मला कधी जाणवलेि नाही.” जवळि बसलेला सँको 
म्हणाला, “मलाचह कधी जाणवलेि नाही. कारण, माझी हृदय–देविा गाईसारखी गरीब चन लोण्यासारखी 
मऊ आहे.” वन–वीराने डॉन चक्व्झोट यानंा चविारले, “हा आपला शागीदय काय?” डॉन चक्व्झोट 
उत्तरले, “होय.” िेव्हा वन–वीर उद गारले, “जेव्हा आपला धनी बोलि असिो, िेव्हा त्या बोलण्याि िोंड 
खुपसण्यािे धाचरष्ट करणारा शागीदय मी कधी पाचहला नाही. माझा माणभस पलीकडे आहे. िो स्विेःच्या 
बापाच्या बरोबरीिा आहे. पण मी बोलि असिाना त्याने आपले िोंड कधी उघडले नाही. िसे 
करण्याइिका िो उद्धट आहे, असे कोणीि म्हणभ शकणार नाही.” सँको म्हणाला, “बरं, बरं. मी बोललो–
आचण पभवीसारखाि पुनेः बोलेन. पण माझे बोलणे संपले. िुम्ही मला चजिके चिडवाल, चििका िुम्हालाि 
त्रास होईल.” पण त्या वनवीराच्या शागीदाने सँकोिा हाि धरून त्याला ओढले आचण म्हटले, “बधंो, ये, 
आपण जेथे मन–मोकळ्या गप्पा मारू शकभ , अशा चठकाणी जाऊ या. आपण दोघेही चशलेदारािे खरेखुरे 
सेवक आहो. आपले धनी प्रणय–कथामध्ये आकंठ बुडभ  देि. त्या त्याचं्या कथा सवय रात्रिर िालिील आचण 
दुसरा चदवस उजाडला िरी त्या संपणार नाहीि, हे मी िुला बजावभन सागंिो.” सँको, म्हणाला, “कबभल! 
एकदम कबभल. मग मी कोण आहे आचण काय करिो, हे सारे मी िुम्हाला सागेंन. मधेमधे बोलणाऱ्या 
सेवकासारखा मी आहे की नाही, हे िुम्ही नंिर ठरवा.” असे बोलभन िे दोघे सेवक एका बाजभस गेले आचण 
गप्पा करू लागले. त्याचं्या धन्याचं्या गप्पा चजि्या गंिीर होत्या, चिि्याि याच्या गप्पा गंमिीच्या होत्या. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि १३ 
 

त्या दोन सेवकाांमध्ये झालेला सुि-सांवाद आणि वन-वीरािी 
झालेल्या सामन्याचे विणन 

 
अशा प्रकारे सरदार एकीकडे आचण त्यािें नोकर एकीकडे बसले. नोकर आपापल्या आयुष्ट्यािी 

कथा सागंि होिे, िर त्यािें धनी आपापल्या पे्रम–कथा चनवदेन करीि होिे. वन-वीराच्या सेवकाने कथेस 
सुरुवाि केली व सँकोस म्हटले, “मेहेरबान, चशलेदाराचं्या आपल्यासारया सेवकानंा जे आयुष्ट्य घालवावे 
लागिे, िे कटकटीिे असिे. आपल्या चनढळािा घाम गाळभन आपण आपली िाकरी खािो, असे आपण 
खुशाल म्हणभ शकिो. मानवाच्या आचद मािाचपत्यानंा चमळालेला हा एक शाप आहे.” िेव्हा सँको म्हणाला, 
“आपले देह थंडीने कुडकुडि ठेवभन आपण अन्न सेवन करिो, असेही आपण खुशाल म्हणभ शकिो. थंडी 
ककवा ऊन यािंा त्रास आपल्यापेक्षा अचधक सहन करणारे दुसरे कोणी करंटे प्राणी नसिील. मी िर म्हणिो, 
आपल्याला काही िरी खावयास चमळाले, िर आपल्याला कशािा त्रास वाटणार नाही. कारण, पोट िरलें  
म्हणजे कििा कमी होिे. पण आपल्याला पुष्ट्कळ वळेा एक एक, दोन दोन चदवस न्याहारीसुद्धा चमळि नाही. 
दशचदशा वाहणारा वायभ सेवन करूनि रहाव ेलागिे.” त्यावर िो वन-वीरािा सेवक म्हणाला, “िे काही 
असले िरी आपण हे सारे सहन केले पाचहजे. कारण आपण आपल्याला चमळणाऱ्या पाचरिोषकािी वाट 
पाहाि असिो. जो चशलेदार आपल्या सेवकाला केव्हा ना केव्हा एखाद्या बेटािे राज्य ककवा संुदरशी 
सरदारकी बहाल करीि नाही, िो अत्यंि दुदैंवी म्हटला पाचहजे.” सँको म्हणाला, “माझ्यापुरिे सागंायिे 
िर, मी माझ्या धन्याला पुष्ट्कळ वेळा असे साचंगिले आहे की, एखाद्या बेटािे राज्य मला चमळाले, िरी मी 
संिोष मानीन. आचण माझा धनी इिका थोर आहे— उदार अंिेःकरणािा आहे की, त्याने मला िसे बेट 
देण्यािे अचिविन पुनेः पुनेः चदले आहे.” िेव्हा दुसरा सेवक म्हणिो, “मला जर धमयगुरूिे पद चमळाले, िर 
माझ्या सेविेे िागंले िीज झाले, असे मी समजेन. िे पद देण्यािे विन माझ्या धन्याने मला चदलेले आहे.” 
सँको म्हणाला, “िर मग िुझा धनी िियिा चशलेदार असेल आचण िो आपल्या िल्या नोकराला िसे पद 
देईल. पण माझा धनी अगदी अडाणी आहे. त्याच्या काही शहाण्या चमत्रानंी (त्यािें काही आिार मानण्यािे 
कारण नाही.) धमयगुरू होण्यािा सल्ला त्याला एकदा चदला होिा—त्यािे िले व्हाव,े अशी त्यािंी इच्छा 
होिी असे मला वाटि नाही. त्याने धमयगुरू होण्यािे नाकारले. कारण त्याला बादशहाि व्हायिे होिे. माझा 
धनी िियच्या पाठीमागे लागिो की काय, अशी मला फार िीिी वाटि होिी. िसे झाले असिे िर माझी 
प्रगचि खंुटली असिी. कारण, त्या धार्ममक पेशाला मी योग्य नाही. िुम्हालाि म्हणभन सागंिो, अंगाि 
कोपऱ्या घािलेल्या माणसासारखा मी चदसि असलो िरी, मी जर पाद्र्यािा काळा झगा घािला, िर 
गाढवासारखा चदसेन.” 

 
यावर वन–वीरािा िो सेवक म्हणाला, “चमत्रा, मी िुला हे सागंभ इस्च्छिो की, िभ हे राजकारण 

सोडभन दे. कारण, बेटािा राज्यकारिार करण्यापासभन मान चमळण्यापेक्षा खिय अचधक होिो, आरडाओरड 
फार, पण लाि थोडा. त्याि यश आले िरी त्रास आचण कििा फार. जे लोक राज्यकारिारािे ओझे आपल्या 
चशरावर घेिाि, िे त्याखालीि दडपले जािाि. आपली ही गोंधळािी गुलामचगरी सोडभन आपण आपल्या 
घरी धडपडि गेलो आचण मासेमारी, चशकार वगैरे मौजेिे उद्योग करीि राचहलो, िर आपल्याला अचधक 
आनंद वाटेल. कारण, ज्या अडाणी नोकराला आपले घोडे, आपले दोन चशकारी कुते्र ककवा मासे धरण्यािे 
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जाळे संिाळभन घरी सुखाने राहिा येि नसेल, िो खरोखर दुदैवी होय.” सँको म्हणाला, “मी म्हणेन िेव्हा हे 
सारे मला चमळेल. माझ्याजवळ घोडे नाही हे खरे, पण माझ्याजवळ जे एक इमानी गाढव आहे, िे माझ्या 
मालकाच्या दोन घोड्यापेंक्षा केव्हाही सरस आहे. माझ्या गाढवािी मी माझ्या धन्याच्या घोड्याशी 
अदलाबदल केली, िर माझ्या नचशबी दुेःखि येणार–या ककवा पुढल्या नािाळािही मला सुख चमळणारि 
नाही–िार पोिी धान्य माझ्या मालकाने िरीला चदले, िरी मला आनंद वाटणार नाही. मी माझ्या डॅपलला 
जी ककमि देिो, िी पाहभन िुम्ही वाटेल चििके हसा. त्याच्या चित्र–चवचित्र रंगावरून त्याला िे नाव पडले 
आहे. आिा चशकारी कुत्र्यासंबधंी म्हणाल िर, आमच्या गावाि िी खभप आहेि. आचण दुसऱ्याच्या चजवावर 
चशकार करण्यासारखा दुसरा खेळ कोणिा?” िेव्हा िो सेवक म्हणाला, “दोस्िा, खरे रे खरे! आिा माझा 
चनिय झाला. हे िटकिे चशलेदार आपले खुळिट पराक्रम एकटेही करू शकिील. त्यानंा सेवकािंी गरज 
नाही. मी माझ्या घरी जािो आचण मला योग्य वाटेल त्या रीिीने मी माझ्या मुलािें संगोपन करिो. मला िीन 
मुले आहेि–आचण िी इराणी मोत्यासारखी िमकदार आहेि.” सँको म्हणाला, “मला फ्ि दोन मुले 
आहेि, पण खुद्द पोपला अपयण करण्याजोगी िी आहेि. त्यािही माझी मुलगी फारि नामी आहे. चिच्या 
आईिा चवरोध असला िरी मी चिला सरदारीण करणार. (ईश्वर चिच्यावर कृपा करो!)” िेव्हा त्या सेवकाने 
चजज्ञासेने चविारले, “ही आपली िरुण सरदारीण चकिी वयािी आहे?” सँको उत्तरला, “असेल पंधरा 
वषांिी–थोडी कमीजास्ि वयािी. पण िी िालािर उंि आहे, वसंि ऋिभिील उषेःकालासारखी 
िाजीिवानी आहे आचण हमालासारखी िक्कम आहे.” िेव्हा वन–वीरािा िो सेवक म्हणाला, “असे असेल 
िर िी सरदारीण काय पण वन–देविाही होऊ शकेल! वा, बेटी धट्टीकट्टी चन राडंलेक! हौशी वनराणीला 
चिच्यासह वसंिऋिभन चकिी मजा वाटेल!” िेव्हा सँको कुरकुरि म्हणाला, “शीेः! माझी मुलगी राडंलेक 
नाही. चििी आई पभवीपासभन सच्छील आहे–आचण िशाि त्या, मी चजविं चन सुखरूप आहे िोवर, देव–
दयेने राहिील. म्हणभन महाराज, िुम्ही आपल्या चजिेला लगाम घाला ककवा योग्य िेवढेि बोला. िुमच्या 
धन्याने िुम्हाला चशष्टािार चशकचवला असेल, असे मला वाटि होिे. कारण, चशलेदार म्हणजे सभ्यिेिे 
चशखर!” 

 
िेव्हा वन–वीरािा िो सेवक म्हणाला, “अरेरे, िुमिा चकिी गैरसमज झाला! अलीकडे लोकािंी 

स्िुिी करण्यािा कोणिा प्रकार रूढ आहे, हे िुम्हाला माहीिि नाही? एखाद्या साठमारीि एखाद्या 
सद गृहस्थाने बलैाला आपल्या िाल्याने िोसकले, ककवा एखाद्या प्रसंगी एखादा माणभस मोठ्या िािुयाने 
वागला, िर लोक त्यािी कशी वाहवा करिाि, हे िुम्ही कधी पाचहले नाही का? लोक टाळ्या चपटभन 
ओरडिाि, ‘अरे, हा राडंलेक काय िजेल आहे! िलाख कुत्राि आहे िो!’ एका अथी जी कनदा आहे असे 
वाटिे, िी आिा िरघोस प्रशसंा ठरि आहे. अशा प्रकारे आपल्या आईबापािंी प्रशसंा व्हावी, अशी कृत्ये जी 
मुले करणार नाहीि, त्यानंा आपली म्हणण्याि काय अथय आहे?” सँको म्हणाला, “माझ्या मुलानी िशी 
स्  कृत्ये केली नाहीि, िर मी त्यानंा आपली म्हणणार नाही. यापुढे िुम्ही माझ्या बायकोला चन मुलीला 
‘राडंलेकी’ ‘उंडग्या’ आणखी काय वाटेल त्या नावाने हाक मारून त्यािंा गौरव करा. कारण, अशा सवय 
गौरवाला पात्र ठरणारी हजारो कृत्ये त्या दोघी करीि असिाि. त्यानंा पाहण्यासाठी माझा जीव िळमळि 
आहे. देवाने मला या िाकरीच्या अघोर पापािभन मु्ि करून मला घरी पाठवाव.े शिंर नाण्याचं्या आचमषाने 
मी या िाकरीि दुसऱ्यादंा खेिला गेलो आहे. सीएरा मोरेना येथे सैिानाने माझ्या वाटेवर िी नाणी फेकली 
आचण मी त्याचं्या मोहाि अडकलो. सैिान अजभन माझा चपच्छा सोडीि नाही. िो सवयत्र माझ्या डोळ्यापुढे 
नािि असिो. हाय! हाय! िी दुष्ट थैली! माझ्या डो्याि अजभन कशी चफरि आहे–आचण चिच्यािील नाणी 
मी पुनेः पुनेः मोजीि आहे, असे मला वाटिे. एकदा मी िी थैली घट्ट धरिो, िर एकदा मी िी घरी घेऊन 
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जािो; एकदा मी चिच्या बळावर जमीन खरेदी करिो, िर एकदा मी िी जमीन कोणाला गहाण देिो आचण 
त्याबद्दल िाडे घेिो चन एखाद्या राजपुत्रासारखा राहिो. अशा कल्पना करीि करीि मी वळे घालचविो. 
आचण त्या गुंगीि या माझ्या ठोंब्या मालकािी कामे वठे–चबगारीसारखी करीि राहिो. माझे िर असे मि 
आहे, हा माझा मालक चशलेदार नाही–मभखय आहे.” िेव्हा िो सेवक उद गारला, “बरोबर आहे. ‘सवय पापािें 
मभळ लोि आहे,’ ही म्हण िुमच्यावरून खरी वाटिे. माझा मालक िर िुमच्या मालकापेक्षा जास्ि ठोंब्या 
आहे. त्याला पाचहले की, ‘िो खरा वडेा, जो करिो दुसऱ्याच्या कामािा चिवडा.’ ही म्हण मला आठविे. 
जो माणभस दुसऱ्याच्या कामाि नाक खुपसिो, िो आपल्या कामािे वाटोळे करिो. दुसऱ्या चशलेदारािी 
अक्कल शोधावयास जो जािो, िो आपली अक्कल गमावभन बसिो. जे चमळचवण्यासाठी िो प्राण पाखडिो, िे 
चमळाल्यावर त्याला पस्िावा करावा लागिो.” 

 
सँकोने चविारले, “िुमिा मालक पे्रमाि अडकला आहे काय?” सेवकाने उत्तर चदले, “िर रे, 

व्हॅन्डाचलयािी कॅचसस्ल्डया ही िमाम दुचनयेिील एक चवचित्र वल्ली आहे. चिच्या पे्रमपाशाि ही स्वारी पडली 
आहे. चिला िाि चशजचविा येि नाही की रोटी िाजिा येि नाही. पण त्याबद्दल आमच्या मालकाला काही 
खंि वाटि नाही. त्याच्या डो्याि काही चवलक्षण लहरी असिाि. त्याचं्याबद्दल मी िुला लवकरि 
सागेंन.” िेव्हा सँको म्हणाला, “प्रत्येक मागाि असा काही खड्डा असिो की, िेथे माणभस अडखळभन पडिो. 
काही घरामध्ये पावटे चशजवभन खािाि, पण आमच्या घरी सारी िाडंी त्यानंी िरलेली आहेि. म्हणभन मभखय 
माणसाना अक्कल चमळण्यापेक्षा िागंले सेवक चमळणे अवश्य असिे. पण समदुेःखी माणसे िेटल्याने दुेःख 
कमी होिे, म्हणिाि ना? माझे दुेःख कमी करण्याला िुम्ही सवयथैव लायक आहा. िुम्ही एका मभखाच्या 
उपयोगी पडि आहा – आचण मी दुसऱ्या.” वनवीरािा सेवक म्हणाला, “माझा मालक चजिका मभखय आहे, 
त्याहभन अचधक आडमुठा आहे – आचण त्याहभनही अचधक दुष्ट आहे.” सँको म्हणाला, “िर मग माझा मालक 
िुमच्या मालकासारखा नाही. त्याच्या अंगी दुष्टपणा रचिमात्र नाही. एखाद्या फुट्या–जुन्या घड्यासारखा 
िो मठ्ठ आहे. िो कुणाला दुखवीि नाही– कोणािेही श्य चििके िले करिो. एखाद्या लहान मुलाने िर 
दुपारी त्याला साचंगिले की, ही रात्र आहे, िर िे िो खरे मानील. िो इिका साधािोळा आहे की, त्याच्यावर 
जीवािावाने पे्रम केल्याचशवाय मला राहावि नाही. आचण त्याने चकिीही वडेेिार केले िरी मी त्याला सोडभ  
शकि नाही.” िेव्हा िो सेवक म्हणिो, “संिाळ रे, बाबा, जेव्हा एक आंधळा दुसऱ्याला नेि असिो, िेव्हा 
दोघेही खड्ड्ड्याि पडण्यािा संिव असिो. सुखासमाधानाने आपण आपल्या घरी जाऊन आपल्या 
िुलीपाशी पुनेः बसलो, म्हणजे िागंले होईल. कारण, जे लोक नाकासमोर पाहाि जािाि, िे बहुधा 
खड्ड्ड्याि पडिाि.” 

 
सँको एकसारखा थंुकि होिा – आचण कोरडेपणाने थंुकि होिा. िे पाहभन िो वनवीरािा सेवक 

म्हणाला, “मला वाटिे, बंधो, आपण बडबडि असल्यामुळे आपल्या चजिा आपल्या टाळभंना चिकटि 
असाव्याि. िो दोष नाहीसा करण्यासाठी माझ्या खोचगराच्या कशगाला मी एक औषधी बाटली अडकचवलेली 
आहे. चिच्यािील पेय कोणाच्याही चजिेला पाणी सुटेल, असे आहे.” नंिर िो आपल्या घोड्याकडे गेला 
आचण दारूने िरलेली िामड्यािी एक बुधली त्याने काढभन घेिली आचण एक गार मांसपदाथयही घेिला. िो 
दीड हाि लाबं होिा. ही काही थाप नव्हे, कारण त्या मासंाच्या िुकड्यावर सँकोने जेव्हा हाि ठेवला िेव्हा 
त्याला वाटले, हा िाजलेला बकराि आहे– करडभ ं नव्हे. पण खरोखर िो एक मोठा ससा होिा. िो पाहभन 
सँकोने चविारले, “वाेः! िुम्ही हेही येथे आपल्याबरोबर आणले आहे का?” िेव्हा िो सेवक आढ्यिेने 
म्हणिो, “अहो, िुम्ही मला काय समजिा? मी काय नुसिे िाजे पाणी घटघटा चपणारा शागीदय आहे? 
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एखादा सेनापिी स्वारी करावयास चनघाला म्हणजे जसा आपल्या खाण्या–चपण्यािी िरपभर िरिभद करिो, 
िशी मी माझ्या घोड्यावर बाधंभन घेिो.” खाण्याच्या चनमंत्रणािी वाट न पाहिा सँको अंधाराि आपल्या 
मुठीएवढे मासंािे घास घेऊ लागला. खािा–खािा सँको म्हणाला, “खरोखर, िुम्ही नखचशखािं सेवकेरी 
आहा. चजिके सच्चे चििकेि चवश्वासभ, चजिके घट्ट चििकेि लठ्ठ आहा, चजिके उदार चििकेि मनमोकळे 
आहा. त्यािा पुरावा म्हणजे िुमिा आनंदी स्विाव, िो काही कोणी िेटभक करून िुमच्यामध्ये आणलेला 
नाही – पण, िसे काही घडले असावे असे कोणालाही वाटेल उलट, मी एक दीन–दचरद्री असा करंटा 
सेवक आहे. माझ्याजवळ िीजच्या (खाऱ्या ि््याच्या) एका घट्ट िुकड्याचशवाय दुसरे काही नाही. आचण 
िो िुकडाही इिका कठीण आहे की, िो खािाना राक्षसािेही दाि मोडभन पडिील. त्याचशवाय, माझ्याजवळ 
थोडी ओकफळे, थोडे अक्रोड आचण थोडे शेंगदाणे आहेि. माझ्या धन्यािी अशी कल्पना आहे की, 
चशलेदाराने सु्या मेव्यावर आचण कच्च्या िाज्यावर राहाव.े माझ्या मालकािा कंजभषपणा आचण चवचित्र 
लहरीपणा खरोखर लज्जास्पद आहे.” िेव्हा वनवीराच्या सेवकाने उत्तर चदले, “िाई, िे चठक आहे. आपल्या 
मालकािंी इच्छा असेल िर त्यानंी चशलेदारीच्या चनयमानुसार आहार घ्यावा. िुमिी िी कंदमुळे चन 
पालेिाजी माझ्या पोटाला मुळीि मानवि नाहीि. मला िागंले िमिमीि मासं पाचहजे—आचण चशवाय 
माझ्या खोगीराच्या टोकाला िी बाटली अजभन अडकचवलेली आहेि. चिच्यािील मद्य म्हणजे माझा आनंद 
आहे, जीव की प्राण आहे, माझ्या आत्म्यािी शािंी आहे. क्षणोक्षणी मी त्या बाटलीला चबलगिो चन िुचंबिो. 
िुम्ही माझे या जगािील सवोत्तम चमत्र आहा. म्हणभन िुम्हाला मी हे मद्य घेण्यािी चशफारस करिो.” 

 
सँकोने िी बाटली घेिली आचण आपल्या िहानेलेल्या ओठानंा लावली. त्यावळेी त्यािे डोळे 

आकाशािील नक्षत्रावंर चखळलेले होिे. अशा सौयदायक ध्यानावस्थेि िो पक्का पाव िास होिा. शवेटी, 
एक मोठा सुस्कारा टाकभ न आचण मान एका बाजभस झुकवभन त्याने दारूिा एक घोट घेिला. त्यावळेी त्याने 
आपले डोळे चमिकावले व म्हटले, “वाेः, वाेः चकिी संुदर हे मद्य!” िेव्हा वन–वीरािा सेवक म्हणाला, “मी 
िुम्हाला साचंगिले नव्हिे का? फमास आहे आमिी ही दारू.” सँको म्हणाला, “फक्कड! फक्कड!! फारि 
फक्कड!!! मी आिा गडबडा लोळणार. आिा मला कळले, एखाद्यािी िारीफ करिाना त्याला ‘राडं–लेक’ 
म्हटले िर िी त्यािी स्िुिी कशी होिे िे : पण दोस्िा, िभ आपल्या चप्रयकचरणीिी शपथ घेऊन सागं की, हे 
मद्य ट्यभडाड चरआल गाविे आहे की नाही?” दुसरा सेवक उद गारला, “बरोबर, अगदी बरोब्बर! अिभक 
परीक्षा. िुमिी जीि मोठी िल्लख चदसिे. िीि िी दारू आहे—अन् जुनी, मुरलेली पण आहे.” सँको 
म्हणाला, “वाटलेि िसे मला. दारूच्या बाटल्याचं्या राशीि मला िुम्ही मोकळे सोडा म्हणजे मी प्रत्येकीिी 
िव कशी आहे िे सागेंन. दारूच्या पेल्याजवळ मी माझे नाक नेले रे नेले की, लगेि मी, िी कोठे ियार 
झाली, कोणत्या द्राक्षापासभन ियार झाली, चििा स्वाद कसा आहे, िी चकिी वषांिी जुनी आहे, चििी िाकद 
चकिी आहे, वगैरे वगैरे सारे गुण सागंभ शकेन–आचण मी हे सहज करू शकिो. कारण, ला मािंामध्ये 
दीघयकाळ दारूिे जाणिे म्हणभन माझ्या चपिृवशंािील दोन नािलग प्रचसद्ध होिे. त्या दोघापंैकी एकािी गोष्ट 
मी िुम्हाला सागंिो. चिच्यावरून माझे बोलणे िुम्हाला पटेल. एकदा असे घडले की, एका मोठ्या चपपािभन 
िाजी दारू काढण्याि आली आचण चििी िव िाखण्यासाठी िी माझ्या त्या नािलगानंा देण्याि आली आचण 
त्यानंा चविारण्याि आले, ही दारू िागंली आहे की वाईट आहे? चििा दजा कोणिा आहे? िी चकिी जुनी 
आहे? वगैरे वगैरे. एकाने केवळ चजव्हाग्राने त्या दारूिी पारख केली, िर दुसऱ्याने चििा फ्ि वास 
घेिला. पचहला म्हणाला, या दारूला लोखंडािी िव आहे, िर दुसरा म्हणाला, मेंढ्याच्या कािडीिी िव 
चिला आहे. कलालाने शपथ घेऊन साचंगिले, “माझे िाडें स्वच्छ होिे आचण त्यािील दारू इिकी शुद्ध 
होिी की, चिला दुसऱ्या कोणत्याही वस्िभिी िव येणे श्य नाही.” झाले, चदवस िालले, दारू खपली, 
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दारूिे चपप चरकामे होि िालले. िेव्हा त्याच्या िळाशी काय सापडले असेल, महाराज? एक छोटी चकल्ली 
आचण चिला बाधंलेला छोटासा िामड्यािा िुकडा. इिकी िोख परीक्षा होिी त्यािंी. त्यावरून िुम्हीि 
ओळखा की, अशा कुळाि जन्मलेल्या माणसाला दारूिे गुण जाणण्यािी बुद्धी असेल की नाही?” दुसरा 
सेवक म्हणाला, “साहसािे प्रसंग जाणण्यापेक्षा दारूिे गुण जाणण्याि िुम्ही फार ििुर आहा. म्हणभन आिा 
पोटिर दारू प्याल्यानंिर जादा दारू चमळचवण्यािे श्रम न घेिा आपण आपापल्या घरी सुखाने जाऊ या 
आचण ईश्वरािी इच्छा असेल िर, आपापल्या छोट्या खाटावंर सुखाने लोळि राहभ या.” सँको म्हणाला, 
“सारागोस्सा येथे जाऊन पोिेपयंि माझ्या धन्याबरोबर राहण्यािे मी योजले आहे. त्यानंिर मी माझ्या 
आयुष्ट्यािे नवे पान उघडीन.” 

 
शवेटी सागंायिे िर, िे दोघे सेवक–दोस्ि खभप प्याले व खभप बोलले. नंिर झोपेमुळे त्यािंी जीि 

वळवळण्यािे थाबंले. त्यािंी दारूिी िहान पभणयपणे िागणे अश्यि होिे. पण िी थोडीफार शमली. त्यािें 
पोट दारूने िरिाक्षणीि िे दोघे गाढ झोपी गेले. जवळ जवळ चरकाम्या झालेल्या आपल्या बाटल्यावर 
त्यानंी आपले हाि ठेवले होिे. त्या दोघानंा आपण िसेि चवश्रािंी घेण्यासाठी काही काळ मोकळे सोडभ  या 
अन् त्या दोघाचं्या धन्यामध्ये काय घडले िे पाहभ या. 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि १४ 
 

वन-वीराच्या पराक्रमाचा पुढील भाग 
 
डॉन चक्व्झोट व वन–वीर याचं्यामध्ये पुष्ट्कळि सुखसंवाद झाले. त्यापैकी काही असे– 
 
वन–वीर म्हणाले, “महाराज, आपल्याला हे माहीि असले पाचहजे की, दैघाच्या योजनेमुळे असो 

ककवा माझ्या स्विेःच्या पसंिीमुळे असो, अप्रचिम लावण्यविी व्हॅन्डाचलयािी कॅचसस्ल्डया चहच्यावर मी 
िाळलो. मी चिला अप्रचिम म्हणिो, यािे कारण चिच्या शरीरािा बाधंा अलौचकक आहे, एवढेि नव्हे िर, 
चिवा रुबाब आचण सौंदयय हेही अलौचकक आहे. परंिु, ह्युयचलसच्या सावत्र आईप्रमाणे मला संकटाचं्या 
साहसाि लोटण्यापलीकडे चिने माझ्या सन्मान्य िावनेिी दुसरी काही कदर केली नाही. त्यापैकी एक 
साहस मी सुखद रीिीने चसद्धीस नेल्यानंिर चिने मला अचिविन चदले की, असाि दुसरा पराक्रम िुम्ही 
गाजचवला की िुमिी अपेक्षा पभणय होईल. परंिु असंय साहसी कृत्यामंध्ये मी यश चमळवल्यानंिरही माझी 
आशा पभणय झालेली नाही. माझ्या न्याय्य आशा पभणय करण्यासाठी चिच्या कोणत्या आज्ञा मी अखेरिा 
समजाव्या, हे मला कळि नाही. एकदा चिच्या खास आदेशानुसार मी सेस्व्हल येथील ला चगराल्डा या 
सुचवयाि महामायेस आव्हान चदले. (या वीरागंनेिा चपिळी पुिळा सेस्व्हल येथील मनोऱ्यावर आहे.) 
चपिळी पुिळ्याप्रमाणे ही वीररमणी सामर्थययशाली आचण चनियय आहे. िी आपले स्थान बदलि नाही, पण 
आपले मन बदलि असिे. िमाम दुचनयेि चिच्याइिकी ििंल स्त्री सापडणार नाही. मी चिच्याजवळ गेलो. 
चिला पाचहले– आचण कजकले. चिला मी एकेजागी उिे केले— स्स्थर केले– िब्बल आठवडािर िी िेथेि 
खडी होिी. आकाशाि उत्तरेचशवाय दुसऱ्या कोणत्याही चदशकेडभन त्या काळाि वारे वाचहले नाहीि. दुसऱ्या 
एके वळेी चिने मला आज्ञा केली की, रोमन लोकाचं्या वळेेपासभन चगसनॅ्डो येथे दोन चधप्पाड बैलािें जे प्रिडं 
पुिळे आहेि, िे िेथभन हलवा. 

 
हे काम चशलेदारापेक्षा हमालालाि अचधक शोिणारे आहे. नंिर चिने मला काब्रा येथील दरीमध्ये 

ककवा गुहेमध्ये उडी टाकण्यािी आज्ञा केली. (चकिी ियानक चन अपभवय साहस हे!) त्या िीषण दरीिील 
साऱ्या िमत्कारािें वणयन करण्यास चिने मला आज्ञाचपले होिे. मी ला चगराल्डा चहिी हालिाल थाबंचवली, 
चगसनॅ्डोच्या बलैािें वजन जोखले आचण मोठी उडी मारून काब्राच्या ियाण दरीिील अत्यंि गभढ गोष्टी 
उजेडाि आणल्या. पण हाय रे देवा! माझ्या अशा अद्याप मेलेल्याि आहेि. मेलेल्या कशा? कारण, चििा 
माझ्याचवषयीिा चिरस्कार कायम आहे आचण त्यामुळे िी मला नव ेउद्योग, नव ेपराक्रम करण्यािे हुकभ म देि 
आहे. शवेटी, चिने मला असा हुकभ म चदला की, ‘स्पेन देशाच्या दभरदभरच्या िागाि िुम्ही संिार करा, आचण 
िेथे िटकि असलेल्या साऱ्या चशलेदाराकंडभन अशी कबुली घ्या की, सवय चस्त्रयामंध्ये माझे सौंदयय सवयश्रेष्ठ 
आहे आचण जगािील अत्यंि शभर चन पे्रचमक असे चशलेदार िुम्ही आहा!’ या मोचहमेवर मी स्पेनच्या बहुिेक 
सवय िागािभन यापभवीि संिार केला आहे आचण चिच्या अचद्विीय सौंदयाचवषयीिे माझे मि खोडण्यािे धाचरष्ट 
करणाऱ्या कैक चशलेदारावंर मी माि केली आहे. पण माझ्या कीिीिा चकरीट म्हणजे ला मािंा येथील 
सुचवयाि चशलेदार डॉन चक्व्झोट याच्यावर मी चमळचवलेला चवजय! त्याला मी एकाि िकमकीि धभळ 
िारली आचण त्याच्या डस्ल्सचनयािे सौंदयय माझ्या कॅचसस्ल्डयाच्या सौंदयापुढे शरण आणले. आिा मी असे 
मानिो की, साऱ्या चवश्वाि भ्रमण करणारे चशलेदार माझ्या सामर्थयामुळे िीि झाले आहेि. कारण त्या सवय 
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चशलेदारािंी कीिी, चविभिी आचण मान–सन्मान या महान डॉन चक्व्झोटच्या अंगी वसि होिा. त्याने 
आपल्या बाहुबलाने त्या सवांना कजकले होिे आचण युद्धािील लभट मानले होिे. आिा मात्र त्या चशलेदारानंी 
माझ्या चवजयाच्या िुिाऱ्या वाजचवल्या पाचहजेि. चजि चजिका मोठा; चििका त्याच्या चवजेत्यािा लौचकक 
मोठा, या न्यायाने माझा चवजय डॉन चक्व्झोटच्या चवजयापेक्षा मोठा ठरिो— त्यािी सारी चवजय–चिन्हे 
माझ्याकडे आली आहेि.” 

 
अशा प्रकारिे त्या चशलेदारािे हे िाषण ऐकभ न डॉन चक्व्झोट आिययिचकि झाले आचण ‘िभ खोटे 

बोलिोस’ असे त्याला हजार वळेा सागंावे, असे त्यानंा वाटले. िे वा्य त्याचं्या चजिेच्या शेंड्यावर घोळि 
होिे. पण त्याला आपल्याि मुखाने आपला खोटेपणा कबभल करावयास लावावे, या चविाराने त्यानंी आपला 
क्रोध आवरण्यािा प्रयत्न केला. अत्यंि शािंपणे िे त्याच्याशी युस््िवाद करू लागले व म्हणाले, “महाशय, 
आपण स्पेनमधील सवय चशलेदारावंर–कदाचिि साऱ्या जगावर–चवजय चमळचवला असेल, त्याबद्दल मला 
वाद घालावयािा नाही. परंिु, ला मािंािा डॉन चक्व्झोट यानंा आपण कजकले म्हणिा, त्याबद्दल संशय 
घेण्यािी मुिा आपण मला द्यावी. त्याच्यासारखाि दुसरा कोणी िरी असेल. त्याच्याशी साम्य असणारे 
फारि थोडे लोक सापडिील.” िेव्हा वन-वीर उत्तरला, “म्हणिा काय िुम्ही? या िारकाचंकि 
निोचविानािी शपथ घेऊन मी सागंिो की, मी डॉन चक्व्झोट याचं्याशी हािघाईिे युद्ध खेळलो आहे, त्यानंा 
कजकले आहे, त्यानंा शरण आणले आहे! कोळपलेल्या िेहेऱ्यािा, मोठ्या जबड्यािा, काटकुळा, पाढंऱ्या 
केसािा, ससाण्यासारखा नाक असलेला असा उंिापुरा िो चशलेदार आहे. त्याच्या चमशा लाबंि लाबं आचण 
काळ्यािोर आहेि. ‘दुेःखी िेहेऱ्यािा चशलेदार’ या नावाने िो ओळखला जािो. सँको पँझा नावािा त्यािा 
सेवक आहे. िो कष्टाळु आहे. चशलेदाराच्या रोचझनाटं नावाच्या चदगंि कीिी असलेल्या घोड्यािी काळजी 
िो घेिो. डॉन चक्व्झोटिी पे्रमदेविा टोबोसोिी डस्ल्सचनया ही आहे. चिला कोणी कोणी आल्डोन्सा 
लोरेन्झो म्हणिाि. माझ्या पे्रम–देविेिे नाव कॅचसस्ल्डया असे होिे आचण िी ॲन्डालुचसयािी रचहवासी 
आहे. पण आिा व्हॅन्डाचलयािी कॅचसस्ल्डया या अचिधानाने िी सवयश्रुि आहे. मी साचंगिलेल्या या साऱ्या 
प्रत्ययकारी लक्षणावरून डॉन चक्व्झोटिे चित्र उिे रहाि नसेल िर संशयी माणसालाही माझ्या 
चवधानािील सत्यिा पटचवण्यास ही माझी समशरे चसद्ध आहे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “हा,ं हा,ं 
इिकी घाई करू नका महाराज. या मुद्यावर मी जे सागंणार आहे िे कृपा करून लक्षाि घ्या. िोि डॉन 
चक्व्झोट साऱ्या जगािील माझा सवोत्तम चमत्र आहे हे ध्यानाि धरा. मी माझ्यावर चजिके पे्रम करिो 
चििकेि त्याच्यावरही करिो असे म्हणिा येईल. आिा आपण त्यािी जी लक्षणे वणयन करून साचंगिली, िी 
त्याच्या व्य्िीला व पचरस्स्थिीला इिकी जुळणारी आहेि की, िुम्ही ज्याला शरण आणले िो माणभस हाि 
आहे, असे कोणासही वाटाव.े उलट िो िो नाही अशी माझी खात्री आहे– त्यासाठी माझ्याजवळ चनरुत्तर 
करणारा युस््िवाद आहे. पण पुष्ट्कळ जादभगार त्यािे वैरी आहेि– त्यािही एक मत्सरी जादभगार त्यािा 
क्षणाक्षणाला छळ करीि आहे– िेव्हा त्याचं्यापैकी एखाद्याने त्यािे रूप धारण केले असेल. अचखल 
चवश्वावर त्याने जे चवलक्षण प्रितु्व संपादन केले आहे, त्यािी कीिी धुळीस चमळचवण्यासाठी त्याच्या 
िोियाला आपण नामोहरम केले असेल. आिा मी आपल्याला जे सागंणार आहे, त्यािी खात्री पटण्यासाठी 
एक िाजा प्रसंग सागंणे अवश्य आहे. अहो, दोन चदवसापंभवीिीि गोष्ट! या मत्सरी माचंत्रकानंी टोबोसोच्या 
लावण्यविी डस्ल्सचनयािे रूप चन शरीर इिके बदलभन टाकले की, खेड्यािील एखाद्या मोलकचरणीसारखी 
िी क्षदु्र व हीन चदसभ लागली. आचण एवढ्याने िुम्हाला आपली िभक कळभन येि नसेल िर, हा पहा डॉन 
चक्व्झोट िुमच्यापुढे साक्षाि उिा आहे. िो आपले शब्द आपल्या शस्त्रानंी खरे करण्यास चसद्ध आहे. पायी 
ककवा घोड्यावर बसभन– अथवा िुम्हाला सोयीस्कर वाटेल त्या पद्धिीने-िो लढण्यास ियार आहे.” 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

असे बोलभन डॉन चक्व्झोट िाडकन् उठले आचण त्यानंी आपल्या िलवारीला हाि घािला. त्या 
वनवीराच्या हालिाली व चनधार िे पाहभ लागले. परंिु अत्यंि शािं स्वराि वन–वीर म्हणाला, “महाराज, 
जो श्रीमंि असिो, िो कोणािाही जामीन घेण्यास अनमान करीि नाही. ज्याने एकदा रूपािंचरि डॉन 
चक्व्झोटला कजकले आहे, त्याला त्याच्या मभळ रूपाि िो िीि नाही. पण चशलेदारांच्या पराक्रमाला अंधार 
योग्य नव्हे– िोर दरोडेखोरानंा िो योग्य असेल. आपण प्रिािीच्या प्रकाशािी वाट पाहभ या. म्हणजे 
आपल्या शौयाला सभययनारायण साक्षी राहील. आपल्या सामन्याच्या अटी पुढीलप्रमाणे राहिील– चजि 
चशलेदार जेत्या चशलेदाराच्या दयेवर पभणयपणे अवलंबभन राहील. चजत्यािी चवल्हेवाट कशी करावी, हे जेिा 
आपल्या बुद्धीप्रमाणे ठरवील, मात्र चशलेदारीच्या प्रचिष्ठेला न शोिेल असे काही मागभन त्याने आपल्या सते्तिा 
दुरुपयोग करिा कामा नये.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “ठीक आहे, आपल्या अटी मला फार आवडल्या.” 

 
एवढे बोलणे झाल्यावर िे दोघेही आपापले सेवक शोधण्यासाठी चनघाले. त्यानंा आढळले, िेव्हा िे 

मोठमोठ्याने घोरि होिे. िे प्रथम झोपी गेले िेव्हा ज्या अवस्थेि होिे, त्याि अवस्थेि िे आिाही होिे. त्या 
दोघा चशलेदारानंी त्या दोन सेवकानंा जागे केले आचण आपले घोडे ियार ठेवण्यािे हुकभ म चदले. कारण, 
उदयास येणाऱ्या सभयाच्या पचहल्या चकरणानंा त्या चशलेदारािंा अिुल्य व र्िपािािा अलौचकक संग्राम 
पहावयास चमळणार होिा. ही वािा कानी पडिाि सँकोच्या डो्यावर वज् राघाि झाला आचण आपल्या 
धन्यावर कोणिे संकट कोसळणार या चविाराने त्यािी मचि गुंग झाली. कारण वनवीराच्या शौयािे 
अचिशयो्ि वणयन त्याच्या सेवकाकडभन सँकोने ऐकले होिे. पण काही न बोलिा िो आपल्या सवगंड्यासह 
आपापली जनावरे शोधण्यास चनघाला. त्याच्या जनावरानंी एकमेकानंा हंुगले होिे आचण िी एकमेकाचं्या 
पे्रमाि पडली होिी. त्याचं्याजवळ गेल्यावर, वन–वीरािा सेवक सँकोला म्हणाला, “अरे दोस्िा, आपले 
मालक िर लढण्यास ियार झालेले चदसिाि. म्हणभन िुमच्या–माझ्यामध्येही िकमक उडाली पाचहजे. 
कारण आम्हा ॲन्डालुचसयन्समध्ये असा प्रघाि आहे की, आपले चमत्र खणाखणी करीि असिाना त्याचं्या 
मदिचनसानंी हाि जोडभन स्वस्थ उिे राहभ नये.” 

 
िेव्हा सँको म्हणाला, “िुमच्या देशाि असा प्रघाि असेल. पण िो वाईट आहे असे मी िुम्हाला 

सागंिो. र्िाला िटावलेल्या बदमाषाचशवाय दुसरे कोणीही या प्रघािािे पालन करणार नाही. पण एकभ ण 
सेवकवगामध्ये अशी रूचढ मुळीि नाही. िी असिी िर माझ्या धन्याने यापभवीि मला चििी माचहिी करून 
चदली असिी. कारण चशलेदारीिे सारे चनयम त्याला िोंडपाठ आहेि. पण समजा, असा चनयम असला, िरी 
मी िो पाळणार नाही, हे अगदी स्पष्ट आहे. अशा शािंिापे्रमी सेवकानंा जो दंड केला जािो, िो वाटल्यास 
मी देईन– आचण िो दंड एक शरे धान्यापेक्षा अचधक असणार नाही असे मला वाटिे– आचण त्यािी ककमि, 
माझ्या िोंडावरील जखम बाधंण्यासाठी वापरलेल्या कापसापेक्षा अचधक असणार नाही. चशवाय िुम्ही 
माझ्याशी लढणार कसे? िलवार माझ्याजवळ कधीि नसिे– मी िी कधीि बाळगलेली नाही.” वनवीरािा 
सेवक म्हणाला, “हरकि नाही. त्यावरील एक िोडगा माझ्याजवळ आहे. माझ्याजवळ येथे िागाच्या दोन 
चपशव्या, सारया आकाराच्या आहेि. त्यािील एक िुम्ही घ्या अन् एक मी घेिो. आचण या चपशव्याचं्या 
शस्त्रानंी आपण एकमेकाशी लढभ  या.” सँको म्हणाला, “वा! वा! अगदी मनापासभन पसंि! अशा लढाईमुळे 
आपल्या अंगािील कपड्यावरील धभळ झटकली जाईल अन् आपल्या िामडीला काही इजा होणार नाही.” 

 
पण वन–वीरािा सेवक उत्तरला, “छेेः! छेेः! िसे मुळीि नाही. कारण, त्या चपशव्या वाऱ्याच्या 

झोिाबरोबर मागेपुढे हलभ  नयेि आचण त्यािें प्रहार अिभक व्हाविे, म्हणभन आपण प्रत्येक चपशवीि पाि–सहा 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

गुळगुळीि दगड घालभ  या आचण एकमेकाचं्या अंगावर त्या चपशव्या कौशल्याने आदळभ या. त्यामुळे 
आपल्याला मोठीशी दुखापि होणार नाही.” िेव्हा सँको ओरडला, “काय नामी योजना! आपल्या हाडािंा 
खुळखुळा होऊ नये अन् डो्यािंा लगदा बनभ नये, म्हणभन त्या चपशव्यामध्ये मऊ मऊ लोकर अन् बारीक 
कािलेले िलम कापड घालणार! मोठी मजा येईल. पण मी पुनेः पुनेः सागंिो, त्या चपशव्या रेशमी 
गुंड्यानंीि िरलेल्या असल्या, िरी लढाई करण्यािी लहर मला मुळीि नाही. लढभ  द्या आपल्या धन्यानंा 
खुशाल अन् परलोकाि वाजभ द्याि त्याचं्या युद्धाच्या नौबिी! आपण मात्र श्य िो दारू चपऊ या अन् मजेि 
राहभ या. आपल्या मृत्यभिी वळे येण्यापभवीि आपण आपल्या आयुष्ट्यािा शवेट करण्यासाठी का धडपडावे? 
आचण चपकलेल्या फळाप्रमाणे आपोआप खाली पडणाऱ्या मान–सन्मानासाठी इिके उिावीळ का व्हावे?” 
वन–वीरािा सेवक म्हणाला, “िसे असेल िर आपण अधा–एक िास लढभ  या.” सँकोने उत्तर चदले, “एक 
चमचनटही नाही. अहो, ज्याच्याबरोबर मी खािो–चपिो, त्या सज्जनाशी िंटा करण्यािी कहमि मला कशी 
होईल? मला िुमिा काडीमात्र राग आलेला नाही. म्हणभन जरी मला कोणी फाशी देणार असेल, िरी मी 
मुळीि लढणार नाही.” िेव्हा िो सेवक म्हणाला, “एवढेि ना? िुम्हाला लौकरि पुरेसा राग येईल, असे मी 
खात्रीने सागंिो. आपण चिकडे जाण्यापभवी मी िुमच्यापुढभन मोठ्या ऐटीने िालि जाईन आचण िुमच्या 
श्रीमुखाि दोन–िार िपराका लगावीन चन िुम्हाला खाली पाडीन. त्यामुळे, आिापयंि उंदरासारखा 
झोपलेला िुमिा क्रोध खडबडभन जागा होईल. हे नक्की.” सँको म्हणाला, “छेेः! छेेः! िसे होणार नाही. 
माझ्याजवळ िुमच्या िोडीस िोड आहे. िुम्ही जशी यु्िी कराल, िशीि मीही करीन. िुम्ही माझा क्रोध 
जागृि करण्यापभवीि मी िुमच्या क्रोधाला गाढ झोपी जावयास लावीन. त्यामुळे िो पुनेः कधी जागृि 
होणारि नाही– झालाि िर परलोकाि होईल. िेथे सवाना हे माहीि आहे की, माझ्या नाकावर कोणाही 
माणसािी मभठ आदळणार नाही. अहो, प्रत्येक माणसाने उडी घेण्यापभवी आपली श्िी अजमावावी. पुष्ट्कळ 
माणसे पैका कमावण्यासाठी येिाि, पण पैका गमावभन घरी जािाि. दुसरा माणभस काय करू शकेल, हे 
कोणालाि माहीि नसिे. म्हणभन चमत्रा, प्रत्येकाने आपला क्रोध आपल्या अंिेःकरणाि चनचद्रस्ि अवस्थेि 
ठेवावा. धन्य आहेि िे शािंिा–ि्ि! चधक्कार असो शािंिा–िजंकानंा! कोंडलेले माजंर कसहासारखे 
िविाळिे. मग मी िर एक माणभस आहे. िो खवळला म्हणजे काय करील, हे कोण सागंभ शकेल? म्हणभन 
सेवकमहाशय, मी िुम्हाला इशारा देिो की, िुम्ही माझी जी कुरापि काढभ  इस्च्छिा, िी मी िुमिीि काढभ  
शकेन.” िेव्हा िो सेवक म्हणाला, “अच्छा! आिा चदवस लवकरि उजाडेल. मग काय करावयािे िे आपण 
पाहभ.” 

 
आचण आिा झाडा–झाडावंरून हजारो प्रकारिे चिमणे पक्षी चकलचबल करू लागले– जणभ काही 

आपल्या चिन्न चिन्न आनंदी स्वरानंी िे उषादेविेला अचिवादन करीि आहेि. पभवय चदशचे्या गवाक्षािभन व 
कमानीिभन उषेिे वाढिे सौंदयय प्रगट होि होिे. चिने दंवकबदभंनी चिजलेल्या आपल्या केशकलापािभन 
मौस्त्ककधारा खाली सोडल्या होत्या. झाडाझाडाचं्या खाली वाकलेल्या पानािंभन िे मोिी वरखाली होि 
होिे, आचण आपल्या िजेल ऐश्वयाने चहरव्यागार कुरणावर िमिमि होिे आचण त्या कुरणािी शोिा 
वाढवीि होिे. फुलझाडािंा मधुर सुगंध दरवळि होिा, लहान लहान नद्या आनंदाने खळखळि होत्या, 
पाण्यािे झरे स्स्मि करीि होिे, राने उत्साहाने बहरली होिी आचण शिेे उषादेविेच्या आगमनाने संपन्न 
झाली होिी. प्रिािकालच्या या प्रकाशाने प्रत्येक वस्िभ स्पष्टपणे चदसभ लागली होिी. पण सँकोला जी वस्िभ 
प्रथम चदसली िी म्हणजे वनवीराच्या सेवकािे नाक. िे इिके मोठे होिे की, त्याच्या सवय शरीरामध्ये िे 
उठभन चदसि होिे. थोड्याि म्हणजे त्या नाकािा आकार अवाढव्य होिा. मध्यिागी िे वाकडे होिे, 
चिळानंी व िामचखळानंी िरलेले होिे. चपवळसर सफरिदंासारखे िे कपगट चदसि होिे आचण त्याच्या 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

िोंडाखाली दोन बोटे िे लोंबि आहे असे वाटि होिे. त्या नाकािा अवाढव्य आकार, चवचित्र रंग, िलिा 
फुगीरपणा आचण वाकडेचिकडे स्वरूप–या सवांमुळे िो सेवक इिका कुरूप चदसि होिी की, एखाद्या 
फेफरे आलेल्या मुलाप्रमाणे िे नाक पाहिाि सँको थरथरा कापभ लागला. अशा चपशाच्चाशी सामना 
देण्यासाठी आपला क्रोध जागा करण्यािे त्याच्या मनाि येईना. कोणी आपल्याला दोनश ेरटे्ट लगावले, िरी 
आपण रागवायिे नाही आचण या चपशाच्चाशी दोन हाि करायिे नाहीि असे त्याने ठरचवले. 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी आपल्या प्रचिस्पध्यावर आपले डोळे रोखले. पण त्याच्या डो्यावर चशरस्त्राण 

असल्यामुळे आचण त्यािे टोक त्याने पुढे ओढलेले असल्यामुळे त्यािा िेहरा चक्व्झोटना चदसेना. िरीसुद्धा 
त्यानंी हे ओळखले की, आपला प्रचिस्पधी फार उंि नसला िरी त्यािे अवयव बळकट आहेि. त्याने 
आपल्या चिलखिावर जो अंगरखा घािला होिा, िो जारीिा होिा. त्यावर अधयिंद्राकृिी आरशािे बारीक 
बारीक िुकडे लावलेले होिे. त्यामुळे त्यािा वषे मोठा िमकदार चदसि होिा. त्याच्या चशरस्त्राणावर 
चपवळ्या, चहरव्या व पाढंऱ्या चपसािंा िला मोठा िुरा शोिि होिा. त्याने आपला िाला एका झाडावर टेकभ न 
ठेवला होिा. िो िाला जाडजभड व उंि होिा आचण त्यािे पोलादी टोक फभ टिर लाबं होिे. हा सारा 
िपशील डॉन चक्व्झोट यानंी न्याहाळला आचण त्यावरून त्यानंी असा कयास बाधंला की, हा माणभस 
महासामर्थययशाली असला पाचहजे. पण त्यामुळे त्यािें धैयय, सँकोप्रमाणे, मुळीि गळािे नाही. उलट, 
वीराच्या आचविावाने िे म्हणाले, “हे आदशय चशलेदारा, युद्धािी िीव्र लालसा आपल्या मनाि खेळि 
असल्यामुळे आपण जर आमच्या चवनवण्यानंा िीक घालीि नसाल, िर कृपा करून आपण आपल्या 
चशरस्त्राणािे टोक जरा वर उिलावे, म्हणजे मला हे िाडिा येईल की, आपल्या देहाइिकेि आपले मुखही 
शोचिविं आहे काय?”िेव्हा आदशय चशलेदाराने उत्तर चदले, “या संग्रामाि िुम्ही परािभि व्हा ककवा चवजयी 
व्हा, माझे सुख पाहण्यास िुम्हाला संधी चमळेल. पण आिाि िुमिी चजज्ञासा मी िृप्ि करू शकि नाही. 
कारण, युद्धाला एक एक क्षण चवलंब करणे म्हणजे व्हँडाचलयाच्या सौंदययसंपन्न कॅचसस्ल्डयावर अन्याय 
करणे होय, असे माझे मि आहे.” डॉन चक्व्झोट उ् िरले, “पण आपण घोड्यावर स्वार होईपयंि िुम्ही 
मला हे सागंा की, ज्या डॉन चक्व्झोटला कजकल्यािा आव िुम्ही आणला आहे िो मीि आहे काय?” िेव्हा 
िो दपयण–खचिि चशलेदार म्हणाला, “यािे उत्तर मी िुम्हाला देिो. एक अंडे चजिके दुसऱ्यासारखे असिे, 
चििकेि िुम्ही मी कजकलेल्या चशलेदारासारखे आहा. पण जादभगारानंी आपला चपच्छा पुरचवला आहे, असे 
जे िुम्ही सागंिा; िे लक्षाि घेऊन मी असे ठामपणे सागंभ शकि नाही की, िुम्ही िेि आहा.” हे ऐकभ न डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “आपली िभक झाली असेल असे िुम्ही मानिा, हे मला पुरेसे आहे. पण िुमच्या साऱ्या 
संशयािें चनराकरण करण्यासाठी आपण आपापल्या घोड्यावंर स्वार होऊ या. जर माझे दैव, माझे शस्त्र 
आचण माझी हृदयदेविा माझ्या सहाय्यास धावभन आले, िर िुम्हाला आपले चशरस्त्राण उिलण्यास चजिका 
वळे लागला असिा, त्यापेक्षा कमी वळेाि मी िुमिे मुख पाहीन आचण िुमिी खात्री पटवीन की, ज्याच्यावर 
चवजय चमळचवल्यािी िाषा िुम्ही काढिा, िो डॉन चक्व्झोट मी नव्हे.” 

 
यानंिर अचधक न बोलिा िे घोड्यावर स्वार झाले. सामन्यासाठी जागा शोधण्याकरिा डॉन 

चक्व्झोट रोचझनाटंवरून गरगरा चफरले– आचण दपयणखचिि चशलेदारानेचह िसेि केले. पण डॉन 
चक्व्झोट पंधरा–वीस  पावले गेले असिील– नसिील, िोंि त्या चशलेदाराने आपल्याला हाक मारल्यािे 
त्यािें कानी आले. िेव्हा दोघेही जवळ जवळ आले. वन–वीर ओरडला, “चशलेदारसाहेब, आपण ज्या 
अटीवर लढि आहो, त्या ध्यानाि ठेवा. पराचजि चशलेदाराने जेत्या चशलेदाराच्या इच्छेप्रमाणे वागले 
पाचहजे, ही अट मी पभवी साचंगिलीि आहे.” डॉन चक्व्झोट उ् िरले, “िे मला मान्य आहे. मात्र 
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चशलेदारीच्या चनयमािा िगं करणारे! कोणिेही बंधन जेत्या चशलेदाराने घालिा कामा नये.” िेव्हा दपयण–
खचिि चशलेदार म्हणाला, “माझ्या म्हणण्यािा अथय िोि!”त्याि वळेी डॉन चक्व्झोट यािंी नजर त्या 
चशलेदाराच्या सेवकाच्या चवचित्र नाकाकडे गेली आचण सँकोइिकेि त्यानंाही त्यािे आियय वाटले– हा 
माणभस नसभन राक्षस असावा, असे त्याना वाटले. आपल्या शत्रभवर जोराने आघाि करण्यासाठी आपला धनी 
बरेि अंिर मोजभन घेि आहे, असे सँकोला चदसले. िेव्हा त्या ‘नाकेल्या’ हुजऱ्यावर आपण एकट्याने 
चवश्वास ठेवणे बरे नाही, असे त्याला वाटले. मोठ्याला कजकणे लहानाला अवघड जाईल, अशी िीिी 
त्याला वाटली. आचण त्या िीिीमुळे ककवा त्या हुजऱ्याच्या ठोशामुळे आपण जचमनीवर लोळि पडभ , असेही 
त्याला वाटले. म्हणभन िो आपल्या धन्याच्या मागोमाग पळि गेला. रोचझनाटंच्या चरचकबीिा पट्टा चक्व्झोट 
हािाि घेणार आचण आपल्या शत्रभवर हल्ला करण्यासाठी मागे वळणार, िोंि सँको ओरडभन म्हणाला, 
“महाराज, आपण आपल्या शत्रभवर िुटभन पडण्यापभवी मला त्या पलीकडच्या कॉकय  वृक्षाजवळ पोििे करा. 
िेथभन मी आपला त्या चशलेदाराशी होि असलेला िंुबळ रण–संग्राम िागंला पाहभ शकेन–िसे करणे मला 
फार आवडेल.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “मला वाटिे, बलैािंी साठमारी चबनधोकपणे पहािा यावी, 
म्हणभन त्या दभरदभरच्या मिाणावर बसण्यािी िुला इच्छा आहे.” सँको म्हणाला, “महाराज, खरे सागंायिे 
िर, त्या माणसाच्या अक्राळचवक्राळ नाकामुळे मी इिका घाबरून गेलो आहे की, त्याच्या आटो्याि उिे 
राहण्यािे धैयय माझ्या अंगी नाही.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “खरोखर, माझ्याचशवाय दुसऱ्या कोणालाही 
िय वाटाव,े असेि िे दृश्य आहे. म्हणभन ये, मी िुला दभर जाण्यास मदि करिो.” 

 
आपल्या धन्याच्या मदिीने सँको झाडावर िढि असिाना, त्या दपयण–खचिि चशलेदाराने आपल्या 

कामासाठी योग्य चििकी जागा मोजभन घेिली. डॉन चक्व्झोट यानंीही िसेि केले असेल, अशी कल्पना 
करून त्या वन–वीराने इकडे चिकडे पाचहले आचण आपल्या घोड्याला िरवगेाि काढभन आपल्या दुष्ट्मनाशी 
सामना देण्यास िो चनघाला. िुिारीिी ललकारी ककवा युद्धािी दुसरी कोणिी चनशाणी होण्यािी वाट त्याने 
पाचहली नाही. (त्यािे घोडे रोचझनाटंपेक्षा अचधक उमदे नव्हिे ककवा िलाखही नव्हिे. म्हणभन िे हळुहळभ 
दुड्या िालीने िालि होिे.) पण डॉन चक्व्झोट आपल्या सेवकाला झाडावर िढण्यािे कामी मदि 
करण्याि मग्न झाले आहेि, असे पाहभन त्याने आपल्या घोड्यािा लगाम खेिला आचण सामना सुरू 
करण्यािे थाबंचवले. यामुळे त्याच्या घोड्याने त्यािें फार आिार मानले असिील. कारण, आिा एक 
पाऊलही पुढे टाकण्यास िे समथय नव्हिे. आपला शत्रभ आपल्यावर िालभन आला आहे, असे डॉन चक्व्झोट 
यानंा वाटले आचण म्हणभन त्यानी रोचझनाटंच्या पाठीवर जोराने टाि मारली. त्यामुळे त्या घोड्यािे िेज 
इिके प्रगट झाले की, (असे इचिहासाि चलचहले आहे. थोडी–फार िरी दौड मारण्याच्या त्याच्या 
आयुष्ट्यािला हा पचहलाि प्रसंग, एरवी दुड्या िालीने िालणे, हाि त्यािा मोठा वगे!) चवलक्षण त्वषेाने 
डॉन चक्व्झोट रणिभमीवर जाऊन पोहोिले. िेथे त्यािंा प्रचिस्पधी आपल्या घोड्याच्या दोन्ही बाजभनी जोर–
जोराने टािा मारीि होिा. पण िे घोडे जाग्यावरून इंििरही हलले नाही. िो आपल्या घोड्याला असा 
इशारा देि आहे आचण आपल्या िाल्यािा त्याला अडथळा होि आहे, पण िो िाला नीट हािाि घेण्याइिका 
वळे त्याला चमळाला नाही– ही त्यािी दुदयशा डॉन चक्व्झोट यानी लक्षाि घेिली आचण चबनधोकपणे 
त्याच्यावर इि्या त्वषेाने हल्ला केला की, िो दपयण–खचिि चशलेदार आपल्या घोड्याच्या िामडी 
पट्ट्ट्यावरून खाली घसरला आचण जचमनीवर कोसळला. त्यामुळे िो इिका दुखावला की, िो काहीि 
हालिाल करीना आचण चजविंपणािे कोणिेि लक्षण त्याच्यामध्ये चदसेना. िो चशलेदार खाली पडलेला 
पाहिाि सँको झाडावरून एकदम घसरि खाली आला आचण आपल्या धन्याकडे धावि गेला. त्यावळेी डॉन 
चक्व्झोट घोड्यावरून खाली उिरले होिे आचण त्या दपयण–खचिि चशलेदाराजवळ गेले होिे. िो वनवीर 
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चजविं आहे की मेलेला आहे, हे पाहण्यासाठी आचण त्याला हवा चमळचवण्यासाठी त्यानंी त्यािे चशरस्त्राण 
सैल केले. िेव्हा त्यानंा काय चदसले हे कोण सागंभ शकेल? वाढत्या चवस्मयाने आचण उत्कंठेने त्यानंी त्या 
दपयण–खचिि चशलेदारािे मुख न्याहाळले, िेव्हा त्यानंा (इचिहास असे सागंिो की) पचंडि समॅ्सन 
कॅरॅस्कोिेि स्वरूप, अगदी थेट िसेि शरीर, िशीि मुद्रा, िसाि बाधंा, िसेि अवयव–जणभ त्यािीि 
प्रचिमा त्याचं्या दृष्टीस पडली. िी पाहिाि डॉन चक्व्झोट ओरडले, “ये, ये, सको, इकडे ये. हे पाहा. िुला 
येथे जे चदसेल त्याच्यावर िुझा चवश्वास बसणार नाही. पण िरीही त्यािे कौिुक िभ कर. अरे, माझ्या दोस्िा, 
धावि ये आचण जादभिी ही श्िी पहा–जादभगार आचण माचंत्रक लोक काय करू शकिाि हे समजभन घे.” 

 
सँको जवळ गेला आचण पचंडि समॅ्सन कॅरॅस्कोिी मुद्रा पाहभन त्याने हजार वळेा स्विेःच्या अंगावर 

क्रॉसिी खभण केली आचण चिि्याि वेळा स्विेःला धन्य मानले. हे सवय होईपयंि िो चबिारा परािभि 
चशलेदार चजवंिपणािी काहीि खभण दाखवीना. िेव्हा सँको आपल्या धन्याला म्हणाला, “िुम्ही जर माझे 
ऐकणार असाल िर, महाराज, िल्या बुऱ्या कशाही उपायाने या प्रकरणािा सोक्षमोक्ष करून टाका. हा जो 
माणभस पचंडि समॅ्सन कॅरॅस्कोसारखा चदसि आहे, त्याच्या मानेि िुम्ही िलवार बेलाशक खुपसा. त्यामुळे 
कदाचि्  िुमच्या हािभन त्या ियंकर कुिरड्यापंैकी–िुम्हाला छळणाऱ्या त्या जादभगारापंैकी–एकािा मुडदा 
पडेल.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िुझा चविार काही िुकीिा नाही.” असे म्हणभन त्यानंी आपली 
समशरे उपसली. 

 
िे सँकोिा सल्ला कृिीि उिरचवण्याच्या बेिाि असिाना वनवीरािा शागीदय धावि िेथे आला. 

आिापयंि त्याला झाकभ न टाकणारे िे नाक आिा त्याच्या शरीरावर नव्हिे. डॉन चक्व्झोट यानंा हाक 
मारून िो म्हणाला, “थाबंा, थाबंा, महाशय डॉन चक्व्झोट, थाबंा. लक्ष द्या! सावध व्हा! अहो, आिा आपली 
करुणा िाकीि येथे पडला आहे िो आपला चमत्र समॅ्सन कॅरास्को हा आहे— आचण मी त्यािा शागीदय 
आहे.” त्याला बे–नाक पाहभन सँकोने चविारले, “िुमिे नाक कोठे आहे?” हुजऱ्याने उत्तर चदले, “हे 
काय? माझ्या चखशाि!” असे म्हणभन त्याने पुठ्यािे बनचवलेले आचण पभवी वणयन केलेले नाक चखशािभन बाहेर 
काढले. सँको त्याच्या िेहऱ्याकडे मोठ्या उत्कंठेने पुनेः पुनेः टक लावभन पाहभ लागला आचण म्हणाला, 
“आिा मेरी मािाि माझे रक्षण करो! अरे, हा कोण? माझा दोस्ि अन् शजेारी–थॉमस सेचसयल!” िेव्हा िो 
सेवक म्हणाला, “चमत्रा सँको, िोि मी! कोणत्या यु्त्या–प्रयु्त्या करून अन् चकिी लाडीगोडी लावभन 
त्याला येथे येण्यास मी प्रवृत्त केले, हे मी िुम्हाला िटकन सागंिो. िोपयंि िुम्ही आपल्या धन्याला आपल्या 
श्िीिा दुरुपयोग न करण्यास सागंा— आपल्या पायाशी पडलेल्या दपयण–खचिि चशलेदाराला ठार न 
मारण्यास ककवा थोडाही धक्का न लावण्यास सागंा. कारण, हे नक्की आहे की बदसल्ला चमळालेला हा आपला 
ग्राम–बधुं समॅ्सन कॅरॅस्को हाि आहे— दुसरा कोणी नाही.” 

 
या वळेेपयंि दपयण–खचिि चशलेदार सावध होऊ लागला होिा. िे पाहभन डॉन चक्व्झोट यानंी 

आपल्या िलवारीिे टोक त्याच्या मानेवर ठेवले आचण ओरडभन म्हटले, “मर, मर, चशलेदारा, मर. 
सौंदयामध्ये टोबोसोिी अप्रचिम देविा डस्ल्सचनया ही व्हँडाचलयाच्या िुझ्या कॅचसस्ल्डयापेक्षा सरस आहे, हे 
कबभल करण्यािे िभ नाकारीि असशील िर मर. (या संग्रामािभन िभ जर चजवाचनशी सुटलास) िर टोबोसा 
शहराि जाण्यािे विन िभ मला चदले पाचहजेस. िेथे गेल्यावर माझ्या स्वप्नािंी सम्राज्ञी असलेल्या 
डल्सीचनयापुढे िभ हजर हो आचण िी देईल िो चनणयय मान्य कर. चिने िुला जर मोकळे सोडले िर िभ 
मजकडे परि ये. (माझे पराक्रम िुला वाट दाखचविील) आचण मग चिच्यामध्ये व िुझ्यामध्ये जे काही घडले 
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असेल, िे सारे मला चनवदेन कर. संग्रामापभवी आपण जो करार केला, त्याला अनुसरूनि या अटी आहेि 
आचण त्या चशलेदाराचं्या चनयमािें उल्लंघन न करणाऱ्या आहेि.” िेव्हा िो परािभि चशलेदार म्हणाला, 
“टोबोसोच्या डल्सीचनया देविेिा फाटका आचण घाणेरडा बभट कॅचसस्ल्डयाच्या स्वच्छ पण न कविरलेल्या 
केश–कलापापेक्षा सरस आहे, हे मी कबभल करिो. डल्सीचनयाकडे जाण्यािे आचण िेथभन आपल्याकडे परि 
येण्यािे–िसेि आपण साचंगिलेल्या सवय कायािा पभणय व सत्य इचिहास सागंण्यािे–अचिविन मी 
आपल्याला देिो.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट यानंी त्या अटीि आणखी अशी िर घािली की, “िुम्ही ज्या 
चशलेदारािा परािव केला, िो ला मािंािा डॉन चक्व्झोट नव्हिा आचण असभ शकणार नाही; िो 
त्याच्यासारखाि दुसरा कोणी िरी असेल, हेही िुम्ही मानले पाचहजे आचण कबभल केले पाचहजे. 
त्यािप्रमाणे, उलट बाजभने, मी असे मानिो आचण कबभल करिो की, िुम्ही पचंडि समॅ्सन कॅरस्कोसारखे 
चदसि असला, िरी िुम्ही िे नाही. माझ्या संिापािा आवशे चकिी आहे, हे जोखण्यासाठी माझ्या शत्रभनी 
दुसऱ्या कोणाला िुमच्यासारखे स्वरूप चदले असले पाचहजे. हेिु हा की, मी माझ्या पराक्रमािी कीिी 
नम्रिेने स्वीकारावी.” िेव्हा वन–वीर म्हणाला, “अहो, हे सारे मला मान्य आहे आचण कबभल आहे. मी 
खाली पडल्यामुळे मला जी दुखापि झाली आहे, चिच्यािभन मला जर उठणे श्य असेल िर आपण मला 
उठण्यािी परवानगी द्यावी, अशी माझी चवनंिी आहे. मला फार दुखापि झाली आहे.” 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी वन–वीरािा शागीदय थॉमस सेचसयल याच्या साहाय्याने कॅरॅस्कोला उठभन उिे 

राहण्यास मदि केली. िे सवय होि असिाना सँकोने आपली नजर सेचसयलवर रोखली अन् त्याला हजार 
प्रश्न चविारले. त्यानंा त्याने चदलेल्या उत्तरामुंळे सँकोिी खात्री पटली की, िो खरा थॉमस सेचसयल आहे. 
जादभगारानी दपयण–खचिि चशलेदारािे रूपािंर समॅ्सन कॅरास्कोमध्ये केले आहे, असे त्याच्या धन्याने 
त्याला साचंगिले असल्यामुळे, त्याच्या कल्पना–श्िीवर िसाि ठसा उमटला आचण त्याने ‘िक्षवुै सत्यम् 
।’ िा पुरावा मानला नाही. साराशं, िो व त्यािा धनी हे दोघेही आपल्या िुकीच्या समजुिीिा आग्रह धरून 
बसले. दपयण–खचिि चशलेदार आचण त्यािा शागीदय या दोघािेंही मन िाळ्यावर नव्हिे आचण शरीर 
सुस्स्थिीि नव्हिे. म्हणभन त्यानंी डॉन चक्व्झोट यानंा िेथे सोडले आचण आपल्या दुखावलेल्या बरगड्यानंा 
जेथे मलम व पट्टी चमळेल अशा शहराकडे िे चनघाले. डॉन चक्व्झोट आचण सँको यानंी सारागोस्साकडे 
आपली कभ ि िालभ  ठेवली. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि १५ 
 

दपणि-िणचत णिलेदार आणि त्याचा हुजऱ्या हे कोि होते, 
याांचा वृत्ाांत 

 
डॉन चक्व्झोट अत्यंि आनंदाने आंचण हषाने पुढे िालभ  लागले. दपयण खचिि चशलेदारासारया शभर 

वीरावर आपण चवजय चमळचवला, यािा त्यानंा मोठा अचिमान व गौरव वाटि होिा. डस्ल्सचनयाकडभन 
आपले स्वागि कसे झाले, यािा वृत्तािं सागंण्यासाठी िो चशलेदार चक्व्झोटकडे परि येणार होिा. िसा 
त्याने शब्द चदला होिा. िो त्याने मोडला िर त्यािा चशलेदारीवरील हक्क नष्ट झाला असिा. त्याच्याकडभन 
िो वृत्तािं ऐकल्यावर चक्व्झोट यानंा कळणार होिे, आपली हृदय–स्वाचमनी जादभच्या इंद्रजालाि अद्याप 
अडकलेली आहे की नाही? पण डॉन चक्व्झोट यानंा हे स्वप्न पडि होिे, िर दपयण-खचिि चशलेदाराला 
दुसरेि. त्याला सध्या एकि काळजी वाटि होिी— आचण िी म्हणजे आपल्या जखमा बऱ्या कशा होिील 
यािी. 

 
(येथे इचिहास–गं्रथाि असे नमभद केले आहे की,) जेव्हा पचंडि कॅरास्कोने डॉन चक्व्झोट यानंा 

आपला पभवीिा चशलेदारीिा व्यवसाय पुढे िालचवण्यािा सल्ला चदला, त्यापभवी पाद्री व न्हावी याचं्याशी त्याने 
वाटाघाट केली होिी. दुदैंवी साहसे शोधण्यासाठी डॉन चक्व्झोट यानंी िटकभ  नये आचण आपल्या घरी 
शािंपणे वास्िव्य करावे, यासाठी त्या चिघानंी वाटाघाट करून जो उत्तम उपाय शोधभन काढला, िो हा 
होिा. त्यानंी पुनेः दभरदेशी जाऊ नये, म्हणभन आपण अडथळा केला िर िो फोल ठरेल, असे कॅरास्कोला–
आचण बाकीच्या दोघानंाही–वाटले. आचण म्हणभन त्यानंी असे ठरचवले की, आपण चक्व्झोट यानंा घराबाहेर 
जाऊ द्याव.े व कॅरास्कोने चशलेदारािा वषे धारण करून त्यानंा रस्त्यावर िेटाव े आचण त्याचं्याशी युद्ध 
करण्यािी व रस्त्यावर िेटाव े आचण त्याचं्याशी युद्ध करण्यािी व त्यानंा कजकण्यािी संधी साधावी, हाि 
उत्कृष्ट उपाय होय. हे सवय सोंग कॅरास्को सहज पार पाडील, असे त्यानंा वाटले. चजिाने जेत्याच्या 
इच्छेप्रमाणे वागले पाचहजे, असा करार प्रथम करावा. म्हणजे कॅरास्कोने चक्व्झोटवर जय चमळचवल्यानंिर, 
त्यानंा आपल्या गावी आपल्या घरी परि जाण्यािा आदेश द्यावा. परवानगीचशवाय दोन वषे िेथभन बाहेर 
जाण्यािी ियारी चक्व्झोट यानंी करू नये, अशीही अट त्या कराराि घालण्यािे त्या चिघानंी ठरचवले. 
चशलेदारीच्या चनयमािें उल्लंघन आपल्याकडभन होऊ नये, म्हणभन डॉन चक्व्झोट करारािे पालन चनष्ठेने 
करिील, याचवषयी कोणासि शकंा नव्हिी. यावळेी िरी चक्व्झोट यानंा आपल्या वेडपट छंदापासभन आपण 
अलग करू शकभ , अशी त्यानंा आशा वाटि होिी. िी फोल ठरली िर त्यािंा वेडेपणा घालचवण्यासाठी 
दुसरा काही उपाय योजण्यािे त्यानी ठरचवले. 

 
कॅरास्कोने हे काम आपल्या अंगावर घेिले. त्यािा शागीदय होण्यािी ियारी सँकोिा शजेारी थॉमस 

सेचसयल याने दाखचवली. िो आनंदी, बडबड्या व िलाख माणभस होिा. पभवी साचंगिल्याप्रमाणे समॅ्सनने वषे 
पचरधान केला आचण थॉमस सेचसयलने पुठ्यािे एक प्रिडं नाक आपल्या िोंडावर बसचवले. त्यामुळे सँको 
त्याला िेटीि ओळखभ शकणार नाही, अशी त्यािंी अटकळ. नंिर िे डॉन चक्व्झोटच्या मागोमाग गेले व 
इिके जवळ जाऊन पोहोिले की, मृत्युराजाच्या रथाबरोबर त्यािंी झटापट जेव्हा झाली, िेव्हाि त्यानंा 
गाठण्यािे याचं्या मनाि होिे. शवेटी त्याना चक्व्झोट जंगलाि सापडले. पुढे िे जंगल त्यािें युद्धके्षत्र 
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बनले. िो िोि आहे, यावर चवश्वास न ठेवण्यािा हट्ट डॉन चक्व्झोट यानंी धरला नसिा िर त्या पचंडिाला 
त्या युद्धाि जबरदस्ि हानी सोसावी लागली असिी आचण दुसरी पदवी संपादन करण्यास िो कायमिा 
चनकामी झाला असिा. 

 
आपल्या प्रवासािील अपयश पाहभन थॉमस सेचसयल म्हणाला, “कॅरास्को, आपल्याला िागंली 

अद्दल घडली. एखादे कायय सुरू करणे सोपे असिे, पण िे शवेटास नेणे कठीण असिे. डाँन चक्व्झोट मभखय 
आहे आचण आपण शहाणे आहो, असे आपल्याला वाटिे. पण िो गालािल्या गालाि हसि धडधाकटपणे 
येथभन चनघभन गेला आचण आपली स्वारी िागंली झोडपली गेली– उचकरड्यावर फेकली गेली. मग आिा 
सागंा, या दोघाि बडा वेडा कोण? –ज्याला राहवि नाही म्हणभन जो वडेेपणाने वागिो िो की जो मौजेने 
िसे वागिो िो?” पचंडिाने उत्तर चदले, “त्या दोहोंि फरक असा आहे की, मभखयपणा केल्याचशवाय ज्याला 
राहवि नाही िो सदैव वडेाि राहिो. पण जो आपल्या लहरीप्रमाणे मभखयपणािे केवळ सोंग करिो, िो िे 
आपल्या इच्छेस येईल िेव्हा उिरू शकिो.” िेव्हा सेचसयल म्हणाला, “आपल्याबरोबर शागीदय म्हणभन 
जाण्यािा मभखयपणा करण्यािे सोंग मी खुषीने घेिले होिे. आिा आपल्याि म्हणण्याप्रमाणे मी िे फेकभ न देिो 
आचण घरी परि जािो.” कॅरास्कोने उत्तर चदले, “िुझ्या इच्छेप्रमाणे िभ वाग, पण त्या चवलक्षण वडे्याला 
िागंली अद्दल घडचवल्याचशवाय मी घरी कधी परि जाईन, असे मानणे हा मभखयपणा आहे. त्यािे डोके कधी 
चठकाणावर येईल, अशी मला आशा नाही. पण मला केवळ सभड उगवावयािा आहे. माझी हाडे एकसारखी 
ठणकि आहेि. त्यामुळे मी त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारिी दया दाखचवणे श्य नाही.” 

 
अशा प्रकारे गप्पागोष्टी करीि िे दोघे शहरापाशी आले. सुदैवाने त्यानंा हाडे बसचवणारा माणभस 

िेटला. त्याने त्या जखमी पचंडिाला थोडाफार आराम चदला. थॉमस सेचसयल िेथभन चनघाला आचण घरी 
गेला. कॅरास्को मात्र सभडािा चविार करीि िेथेि राचहला. त्याच्यासंबधंीिी माचहिी या इचिहासाि योग्य 
वळेी पुनेः येईलि, पण डॉन चक्व्झोट याच्या आनंदािे वृत्त आपल्याला सागंण्यास इचिहासकाराने चवसरिा 
कामा नये. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि १६ 
 

ला माांचा येथील एका िहाण्या मािसाबरोबर डॉन णिक्झोट याांनी 
कोिता व्यवहार केला, त्याचा वृत्ाांत 

 
आम्ही पभवी साचंगिल्याप्रमाणे, डॉन चक्व्झोट यानंी आपला प्रवास आनंदाने व संिोषाने पुढे 

िालचवला. त्यानंी जो चवजय नुकिाि संपादन केला होिा, त्यामुळे िे स्विेःला या युगािील वीरोत्तम समजभ 
लागले होिे. आपले पुढील सारे पराक्रमािे प्रसंग आपण पार पाडले आहेि आचण त्याि आपण सुखाने 
यशस्वी झालो आहोि असे त्यानंा वाटि होिे. आिा त्यानंी सवय जादभगारानंा व त्याचं्या जादभला धाब्यावर 
बसचवले होिे. आपल्या मोचहमेि त्यानंा जे असंय आघाि सोसावे लागले, दगडाचं्या वषावामुळे त्यािें जे 
अधे–अचधक दाि पडले, गुलामानंी जी कृिघ्निा दाखचवली आचण यागेंचसयाच्या हंुडेकऱ्यानंी जो 
उद्धटपणा केला आचण त्यामुळे त्याचं्या बरगड्या चखळचखळ्या झाल्या हे सारे सारे िे आिा चवसरले. 
साराशं, त्यानंी आपल्या मनाशी असा चनष्ट्कषय काढला की, कोणत्याही उपायाने आपण जर आपल्या पभज्य 
डस्ल्सचनयाला जादभच्या जालािभन सोडचवले, िर या परृ्थवीिलावरील कोणाही िाग्यवान चशलेदाराला पभवी 
ककवा पुढे जो गौरव प्राप्ि झाला असेल ककवा होईल, त्यािा हेवा करण्यािे आपल्याला मुळीि कारण नाही. 

 
अशा सुखद कल्पनामंध्ये पभणयपणे गकय  झालेल्या त्या चवजयी वीराला सँको म्हणाला, “महाराज, मी 

माझ्या गळ्याशपथ आपल्याला सागंिो की, माझा सोबिी थॉमस सेचसयल यािे िे प्रिडं चन अवाढव्य नाक 
माझ्या डोळ्यापंुढभन हालि नाही, ही एक आनंदािी गोष्ट नव्हे काय?” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “अरे सँको, 
म्हणिोस काय? िो आरसेबहाद्दर चशलेदार म्हणजे पचंडि कॅरास्को होिा आचण त्यािा शागीदय थॉमस 
सेचसयल होिा, यावर िभ अजभन चवश्वास ठेविोस?” िेव्हा सँको म्हणाला, “याबद्दल काय म्हणाव े हे मला 
कळि नाही. पण मी खात्रीपभवयक हे सागंिो की, माझ्या घराच्या चन माझ्या कुटंुबाच्या ज्या खाणाखुणा त्याने 
साचंगिल्या, त्या सेचसयलचशवाय दुसऱ्या कोणास सागंिा येणार नाहीि. चशवाय, जेव्हा त्यािे चधप्पाड नाक 
बाजभस गेले, िेव्हा त्यािा िेहरा थेट टॉम सेचसयलसारखा बालंबाल होिा. िे साम्य मी िटकन् ओळखले. 
कारण, िो िेहरा मी शकेडो वळेा पाचहलेला आहे. आम्ही दोघे शजेारीशजेारीि आहोि ना, िेव्हा िो फारि 
थोडे बोलि असे.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िल, ये, सँको, या प्रकरणािा आपण ऊहापोह करू या. माझ्याशी युद्ध 

करण्याच्या हेिभने, एखाद्या चशलेदाराप्रमाणे नखचशखािं सशस्त्र होऊन, समॅ्सन कॅरास्को येथे येईल, अशी 
कल्पना कोणाच्या डो्याि कशी येऊ शकेल? मी त्यािा कधी वैरी होिो का? ककवा त्याने माझा वैरी व्हावे, 
असे मी काही केले आहे का? मी त्यािा प्रचिस्पधी आहे का? मी माझ्या समशरेीच्या बळावर जो लौचकक 
संपादन केला आहे, त्यािा हेवा वाटभन त्याने हा मागय स्वीकारला आहे काय?” सँकोने उत्तर चदले, “असे 
म्हणिा होय? मग मी चविारिो, हा जो कोणी चशलेदार आहे, त्यािे पचंडि कॅरास्कोशी इिके साम्य कसे? 
आचण त्यािा शागीदय चन माझा शजेारी याचं्यामध्येही इिके साम्य कसे? आपण म्हणिा ही सारी जादभ आहे! 
पण, जगाि या दोघाचंशवाय दुसरे, एकसारखे चदसणारे, लोक नव्हिे काय?” िेव्हा डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “छेेः छेेः, ही सारी त्या मत्सरी माचंत्रकािंी लबाड यु्िी आहे. िे माझा चपच्छा पुरवीि आहेि, मी 
चवजयी होणार हे आधी ओळखभन त्यानंी आपली लभट, माझ्या त्या पचंडि चमत्रािे साम्य धारण करणाऱ्या 
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माणसाजवळ, लपवभन ठेवली. त्या पचंडिाला पाहिाि माझी मैत्रीिी िावना उसळभन येईल आचण माझ्या 
खङ गािी धार बोथट करील चन माझा साचत्त्वक संिाप सौम्य बनवील, आचण त्यामुळे, मी त्याला—माझ्या 
प्राणावंर नीिपणाने उठलेल्या त्या चशलेदाराला—मृत्यभच्या जबड्यािभन सोडवीन, अशी त्या माचंत्रकािी 
अटकळ असावी! आचण सँको, िुला आिा अनुिव आलाि आहे— िो िुला फसवभ शकि नाही. कोणािाही 
िेहरा दुसऱ्याच्या िेहऱ्यासारखा करणे— सुरूपािा कुरूप चन कुरूपािा सुरूप करणे— ही गोष्ट माचंत्रकानंा 
चकिी सहजपणे करिा येिे, यािा अनुिव िभ घेिला आहेसि. दोनि चदवसापंभवी िभ आपल्या स्विेःच्या 
डोळ्यानंी अचद्विीय डल्सीचनयाला, चिच्या नैसर्मगक सौंदयासह आचण डौलदार शरीरासह, पाचहले होिेस 
ना? पण या माचंत्रकाच्या मत्सरामुळे मला िी चप्रयिमा चदसली, िी साध्या पोशाखािील एखाद्या खेडवळ 
कुरूप िरुणीसारखी–डोळ्यािभन आसव ेगळि आहेि, आचण अंगाला दुगंधी सुटली आहे, अशा स्वरूपाि 
मला िी चदसली. मग त्या पचंडिािे आचण िुझा शजेारी सेचसयल यािे िीषण रूपािंर झाले, म्हणभन िुला 
एवढे आियय का वाटावे? पण िे काही असो, माझ्या वैऱ्याने कोणिेही रूप धारण केले, िरी मी त्याच्यावर 
माि केली, ही मला समाधानािी गोष्ट वाटिे.” िेव्हा सँको म्हणाला, “या साऱ्या प्रकरणािील सत्य काय 
आहे, हे परमेश्वरालाि माहीि!” एवढेि उत्तर देणे योग्य आहे, असे त्याला वाटले. कारण, डस्ल्सचनयािे 
रूपािंर आपल्याि ्लृप्िीने झाले, हे त्याला माहीि होिे. आपल्या धन्याच्या कल्पना–िरंगावर िो फारसा 
संिुष्ट नव्हिा. िरी िे संिाषण पुढे िालचवण्यास िो उत्सुक होिा. पण आपली लबाडी उघडकीस 
आणणारा एखादा शब्द िोंडावाटे काढण्यास िो धजला नाही. 

 
अशा िऱ्हेने त्यािें संिाषण िालभ  असिाना िेथे एक गृहस्थ आला. िो एक चपसवा असलेल्या नामी 

घोडीवर बसलेला होिा. त्याच्या अंगावर चहरव्यागार कापडािा प्रवासी पोशाख होिा आचण त्याि रंगािी 
चशकारी टोपी डो्यावर होिी. त्याच्या घोडीिे सारे सामान खेडेगावी होिे आचण छोट्या िटटभला 
शोिण्यासारखे होिे. िेही चहरव्या रंगािे होिे. चहरव्या व सोनेरी रंगाच्या मोठ्या पट्ट्ट्याला मभर देशािी एक 
छोटी िलवार लटकलेली होिी. त्यािे बभटही त्या पट्ट्ट्यासारखेि होिे. त्याच्या चरचकबींना चहरवा रंग 
िागंला चदलेला होिा, आचण त्यामुळे इिर सामानाबरोबर त्या छान शोिि होत्या. त्या शुद्ध सोन्याच्या 
असत्या, िरी इि्या िागंल्या चदसल्या नसत्या. िो गृहस्थ त्याचं्याजवळ आला आचण अत्यंि नम्रिेने त्याने 
त्यानंा सलाम केला. आपल्या घोडीला टाि मारून िो त्यानंा मागे टाकण्याच्या ियारीि होिा. िेव्हा डॉन 
चक्व्झोट यानी त्याला हाक मारून म्हटले, “महाशय, आपण जर फार घाईि नसाल िर, आपण या 
रस्त्याने प्रवास करीि असिाना आपल्या संगिीिा लाि आपण आम्हाला चदल्यास आम्हाला आनंद 
वाटेल.” िेव्हा त्या गृहस्थाने उत्तर चदले, “खरोखर, मला िुम्हाला टाळावयािे नव्हिे. पण मला अशी िीिी 
वाटि होिी की, िुमिा घोडा माझ्या घोडीला पाहिाि अनावर होईल.” सँको म्हणाला, “एवढेि ना? मग 
िुम्ही आपली घोडी आवरून धरा. कारण, आमिा घोडा िमाम दुचनयेि अत्यंि प्रामाचणक आचण शािं असा 
घोडा आहे. अशा प्रसंगी खोडसाळपणा करण्यािी त्याला मुळीि सवय नाही. एकदा काय झाले? िो 
स्विेःला चवसरला आचण वाट सोडभन दुसरीकडे गेला. िेव्हा िो, मी आचण माझा धनी चिघानंाही पुरा पस्िावा 
झाला. म्हणभन महाराज, मी आपल्याला सागंिो की, आपल्याला इच्छा असेल िर, आपण खुशाल थाबंावे. 
आपल्या घोडीला एखाद्या िाटाि घालभन िे िाट आमच्या घोड्यापुढे धरले, िरी िो चिला स्पशयही करणार 
नाही, असे मी माझ्या गळ्यािी शपथ घेऊन सागंिो.” 

 
यानंिर त्या मुशाचफराने आपली घोडी थाबंचवली आचण आपले चशलेदार डॉन चक्व्झोट याचं्या 

आकृिीकडे आचण मुदे्रकडे टक लावभन पाचहले. त्यावेळी त्यािें चशरस्त्राण डो्यावर नव्हिे. िे सँकोच्या 
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गाढवावरील खोचगराच्या शेंड्याला, िामडी चपशवीप्रमाणे, अडकचवले होिे. चहरव्या वषेािील िो गृहस्थ 
डॉन चक्व्झोटकडे जसा टक लावभन पहाि होिा, िसेि डॉन चक्व्झोट त्याच्याकडे पहाि होिे. ‘ही कोणी 
िरी बडी असामी आहे.’ असे त्याना वाटि होिे. त्यािे वय सुमारे पन्नास वषांिे चदसि होिे. त्यािे काही 
केस करडे झालेले होिे. त्यािी नजर िीक्ष्ण होिी. त्यािे एकंदर स्वरूप गंिीर पण आल्हादकारक होिे. 
थोड्याि म्हणजे त्यािी ढब आचण स्वरूप गुणी माणसाला शोिेल, अशी होिी. त्याने जेव्हा डॉन 
चक्व्झोटकडे रोखभन पाचहले, िेव्हा त्याला वाटले, अशा चवचित्र स्वरूपािा माणभस यापभवी आपण कधीि 
पाचहला नव्हिा. त्याच्या घोड्यािा सडपािळपणा पाहभन त्याला मोठे कौिुक वाटले. त्याच्यावर स्वार 
झालेला उंि पाठीिा व हाडे वर आलेला चशलेदार–त्यािी चफकट–चकरकोळ मुद्रा, त्या मुदे्रवरील चनस्िेज 
कािंी, त्यािे गािंीयय, त्यािी शसे्त्र आचण इिर सामानसुमान—अशी व्यस््ि त्या प्रदेशाि आपण पभवी कधीि 
पाचहली नाही, असे त्याला वाटले. हा मुशाचफर आपल्याला इि्या बारकाईने न्याहाळि आहे, हे पाहभन 
आचण त्याच्या आिययिचकि मुदे्रवरून त्यािी इच्छा िाडभन, डॉन चक्व्झोट स्विेःि त्याला आपला पचरिय 
करून देऊ लागले. िे सौजन्य–मभिी होिे आचण सवांना संिुष्ट करण्यािा त्यानंा छंद होिा. म्हणभन त्या 
गृहस्थाने प्रश्न चविारीपयंि न थाबंिा चक्व्झोट म्हणाले, “माझ्या आकृिीकडे पाहभन, आपल्याला आियय 
वाटि असेल. माझे स्वरूप नवखे चन चनराळे असल्यामुळे मला आपल्या आियािे नवल वाटि नाही. पण 
साहसाचं्या शोधाथय संिार करणाऱ्या चशलेदारापंैकी मी एक आहे, असे मी आपल्याला साचंगिले िर आपले 
आियय ओसरेल. मी माझा देश सोडला, माझी मालमत्ता गहाण टाकली, माझ्या सुखसोयींवर पाणी सोडले 
आचण स्विेःला चनयिीच्या िरणावर झोकभ न चदले. चशलेदारीिी परंपरा जगािभन चकिी िरी काळ नष्ट 
झालेली आहे, चिला नवजीवन देण्यािा माझा हेिभ आहे. आचण म्हणभन, अनंि यािना व संकटे सोसभन, 
अडखळि–धडपडि िालभन, कोठे संकटाच्या खाईि उडी घेऊन िर कोठे संकटािभन वर येऊन, मी 
माझ्या इच्छेिी बहुिाशंी पभियिा केली आहे. चवधवािें दुेःख हरण करून, युविींिे संरक्षण करून, 
सुवाचसनींना चन त्याचं्या अियकानंा मदि करून, (चशलेदारािी ही सारी स्वािाचवक चन समुचिि काये होि). 
आचण चििनाला शोिेल असे वीरश्रीिे चवपुल पराक्रम करून, मी जगािील बहुिेक सवय देशामधील गं्रथाि 
प्रचसद्ध होण्याच्या पात्रिेिा ठरलो आहे. माझ्या इचिहासािे िीस हजार खंड आिापयंि प्रचसद्ध झालेले 
आहेि– आचण दैव आडवे आले नाही िर, आणखी िीन कोटी खंड प्रचसद्ध होणार आहेि. हे सारे एका 
शब्दाि सागंावयािे िर, मी ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट आहे. त्यालाि ‘दुेःखी िेहेऱ्यािा चशलेदार’ 
म्हणिाि. आपण स्विेःि आपल्या गौरवगं्रथािे स्िवन करण्याने त्या गौरवािी ककमि कमी होिे, हे मी मान्य 
करिो. पण मला न्याय देणारा कोणीही माणभस अस्स्ित्वाि नसल्याने मलाि हे काम करावे लागले आहे. मी 
कोण आहे आचण कोणिा व्यवसाय करिो, हे आिा आपल्याला माहीि झाले आहे. म्हणभन महाराज, हा 
घोडा, हा िाला, ही ढाल, हे चिलखि, हा सेवक आचण माझ्या नजरेिील हा चफकटपणा ककवा माझ्या 
शरीरािील हा थकवा–यामुळे आपण माझे कौिुक करण्यािे काहीि कारण नाही.” 

 
एवढे बोलभन डॉन चक्व्झोट गप्प बसले. चहरव्या वशेािील गृहस्थाने उत्तर देण्यािे लाबंणीवर 

टाकले– जणभ काही उत्तर देण्यािे त्याच्या मनािि नव्हिे. पण शवेटी अंमळ थाबंभन िो म्हणाला, 
“महाराज, माझ्या नजरेवरून माझी चजज्ञासा आपण जाणली. आपण कोण आहो हे आपण मला 
साचंगिल्यानंिर माझे आियय ओसरेल असे सागंण्यािी आपण कृपा केली. पण मी हे कबभल केले पाचहजे 
की, आपल्या चनवदेनामुळे माझे आियय मुळीि ओसरलेले नाही. मी पभवीइिकाि स्स्िचमि झालेलो आहे. 
कारण, सध्याच्या काळी जगाि कोणी चशलेदार असणे श्य आहे काय? आचण चवद्यमान चशलेदारािा खरा 
इचिहास छापलेला असणे श्य आहे काय? चवधवािें दुेःख हरण करणारा, युविींिे संरक्षण करणारा ककवा 
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सुवाचसनींना आचण त्याचं्या अियकानंा मदि करणारा कोणी माणभस सापं्रि परृ्थवीिलावर असेल असे 
मानण्यास माझे मन घेि नाही. आपल्यासारया व्य्िीिे दशयन माझ्या डोळ्यानंा घडले नसिे िर माझे िेि 
मि अद्याप कायम राचहले असिे. आपल्या खऱ्याखुऱ्या आचण उदात्त पराक्रमािंा जो इचिहास छापला जाि 
आहे असे आपण म्हणिा, त्यामुळे पभवीच्या ढोंगी चशलेदाराचं्या साऱ्या ऐदी प्रणय–कथािें जनिेला चवस्मरण 
होईल, याबद्दल मी परमेश्वराला धन्यवाद देिो. कारण आिापयंि जगामध्ये ज्यािंा सुळसुळाट होिा आचण 
ज्यानंी आिापयंि जगािा उच्छाद माडंला होिा, त्या चशलेदारानंीि िागंल्या चशक्षणािी हानी केली आहे 
आचण खऱ्या इचिहासाला काचळमा फासला आहे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “चशलेदारीच्या 
इचिहासािील सत्यासंबंधी अनुकभ ल आचण प्रचिकभ ल पुष्ट्कळि बोलण्यासारखे आहे.” िेव्हा त्या चहरव्या 
वशेािील गृहस्थाने चविारले, “काय? िे इचिहास खोटे नाहीि, असे चबनचदक्कि म्हणणारा एक िरी प्राणी 
चजविं आहे आहे?” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “होय महाराज, मी िरी एक आहे. पण जाऊ द्या िे. पुनेः 
आपण जर कधी काळी रस्त्यावरून एकत्र प्रवास केला, िर त्या इचिहासावर सामान्यिेः अचवश्वास 
दाखचवणाऱ्या माणसाचं्या प्रवाहाि िुम्ही सापडले आहाि, अशी मी िुमिी खात्री पटवभन देईन– आचण त्या 
अचवश्वासाबद्दल िुम्हीि दोषी ठराल.” 

 
हे िाषण ऐकभ न त्या प्रवाश्याला असा संशय आला की, डॉन चक्व्झोटिे डोके चफरले असाव.े आपले 

हे मि बरोबर आहे की नाही, हे त्याचं्या पुढील िाषणावरून कळेल, अशी त्यािी अपेक्षा. पण त्यािें पुढील 
संिाषण सुरू होण्यापभवीि डॉन चक्व्झोट यानंी त्याला नम्रिेने चवनंिी केली की, “महाराज, आिा आपण 
आपली जानपछान करून द्या. मी माझ्या जीवनािा चन पचरस्स्थिीिा थोडाफार वृत्तािं आपल्याला चनवदेन 
केला आहे.” िेव्हा िो गृहस्थ म्हणाला, “दुेःखी िेहऱ्यािे चशलेदारसाहेब, मी खेड्याि जन्मलेला एक 
माणभस आहे. ईश्वरािी इच्छा असेल िर आपण दोघे त्या खेड्याि लवकरि जेवण करू. माझे नाव चमराजंा 
येथील डॉन डीएगो असे आहे. मी एक बऱ्यापैकी स्स्थिीिला आहे. माझी बायको, माझी मुले आचण माझे 
चमत्र याचं्याबरोबर मी माझा काळ संिोषाने घालचविो. चशकार करणे आचण मासे पकडणे– ही माझी 
चनत्यािी करमणभक. पण मी त्यासाठी ससाणे ककवा चशकारी कुते्र बाळगीि नाही. पण माणसाळलेले काही 
चिचिरपक्षी आचण मंुगासासारखे एक फेरेट नावािे जनावर मी बाळगले आहेि. माझ्याजवळ श–ेपाऊणश े
पुस्िके आहेि– त्यािील काही स्पॅचनश िाषेि आहेि, िर काही लॅचटन िाषेि आहेि– काही इचिहासािी 
आहेि आचण बाकीिी धार्ममक आहेि. पण चशलेदारीच्या पुस्िकासंंबधंी म्हणाल िर, त्यापैकी एकही माझ्या 
घराि कधी आले नाही. िावि्िीिी पुस्िके वािण्यापेक्षा पाखंडी पुस्िके वािण्याकडे माझा अचधक कल 
आहे. मात्र त्या पुस्िकािंी िाषा–शलैी आवडणारी असली पाचहजे, आचण त्यािील नवनव े चविार िचकि 
करणारे असले पाचहजेि अन् त्या सवांमुळे त्या पुस्िकापासभन चनरागस करमणभक झाली पाचहजे. पण अशी 
पुस्िके आपल्या िाषेि फारि थोडी आहेि. काही वेळा मी माझ्या शजेाऱ्याकडे आचण चमत्राकडे जेवावयास 
जािो आचण पुष्ट्कळ वळेा मी त्यानंा माझ्या घरी जेवावयास बोलाविो. माझ्या घरिे जेवण स्वच्छ आचण संुदर 
असिे. िे कंजभषपणािे नसिे की उधळेपणािे नसिे. मला कोणाचवरुद्ध कुरकुरण्यािी ककवा त्याला चिमटे 
घेण्यािी खोड नाही, आचण दुसऱ्या कोणी िसे केले िर िे ऐकण्यािी मला आवड नाही. दुसऱ्याचं्या 
आयुष्ट्यािी आचण कृत्यािंी िािंारिौकशी करण्यािी मला सवय नाही. मी ‘दैवी प्राथयना’ दररोज श्रवण 
करिो, आचण गरीबानंा दान करिो, पण त्यािा गाजावाजा करीि नाही ककवा माझ्या सत्कृत्यािंा गैरफायदा 
मी घेि नाही. कारण, मी िसे केल्यास माझ्या अंगी ढोंगीपणा चन बढाईखोरपणा हे दोष येिील. हे दोष 
अत्यंि सावध असणाऱ्या थोर माणसाचं्या अंिेःकरणािही चशरिाि आचण त्यािें वैरी बनिाि. ज्याचं्यामध्ये 
छचत्तसािा आकडा आहे, त्यािंा समेट घडवभन आणण्यािा प्रयत्न मी करिो. ‘कुमारी मािे’ िी मी ि्िी 
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करिो आचण प्रिभच्या अपार करुणेवर चनरंिर चवश्वास ठेविो.” त्या गृहस्थाने आपला जो जीवनमागय चनवदेन 
केला िो सँक्रो अत्यंि उत्सुकिेने ऐकि होिा. इिके मंगल चन पचवत्र जीवन घालचवणार माणभस िमत्कार 
करू शकेल असा सँकोला चवश्वास वाटला. म्हणभन िो आपल्या गाढवावरून िाडकन् उडी मारून खाली 
उिरला. त्यािी उजवी चरकीब हािाि धरून, डोळ्याि आसव ेआणभन आचण हृदयाि ि्िी फुलवभन, िो त्या 
गृहस्थाच्या पाया पडला आचण त्याच्या पायािे िुबंन घेऊ लागला. त्यामुळे िचकि होऊन िो गृहस्थ 
ओरडभन म्हणाला, “चमत्रा, काय आहे हे? या पदिुबंनािा अथय काय?” िेव्हा सँको म्हणाला, “मला 
आपल्या चप्रय िरणािें िुबंन घेऊ द्या. माझी आपल्याला िशी प्राथयना आहे. कारण, मी माझ्या उभ्या 
आयुष्ट्याि अश्वारूढ असा पचहलाि संि आपल्या रूपाने पहाि आहे.” िेव्हा त्या गृहस्थाने उत्तर चदले, “छेेः 
छेेः! मी संि कुठला? मी महा–पापी आहे. चमत्रा, िुझ्या साध्या वागणुकीवरून िभ िला माणभस आहेस, असे 
मला वाटिे.” 

 
एवढे बोलभन सँको आपल्या गाढवाच्या खोचगराजवळ परि गेला. या त्याच्या कृिीमुळे त्याच्या 

धन्यािे गािंीयय मोडले आचण िो हसभ लागला. डॉन डीएगोला त्याच्याचवषयी नवेि कौिुक वाटभ  लागले. 
नंिर डॉन चक्व्झोट यानंी त्या गृहस्थाला चविारले, “आपल्याला मुले चकिी आहेि?”आचण त्याबरोबरि 
त्यानंी त्या गृहस्थाला साचंगिले, “प्रािीन ित्त्ववते्त्यानंा ईश्वरािे सत्य ज्ञान नव्हिे. ज्या गोष्टीपासभन सुख 
चमळि असे त्या चनसगाने ककवा दैवाने चदलेल्या असे िे मानीि. अशा सौयदायक गोष्टी म्हणजे पुष्ट्कळ चमत्र 
असणे आचण असंय सद गुणी मुले असणे.” िेव्हा त्या गृहस्थाने उत्तर चदले, “महाराज, मला एक मुलगा 
आहे. पण िो नसिा िरी मी स्विेःला अचधक दुेःखी मानले नसिे. ह्यािा अथय िो वाईट आहे, असा नव्हे, 
पण मला हवा िो चििका िो िागंलाही नाही. िो अठरा वषांिा आहे. आपला लॅचटन व ग्रीक िाषािंा 
अभ्यास पभणय करण्यासाठी त्याने गेली सहा वष ेसलॅामकँा येथे काढली. त्याने इिर शास्त्रािंा अभ्यास पुढे 
करावा, अशी माझी इच्छा होिी. पण त्याला काव्य हेि शास्त्र वाटभ  लागले आचण त्याि िो रममाण झाला, िो 
इिका की, कायद्याच्या अभ्यासाकडे त्याने वळाव ेअसा माझा मानस होिा पण िो त्याकडे ढंुकभ नही पाहीना 
आचण सवय चवद्यािंील राज–चवद्या असणाऱ्या धमयशास्त्राकडेही िो नजर टाकीना. िो आपल्या कुळाला िभषण 
ठरेल, अशी मला आशा होिी. शुि चन पचवत्र साचहत्य राजे लोकानंा फार आवडिे आचण त्याला िे िागंले 
बक्षीसही देिाि, असा हा काळ आहे. पाचवत्र्याचवना चवद्या म्हणजे उचकरड्यावरील रत्न. आिा िो आपले 
सारे चदवस याि चविाराि घालवीि असिो की, ‘इचलयड’ िी चवचशष्ट कचविा होमरने िागंली चलचहली आहे 
की नाही? माशयलच्या वाङ्मयािील एखादे सुिाचषि अश्लीलिेसाठी गाळले पाचहजे की काय? व्हर्मजलच्या 
कचविािंा अथय असा होिो की िसा? साराशं, होरेस चन पचसंअस, जुव्हेनल चन चटबुलस– अशा सुप्रचसद्ध 
कवीशी त्यािा सारा संवाद िाललेला असिो. पण आधुचनक कवीचवषयी त्यािे मि चििकेसे िागंले नाही. 
स्पॅचनश कचविेसंबंधी िर त्याला चिटकारा आहे. िरीही चवद्यापीठाकडभन त्याच्याकडे ज्या िार कचविा 
आल्या आहेि, त्यािें रूपािंर करण्यासाठी ककवा त्यावर टीपा चलचहण्यासाठी िो सध्या आपले डोके फोडभन 
घेि आहे. त्या िार कचविाना बक्षीस लावलेले आहे, असे मला वाटिे.” 

 
डॉन चक्व्झोटनी उत्तर चदले, “महाराज, मुले ही आपल्या आई–बापाचं्या हाडामासंािी असिाि. 

िी िलीबुरी कशीही असोि, िी आपलीि आहेि, असे मानभन आपण त्यािें कौिुक केले पाचहजे. त्याचं्या 
अगदी कोवळ्या वयापासभन त्यानंा पाचवत्र्य, चशस्ि इत्याचद चिस्िी ित्त्वाचं्या चदशनेे चशक्षण देऊन वाढचवले 
पाचहजे. म्हणजे, िी मुले वयाने वाढल्यानंिर आपल्या आईबापािे आधार बनिाि आचण आपल्या वशंजानंा 
िागंला चकत्ता घालभन देिाि. मात्र हा ककवा िो अभ्यास करण्यािी स्िी त्याचं्यावर करणे मला फारसे 
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मान्य नाही. अशा वेळी त्यािें मन वळचवणे हाि योग्य मागय आहे असे मला वाटिे. त्याचं्या िचरिाथािी 
काळजी घेणारे पालक त्यानंा लािले असिील, िर पोटासाठी अभ्यास करण्यािे दुिाग्य त्याचं्या कपाळी 
येणार नाही. म्हणभन माझे मि असे की, त्याचं्या बुद्धीच्या जास्िीि जास्ि कल ज्या शास्त्राकडे असेल, त्यािंी 
उपासना करण्यािे त्यानंा स्वािंत्र्य असाव.े काव्य–कला ही चजिकी आल्हाददायक आहे, चििकी 
लािदायक नाही, हे खरे. पण चिच्यामुळे कोणा बुचद्धमान पचंडिाला कमीपणा येईल असेही नाही. 
मेहेरबान, माझ्या दृष्टीने िर, कचविा म्हणजे ऐन यौवनािील कोमल कुमाचरका–दुसऱ्याला मुग्ध 
करण्याइिकी संुदर चन आकर्षक. इिर सवय शासे्त्र म्हणजे चिि्या कुमाचरकाि होि. त्यािें कियव्य त्या 
कचविा–काचमनीला समृद्ध, सुसंस्कृि चन सालंकृि करणे, हे असिे. िी कचविा अन्य सवय शास्त्रािंा उपयोग 
करीि असल्यामुळे चिने त्याचं्याशी कृिज्ञिेने राचहले पाचहजे. पण या कचविा–काचमनीला धसमुसळेपणाने 
वागचविा कामा नये, रस्त्यावर फरफटि नेिा कामा नये, बाजाराि चवक्रीसाठी िी माडंिा कामा नये आचण 
थोरामोठ्याचं्या प्रासादाि िी सादंी–कोपऱ्यास पडिा कामा नये. िागंला कवी हा एक प्रकारिा चकमयागार 
असिो. िो कोणत्याही वस्िभिे रूपािंर शुद्ध सोन्याि करू शकिो आचण मग िे काव्य म्हणजे एक अमभल्य 
ठेवा बनिे. मात्र त्याने आपली प्रचििा सभ्यिेच्या कके्षि ठेवली पाचहजे.— चिला अश्लील ककवा कनदाप्रिुर 
चवषयाि त्याने स्वैर सोडिा कामा नये आचण अनैचिक सुनीिामध्ये संिार करण्यास मुिा देिा कामा नये. 
कवीने आपल्या कलेला वारागंना बनवभ नये– िाडोत्री ठरवभ नये. 

 
“पराक्रमािे पोवाडे, गंिीर शोकाचंिका व कलात्मक आनंद देणाऱ्या सुखास्त्मका याचं्यापासभन 

चमळणारा फायदा चिने टाकभ न देण्यािे कारण नाही. टवाळानंी ककवा अडाणी गावढळानंी काव्य करण्यािा 
प्रयत्न करू नये. कारण, काव्यामध्ये जे ऐश्वयय साठवलेले असिे, त्यािे सम्यक् ज्ञान त्यानंा कधीि होणे 
श्य नसिे. आचण महाराज, हे आपण लक्षाि घ्या की, मी जेव्हा ‘गावढळ’ म्हणिो, िेव्हा केवळ 
‘खेडेगाविा बहुजनसमाज’ असा माझा अथय नसिो. जो जो म्हणभन अज्ञानी आहे— मग िो सरदार असो की 
राजा असो— त्यािी गणना गावढळािि करावयास हवी. पण सत्कवीच्या अंगी जे जे गुण असाविे म्हणभन 
मी साचंगिले, िे जो कोणी आपल्या काव्याि ओिील, त्यािे नाव जगािील सवय सुसंस्कृि देशाि िागंले 
गाजेल, आचण त्याला मोठे मोल प्राप्ि होईल. महाशय, आपले चिरंजीव आधुचनक काव्याला फारसे महत्त्व 
देि नाहीि असे आपण म्हणिा. त्याबद्दल िोि काहीसा दोषी आहे असे माझे मि आहे. अन् त्यािे कारण हे 
की, होमर ग्रीसिा रचहवासी असल्यामुळे त्यािे लॅचटन िाषेि कधी काही चलचहले नाही. िसेि व्हर्मजलने 
ग्रीक िाषेमध्ये काही चलचहले नाही. कारण त्याच्या देशािी िाषा लॅचटन ही होिी. सारांश, िुमच्या साऱ्या 
प्रािीन कवींनी आपापल्या मािृिाषेिि चलचहले आचण आपले उत्तुंग चविार व्य्ि करण्यासाठी अन्य िाषा 
कधी शोधल्या नाहीि. असा प्रघाि प्रत्येक राष्ट्राि पडला िर िागंलेि होईल. एखाद्या जमयन कवीने 
आपल्या िाषेि काही रिना केली म्हणभन त्याला िुच्छ समजण्यािे काहीि कारण नाही. िसेि कँस्स्टचलयन 
ककवा चबस्केनर कवीने स्विाषेि काव्य चलचहले म्हणभन िे अवहेलनेस पात्र ठरि नाहीि. परंिु मला असे 
वाटिे की, आपल्या चिरंजीवानंा आधुचनक काव्यािी नावड नसावी, िर जे अवािीन कवी आपल्या उपजि 
पे्ररणेला, अन्य िाषाचं्या ककवा शास्त्राचं्या सुगंधाने जागृि ककवा संपन्न करीि नाहीि, त्याचं्याबद्दल त्याला 
नावड असावी. िशी नावड असणेही िुकीिे ठरण्यािा संिव आहे. कारण असे मानले जािे— आचण त्याला 
सबळ कारणही आहे— की, कवी हा जन्मिेःि कवी असिो— मािेच्या गिाि असल्यापासभन िो कवी 
असिो. ईश्वराने चदलेल्या बुद्धीच्या बळावर, कोणत्याही अभ्यासाचवना वा कलेचवना, िो अशी काही रिना 
चनमाण करू शकिो की, त्यामुळे ‘कचव जन्मजाि असावा लागिो’ ही म्हण साथय ठरिे. जो मभळिा कवी 
आहे, िो कलेच्या अभ्यासाने आपली काव्य–रिना सुधारू शकिो. ज्याच्या अंगी काही काव्य–गुण नाहीि 
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पण केवळ काव्यशास्त्राच्या अभ्यासाने जो कचविा करिो, त्याच्यावर िो उपजि कवी िाण करू शकिो. 
कारण, कला ही चनसगाच्या पलीकडे जाऊ शकि नाही— फ्ि त्याच्या पभणयिेला सहाय्य करिे. यावरून 
असे चदसिे की, ज्याच्या ठायी चनसगय चन कला यािंा संगम झाला आहे, िो पभणय कवी. म्हणभन िुमच्या 
मुलाला त्याच्या वाटेने पुढे जाऊ द्या आचण आपल्या नचशबाप्रमाणे िालभ  द्या. िो िागंला चवद्याथी आहे, असे 
मी समजिो— शास्त्रािंी िोंडओळख आचण संपन्न िाषािें ज्ञान त्याला झालेले असल्यामुळे िो चवद्वते्तच्या 
चशखरावर सहजि जाऊन पोिेल– आचण िो मान चन िे िभषण कोणाही सद गृहस्थाला मोठे वाटाव ेअसेि 
आहे. धमयगुरूच्या डो्यावरील टोपी ककवा नागचरकाच्या अंगावरील लाबं झगा, याप्रमाणेि िो मान मोलािा 
आहे. एखाद्या माणसाच्या कीिीला कलंक लावण्यासाठी आपले चिरंजीव जर चवडंबनकाव्य चलहीि 
असिील िर आपण त्यािी खरमरीि हजेरी घेऊन त्याला बदनाम करणाऱ्या त्याच्या कचविा टराटर फाडभन 
टाकिा ना? पण होरेसने मोठ्या कौशल्याने जसे केले िसे आपले चिरंजीव, समाजािील सवयमान्य दुगुयण 
उघडकीस आणण्यासाठी, िे हास्यास्पद ठरचवण्यासाठी, काव्यरिना करीि असिील, िर त्यानंा आपण 
जरूर उते्तजन द्या. कारण मत्सर आचण मत्सरी माणसे–िसेि इिर दुगुयण–याचं्यावर हल्ला िढचवण्यास 
कवीच्या लेखणीला मुिा असिे. मात्र त्याने चवचशष्ट व्य्िीवर रोख धरिा कामा नये. पण टवाळी करण्यािी 
आपली खाज शमचवण्यािी खोड काही कवींना इिकी लागलेली असिे की, एखादी हलकट कोटी 
करण्यािे िे कधीि सोडीि नाहीि–मग त्यापायी पोंटसच्या बेटाि हद्दपार व्हाव े लागले िरी बेहत्तर. 
एखादा कवी आपल्या वियनाि नम्र असेल, िर िो त्याच्या काव्यािही िसाि असेल. कारण, लेखणी ही 
मनािी चजव्हा होय. म्हणभन मनामध्ये जे चविार चनमाण होिाि आचण लेखनाि जे चििारले जािाि, 
त्याचं्यामध्ये चवलक्षण साम्य असिे. जेव्हा कोणािी अलौचकक काव्य–कला गंिीर, िरीव चन पचवत्र अशा 
चवषयामंध्ये िमकि असलेली राजे–महाराजाच्या दृष्टीस पडिे, िेव्हा िे चििा सन्मान करिाि, चिला 
प्रचिष्ठा चमळवभन देिाि आचण चिला संपन्न करिाि, एवढेि नव्हे िर, वज्राघािाने न िगंणाऱ्या वृक्षाच्या 
पणयसंिाराने त्या कवींना चविभचषि करिाि. अशा िऱ्हेने िभचषि व सन्माचनि झालेल्या कवींना कोणीही 
काहीही अपाय करू शकणार नाही, यािे िे एक चिन्हि होय.” 

 
अशा प्रकारे डाँन चक्व्झोट आपल्या मनीिे चविार बोलभन दाखवीि असिाना त्या गृहस्थाला इिके 

आियय वाटले की, पभवी डॉन चक्व्झोटच्या बुचद्धमते्तबद्दल त्यािे जे वाईट मि झाले होिे, िे हळुहळभ बदलभ  
लागले. आपल्या धन्याच्या त्या संुदर िाषणािे ममय सँकोला फारसे कळले नाही. म्हणभन िे िाषण मध्यावर 
आले असिाना त्याने िेथभन गुपिुप दभर जाण्यािी संधी साधली. जवळि असलेल्या काही धनगरांकडभन 
त्याच्या शळे्यािें थोडेसे दभध चमळचवण्यािा त्याने प्रयत्न केला. डॉन चक्व्झोट याचं्या समंजस चविारानंी 
अत्यंि संिुष्ट होऊन िो गृहस्थ आपला संवाद पुढे िालचवणार होिा. पण त्यािवळेी डॉन चक्व्झोट यानंी 
आपली नजर वर उिलली असिाना त्यानंा रस्त्यावर एक गाडी चदसली. चिच्यावर लहान–लहान चनशाणे 
लावलेली होिी. िी चनशाणे राजािी असावीि, असे चदसि होिे. नव्या पराक्रमािी संधी आपल्याकडे 
िालभन आलेली आहे, असे वाटभन त्यानंी सँकोला आपले चशरस्त्राण आणण्यास फमाचवले. त्यािंी उंि हाक 
ऐकभ न सँकोने त्या धनगरािंा चनरोप घेिला आचण आपल्या गाढवाच्या दोन्ही बाजभंना जोराने टािा मारल्या व 
िो आपल्या धन्याजवळ दुडदुडि येऊन पोिला. अत्यंि ियानक आचण चनवाणीिा पराक्रम दाखचवण्यािी 
संधी त्याच्यापुढे आिा खडी होिी. 

 
⊡ ⊡ 

  



 

 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि १७ 
 

कसहाच्या झुांजीत यि णमळणवण्यासाठी महान् डॉन णिक्झोट 
याांनी जे अतक्यण व अपूवण िैयण प्रगट केले त्याचा श्रेष्ठ पुरावा. 

 
इचिहास असे सागंिो की, जेव्हा डॉन चक्व्झोट यानंी सँकोला हाक मारली, िेव्हा िो दही 

चमळचवण्यासाठी खटपट करीि होिा. आपल्या धन्याला घाई झाली आहे, हे पाचहल्यावर आपण काय 
करावे, हे त्याला कळेना. (त्याने दह्यािी ककमि चदलेली असल्यामुळे) दही गमावण्यास िो नाखभष होिा, 
म्हणभन त्याने आपल्या जवळच्या चशरस्त्राणाि दही घेिले आचण आपल्या धन्यािी मजी काय आहे, हे 
जाणण्यासाठी िो त्याच्याकडे गेला. िो िेथे पोहोििाि डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “चमत्रा, िे चशरस्त्राण मला 
दे. मला जर साहसािे काही कळि असेल, िर चिकडे पलीकडे साहस दाखचवण्याजोगा प्रसंग उिा आहे 
आचण त्यासाठी मी शस्त्र–सज्ज झाले पाचहजे, असे मला चदसिे.” चहरव्या वषेािील गृहस्थाने हे ऐकभ न, हे 
काय िालले आहे, हे पाहण्यासाठी इिस्ििेः नजर टाकली. पण आपल्याकडे येणाऱ्या गाडीचशवाय दुसरे 
काहीि त्याला चदसले नाही. त्या गाडीवरील छोटी छोटी चनशाणे पाहभन त्याने िी गाडी राजािी असावी असे 
ठरचवले आचण डॉन चक्व्झोट यानंा िसे साचंगिले. परंिु पराक्रमाच्या कल्पनानी त्यािें मस्िक इिके 
िणाणभन गेले होिे की, त्या गृहस्थाने जे साचंगिले, त्यािे श्रेय त्यानंी त्याला चदले नाही. डॉन चक्व्झोट 
त्याला म्हणाले, “महाराज, ‘आधी चमळे सभिना. िो करी पभवययोजना.’ कोणीही माणभस सावध राचहल्याने, 
त्यािे काहीि नुकसान होि नाही. दृश्य चन अद्दश्य असे पुष्ट्कळ शत्रभ मला आहेि, हे मी अनुिवावरून 
चशकलो आहे. िे शत्र ुमाझ्यावर केव्हा, कोठे, कोणत्या स्वरूपाने हल्ला करिील, हे मी सागंभ शकि नाही.” 
असे म्हणभन त्यानंी सँकोच्या हािािील चशरस्त्राण एकदम चहसकावभन घेिले आचण त्याि काय आहे, हे न 
पाहिा आपल्या डो्यावर िढचवले. सँकोला चशरस्त्राणािभन दही बाहेर काढण्यास वेळि चमळाला नाही. 
चक्व्झोटिे बोडके डोके आचण चशरस्त्राणािे पोलाद याचं्यामध्ये िे दही चिमटले गेले आचण त्यािे पाणी 
चक्व्झोटच्या साऱ्या िोंडावरून चन दाढीवरून वाहभ लागले. त्यामुळे िे गोंधळले आचण सँकोला घाईघाईने 
हाक मारून त्यानंी चविारले, “सँको, हे का? मला काय झाले आहे? अरे, माझा मेंदभ चविळि आहे की माझी 
माझी कवटी पाघळि आहे, का ंमला नखचशखािं घाम फुटला आहे? जर असेल, िर िो िीिीने आलेला 
नाही, यािी मला खात्री आहे. खरोखर अत्यंि िीषण प्रसंग आपल्यावर िालभन येि आहे. हा घाम िुला जर 
पुसिा येि नसेल, िर िो पुसण्यासाठी मला काही कपडा दे. कारण, या घामाच्या लोंढ्यामुळे मी 
जवळजवळ आंधळा झालो आहे.” 

 
सँको एक शब्दही बोलण्यास धजला नाही. त्याने त्यानंा कापडािा एक िुकडा चदला. आपण काय 

करीि होिो, हे आपल्या धन्याला कळले नाही, म्हणभन त्याने आपल्या दैवाला धन्यवाद चदले. डॉन चक्व्झोट 
यानंी आपले सवांग कोरडे केले. आपल्या मस्िकावर इिके थंडगार काय होिे, हे जाणण्यासाठी त्यानंी 
चशरस्त्राण काढभन घेिले आचण त्यािील पाढंरा–स्वच्छ पदाथय आपल्या नाकाशी धरला चन िो काय आहे, हे 
िटकन ओळखले. िेव्हा िे गरजले, “अरे बेइमान दुष्टा! अरे आडमुठ्या सेवका! मी टोबोसाच्या 
डस्ल्सचनयािी शपथ घेऊन सागंिो की, िभ माझ्या चशरस्त्राणाि दही ठेवले होिेस.” सँकोने आपला िेहेरा 
िसाि ठेवभन मोठ्या िािुयाने उत्तर चदले, “नाही महाराज. िे जर दही असेल, िर मला िे द्या–मी खाऊन 
टाकिो. पण थाबंा, चविारािंी मला असे वाटिे की, खुद्द सैिानाने िे िेथे ठेवले असेल आचण म्हणभन िे 
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त्यालाि खाऊ द्या. काय? मी आपली पाशवी िेष्टा करीन? मला काहीि चशष्टािार नाही, असे आपल्याला 
वाटिे काय? मेहेरबान, मी चजविं आहे, हे चजिके खरे आहे, चििकेि माझा दे्वष करणारे काही जादभगार 
आहेि, हेही खरे आहे. मी आपला सेवक आहे, म्हणभन िे मला छळिाि. आपल्याला माझ्याचवरुद्ध 
उठचवण्यासाठी आचण आपण माझ्या हाडािंा खुळखुळा करावा, यासाठी त्यानंीि िो घाणेरडा माल िेथे 
मुद्दाम ठेवला असेल, असे मी खात्रीने सागंिो. पण खरोखर, यावळेी त्यािंा नेम िुकला, असे मला वाटिे. 
माझा धनी समंजस आहे. त्याला हे माहीि आहे की, माझ्याजवळ दही नाही की दभध नाही की दुसरा 
कोणिाि पदाथय नाही. मला िर दही चमळाले असिे िर िे माझ्या धन्याच्या चशरस्त्राणाि ठेवण्याऐवजी मी िे 
ित्काळ माझ्या पोटाि ठेवले असिे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “ठीक! िभ म्हणिोस त्याि काही िर्थय 
असेल.” 

 
ही प्रश्नोत्तरे ऐकभ न िो गृहस्थ िचकि होऊन उिा राचहला— आचण त्यानंिर लगेि जे घडले, त्याने 

िर िो चवशषेि चवस्मयिचकि झाला. कारण, आमच्या चशलेदारसाहेबानी िे चशरस्त्राण पुनेः आपल्या 
डो्यावर िढचवले, चरकीबीि पाय घट्ट ठेवले, आपली समशरे म्यानािभन झटचदशी उपसिा येईल की नाही, 
हे पाचहले आचण आपला िाला बाजभस ठेवला व िे गरजले, “आिा काहीही होवो! मी येथे उिा आहे. प्रत्यक्ष 
सैिान सगुण–साकार होऊन पुढे आला िरी त्याच्याशी सामना करण्यास मी चसद्ध आहे!” यावळेेपयंि िी 
गाडी त्याचं्याजवळ आली. एका खेिरावर बसलेला एक गाडीवान िी हाकीि होिा, आचण दुसरा माणभस 
गाडीच्या पुढच्या िागावर बसलेला होिा. त्यांना वाट देऊन डॉन चक्व्झोटनी चविारले, “दोस्िानो, कोठे 
िालला? ही गाडी कसली आहे? चिच्यािभन िुम्ही काय नेि आहा? आचण या रंगी–बेरंगी चनशाणािंा अथय 
काय?” िेव्हा गाडीवानाने उत्तर चदले, “ही गाडी माझी आहे आचण चिच्याि दोन शभर कसह आहेि. 
ओरानच्या सेनापिीने िे आमच्या धन्याकडे–राजेसाहेबाकडे– पाठचवले आहेि. गाडीिभन काही जे जाि 
आहे, िे राजेसाहेबािें आहे, हे लोकाना कळाव ेम्हणभन गाडीवर ही रंगी–बेरंगी चनशाणे लावलेली आहेि.” 
डॉन चक्व्झोट यानंी िौकशी केली, “िे कसह मोठे आहेि काय?” गाडीच्या धुरेवर बसलेल्या माणसाने 
उत्तर चदले, “फार, फार मोठे आहेि िे. त्याहभन मोठे कसह आचफ्रकेिभन स्पेनमध्ये यापभवी कधीि आलेले 
नाहीि. मी त्यािंा व्यवस्थापक आहे. दुसरेही पुष्ट्कळ कसह माझ्या िाब्याि होिे. पण या कसहासंारखे कसह मी 
पभवी कधीि पाचहले नाहीि. पुढच्या कपजऱ्याि नर आहे आचण मागच्याि मादी आहे. आज त्यानंी काहंी खाल्ले 
नाही. म्हणभन िे ियंकर िकेुलेले आहेि. म्हणभन महाराज, आपण दभर व्हा, अशी माझी चवनंिी आहे. त्या 
कसहाना आम्ही जेथे खाऊ घालण्यािे योचजले आहे, िेथे जाऊन पोहोिण्यािी जलदी आम्ही केली 
पाचहजे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट िुच्छिेिे स्स्मि करीि म्हणाले, “काय? कसहािे छाव े अन् माझ्याचवरुद्ध? 
अहो, म्हणिा काय? माझ्याशी िे छोटे छाव ेलढि देणार? आचण यावेळी? ठीक आहे! ज्यानंी आपले कसह 
या रस्त्याने पाठचवले, त्या गृहस्थानंा हे कळले पाचहजे की, कसहाला घाबरणारा मी माणभस नव्हे. िल्या 
माणसानंो, येथभन िालिे व्हा. िुम्ही व्यवस्थापक आहा ना? मग, त्यािें कपजरे उघडा अन् त्या दोन्ही कसहानंा 
बाहेर येऊ द्या. माझी परीक्षा पाहण्यासाठी ज्या जादभगारानंी कसह इकडे पाठचवले आहेि, त्यानंा, ला 
मािंािा डॉन चक्व्झोट कोण आहे, हे याि शिेाि मी पटवभन देईन.” 

 
“आपण कोण आहो? हे या गरीब चबिाऱ्या चशलेदाराला आिा कळले आहे आचण डो्यावरील 

दह्याने त्यािी कवटी मऊ नी डोके नरम झाले आहे.” असे िो गृहस्थ आपल्या मनाि म्हणाला. त्यािा असा 
चविार िालभ  असिानाि सँको त्यािेकडे गेला, आचण आपल्या धन्याला त्याच्या अचविारी प्रयत्नापासभन 
परावृत्त करण्यािी चवनंिी सँकोने त्यानंा केली व िो म्हणाला, “अहो, चप्रय महाशय, त्या कसहावर माझे धनी 
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िुटभन पडणार आहेि, त्यानंा कसेही करून थोपवा. म्हणजे िी मोठी दया होईल. नाही िर आपले िुकडे–
िुकडे होिील.” िेव्हा िो गृहस्थ म्हणाला, “काय? िुझा धनी इिका इरसाल वडेा आहे काय की अशा उग्र 
पशभवर िो हल्ला करील, अशी िीिी िुला वाटावी?” सँको म्हणाला, “काय सागंभ, महाराज? िो वेडा नाही, 
पण बेफाम धाडसी आहे.” िेव्हा िो गृहस्थ उत्तरला, “त्यानंा काही अपाय न व्हावा, यािी काळजी मी 
घेईन.” म्हणभन िो डॉन चक्व्झोटकडे गेला. त्यावेळी िे कसहाच्या व्यवस्थापकाला कपजरा उघडण्यािा 
आग्रह करीि होिे. त्यानंा िो गृहस्थ म्हणाला, “महाशय, चशलेदारानंी साहसे करावीि. पण िी अशी 
असावीि की, त्यािभन िे सुरचक्षिपणे बाहेर येण्यािी थोडी–फार िरी आशा असावी. ज्याि पभणय चनराशाि 
होण्यािा संिव आहे, अशी साहसी कृत्ये त्यानंी करू नयेि. कारण जे धैयय नव्हे–वडेे साहस ठरण्यािा 
संिव आहे– िे खरे धैययि नव्हे– वडेेपण होय. चशवाय, हे कसह काही िुमच्यावर िालभन आले नाहीि. 
राजाला नजराणा म्हणभन िे पाठचवलेले आहेि. म्हणभन त्यानंा थाबंवभन धरणे ककवा त्यािंी गाडी थोपचवणे हा 
काही सन्मागय नव्हे.” “अहो, गोड स्विावािे महाराज,” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “आपण येथभन चनघभन जा 
आचण आपल्या गोड गोड चिमण्या–सश्याबरोबर मौजेने खेळि राहा. ज्याला त्याला आपले काम करू द्या. 
हे काम माझे आहे. हे बहाद्दर कसह माझ्याशी लढण्यासाठी पाठचवले आहेि की नाहीि? हे मला िागंले 
कळिे.” नंिर व्यवस्थापकाकडे वळभन िे म्हणाले, “अरे बदमाषा! उघड िे कपजरे िाबडिोब. नाही िर मी 
माझ्या िाल्याने िुला या गाडीि चखळभन–खोिभन ठेवीन, हे मी शपथेवर सागंिो.” 

 
त्या चवलक्षण चन सशस्त्र चपशाच्चािा िो चनधार ऐकभ न गाडीवान ओरडला, “िल्या गृहस्था, माझ्यावर 

दया कर आचण मला माझी खेिरे प्रथम बाहेर नेऊ दे, म्हणजे हे कसह बाहेर पडेपयंि मी त्या खेिरासह 
श्य चिि्या त्वरेने धो्यािभन चनसटेन. एकदा का िे कसह त्या चबिाऱ्या खेिरावर िुटभन पडले. म्हणजे 
माझा कायमिा सत्यानाश होईल. अहो, काय सागंभ? ही गाडी आचण ही खेिरे–हीि काय िी माझे पोट 
िरण्यािी साधने जगाि आहेि.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट खेकसले, “अरे िेकडा, नेिळटा! घेऊन जा िी 
खेिरे िाबडिोब िुला वाटेल चिकडे. पण िुला लवकरि कळभन येईल की, अशी सावधचगरी िभ घेण्यािे 
काहीि कारण नव्हिे आचण हा सारा खटाटोप िुला टाळिा आला असिा.” िेव्हा आपली खेिरे बाहेर 
नेण्यािी गाडीवानाने जास्िीि जास्ि जलदी केली. त्यावळेी व्यवस्थापक श्य चिि्या मोठ्या आवाजाि 
ओरडि होिा, “अहो, येथे जमलेल्या सवय माणसानंो, हे कपजरे उघडभन त्यािील कसह मोकळे सोडण्यास हा 
मला माझ्या इच्छेचवरुद्ध िाग पडि आहे, याला िुम्ही साक्ष आहा. यापुढे हे मोकळे झालेले कसह जे जे 
म्हणभन उत्पाि करिील आचण हानी करिील, माझा मुशाचहरा चन माझी फी यािंी जी हानी होईल त्या 
सवांिी जबाबदारी या गृहस्थावर राहील, हे मी त्याला बजावभन सागंि आहे. आचण महाराज, मी कपजरे 
उघडण्यापभवी आपण श्य त्या त्वरेने येथभन दभर जाव.े माझ्यासंबधंी म्हणाल िर, हे कसह मला काही अपाय 
करणार नाहीि, हे मला माहीि आहे.” त्या गृहस्थाने डॉन चक्व्झोट यानंा िी वडेपट गोष्ट करण्यापासभन 
परावृत्त करण्यािा पुनेः एकदा प्रयत्न केला, आचण िो म्हणाला, “असा महान अनथय आपल्यावर अकारण 
ओढवभन घेऊन आपण मृत्यभला आमंत्रण देि आहा.” याला डॉन चक्व्झोट यानंी काहीि उत्तर चदले नाही. 
आपल्याला काय करावयािे आहे, िे त्यानंा माहीि होिे. िो गृहस्थ पुनेः म्हणाला, “आपण काय करीि 
आहा, यािा चविार करा. खचिि आपण फार मोठी िभक करीि आहा.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “बरं 
आहे, महाराज, जे कृत्य शोकदायक होईल असे िुम्हाला वाटिे, िे आपण पाहभ नये, अशी जर िुमिी इच्छा 
असेल िर आपल्या घोडीला िुम्ही टाि मारा आचण आपल्या सुरचक्षिपणािी िरिभद करा.” 
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हे सारे बोलणे ऐकभ न व डोळ्यािं पाणी आणभन सँको आपल्या धन्याकडे गेला आचण म्हणाला, 
“मालक, असले हे दारुण कृत्य करू नका. यापभवी आपण आपल्या आयुष्ट्याि पवनि््या, कापड–
चगरण्या वगैरेिे जे आघाि सोसले, िे सारे आिाच्या प्रसंगापुढे पोरखेळ आहेि. महाराज, या प्रकाराि 
जादभचबदभ काही नाही, हे लक्षाि घ्या. कपजऱ्याचं्या फटीिभन मी आत्ताि डोकावभन पाचहले, िेव्हा मला खऱ्या 
कसहािा पजंा चदसला, अशी मला खात्री वाटिे. आचण िो पजंा िरी केवढा हो? िो ज्यािा असेल, िो कसह 
डोंगराएवढा मोठा असेल, असे मला वाटिे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरेरे! गरीब चबिारा सँको! 
िुझ्या िीिीमुळे िो कसह अध्या परृ्थवीएवढा मोठा होईल. जा, सँको जा, िभं मला येथे सोडभन जा. मी जर येथे 
पिन पावलो, िर आपला जुना करार िुझ्या ध्यानाि आहेि. डस्ल्सचनयाकडे प्रयाण कर, एवढेि मी 
सागंिो.” आणखीचह काहंीबाही िे बोलले. त्यावरून िे आपला वेडपट चविार सोडिील, या आशचे्या 
चठकऱ्या झाल्या. चहरव्या वषेािील गृहस्थाने त्यानंा चवरोध केला असिा, पण त्याचं्याजवळ अचधक शसे्त्र 
आहेि, हे पाहभन आचण वेड्या माणसाशी सामना करणे शहाणपणािे नाही, असा चविार करून त्याने 
आपल्या घोडीवरून पळ काढण्यािी संधी साधली. डॉन चक्व्झोट व्यवस्थापकाला दम देिि होिे. सँकोने 
आपल्या गाढवावरून पळ काढला आचण गाडीवानाने आपल्या खेिरावंरून धभम ठोकली. कसह मोकळे 
सुटण्यापभवी त्याचं्या गाडीपासभन आपण श्य चििके दभर जाण्यािा जास्िीि जास्ि प्रयत्न प्रत्येकजण करीि 
होिा. चबिाऱ्या सँकोला वाटले, कसहानी आपल्या मालकाला आपल्या पजंाि पकडले आहे आचण त्यािी 
शिंरी िरली आहे. आपल्या धन्याच्या मृत्यभमुळे िो गळा काढभन रडभ  लागला आचण आपल्या दुदैवाला चशव्या 
देऊ लागला. ‘कोणत्या क्षणी मी माझ्या धन्याच्या सेवलेा पुनेः आलो?’ असे िो िळमळभन बोलभ  लागला. 
असे त्यािे कं्रदन चन आकं्रदन िालभ  असिानाि, त्या कसहापासभन श्य चिि्या त्वरेने दभर जाण्यासाठी 
त्याने चबिाऱ्या गाढवाला िमकावले. पळ काढलेली माणसे िागंली दभर गेलेली आहेि, हे पाहभन िो 
व्यवस्थापक डॉन चक्व्झोटशी पभवीप्रमाणेि पुनेः युस््िवाद करू लागला आचण चवनवण्या करू लागला. पण 
चशलेदारजींनी त्याला पुनेः साचंगिले, “िुमिी सारी कारणे चन चवनवण्या व्यथय आहेि. आिा िकार शब्द 
काढभ  नका. ित्काळ येथभन हला.” पुढील कपजरा उघडण्यास व्यवस्थापकाला वेळ लागला. िोपयंि डॉन 
चक्व्झोट स्विेःशीि वाद करीि होिे, आपण कसहावर पायी उिे राहभन हल्ला करावा की घोड्यावरून? पभणय 
चविारािंी त्यानंी असे ठरचवले की, पायी उिे राहभनि हल्ला करावा. नाही िर कसहािी सवय नसलेला 
रोचझनाटं त्याना पाहभन सैरावैरा धावि सुटेल. म्हणभन त्यानंी आपल्या घोड्याला मोकळे सोडले, आपला 
िाला बाजभस फेकला, आपली ढाल हािाि घट्ट धरली आचण आपली समशरे बाहेर काढली. नंिर 
चविारपभवयक पावले टाकीि, चनियय अंिेःकरणाने आचण ईश्वरावर व नंिर लेडी डस्ल्सचनयावर हवाला ठेवभन, 
िे त्या कपजऱ्याच्या अगदी दाराशी उिे राचहले. 

 
[येथे या सत्यचनष्ठ इचिहासाच्या लेखकाला कथा–कथनािा धागा िोडल्याचशवाय रहावले नाही. 

आिययिचकि होऊन आचण आनंदाने व उत्साहाने ओसंडभन जाऊन, इचिहासकाराने पुढील उद गार काढले 
आहेि– “अरे अत्यंि उदार वीरा! शभर चन असीम धाडसी डॉन चक्व्झोट डी ला मािंा! अरे शौयाच्या िव्य 
आदशा! सवय स्पॅचनश चशलेदारािंा अलंकार चन मानकबदभ असणारा डॉन इम्यान्युएल डी चलअन यािा िभ 
दुसरा अविारि आहेस. िुझ्या या चवस्मयकारक कृत्यािे वणयन मी कोणत्या शब्दाने करू? त्यािे चित्रण मी 
कोणत्या रंगाने करू? खरोखर, िुझे हे साहस मानवी श्िीच्या पलीकडिे आहे. त्यािी सत्यिा पुढील 
चपढ्यानंा पटचवण्यासाठी मी कोणिी िाषा वापरू? अरे, िुझ्या श्रेष्ठ गुणािंी प्रशसंा करण्यासाठी मी कोणिे 
शब्द घडवभ? आचण त्या गुणािंी स्िुचि–स्िोते्र मी कशी रिभं? मी अचिशयो्िीिी चकिीही रास रिली, िरी 
िी िुझ्या गुणापंुढे ठेंगणीि ठरेल! अरे, िभ एकाकी, पायी, एका हािाि फारशी धार नसलेली िलवार, आचण 
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दुसऱ्या हािाि फारशी िक्कम नसलेली ढाल. अशा अवस्थेि असभनही, केवळ आपल्या चनिययिेच्या चन 
उदात्तिेच्या बळावर िभ दोन प्रिडं कसहाचं्या रानटी श्िीशी टक्कर देण्यास उिा आहेस, हे केवढे आियय! 
चलचबयाच्या वाळवटंाि एवढे प्रिडं कसह कधीि गरजले नाहीि. ला मंिाच्या बहाद्दर मदा! िुझी अिुल्य 
कृत्येि िुझी स्िुिी योग्य प्रकारे करू शकिील आचण जगाला स्स्िचमि करिील. िी स्िुिी ऐकभ न कीर्मि–
देविेिे िोंडि बदं होईल. महाकाव्यािा चवषय होऊ शकणाऱ्या या िुझ्या पराक्रमािे वणयन करण्यास 
माझ्याजवळ पुरेशी श्िी नाही.” इचिहासकारािे आियोद गार येथे संपले आचण येथभन इचिहास पुढे िालभ  
झाला.] 

 
डॉन चक्व्झोट यािंा िो पचवत्रा पाहभन, आचण कसहानंा बाहेर न काढणे अश्य आहे— कारण, िसे 

केल्यास या बेफाम चशलेदारािा राग ओढवभन घ्यावा लागेल— हे जाणभन, त्या व्यवस्थापकाने पुढील 
कपजऱ्यािे दार सिाड उघडले. िेथे मी साचंगिल्याप्रमाणे, कसहािा नर होिा. त्यािे स्वरूप राक्षसासारखे 
प्रिडं होिे आचण अत्यंि िीषण होिे. त्या कसहाने पचहली गोष्ट ही केली की, आपल्या कपजऱ्याि िो लोळला 
आचण वाटोळ्या फेऱ्या मारू लागल्या. नंिर त्याने आपला एक पजंा िाणला, आपले दाि बाहेर काढले 
आचण आळस देऊन िो जागा झाला. त्यानंिर त्याने बराि वळे िोंड उघडले आचण जािंई चदली व आपले 
ियंकर सुळे दाखचवले. नंिर आपली िली रंुद अशी जीि त्याने फभ ट-दीड फभ ट बाहेर काढली आचण त्या 
चजिेने आपल्या डोळ्यािंील व िेहऱ्यावरील धभळ िाटली. एवढे केल्यानंिर त्याने आपले डोके 
कपजऱ्याबाहेर काढले आचण आपल्या डोळ्यानंी िो टक लावभन पाहभ लागला. िे डोळे म्हणजे अग्नीिे दोन 
धगधगीि चनखारेि! प्रत्यक्ष धैयय–देविेच्या उराि धडकी िरवील, असे िे दृश्य आचण िी हालिाल! पण, 
डॉन चक्व्झोट फ्ि टक लावभन चिकडे पहाि होिे. आपला उग्र प्रचिस्पधी आपल्या स्थानापासभन उडी 
घेऊन बाहेर केव्हा पडिो आचण आपल्या आटो्याि केव्हा येिो, म्हणजे आपण आपले शौयय दाखवभ आचण 
त्या राक्षसािे िुकडे–िुकडे करून टाकभ , अशी आशा िे करीि होिे. त्याचं्या मभखयपणामुळे अशा आशचे्या 
उंि मनोऱ्यावर िे जाऊन बसले होिे. पण त्याचं्या पोकळ डौलािी चन पराक्रमािी काहीि दखल त्या उदार 
कसहाने घेिली नाही िो चजिका गर्मवष्ठ होिा, त्यापेक्षा अचधक सौम्य होिा. थोडा वेळ इकडे–चिकडे पाहभन 
त्याने आपली शपेटी हालचवली आचण आपले ढंुगण डॉन चक्व्झोट यानंा दाखचवले. नंिर िी स्वारी आपल्या 
खोलीमध्ये अत्यंि संिुष्टपणाने पडभन राचहली. हे पाहभन डॉन चक्व्झोट यानंी व्यवस्थापकाला हुकभ म चदला, 
“िभ आपल्या काठीने त्याला चडविभन उठव आचण त्यािी इच्छा असो–नसो, त्याला बाहेर येण्यास िाग 
पाड.” िेव्हा व्यवस्थापकाने उत्तर चदले, “छेेः छेेः महाराज, मी असे करू शकि नाही. िसे केले िर मी 
प्राणास मुकेन. मी जर त्याला चडविले, िर िो प्रथम माझेि िुकडे िुकडे करील, ही मला खात्री आहे. 
महाराज, आजच्या चदवसािे आपले काम झाले, असे समजभन आपण संिोष मानावा, असा माझा सल्ला आहे. 
ज्याच्या खादं्यावर डोके आहे, असा वीराग्रणीही एवढेि करू शकेल. यापुढे आिा जाऊ नका, अशी माझी 
आपल्याला प्राथयना आहे. कपजऱ्यािे दार उघडलेले आहे आचण त्याच्याबाहेर येणे न येणे कसहाच्या मजीवर 
आहे. आपण त्यािी वाट पाचहली. पण िो आपल्या िेहऱ्याकडे नजर टाकण्यािी पवा करीि नाही. पचहल्या 
प्रथम िो कपजऱ्यािभन बाहेर आला नाही, यावरून आज संबधं चदवस िो बाहेर पडणार नाही, असे मी खात्रीने 
सागंिो. आपण आपले महान् धैयय पुष्ट्कळि प्रगट केले आहे. आपल्या शत्रभला आव्हान देऊन त्यािी 
रणके्षत्रावर वाट पाहण्यापेक्षा अचधक काही करणे, हे कोणािेही कियव्य नसिे. कसह जर बाहेर आला नाही, 
िर िो त्यािा दोष होय. आव्हान देणाऱ्याला मान चमळेल आचण िे न स्वीकारणाऱ्यािी छीेः थभ होईल.” 
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डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “खरे आचण. इमानी दोस्िा, िल, कपजऱ्यािे दार बदं कर आचण मी काय 
केल्यािे िभ पाचहले आहेस, िे आपल्या हािाने चलहभन, िुला श्य चिि्या चवस्िृि स्वरूपाि, मला एक 
चशफारस–पत्र चलहभन दे. िु कसह बाहेर येण्यासाठी कपजरा कसा उघडलास? िो बाहेर येईल म्हणभन मी 
कशी वाट पाचहली? आचण िो बाहेर कसा आला नाही? िो बाहेर आला नाही िरी त्याला वेळ देण्यासाठी 
मी कसा थाबंलो? िरी माझी िेट न घेिा, िो आपली शपेटी वळवभन पडभन कसा राचहला– हे सारे, सारे िभ 
त्या चशफारस–पत्राि सचवस्िरपणे चलही. याहभन अचधक काही करणे हे माझे कियव्य नाही. जादभगार 
चकिीही बढाई मारोि, ईश्वर सत्यािा, न्यायािा आचण चशलेदारीिा उत्कषय केल्याचवना राहाि नाही. मी 
साचंगिल्याप्रमाणे िे दार लाव. आपल्यापासभन जे लोक पळभन गेले, त्यानंा मी खुणा करून परि बोलाविो. 
म्हणजे िुझ्याि िोंडभन त्यानंा माझ्या या पराक्रमािा पोवाडा ऐकावयास चमळेल.” व्यवस्थापकाने िसे केले. 
डॉन चक्व्झोट यानंी आपल्या िाल्याच्या टोकावरील हािरुमाल उिलला आचण हविे फडफडचवला (याि 
रुमालाने त्यानंी आपल्या िेहऱ्यावरील दही पुसले होिे.) आचण त्या पळपुट्या लोकानंा श्य चिि्या 
मोठ्या आवाजाने साद घािली. पण, छेेः िे पळाले िे पळालेि. पळि असिाना िे एकसारखे मागे पहाि 
होिे. चहरव्या वशेािील गृहस्थ त्याचं्या अग्रिागी होिा आचण बाकीिे लोक गट करून दौडि होिे. 

 
शवेटी सँकोने पाढंऱ्या चनशाणािी खभण पाचहली आचण बाकीच्या लोकानंा हाक मारून िो म्हणाला, 

“थाबंा, माझा धनी आपल्याला बोलावीि आहे. त्याने त्या कसहानंा िीि केले नसेल, िर मला फाशी द्या.” हे 
ऐकिाि त्या सवांनी आपली िोंडे वळचवली. आपले चनशाण फडफडवीि असणारे डॉन चक्व्झोट त्याचं्या 
नजरेस पडले. िेव्हा त्यािंी िीिी थोडी कमी झाली आचण िे आस्िे आस्िे परि यावयास चनघाले. त्यानंा 
डॉन चक्व्झोट यािंा आवाज स्पष्टपणे ओळखिा आला. मग िे गाडीजवळ गेले. िे जवळ येिाि डॉन 
चक्व्झोट गाडीवानाला म्हणाले, “ये, चमत्रा ये, िुझी खेिरे पुनेः गाडीला जोडा आचण आपला प्रवास पुढे 
िालभ  कर. आचण सँको, मी या दोघानंा थाबंचवले, यािी नुकसान–िरपाई करण्यासाठी गाडीवान आचण 
व्यवस्थापक या दोघानंा दोन नाणी देऊन टाक.” सँको, आनंदाने ओरडला, “व्वाेः! िे मी मनापासभन 
करीन. पण कसहािें काय झाले? िे मेले की चजविं आहेि?” नंिर व्यवस्थापकाने अत्यंि चशष्टािाराने सारा 
वृत्तािं चनवेदन केला. डॉन चक्व्झोटच्या शौयािे वणयन श्य चिि्या कौशल्याने आचण अचिशयो्िीने 
करण्यास िो िुकला नाही. “या वीर–पुरुषाच्या केवळ दशयनानेि कसह इिका घाबरला की, आपल्या 
बालेचकल्ल्यािभन बाहेर येण्यािे त्याच्या मनाि येईना. त्याला धैयय होईना. िो बाहेर यावा म्हणभन आम्ही चकिी 
िरी वळे कपजऱ्यािा दरवाजा उघडा ठेवला होिा. त्याला स्िीने बाहेर काढावे, अशी चशलेदारसाहेबािंी 
इच्छा होिी. पण मी त्यानंा परखडपणे साचंगिले, िसे करणे म्हणजे ईश्वरावर फार िार टाकण्यासारखे 
होिे. िेव्हा कसहानंा पुनेः कपजऱ्याि कोंडभन ठेवण्यास त्यानंी मोठ्या नाशुषीने मला परवानगी चदली.” 

 
डॉन चक्व्झोट आपल्या सेवकाला म्हणाले, “ठीक आहे सँको, या प्रकरणाबद्दल िुला काय वाटिे? 

जाचिविं शौयावर जादभिी मात्रा िालभ  शकेल काय? छेेः, हे जादभगार कदाचिि माझे यश चहरावभन घेऊ 
शकिील, पण माझ्या मनािा मोठेपणा कोणालाही आकज्यि वाटेल.” साराशं, सँकोने गाडीवान व 
व्यवस्थापक यानंा दोन नाणी चदली. गाडीवानाने आपली खेिरे जंुपली आचण व्यवस्थापकाने डॉन चक्व्झोट 
यािें त्याचं्या उदार देणगीबद्दल आिार मानले आचण विन चदले, “मी जेव्हा दरबाराि जाईन िेव्हा खुद्द 
राजेसाहेबानंा आपला पराक्रम चनवदेन करीन.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “व्वाेः एवढा पराक्रम 
गाजचवणारा माणभस कोण आहे, यािी िौकशी राजेसाहेबानंी केली िर त्यानंा िभ सागं की, िो ‘कसहाधीश 
चशलेदार’ आहे. आिापयंि मी ‘दुेःखी िेहऱ्यािा चशलेदार’ असे नामाचिमान धारण केले होिे. पण यापुढे मी 
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हे नाव घेण्यािे योजले आहे. असे करण्याने मी चशलेदारािंी प्रािीन परंपराि पुढे िालवीि आहे. िे आपल्या 
मजीस येईल चिि्या वेळा ककवा त्याच्या चहिास धरून असेल चिि्या वळेा आपली नाव ेबदलीि असि.” 
यानंिर गाडी आपल्या मागाने गेली आचण डॉन चक्व्झोट, सँको व चहरव्या वषेािील गृहस्थ हेही आपापल्या 
वाटेने गेले. चहरव्या वषेािील गृहस्थ डॉन चक्व्झोटिे चनरीक्षण इिका वळे करीि होिा की, त्याला एक 
शब्द बोलण्यास सवड सापडली नाही. समंजसपणा आचण बेफामपणा यािें चवचित्र चमश्रण त्याला त्यािें 
ठायी आढळले. या इचिहासाच्या प्रथम खंडाशी िो अपचरचिि होिा. िो खंड त्याने वािला असिा िर 
चक्व्झोटाचं्या उ्िींिे ककवा कृिींिे आियय त्याला वाटले नसिे. पण त्याचं्या वडेेपणािे स्वरूप माहीि 
नसल्यामुळे त्या गृहस्थाला वाटले, “हे चशलेदार समंजस आहेि– त्यानंा फ्ि अधभनमधभन झटके येिाि— 
त्याचं्या संवादाि पुरेसा चववेक आचण िािुयय चदसभन येिे. पण त्याचं्या साऱ्या कृिी स्वैर, बेफाम आचण न 
उलगडण्यासारया असिाि. दह्याने िरलेले चशरस्त्राण आपल्या डो्यावर ठेवणे आचण नंिर िे दही 
जादभगारानंी आणभन ठेवलेले असेल असे मानणे, यापेक्षा अचधक वडेेपणा दुसरा कोणिा असभ शकेल? आचण 
कसहाशी लढि खेळण्यािा सावशे प्रयत्न करण्यापेक्षा अचधक बेफामपणा दुसरा कोणिा असभ शकेल?” 

 
त्या गृहस्थािे असे स्वगि िालले असिाना, डॉन चक्व्झोट मध्येि म्हणाले, “महाशय, मी अगदी 

पुरापुरा वडेा आहे, असे िुम्ही चनेःसंशय समजा–आचण खरेि, माझ्या कृिीवरून मी िसाि चदसिो. पण 
मला हे सागंभ द्या की, िुम्ही समजिा चििका मी वडेा नाही आचण माझी अक्कल मंद नाही. एखाद्या चवस्िीणय 
मदैानावर िाललेल्या साठमारीि, राजेसाहेबाचं्या समक्ष, चपसाट बैलाच्या अंगाि एक शभर चशलेदार आपला 
िाला खुपसि आहे– हे चित्र चकिी उदात्त चदसिे! िसेि एखाद्या मौजेच्या सामन्याि, िोहोबाजभंनी 
िळपणाऱ्या पोलादी कठड्यािभन ककवा लष्ट्करी कवायिी करून, आपले शौयय प्रगट करणाऱ्या दरबारी 
उमरावाचं्या रागंािभन, आपल्या घोड्यावरून िरधाव उड्या मारीि एखादा चशलेदार येिो— िे चित्र चकिी 
उदात्त चदसिे! िेथे ज्या ज्या घटना होिाि, त्या साऱ्या केवळ मनोरंजनाथय असिाि– आचण िरीही त्या 
राज-दरबाराच्या िभषण मानल्या जािाि! पण याहीपेक्षा अचधक उदात्त व्य्िी म्हणजे धवल कीिीच्या 
लालसेने पेटलेला जो चशलेदार राना–वनािभन िटकिो, चनजयन अरण्यािभन संिार करिो, जंगले, 
आडरस्िे, डोंगर व दऱ्या–हे सारे ओलाडंभन संकटाच्या खाईि उडी घेिो आचण सवाना सुख देणािा प्रयत्न 
करिो, िो! होय, मी पुनेः सागंिो, एखाद्या चनजयन जागेिील चवधवेला मदि करणारा चशलेदार हा नागरी 
युविींना उदे्दशभन िाषणे करणाऱ्या दरबारी चशलेदारापेक्षा श्रेष्ठ होय. प्रत्येक चशलेदारािे एक चवचशष्ट कायय 
असिे. दरबारी चशलेदाराने मचहलािंा अनुनय करावा, आपल्या िपकेबाज लवाजम्याने राज-दरबार 
सुशोचिि करावा आचण गरीब लोकानंा िमिमीि मेजवानी द्यावी. मेजवान्या आचण सामने घडवभन आणभन 
त्याने आपले वैिव, औदायय आचण दािृत्व प्रगट करावे– आपले पाचवत्र्यही प्रकाशाि आणाव.े या सवय 
गोष्टीमुळे िो आपल्या अचधकारािी कियव्ये पार पाडीि असिो. पण भ्रमण करणाऱ्या चशलेदाराने जगाच्या 
साऱ्या कोनाकोपऱ्याि संिार केला पाचहजे, अत्यंि गुंिागुंिीच्या जंगलाि चशरले पाचहजे आचण क्षणोक्षणी 
असाध्य गोष्टी साध्य करण्यािा प्रयत्न केला पाचहजे. ओसाड अरण्याि त्याने हविेे िडाखे सोसाविे, 
सभयाच्या अत्यंि प्रखर चकरणािंी दाहक उष्ट्णिा सहन करावी आचण वाऱ्यािे झंझावाि चन बफािे प्रपाि यािें 
आघाि सहन कराविे. कसहाला पाहभन िो ियिीि होि नाही, िजंुगानंा पाहभन िो घाबरि नाही आचण दुष्ट 
चपशाच्चे त्याच्या कायाि अडथळा आणभ शकि नाहीि. अशी चवघ्ने शोधण्यासाठी बाहेर पडणे, त्याचं्याशी 
धडाडीने सामना करणे आचण त्या सवांवर चवजय चमळचवणे– हे त्यािे प्रधान कायय होय– योग्य कियव्य होय. 
अशा धडाडीच्या चशलेदारापंैकी मी एक व्हाव,े असे माझ्या नचशबाने ठरचवलेले आहे. त्यामुळे माझ्या 
व्यवसायाच्या कके्षि जे जे येिे असे मला वाटिे, िे कृत्य करण्यािा प्रयत्न करणे, हे मी माझे कियव्य 
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समजिो. त्यामुळेि मी त्या कसहाशी सामना करण्यास आिाि प्रवृत्त झालो होिो. िसे करणे अत्यंि 
साहसािे आहे, यािी जाणीव मला होिी. िरीही िो सामना करणे हे माझे िात्काचलक कियव्य आहे, असे मी 
ठरचवले. कारण मला हे पके्क माहीि आहे की, चिते्रपणा आचण धैयय–याचं्या अचनष्ट चन आत्यंचिक टोकामध्ये 
पराक्रमािा सद गुण वास करीि असिो. पण हे चनचिि की, शौयय कमी पडल्यामुळे चिते्रपणाच्या सीमेवर उिे 
रहाण्यापेक्षा एखाद्या वीर–पुरुषाने साहसािी अचविारी मयादा गाठणे, िागंले. उधळ्या माणसाला, कंजभष 
होण्यापेक्षा उदार होणे, जसे सोपे असिे, िसे कणखर चन साहसी माणसाला खरा शभर बनणे, चित्र्या 
माणसाने शभर होण्यापेक्षा सोपे असिे. म्हणभन राज्यमान्य राजेश्री डॉन डीएगो, अशी धाडसी कृत्ये करिाना 
थोडासा मयादाचिक्रम झाला आचण वाजवीपेक्षा अचधक शौयय दाखचवले गेले, िर िे, कमी शौयय 
दाखचवण्यापेक्षा िागंले, हे लक्षाि ठेवा.” 

 
डॉन डीएगो याने उत्तर चदले, “महाराज, आपण जे काही बोलला आचण जे काही केले, िे सवय 

िकाच्या सभक्ष्म चनयमानंा धरून आहे, असे मला वाटिे. चशलेदारीिे सवय चनयम चन चवचध–चनषेध नष्ट झाले, 
िरी िे आपल्यापासभन पुनेः चमळचविा येिील असे मला वाटिे. िे सवय आपल्या अंिेःकरणाच्या 
जामदारखान्याि सुरचक्षिपणे ठेवलेले आहेि, असे चदसिे. पण चशलेदारसाहेब, आिा उशीर होि िालला. 
आपल्या गावी–माझ्या घरी–जाऊन पोिण्यासाठी आपण थोडी घाई करू या. आिापयंि आपण शरीरािे 
नसले िरी, चनदान मनािे पचरश्रम (आचण मानचसक श्रम शरीरावरही पुष्ट्कळदा पचरणाम करिाि.) खभपि 
केलेले आहेि, हे खचिि. त्यानंिर आपल्याला अवश्य असणारी चवश्रािंी आपण माझ्या घरी घ्यावी.” डॉन 
चक्व्झोट उत्तरले, “महाशय, आपले हे चनमंत्रण म्हणजे मी मोठीि कृपा समजिो.” नंिर पभवीपेक्षा जरा 
जलद िालभन िे दुपारी सुमारे दोन वाजिा खेड्याि जाऊन पोहोिले आचण डॉन डीएगोिे घर त्यानंी 
गाठले. आिा डॉन चक्व्झोट डॉन डीएगो याला “चहरव्या अंगरयािा चशलेदार” म्हणभन संबोधभ लागले. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि १८ 
 

णहरव्या अांगरख्याच्या णिलेदाराच्या णकल्ल्यात–ककवा घरात– 
डॉन णिक्झोट याांचा सत्कार कसा झाला, त्याचा वृत्ाांत आणि 

दुसरे काही णवलक्षि उतारे. 
 
डॉन चक्व्झोट यानंा िेथे असे आढळले की, खेड्यािील पद्धिीप्रमाणे चमराडंािा डॉन डीएगो यािे 

घर ऐसपैस होिे. त्याच्या दारावर ओबड–धोबड दगडामंध्ये कुटंुबािे वशंचिन्ह कोरले होिे, अंगणाि 
दुग्धशाला होिी, दारापुढील कमानीखाली िळघर होिे आचण घराच्या िारी बाजभंना सामान्यिेः टोबोसो येथे 
ियार झालेले मोठमोठे राजंण होिे. िे सारे ग्रामीण वैिव पाहभन डॉन चक्व्झोट यानंा मंिरलेली आचण 
रूपािंचरि झालेली आपली डल्सीचनया आठवली. िेव्हा त्यानंी एक मोठा सुस्कारा सोडला आचण 
आपल्याजवळ कोण आहे आचण िो काय म्हणेल, यािी पवा न करिा, त्याचं्या मुखािभन पुढील काव्योद गार 
बाहेर पडले— 

 
प्रचिजे्ञ! एकदा िभं । सौय–शािंी दीधली ॥ 
आजही सौयाचस देसी । दुेःख धाव ेसोबिी ॥ 
 
हे टोबोसोच्या राजंणानंो, माझ्या अत्यंि कटु दुेःखास कारण असणाऱ्या गोड प्रचिजे्ञिे चविार, 

िुम्हाला पाचहल्यामुळे, माझ्या मनाि जागृि होि आहेि.” डॉन डीएगो यािा मुलगा चवद्याथी आहे आचण 
त्यािा कल काव्याकडे आहे, असे बोलले जाि होिे. िो आपल्या आईसह आपल्या चपत्यािे स्वागि 
करण्यासाठी घरािभन बाहेर आला होिा. त्याच्या कानी वरील शब्द पडले. आपल्या वचडलानंी 
आपल्याबरोबर कोण हा चवचित्र प्राणी आणला आहे, हे पाहभन त्या मायलेकानंा फार आियय वाटले. डॉन 
चक्व्झोट रोचझनाटंवरून खाली उिरले, िे आपल्या घर–धचनणीच्या हािािे िुंबन घेण्यािी सभ्य इच्छा 
मनाि धरून. डॉन डीएगो अत्यंि सौजन्याने म्हणाले, “बाईसाहेब, हे गृहस्थ म्हणजे ला मािंा येथील डॉन 
चक्व्झोट होि. जगािील अत्यंि ििुर चन शभर असे िे एक चशलेदार आहेि. त्याचं्या गुणवते्तला आचण 
आपल्या नेहमीच्या चशष्टािाराला अनुरूप अशा रीिीने आपण त्यािें स्वागि करावे, अशी माझी चवनंिी 
आहे.” त्यानंिर डोना चखस्स्िना (त्या बाईिे हे नाव) चहने त्यािें अत्यंि पे्रमाने आचण आदरिावाने स्वागि 
केले. त्या स्वागिाला डॉन चक्व्झोट यानंी योग्य िे संुदर उत्तर चदले. नंिर िे आचण िो िरुण याचं्यामध्ये 
स्वागिािे जवळजवळ िसेि प्रकार घडले. िो िरुण बुचद्धमान व चवनोदी असावा, असे त्याच्या 
बोलण्यावरून डॉन चक्व्झोट यानंी िाडले. 

 
[येथे इचिहास–लेखकाने डॉन डीएगोच्या घरािील प्रत्येक वस्िभिे प्रदीघय वणयन चदलेले आहे– 

घरािील िाडंीकंुडी आचण सामानसुमान यािंी जंत्री जोडलेली आहे. खेड्यािील सधन माणसाच्या घरािे 
जे वैचशष्ट्ट्य असिे िेही त्याने येथे नोंदले आहे. पण िाषािंरकाराला असे वाटिे की, अशा बारीकसारीक 
गोष्टी आचण चकरकोळ वस्िभ यािें वणयन टाळणे बरे. कारण या इचिहासाच्या मुय चवषयाला त्या धरून 
नाहीि. अशा नीरस व बेिव वणयनाने चवषयािंर करून इचिहास चलचहण्यापेक्षा िो िरीव सत्यावर 
उिारलेला असला पाचहजे.] 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

एका िागंल्याशा खोलीि डॉन चक्व्झोट यानंा नेण्याि आले. िेथे सँकोने त्याचं्या अंगावरील 
चिलखि काढभन घेिले. मग आमिे चशलेदारजी िड्डी–बडंीमध्ये चदसभ लागले. त्या कपड्यावंर चिलखिािी 
धभळ माखलेली होिी. एखाद्या चवद्यार्थयाप्रमाणे त्यानंी आपल्या गळ्यािोविी एक साधी पट्टी बाधंलेली होिी. 
त्याचं्या पायावंर पट्ट्ट्या–पट्ट्ट्यािें पायमोजे होिे आचण पायाि कािड्यािे बभट होिे. त्यानंी आपली 
चवश्वासभ िलवार एका कािडी पट्ट्ट्याला टागंभन आपल्याजवळ ठेवली होिी. त्या कािडी पट्ट्ट्यावंरून 
पुष्ट्कळ लोकािंा असा ग्रह होि असे की, त्यानंा मभत्राशयाच्या चवकारािा त्रास दीघयकाळ होि असावा. त्यानंी 
आपल्या अंगावर िागंल्या िपकीरी कापडािा लाबं झगा घािला होिा. प्रथम त्यानंी आपले डोके व िोंड 
धुिले. त्यासाठी त्यानंा सहा नसल्या िरी पाि बादल्या पाणी लागले. त्या बादल्याचं्या संयेबद्दल वाद 
आहे. त्या बादल्यािंील पाण्याला दह्यािा वास येि होिा, सँकोला खादाडपणामुळे त्याने आपल्या धन्याच्या 
चशरस्त्राणाि िे दुदैवी दही घेिले होिे आचण धन्यािे डोके व िोंड चवद्रभप केले होिे. 

 
अशा पोशाखाि चशलेदारसाहेबािंी स्वारी डौलाने चन उत्साहाने दुसऱ्या खोलीि गेली. आम्ही 

पभवीि उल्लेचखलेला िरुण डॉन लोरेंझो िेथे त्यािंी वाट पहाि होिा. जेवणाच्या टेबलावर िादर पसरली 
जाईपयंि िो त्यािंी सोबि करीि होिा. आपल्या घरी येणाऱ्या पाहुण्यािे स्वागि कसे कराव,े हे 
आपल्याला िागंले कळिे अशी खात्री या पाहुण्यास पटावी, म्हणभन िी घरधनीण िागंले पदाथय 
आणण्यासाठी बाहेर गेली होिी. डॉन चक्व्झोटिा पोशाख होईपयंि, डॉन लोरेंझो याला त्याच्यासंबधंी 
आपल्या वचडलानंा काही चविारण्यास सवड सापडली. त्याने चविारले, “दादा, आपण आपल्याबरोबर हा 
कोण गृहस्थ आणला आहे? त्यािे नाव, त्यािे स्वरूप आचण िुम्ही त्याला चदलेली चशलेदारािी पदवी, यािंा 
चविार करिा त्याचं्याचवषयी काय मि बनवावे, हे मला ककवा माझ्या आईला कळि नाही.” डॉन डीएगो 
उत्तरले, “खरे आहे िे, मुला. मी िुला काय सागंावे, हे मला कळि नाही. मी िुला एवढेि सागंभ शकिो की, 
जगािील अत्यंि मभखयपणािे िाळे करीि असिाना मी त्याला पाचहले आहे. आचण िरीही िी खोडसाळ कृत्ये 
खोडभन टाकण्यासारखे शहाणपणािे हजारो चविार उच्चारिाना मी त्याला ऐकले आहे. पण िभ स्विेःि 
त्याच्याशी बोल आचण त्याच्या बुचद्धमते्तिी नाडी ओळख. त्यािी अक्कल िपासण्यासाठी िुझी अक्कल िालव. 
पण खरे सागंायिे िर त्याच्या शहाणपणापेक्षा यािा मभखयपणा वरिढ आहे असे मला वाटिे.” िेव्हा डॉन 
लोरेंझो हा डॉन चक्व्झोट यािें स्वागि करण्यास गेला. त्या दोघािंा काही सुखसंवाद झाल्यानंिर डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “महाशय, आपल्या गुणानंा मी पभणयपणे पारखा नाही. आपले चपिाजी, चमराडंािे डॉन 
डीएगो, यानंी मला साचंगिले आहे की, िुमिे गुण फार श्रेष्ठ आहेि. चवशषेिेः िुम्ही एक महाकवी आहा.” 

 
िेव्हा त्या िरुणाने उत्तर चदले, “मेहेरबान, मी काव्य करण्यािा कदाचि्  आव आणिो असे म्हणिा 

येईल. पण महाकचव मी मुळीि नाही. ट ला ट करण्यािी मला थोडीफार संवय आहे आचण िागंले गं्रथ 
वािण्यािी आवड आहे, हे खरे. पण कवीच्या ककवा गं्रथकाराचं्या पं्िीि बसण्यािी माझी मुळीि लायकी 
नाही.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िल्या िरुणा, िुझी नम्रिा मला नापसंि नाही. िो गुण कचववगामध्ये 
सहसा सापडि नाही. कारण, प्रत्येक कवीला वाटिे, आपणि काय िे जगािील सवयश्रेष्ठ कचव आहो.” 
िेव्हा डॉन लोरेंझो म्हणाला, “ज्याला अपवाद नाही असा चनयम नाही. असा एखादा माणभस असणे श्य 
आहे की, ज्याला अपवाद नाही असा चनयम नाही. असा एखादा माणभस असणे श्य आहे की, ज्याला कचव 
हे नाव शोिावे, पण जो स्विेःला िसे समजि नसावा.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िे अगदी असंिवनीय 
आहे. पण महाशय, आपल्याला ज्या कचविािें एवढे कोडे पडले आहे, असे आपले चपिाजी सागंिाि, त्या 
कचविा कोणत्या, हे कृपा करून सागंा. ज्याला आम्ही चटप्पणी ककवा रूपािंर म्हणिो, िे जर असेल िर िसे 
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लेखन मला थोडेफार समजेल आचण िे पाहण्याि मला आनंद वाटेल. जर िी रिना काव्याच्या 
पाचरिोषकासाठी केलेली असेल, िर त्या काव्यरिनेला दुसरे बक्षीस चमळेल असे मी माझे मि िुम्हाला 
सागंिो. कारण, पचहले पाचरिोचषक केव्हाही वचशलेबाजीने चदले जािे- आचण िे बहुधा गं्रथकाराच्या 
गुणापेक्षा त्याच्या महान प्रचिष्ठेकडे पाहभनि चदले जािे. मात्त, दुसरे पाचरिोचषक लायक व्य्िींनाि चमळिे. 
म्हणभन चिसरे पाचरिोचषक हे एक प्रकारे दुसरे ठरिे आचण पचहले हे चिसरे ठरिे. आपली चवद्यापीठे पदव्या 
देिाना असेि करिाि. आचण िरीही ‘पचहले पाचरिोचषक चमळचवणारा’ असा मान संपादन करणे ही काही 
साधीसुधी गोष्ट नव्हे.” िे ऐकभ न डाँन लोरेंझो स्विेःशी म्हणाला, “हे सारे बोलणे ठीक आहे. मी याला वडेा 
मानभ शकि नाही. िालभ  द्या हे बोलणे पुढे.” असे मनािल्या मनाि म्हणभन िो डॉन चक्व्झोट यानंा म्हणाला, 
“महाराज, आपला चवद्यालयाशी दाट पचरिय चदसिो. िेव्हा आपण कोणत्या शास्त्रािा चवशषे अभ्यास केला 
आहे, हे कृपया सागंा.” डॉन चक्व्झोट एकदम ओरडले, “चशलेदारीिा. काव्याइिकाि िो िागंला चवषय 
आहे– ककबहुना अचधक िागंला आहे.” डॉन लोरेंझो म्हणाला, “हे शास्त्र कोणिे, िे मला माहीि नाही. फार 
काय, मी त्यािे नावही पभवी कधी ऐकले नाही.” 

 
यावर डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “जगािील सवय शास्त्रािंा–चनदान बहुिेक सवय शास्त्रािंा–

समावशे करणारे हे शास्त्र आहे. त्या शास्त्राि आपण पारंगि आहो, असे जो म्हणिो, त्याला कायद्यािे ज्ञान 
हव.े त्याला संयु्ि व चवि्ि न्याय–शास्त्रािी माचहिी हवी, िरि िो सवय मानवजािीला सन्मागावर आणभ 
शकेल. िो धमयगुरू असला पाचहजे आचण त्याने आपल्या श्रदे्धिे सकारण समथयन केले पाचहजे, िसेि 
युस््िवादाच्या बळावर आपला धमय चसद्ध केला पाचहजे. वैद्यशास्त्राि–चवशषेिेः वनस्पिीशास्त्राि–िो 
चनष्ट्णाि असला पाचहजे; म्हणजे त्याला औषधी वनस्पिींिी माचहिी चमळेल आचण जखमा बऱ्या करणाऱ्या 
वनस्पिी िो चमळवभ शकेल. कारण रानावनाि वैद्यराज िेटिील अशी अपेक्षा कोणाही  चशलेदाराला करिा 
येणार नाही. िो ज्योचिर्मवद असला पाचहजे. आकाशािील ग्रहाचं्या गिी त्याला समजल्या पाचहजेि आचण 
नक्षते्र पाहभन, रात्रीिा कोणिा क्षण आहे, हे ओळखिा आले पाचहजे. िसेि दैवाने आपल्याला कोणत्या 
अक्षाशं–रेखाशंाच्या वािावरणाि फेकभ न चदले आहे, हे त्याने त्यावरून िाडले पाचहजे. िसेि गचणिाच्या 
सवय शाखामंध्ये िो प्रवीण असला पाचहजे. शस्त्रधारी माणसाला गचणिशास्त्रािा उपयोग सिि होि असिो. 
िो चकिी असंय प्रकारानंी होिो, हे सागंणे कठीण! सारे दैवी आचण नैचिक गुण त्याच्या अंिेःकरणाि 
कें चद्रि झाले पाचहजेि, हे मी िुम्हाला सागंण्यािी गरज नाही. याहभन क्षदु्र स्वरूपािी लक्षणे सागंावयािी िर 
त्याला माझ्याप्रमाणे पोहिा यावयास पाचहजे, घोड्याला नाल कसे ठोकाविे हे माहीि पाचहजे आचण त्यािे 
खोगीर व लगाम दुरुस्ि करिा आले पाचहजेि. उच्च दजािे गुण पुनेः सागंावयािे िर, त्यािी ईश्वरावर 
आचण आपल्या हृदयस्वाचमनीवर अव्यचििारी चनष्ठा असली पाचहजे. चविाराने शुद्ध, िाषेने नम्र, कृत्याने शभर 
चन उदार, चवपत्काली शािं, दीनाचंवषयी उदार आचण शवेटी सत्यािे पालन करणारा–मग त्यासाठी प्राण 
गमवाव ेलागले िरी बेहत्तर! उत्तम चशलेदारािी ही लक्षणे होि. िर मग महाराज, आपणि चनणयय द्या की, 
चशलेदारीिे चबरुद धारण करणाऱ्या लोकािें कायय सोपे असिे काय? महाचवद्यालयाि चशकचवल्या जाणाऱ्या 
उत्तमोत्तम अशा सुचवयाि शास्त्रािंी बरोबरी चशलेदारी शास्त्र करू शकणार नाही काय? हे आपणि सागंा.” 

 
डॉन लोरेंझो याने उत्तर चदले, “असे जर असेल, िर अन्य सवय शास्त्रापेंक्षा चशलेदारीच्या शास्त्राला 

श्रेष्ठत्व देणे योग्य!” िे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट ओरडले, “असे असेल िर’ िुम्ही काय म्हणिा?” िेव्हा डॉन 
लोरेंझो उत्तरले, “मी म्हणावयािे िेि म्हणिो. इि्या दुर्ममळ गुणानंी संपन्न असा एखादा िरी चशलेदार 
सध्या असेल काय?— ककवा पभवी कधी झाला असेल काय?— याचवषयी, मला शकंा आहे.” डॉन चक्व्झोट 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

यानंी उत्तर चदले, “मी नेहमी जे बोलिो, त्यालाि याने पुष्टी चमळिे. जगाि केव्हा िरी चशलेदार होऊन 
गेले, असे पुष्ट्कळ लोक मुळीं मानीिि नाहीि. िे िसे होऊन गेले आचण सध्याचह चवद्यमान आहेि, अशी 
त्यािंी खात्री पटण्यासाठी ईश्वराने काही िमत्कारि केला पाचहजे. नाही िर िे अश्रद्ध लोक आपल्या 
मिाशी इिके चिकटलेले असिाि की, अशा गोष्टीवर िे चवश्वास ठेवीि नाहीि. िे ककवा िुम्ही चकिी िुकीिे 
मि धारण करीि आहा, हे िुम्हाला पटचवण्यािा खटाटोप करण्याि मी आिा वळे दवडीि नाही. आिा मी 
जे काही करावयािे योजले आहे, िे इिकेि की, िुम्हाला आपली िभक ईश्वराने पटवभन द्यावी, प्रािीन काळी 
परोपकारी चशलेदार कसे होऊन गेले हे िुम्हाला कळावे, आचण त्या व्यवसायािील लोकाचं्या साहाय्याने 
आपल्या काळीही लोकानंा चकिी प्रिडं लाि होिील, हे समजाव ेअशी मी प्रिभला प्राथयना करीन. पण सापं्रि 
आपल्या पापािंी चशक्षा म्हणभन, सै्त्रणपणा, आलस्य, चवलासीपणा आचण क्षदु्र सुखे, यािंी िलिी होि आहे.” 
िे ऐकभ न डॉन लोरेंझो स्विेःशी म्हणाला, “या िल्या गहृस्थाने आपल्या स्विावािी आंधळी बाजभ दाखचवली 
आहे, पण िरीही आपल्या अिाट कल्पनावंर िो चववकेािा मुलामा देि आहे. मी जर त्यािेसंबंधी चनराळी 
कल्पना केली असिी, िर मी मभखय ठरलो असिो.” 

 
इि्याि त्यानंा िोजनािे चनमंत्रण आले. त्यामुळे त्यािंा संवाद थाबंला. जािा जािा डॉन चडएगो 

याने आपल्या मुलाला एका बाजभस घेिले आचण चविारले, “या पाहुण्याबद्दल िुला काय वाटिे?” िेव्हा 
डॉन लोरेंझोने उत्तर चदले, “बाबा, जगािील साऱ्या वैद्यानंा यािा स्विाव सुधारणे श्य होणार नाही. 
सुधारण्याच्या पलीकडे त्यािा वडेेपणा गेला आहे. िथाचप मधभन मधभन िो सुस्पष्ट चविार माडंिो.” नंिर 
त्यानंी िोजन केले. आपण आपल्या पाहुण्यानंा स्वच्छ िरपभर आचण सुव्यवस्स्थि जेवण देिो, असे त्या 
म्हािाऱ्या गहस्थाने आमच्या चशलेदारजींना जे साचंगिले होिे, िे खरे करण्यासारखा िो िोजन–समारंि 
झाला. पण डॉन चक्व्झोट यानंा सवांि कौिुक कशािे वाटले असेल िर, साऱ्या घराि चदसभन आलेली 
असामान्य शािंिा–जणु काही मभक कार्मथचसयनिा मठि. टेबलावरील िादर काढली गेली, िोजनोत्तर 
प्राथयना म्हटली गेली आचण सवांनी आपापले हाि धुिले. नंिर डॉन चक्व्झोट हे डॉन लोरेंझो याला 
म्हणाले, “काव्याच्या पाचरिोषकासाठी िुम्ही ज्या कचविा केल्या आहेि, त्या पाहण्यािी मला िीव्र इच्छा 
आहे.” त्याने उत्तर चदले, “ठीक आहे, महाराज, लोकानंी आजयव केल्यानंिरही आपल्या कचविा 
दाखचवण्यास नाराज असणाऱ्या कवींपैकी मी नाही. माझ्या कचविा पाहण्यािी कोणाला इच्छा नाही, पण 
आपल्याला आहे. म्हणभन मी आपल्याला कंटाळा येईपयंि माझ्या कचविा म्हणभन दाखवीन, त्याबरोबरि मी 
माझी चटप्पणी चन रूपािंर हेही वािभन दाखवीन. केवळ माझ्या कल्पनेिा िाळा म्हणभन मी िे चलचहले आहे— 
बक्षीस चमळचवण्याच्या हेिभने नव्हे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “माझा एक चमत्र–मोठा समंजस आहे 
िो–मला एकदा म्हणाला, “िसे लेखन करण्यासाठी आपले डोके फोडभन घेण्यािा उपदेश मी कोणास 
करणार नाही. कारण, टीपा ककवा टीका मभळ चवषयाला कधीि स्पशय करीि नाहीि– फार काय, पुष्ट्कळ 
वळेा, मभळ चवषय पभणयपणे टाळिाि– ककबहुना, कवीच्या चविाराशी चवसंगि असे काही िरी सागंभन जािाि. 
चशवाय त्या चवस्िृि चन मनोरंजक टीपा चलचहणाऱ्यावर रूढीमुळे जी बधंने आलेली आहेि, िी अत्यंि कडक 
आहेि. त्याि प्रश्न असिा कामा नयेि. ‘िो म्हणाला’ ककवा ‘मी सागंभ का?’ असे उद गार काढिा कामा 
नयेि, नामािी चक्रयापदे बनचविा कामा नयेि, चविाराि काही बदल करिा कामा नये, आचण याचशवाय 
दुसरी चकिी िरी बंधने िाष्ट्यकारावर येिाि. िी िुम्हाला सारी माहीि असिील, हे खचिि. टीका–चटप्पणी 
चलचहण्याच्या या चिरसट प्रकारामुळे ज्यािंी मचि गुंग होिे, त्याचं्या डो्याि या बंधनािंा जंजाळ माजिो.” 
डॉन लोरेंझो म्हणाला, “महाराज डॉन चक्व्झोट, खरोखर आपण असे स्वैरालाप करीि असिाना आपल्या 
युस््िवादािली िभक काढावीशी मला वाटली असिी, पण आपण वाबं माशाप्रमाणे एकदम चनसटभन जािा.” 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “चनसटभन जािा, म्हणजे िुम्हाला काय म्हणावयािे आहे, हे मला कळि नाही.” 
िरुणाने उत्तर चदले, “िे मी आपल्याला पुनेः केव्हा िरी सागेंन.” िोपयंि काव्यािा चवषय व त्यािे रूपािंर 
ऐकण्यािी कृपा करावी. िे पुढीलप्रमाणे— 

णवषय 
 

महालाि जरी नसे मम नचशबीं । 
गि सौयािें स्मरण चनरंिर ॥ 

दुेःख आजिे माझे सरिा । 
येवो सुख िे माझ्या हािा ॥ 

 
टीप ककवा रूपाांतर 

 
[१] 

 
पवनसम िंिळ िे । दैव सौय हरून नेिे ॥ 

सदय त्याचस मी मानीि होिो । चनदयय आिा दैव िोचगिो ॥ 
ििंळ सौये पळभचन जािी । दुेःखे पकर िी थबकि बसिी ॥ 
ििंळ दैवा! दे्वष धरूनी । नको संहरू शरणागि दासा ॥ 
कुरकुर नाही माझी काही । माझ्या नचशबा िभं कुरवाळी । 
करी कृपा या दासावर । गिसौयािे स्मरण चनरंिर ॥ 

 
[२] 

 
दैव देिसे अनंि हस्िे । लाि–सौय त्या मानविे ॥ 

िरिी त्यानंा खुशाल येवो । मम सुख पचर कायम राहो ॥ 
सुख–दुेःखािा खेळ िालला । सुख–स्मृिीने गळा दाटला ॥ 

सुख िे जर क्षणिर चमळिे । दुेःख सकळ चवलया जािे ॥ 
दैवचह दुबयल सुख ना देिे । काल िालला, कोण अडचविे?॥ 
रचिले चििुके खिभचन जािे । यौवन पुनरचप कदा न चमळिे ॥ 

आशा िलुवी िीचि पोखरी । जीवन न दे मज आनंदा ॥ 
ये ये मृत्यभ! दुेःख–नाशना । सौयािी िभ दाचव कल्पना ॥ 

 
डॉन लोरेंझो याने आपले हे काव्य–िाष्ट्य वािभन दाखचवले न दाखचवले, िोंि डॉन चक्व्झोट 

आपल्या जागेवरून एकदम उठले आचण त्यािा हाि पकडभन मोठ्याने म्हणाले, “हे महािाग युवका, 
गगनािील उत्तुंग नक्षत्रािंी शपथ घेऊन मी सागंिो, िभ जगािील सवयश्रेष्ठ कवी आहेस. एका कवीने 
म्हटल्याप्रमाणे (ईश्वर त्याला क्षमा करो!) सायप्रस ककवा गीटा येथे नव्हे िर, अथेन्सिे चवद्यापीठ 
अस्स्ित्वाि असेल िर िेथे आचण पॅचरस, बोलोमा व सलॅामकँा येथील चवद्यापीठाकडभन िुला चवजयािे िुरे 
चमळणे योग्य आहे. िुला पचहल्या पाचरिोचषकािा सन्मान देण्यािे जे परीक्षक नाकारिील त्यानंा 
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काव्यदेविेने आपल्या बाणानंी ठार मारले पाचहजे, आचण त्याचं्या चनवासस्थानी जाण्यास देवी शारदेला घृणा 
वाटली पाचहजे. कचवराज, आपल्या परमोच्च काव्यापैकी एक काव्य आपण मला वािभन दाखचवण्यािी कृपा 
करावी अशी माझी प्राथयना आहे. कारण आपल्या प्रशसंनीय प्रचििेिा पभणय आस्वाद चमळावा अशी माझी इच्छा 
आहे.” डॉन चक्व्झोट वेडे आहेि असे डॉन लोरेन्झो याला वाटि असले िरी त्यानंी केलेल्या आपल्या 
प्रशसेंमुळे िो फारि खभष झाला, हे मी सागंण्यािी गरज नाही. एरवी आपण ज्यािंा चिरस्कार करिो, 
त्याच्याकडभनही चमळालेली प्रशसंा आपल्याला हृदयंगम व स्वागिाहय वाटिे. डॉन लोरेन्झो याने हा चसद्धान्ि 
खरा करून दाखचवला आचण डॉन चक्व्झोट याचं्या चवनंिीला ित्काळ मान चदला. चपरॅमस व चथस्बे याचं्या 
कथेवरील पुढील सुनीि त्याने म्हणभन दाखचवले— 

 
णपरॅमस व णथस्बे 

 
िे दोव ेअसिी चप्रय परी ना िेट िक्रवाकापरी । 
िेदी िी िटबचंद पे्रमळपणे स्वगांगना सुंदरी । 

प्रीिी जी अनुर्ि जीव सुखवी स्वगी चवहारा करी । 
आनंदा चविरी जनास भ्रमवी लोकी गुणािे वरी ॥ १ ॥ 

कािेंिे िरिे सदाचि मन िे पे्रमामृिे साडंिे । 
पे्रमािे नि िी ियाि अबला वािा कधी फोडिे ॥ 

बोले ना सुिगा कदाचप विना चनेःश्वास िी सोडिे! 
मौनाने हृदया करी चप्रयकरी पे्रमाद्रय िेव्हा चरिे ॥ २ ॥ 

आनंदी नयने सुकािं वदने िावाचजवा सागंिी । 
वडेे होउचन िे प्रवास कचरिी नाशाप्रिी पाविी ॥ 

सौयाने मुकिी हिाश बनिी दैवाचस की कनचदिी । 
पे्रमािा पथ हाि, मृत्यु चमळिो, वाजे पुढे नौबिी ॥ ३ ॥ 

 
डॉन लोरेन्झो यािे काव्यगायन संपिाि डॉन चक्व्झोट उद गारले, “धन्य, धन्य, प्रिो! चमळचमळीि 

कचविा करणाऱ्याचं्या प्रिडं संयेिभन शवेटी मला एक माणभस पभणय कवी म्हणभन सापडला— 
काव्यालंकारानी संपन्न असा माणभस सापडला.” 

 
डॉन डीएगो यािे घरी डॉन चक्व्झोट िार चदवस राचहले. त्या सवय काळाि त्यािंा अत्यंि उदारिेने 

पाहुणिार झाला. नंिर त्यानंी िेथभन जाण्यािी इच्छा प्रदर्मशि केली आचण त्याच्या पे्रमळ आचिर्थयाबद्दल 
त्याला सहस्त्रशेः धन्यवाद चदले, आचण म्हटले, “हे पहा, काही कायय न करिा यापुढे थाबंणे हे माझ्या 
व्यवसायाच्या कके्षि बसि नाही. साहसाच्या शोधाथय बाहेर पडण्यािी माझी योजना आहे. स्पेन देशाच्या या 
िागाि साहस दाखचवण्याजोगे प्रसंग चवपुल आहेि, हे मला माहीि आहे. सरॅागोस्सा येथील संग्राम चन 
खेळािें सामने सुरू होईपयंि मी साहसाच्या शोधामध्ये माझा वळे घालचवणार आहे. माझा मुय उदे्दश 
सरॅागोस्सा येथे जाण्यािा आहे. पण मी प्रथम माँटेचसनोच्या गुहेकडे जाणार आहे. कारण, चिच्यासंबधंी त्या 
िागाि कैक आिययकारक कथा साचंगिल्या जािाि. ‘चरडेरािी सरोवरे’ म्हणभन जी सवयसामान्य लोकानंा 
माहीि आहेि, त्या साि सरोवरािें मभळ झरे आचण उगम शोधण्यािा आचण उघडकीस आणण्यािा प्रयत्न मी 
करणार आहे.” त्याचं्या या उदात्त चनियािे कौिुक डॉन डीएगो आचण त्यािा मुलगा यानंी उत्साहाने केले 
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आचण आपल्या घरािभन चमळणारी कोणिीही वस्िभ मागभन घेण्यास साचंगिले. िे दोघे म्हणाले, “आपण असे 
काही माचगिले, िर आम्ही मनापासभन स्वागिि करू. आपल्या सन्मान्य व्यवसायाबद्दल आचण आपल्या 
स्विेःच्या चवचशष्ट गुण–संपदेबद्दल आम्हाला फार आदर वाटिो आचण म्हणभन आपली सवय प्रकारिी सेवा 
करणे, हे आम्ही आपले कियव्य मानिो.” 

 
साराशं, त्याचं्या प्रयाणािा चदवस आला. डॉन चक्व्झोट यानंा िो चदवस हषािा व आनंदािा 

वाटला, पण चबिाऱ्या सँकोला दुेःखािा व खेदािा िासला. त्याला आपला मुक्काम हलचवण्यािी मुळीि 
इच्छा नव्हिी. रानावनामध्ये कंदमुळे खाण्यापेक्षा आचण आपल्या कािडी चपशवीिील िुटपुजें व चिकार 
पदाथय सेवन करण्यापेक्षा डॉन डीएगो यांच्या घरािील चवपुल खाद्यपदाथय आचण आनंदी वािावरण त्याला 
आवडले होिे. पण करणार काय? त्याला स्थानािंर कराविे लागले. बदललेली पचरस्स्थिी सुसह्य व्हावी 
म्हणभन, त्याला योग्य वाटले त्या त्या पदाथांनी त्याने आपली कािडी चपशवी ठासभन गच्च िरली. डॉन 
लोरेन्झो यािा चनरोप घेिाना डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “महाशय, मी आपल्याला पभवी हे साचंगिले आहे की 
नाही, हे मला माहीि नाही, पण जर साचंगिले असेल िरी िे पुनेः एकदा सागंण्यािी मला मुिा द्या. मला हे 
सागंावयािे आहे की, कीर्मिमंचदराच्या चशखरावर, दुगयम मागाने, िढभन जाण्यािी िुम्हाला महत्त्वाकाकं्षा 
असेल िर त्यािा खात्रीिा मागय म्हणजे काव्यािा चनरंुद रस्िा सोडणे आचण त्याहभन चनरंुद अशा 
चशलेदारीच्या वाटेवरून िालि जाणे, म्हणजे एका क्षणाि िुम्ही सम्राटाच्या कसहासनावर आरूढ व्हाल.” 
या िाषणाने डॉन चक्व्झोट यानंी आपल्या मभखयपणाच्या साऱ्या पुराव्यावर जणभ कळस िढचवला. िथाचप 
आणखी काही बोलल्याचशवाय त्यानंा आपले िाषण पभणय झाले असे वाटेना आचण म्हणभन िे म्हणाले, “दीन–
जनािें रक्षण करण्यासाठी आचण गर्मवष्ठ चन उमयट अरेरावानंा चिरडभन टाकण्यासाठी, लोरेन्झो याला 
माझ्याबरोबर नेण्यािी आचण माझ्या चशलेदारीच्या व्यवसायाशी चनगचडि असलेल्या सद गुणािंी दीक्षा 
देण्यािी मला फार फार इच्छा आहे. पण चशलेदाराच्या खडिर जीवनाला योग्य असे त्यािे वय नाही. त्यािे 
वय कोवळे आहे. चशवाय काव्यामध्ये त्याने प्रशसंनीय कामचगरी केलेली आहे. या दोन कारणामुंळे त्याला 
येथे रहाव े लागि आहे. काव्यामध्ये कीर्मि संपादन करण्यािा एक मागय म्हणजे स्विेःपेक्षा दुसऱ्याच्या 
सारासार–चविाराने आपण िालले पाचहजे. कारण, स्विेःिे मभल कुरूप आहे, असे आई–बापानंा 
स्वािाचवकपणेि वाटि नाही, आचण हा प्रमाद मानचसक अपत्याइिका अन्यत्र कोठे होि नाही. एवढी सभिना 
देऊनि मी संिोष मानला पाचहजे.” 

 
शहाणपणा आचण बेफाटपणा यािें चमश्रण असलेले हे िाषण ऐकभ न, डॉन डीएगो व त्यािा मुलगा 

पुनेः आिययिचकि झाले. या चबिाऱ्या चशलेदाराच्या आशा-आकाकें्षिे एकमेव साध्य म्हणजे दुदैवी व साहसी 
प्रसंगािंा पाठलाग करणे. त्यासाठी िो चकिी जीव टाकीि आहे हे पाहभन त्या चपिा–पुत्रानंा नवल वाटले. 
यानंिर एकमेकानंी परस्परानंा पुष्ट्कळ धन्यवाद चदले आचण एकमेकािंी सेवा करण्यािे आश्वासन चदले. 
नंिर चकल्ल्यािील मालचकणीिी रजा घेऊन डॉन चक्व्झोट रोचझनाटंवर सँको डॅपलवर बसभन िेथभन 
चनघाले आचण मजल दरमजल करीि िालले. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि १९ 
 

पे्रमवेड्या िनगराचा पराक्रम आणि इतर णवनोदी उतारे 
 
डॉन चक्व्झोट फार दभर गेले नाहीि, िोि त्यानंा दोन माणसानंी गाठले. िी माणसे 

चवद्यार्थयांसारखी ककवा पाद्र्यासारखी चदसि होिी. त्याचं्याबरोबर दोन शिेकरी होिे. सारेजण गाढवावर 
बसलेले होिे. त्या दोघापंैकी एका चवद्यार्थयाच्या पाठीमागे िागाच्या कापडािे लहानसे गाठोडे आचण 
पायमोजािे दोन जोड होिे. िे सारे चहरव्या िाडपत्रीि बाधंलेले होिे. त्यामुळे िी कपड्यािंी कािडी चपशवी 
आहे असे वाटि होिे. दुसऱ्या चवद्यार्थयाजवळ दं्वद्वयुद्धाच्या दोन िलवारी आचण िे करिाना वापरण्याच्या 
बुटािंी एक जोडी याचशवाय काहीि नव्हिे. दोघा शिेकऱ्याजंवळ इिर वस्िभिे गाठोडे होिे. त्यावरून असे 
चदसि होिे की, एखाद्या जवळपासच्या शहराि बाजारहाट करून िे आपापला माल घेऊन आिा घरी परि 
जाि होिे. त्यानंी आजपयंि ज्या ज्या व्य्िी पाचहल्या होत्या, त्यापेक्षा अगदी चिन्न स्वरूपाच्या डॉन 
चक्व्झोटना पाहभन त्या सवांना मोठे नवल व कौिुक वाटले. (त्यानंा आजवर ज्यानंी ज्यानंी पाचहले होिे, 
त्यानंा त्यानाही खरोखर असेि वाटले होिे.) चशलेदारजींनी त्यानंा सलाम केला. आपल्याि मागाने िे 
जाणार आहेि असे पाहभन त्यानंी त्यांना सोबि करण्यािी ियारी दाखचवली. मात्र जरा सावकाश 
िालण्यािी त्यानंी त्यानंा चवनंिी केली. कारण, याचं्या घोड्यापेक्षा त्याचं्या गाढवािंी गचि जलद होिी. 
त्यािंी करमणभक करण्यासाठी डॉन चक्व्झोट यानंी त्यानंा आपल्या पचरस्स्थिीिी व व्यवसायािी ओझरिी 
कल्पना चदली व िे म्हणाले, “साहसी प्रसंगाचं्या शोधाथय सवय जगिर संिार करणारा मी एक चशलेदार आहे. 
माझे खरे नाव ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट असे आहे, पण माझे टोपण नाव ‘कसहाधीश चशलेदार’ असे 
आहे.” या साऱ्या बोलण्यािा ओ का ठो त्या खेडवळानंा कळला नाही, पण चवद्यार्थयांनी मात्र त्यािंी सदोष 
बाजभ ित्काळ ओळखली. िथाचप आदरिावाने दभर राहभन, त्यापैकी एकजण म्हणाला, “चशलेदारमहाराज, 
आपल्या व्यवसायािील माणसे चनचिि स्थानाकडे चनघालेली बहुधा नसिाि. िसेि आपलेही असेल िर 
आपल्या संगिीिा मान आपण आम्हाला द्यावा, अशी चवनंिी आहे. िसे आपण केले िर एका अत्यंि संुदर 
चन वैिवशाली चववाहसमारंिाि आपले स्वागि होईल. असा समारंि ला मािंा येथे ककवा त्याच्या 
पिंक्रोशीि–कधीही साजरा झाला नसेल.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट यानंी चविारले, “कोणा िरुण राजपुत्रािा 
चववाह आहे काय?”दुसऱ्याने उत्तर चदले, “नाही, महाराज. एका शिेकऱ्याच्या मुलािे त्याच्या शजेाऱ्याच्या 
मुलीशी लग्न होणार आहे. िो मुलगा या सवय प्रदेशाि अत्यंि श्रीमंि आहे आचण िी मुलगी िर इिकी देखणी 
आहे, की िशी दुसरी आपण कधी पाचहलीि नसेल. चववाहािे वळेी जो रंजन–काययक्रम व्हावयािा आहे, िो 
एकदम नवीन आचण अलौचकक स्वरूपािा असेल. िी वधभ ज्या गावाि राहिे, त्याच्याजवळच्या चहरवळीवर 
हा सारा समारंि होणार आहे. चिच्या सौंदयामुळे लोक चिला ‘देखणी चक्वटेचरया’ म्हणिाि. आचण त्या 
मुलाच्या श्रीमंिीमुळे त्याला ‘श्रीमंि कोमॅिो’ म्हणिाि, दोघािंी वये एकमेकानंा अनुरूप आहेि. चििे वय 
अठरा वषांकडे झुकि आहे आचण त्यािे वय बावीस वषांिे आहे. जगािील साऱ्या वंशावळी ज्याचं्या डो्याि 
कोंबलेल्या आहेि, अशी काही ििुर माणसे िुम्हाला सागंिील की, मुलापेक्षा मुलीिे घराणे श्रेष्ठ दजािे 
आहे. पण आिा त्याला कोणी ककमि देि नाही. कारण, आपल्याला माहीिि आहे की, पैसा नाना दोषानंा 
झाकभ न टाकिो. चशवाय हा कोमिॅो एखाद्या राजपुत्रासारखा उदार आहे– आपल्या लग्नासाठी चकिीही 
खिय करण्यािी त्यािी ियारी आहे. त्याच्या डो्याि अशी कल्पना आली आहे की, िी सारी चहरवळ 
झाडाचं्या फादं्यानंी झाकली जावी आचण चिला लिा–कंुजािे सौंदयय प्राप्ि व्हाव.े िसे झाले म्हणजे 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

जचमनीवरिे चहरवगेार गवि पाहण्यासाठी सभयय पाना–पानािंभन डोकावभन पाहण्यािा खभप प्रयत्न करील. 
त्याचशवाय िेथे जमलेल्या लोकाचं्या मनोचवनोदाथय नाना प्रकारिे नृत्य–गायन–नाट्य–इत्यादी प्रयोग 
केले जाणार आहेि. काही नियकाचं्या हािाि िलवारी असिील िर काहींच्या हािाि घंटा असिील. कारण 
िसे खेळ कौशल्याने करणारे िरुण त्या खेड्याि पुष्ट्कळ आहेि. जे िरुण नृत्य करीि असिाना आपल्या 
बुटाचं्या िळव्यानंी करामिी करिाि, त्याचं्यासंबधंी मी काही बोलि नाही. िे मी पाहुण्याचं्या चविार–
श्िीवर सोपविो. परंिु चबिारा बेचसल चनराशचे्या िराि ज्या ज्या गोष्टी करील, असे मला वाटिे; 
त्याचं्यापुढे या चववाहाच्या ज्या गोष्टी मी आपल्याला साचंगिल्या–ककवा यापुढे सागेंन–त्या केःपदाथय होि. 
हा बेचसल िरुण आहे आचण िो चक्वटेचरयाच्या बापाच्या घराशजेारीि राहिो. त्यामुळे, पभवी ज्याप्रमाणे 
चपरॅचमस आचण चथस्बे याचं्यामध्ये घडले, त्याप्रमाणे बेचसल आचण चक्वटेचरया याचं्यामध्ये पे्रम उत्पन्न झाले 
आचण त्यािभन त्याच्या प्रणय–लीला जन्मास आल्या. बेचसलिी पे्रमिावना त्याच्या लहानपणापासभन 
एकसारखी वाढि होिी, आचण चिने त्यािी िी िावना उते्तचजि केली. आपली सभ्यिा संिाळभन चिने श्य 
त्या पे्रमिेष्टा केल्या. त्या चिमण्यािे हे पे्रम-प्रकरण इिके वाढले की, साऱ्या गावािा िो बोलण्यािा चवषय 
झाला. पण चक्वटेचरया वयाि आली, िेव्हा चिच्या बापाने बेचसलला आपल्या घरी नेहमीप्रमाणे येण्यास 
प्रचिबधं केला. त्यािे पुढील खेळ थाबंचवण्यासाठी त्याने चििे लग्न कॅमिँोशी करण्यािा आपला चनिय 
जाहीर केला. हा कॅमिॅो मालमते्तच्या बाबिीि बेचसलपेक्षा वरिढ होिा, पण इिर सवय गुणामंध्ये खालच्या 
दजािा होिा. हे मान्य केलेि पाचहजे की, आम्हा लोकामंध्ये बेचसल हा अत्यंि ििुर माणभस आहे. िो 
कसरिीिे खेळ खेळिो, कुस्िी मारिो आचण आपल्या िागािील वस्िाद खेळाडभ ंशी टेचनस खेळिो. 
काळवीटासारखा िो धाविो, हचरणासारया उड्या मारिो आचण िेंडभिा खेळ िर िो इि्या सफाईने 
खेळिो की िुम्हाला वाटेल की, हा िेटभकि करिो की काय? िडंोल पक्ष्यासारखा िो गािो. चगटार–वाद्य 
िर असे खुबीने वाजचविो की, जणभ काही िे वाद्य बोलभ  लागिे. आचण त्याच्या या सवय गुणािंी सागंिा 
करणारा गुण म्हणजे, एखाद्या लढवय्याप्रमाणे िो समशरे िालचविो.” 

 
हे सारे वणयन ऐकभ न डाँन चक्व्झोट म्हणाले, “या त्याच्या शवेटच्या एका गुणामुळेही िो ‘देखण्या 

चक्वटेचरया’ लाि काय, पण राजकन्येलाही योग्य ठरेल, फार काय, आज जर राणी स्ग्वनेव्हर चजवंि 
असिी, िर सर लॅन्सेलॉट वगैरे सरदाराचं्या चवरोधाला न जुमानिा चिने त्याला वचरले असिे.” आिापयंि 
गप्प बसभन त्यािंा संवाद ऐकणारा सँको आिा म्हणाला, “छान! ज्याने त्याने आपल्याला अनुरूप अशा 
माणसाशी लग्न करावे, असे माझी बायको मला नेहमी सागंि असिे. सारयां–सारयािें चववाह व्हाविे, 
अशा अथािी म्हणि आहे. मला एवढेि म्हणावयािे आहे की, इमानी बेचसलने चिच्याशी लग्न कराव.े मला 
िो माणभस िलिाि आवडिो. ईश्वराने त्या दोघािंा जोडा जमवावा. परस्परावंर पे्रम करणाऱ्या जोडप्याचं्या 
लग्नाि जो कोणी चबब्बा घालील, त्याला पटकी येऊ दे, असे मी म्हणिो.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “छेेः छेेः 
असे कसे होईल? लग्न हे जर नेहमी परस्पराचं्या पे्रमािे फल ठरेल, िर आईबापाचं्या अचधकारािे–
आपल्या मुलावरील सते्तिे–काय होईल? जर उद्या िरुण मुली आपले नवरे चनवडभ  लागल्या, िर थोर–
थोर घराण्यािंील मुलींिी लग्ने त्याचं्या गाडीवानाशी आचण मोिद्दाराशी होिील. थोर घराण्याचं्या वारस 
असलेल्या िरुणी आपल्याला प्रथम िेटणाऱ्या बेफाम िरुणाच्या अंगावर कोसळिील. त्या िरुणािें सारे 
िाडंवल म्हणजे त्यािंा चनलयज्जपणा, त्यािंा बाहेरिा जामाचनमा आचण अघळपघळ आश्वासने. यामुळे त्याचं्या 
श्रीमंिीचवषयी त्या िरुणी िलत्याि कल्पना आपल्या मनाशी बाधंिाि. कारण, इिर व्यवहारापं्रमाणेि पे्रम–
प्रकरणािही केवळ चववेकाने पसंिी–नापसंिी ठरचवली पाचहजे. पण पुष्ट्कळ वेळा िो चववेक पे्रम व स्नेह 
यामुळे अंध व दभचषि होिो. चववाह ही आयुष्ट्यािील इिकी संुदर व महत्त्वािी घटना आहे की, त्यासाठी 
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केवळ आपण सावधचगरी बाळगभन काम करण्याने िागि नाही, िर योग्य माणसािी चनवड करण्यासाठी 
आपल्यापेक्षा वडील असलेल्या अचधकारी व्य्िीिे मागयदशयनही लागिे. जो कोणी लाबंिा प्रवास करण्यास 
चनघाला िो शहाणा असेल, िर प्रवासाि आपल्या मनाजोगिा सोबिी चमळचवण्यािा प्रयत्न िो अवश्य 
करील. िर मग, सवय जीवनािा दीघय प्रवास करण्यासाठी जो चनघाला, त्याने आपला सहिर 
चनवडण्यासाठी चकिी सावध असले पाचहजे? स्मशानाि जाईपयंि त्या सहिराने त्याला सोडिा कामा नमे. 
खाण्याचपण्यािे आचण झोपण्यािे वेळी सदासवयकाळ िे एकमेकािें सोबिी असले पाचहजेि आचण 
प्रवासािील सुख–दुेःखािें िागीदार असले पाचहजेि. पचि–पत्नींिे संबधंही असेि असले पाचहजेि. पत्नी 
म्हणजे काही िाडेंकंुडे नव्हे– आपल्या मजीप्रमाणे केव्हाही फेकभ न देिा येण्यासारखे. एकदा िी पदरी 
पडली म्हणजे अदलाबदल नाही, चवक्री नाही ककवा चवच्छेद नाही. िी पुरुषाशी अपघािाने पण अिभटपणे 
जोडलेली असिे. लग्न हा एक फास आहे. िो गळ्यािोविी आवळलेला असिो. त्यािभन सुटण्यासाठी 
आपण धडपड करू लागलो, िर िो आचधकि घट्ट बसिो. लग्न–गाठ ही कधीि िोडिा येि नाही. िी 
आपल्या जीवनाच्या धाग्यामध्ये इिकी गुंडाळलेली असिे की, फ्ि मृत्यभि आपल्या कोयत्याने िी कापभ 
शकिो. या चवषयावर मी अचधक काही बोलि नाही. पण या गृहस्थाने बेचसलसंबंधी आणखी काही माचहिी 
सागंावी अशी इच्छा मी व्य्ि करिो.” 

 
िेव्हा िो चवद्याथी म्हणाला, “मी िुम्हाला एवढेि सागंभ शकेन की, चनराश झालेल्या पे्रचमकाचं्या 

अवस्थेि िो आहे. या संकस्ल्पि चववाहािे वृत्त ज्या क्षणी त्याच्या कानी पडले, िेव्हापासभन िो कधी 
चविारपभवयक बोललेला ककवा हसलेला चदसला नाही. िीव्र दुेःखाच्या वदेना िो िोगीि आहे— खरोखर, 
भ्रािं उन्मादाच्या अवस्थेि िो आहे, असेि म्हटले पाचहजे. िो स्विेःशीि बोलि राहिो. त्यािी बुद्धी 
िाळ्यावर नाही असे चदसिे. िो क्वचििि जेविो–झोपिो. उघड्या मदैानािील रानटी पशभप्रमाणे िो 
जगिो. एका लहान फळावरि िो आपले उदर–िरण करिो आचण खडबडीि जमीन हीि त्यािी शय्या 
असिे. कधी िो आपली नजर आकाशाकडे लाविो िर कधी िईुवर चखळचविो– पण या दोन्ही 
अवस्थामंध्ये, िो एखाद्या पुिळ्यासारखा उिा राहिो. साराशं, आिा िो अशा अवस्थेला जाऊन पोिलेला 
आहे की, आमच्यासारया त्याच्या पचरचििानंा खरोखर वाटिे. ‘उद्या हे लग्न साजरे झाले की त्यािवळेी 
त्याला मृत्यभ येईल.” िे ऐकभ न सँको ओरडला, “देव करो आचण असे न होवो. उद्या काय होईल हे कोण 
सागंभ शकेल? जो डोके फोडिो, िोि मलमपट्टी लाविो. आजिा चदवस चनराळा आचण उद्यािा चनराळा! 
डोळ्यािे पािे लविे न लविे िोंि चकिी िरी चवलक्षण गोष्टी घडिाि. वादळानंिर शािंिा येिे. कैक माणसे 
सुखाने झोपी जािाि, पण दुसरे चदवशी सकाळी मेलेली आढळिाि. िाग्यिक्रामध्ये अडथळा कोण आणभ 
शकेल? आपल्यापैकी कोणीि िे िक्र थाबंवभ शकणार नाही, अशी मला खात्री आहे. स्त्रीिा ‘हो’ चन ‘ना’ 
इिके जवळ जवळ असिाि की, त्यामध्ये टािणीिाही चशरकाव मी करू शकणार नाही. श्रीमिी चक्वटेचरयािे 
पे्रम श्रीयुि बेचसलवर असेल, िर िी कॅमिॅोला चखदमिगार बनवील. कारण लोक म्हणिाि, जो कोणी 
पे्रमाच्या िष्ट्म्यािभन पाहिो, त्याला िाबंे सोन्यासारखे, गाडी बग्गीसारखी आचण साधा मासा 
देवमाश्यासारखा चदसिो.” िेव्हा डॉन चक्व्झोटनी चविारले, “अरे सँको, िभ कुठे िरकटि िालला 
आहेस? जेव्हा िभ दुदैवाने िुझ्या म्हणींिी आचण साळकाया–माळकायाचं्या िाकड विनािंी माळ गुंफभ  
लागिोस, िेव्हा सैिानसुद्धा (त्याने िुला पकडावयास हवे, अशी माझी इच्छा आहे.) िुला थाबंवभ शकि 
नाही. अिागी जीवा, िे िाग्य आचण त्यािे िे िक्र ककवा दुसरे काही िरी– यािी िुला रे काय कल्पना?” 
सँको उत्तरला, “महाराज, खरोखर आपण मला ओळखले नाही आचण म्हणभन माझे बोलणे आपल्याला 
मभखयपणािे वाटिे, याि काहीि नवल नाही. पण जाऊ द्या िे. मी मला स्विेःला ओळखिो आचण मला 
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खात्रीने वाटिे की, मी मभखासारखा बडबडलो नाही. पण खरोखर आपण रािचकड्यासारखे िलाख आहा.” 
िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे मभखा, िुला ‘रािचकडा’ म्हणावयािे नाही, मानवी वाणी दभचषि करणारा 
टीकाकार, असे िुला म्हणावयािे आहे.” सँको म्हणाला, “म्हटले िर होय, म्हटले िर नाही. पण 
महाराज, आपण इिके रागाविा का? मी कधी शाळेि ककवा चवद्यापीठाि चशक्षण घेिलेले नाही. मग मी 
एखाद्या स््लष्ट शब्दािा खभन केव्हा करिो, हे मला कसे कळणार? शब्द कसे चलहाविे हेही मला माहीि 
नाही, मी कधी दरबाराि गेलोि नाही. कुणी एका शहराि जन्मिो. िर दुसरा दुसऱ्या शहराि. कुणी सेंट 
जॅगो येथे िर कुणी टोलेडो येथे जन्मास येिो. अन् िरीही सवोनाि िागंले बोलिा येिे असे नाही.” 

 
िे त्यािे बोलणे ऐकभ न िो चवद्याथी म्हणाला, “चमत्रा, िुझे म्हणणे बरोबर आहे. टोलेडो शहराि जे 

लोक ढोरवस्िीि राहिाि ककवा झोकोडोव्हरच्या बाजाराि राहिाि आचण हीन दजािे संवाद करिाि, 
त्यािंी िाषा, त्या शहरािील सुसंस्कृि लोकाचं्य िाषेसारखी असभि शकि नाही. आचण िरी िे सारे 
टोलेडोिेि रचहवासी. पण शलैीिे औचित्य, पाचवत्र्य आचण सौंदयय हे गुण चविारी लोकामंध्ये आढळिील– 
मग िे कोठेही जन्मोि. कारण, चविार हा िागंल्या िाषेिा आत्मा असिो. अथा्  सवयीने आचण दुसऱ्यािे 
उदाहरण पाहभन पुष्ट्कळ सुधारणा करिा येिे. माझ्यासंबधंी म्हणाल िर, मला िागंले चशक्षण सुदैवाने 
चमळालेले आहे. सँलामकँा येथे मी चदवाणी कायद्यािा अभ्यास केलेला आहे. योग्य िाषा वापरण्यािा–
खेडवळाप्रमाणे ककवा पचंडिाप्रमाणे न बोलण्यािा–प्रयत्न मी करीि असिो.” दुसरा चवद्याथी म्हणाला, 
“खरे आहे, महाशय, आपल्या गुणामुंळे आपल्याला एम्. ए. िी पदवी केव्हाि चमळाली असिी. पण आपण 
आपल्याबरोबर ज्या िरवारी मभखयपणे बाळगिा, त्यािंी काळजी घेण्याि आपण आपल्या श्िीिा दुरुपयोग 
करिा आचण म्हणभन आपण आपल्यापेक्षा मागच्या वगाि असलेल्या चवद्यार्थयांच्याही मागे राहिा.” िेव्हा 
दुसरा चवद्याथी म्हणाला, “िल्या माणसा, माझ्या या िरवारीबद्दल िुला जी िुच्छिा वाटि आहे, िी िुकीिी 
आचण मभखयपणािी आहे. कारण, कैक चनरपवाद चसद्धािंानंी मी खड्ग–युद्धाच्या चवदे्यिी उपयु्ििा दाखवभ 
शकेन.” िेव्हा िो दुसरा चवद्याथी–कोिुयएलो–म्हणाला, “थाबंा, मला िे चसद्धािं सागंभ नका. मी िुमच्याि 
शस्त्रानंी िुमच्याशी लढेन. मला छटाक ककवा चलटर दारू काहीि कळि नाही. पण माझ्याजवळ शस्त्र आहे, 
शस््ि आहे आचण धैयय आहे. त्या िुमच्या िलवारी मला द्या, त्यावर चकिीही विुयळे, कोन, अंिरे 
दाखचवलेली असली, िरीसुद्धा त्याि काही अथय नाही, हे मी िुम्हाला दाखवभन देईन आचण मग िुमच्या 
डोळ्याि बुद्धीिी िमक चदसभ लागेल. ज्या माणसावर मी िुटभन पडेन, िो चजवंि रहाणार नाही आचण 
माझ्याचवरुद्ध जो आपल्या ठायी यशस्वीपणे उिा राहील, त्याच्या अंगी मानवी श्िीपेक्षा अचधक बळ असले 
पाचहजे.” 

 
िो कलाविं म्हणाला, “मी काही आपल्या स्थानी यशस्वीपणे उिा राहभ शकणार नाही. पण 

महाराज, ही काळजी घ्या की, हुषार माणसावर िुम्ही पचहल्या धडा्यासरशी हल्ला कराल िेव्हा त्यािी 
िलवार मुठीपयंि िुमच्या अंगाि घुसणार नाही.” कोिुयएला म्हणाला, “िे मी आिाि करून दाखचविो.” 
आचण आपल्या गाढवावरून झटचदशी खाली उिरून, त्याने त्या चवद्यार्थयाजवळिी एक िलवार चहसकावभन 
घेिली. िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “थाबंा! थाबंा! या सामन्याि मी पिं म्हणभन काम करीन आचण दोन्ही 
बाजभिा खेळ चनेःपक्षपािीपणाने पाहीन.” आपला िाला मधे घालभन िे घोड्यावरून खाली उिरले आचण त्या 
कलाविंाला योग्य अंिरावर आपल्या पचवत्र्याि उिे राहण्यास त्यानंी वळे चदला. नंिर कोिुयएलो त्या 
कलाविंावर िुटभन पडला. मागे–पुढे उड्या मारून, इकडे चिकडे धावभन त्याने त्याला पुढेमागे, वरखाली, 
घाव मारले आचण कसहा प्रमाणे हल्ला िालभ  ठेवला. पण त्या दुसऱ्या चवद्यार्थयाने त्याच्या दािावर असा काही 
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जबरदस्ि रट्टा चदला की, त्यामुळे कोिुयएलोच्या िोंडािभन फेस येऊ लागला आचण त्यािा पराक्रम मध्येि 
थंडावला. त्याने त्याला आपल्या िलवारीच्या मुठीिे िस््ििावाने िुबंन घ्यावयास लावले– जणु काही िो 
एक पभज्य अवशषेि आहे. साराशं, त्याने िोसकभ न त्याच्या झग्यािी सारी बटने चटपली आचण त्याच्या 
झग्यािी टोके पाडभन माश्याच्या शपेटाप्रमाणे लोंबि ठेवली. त्याने त्यािी टोपी दोनदा उडचवली आचण 
शवेटी त्याला इिके जखमी केले व दमचवले की, कोिुयएलोने अत्यंि उदे्वगाने िलवार मुठीकडभन धरली 
आचण अशा त्वेषाने फेकभ न चदली की, जवळभन एक िदे्दशीय नोंदणी–अचधकारी जाि होिा, त्याने िी िलवार 
िीन-िार कोस फेकली गेल्यािे नोंदलेले आहे. श्िीवर कला माि करिे, यािी साक्ष या प्रसंगाने चदली 
आचण पुढील चपढ्याना देि राहील. 

 
कोिुयएलो धुमसि चन थरथरि होिा, िो शवेटी चवसावा घेण्यासाठी खाली बसला. त्याच्याजवळ 

जाऊन सँको म्हणाला, “पचंडिमहाशय, यापुढे माझ्यासारया मभखािा सल्ला ऐका. कोणाही माणसाला 
िलवार खेळण्यास आव्हान देऊ नका–कुस्िीिे ककवा कसरिीिे आव्हान द्या. त्या खेळासाठी िुम्ही 
जन्मलेले चदसिा. पण िलवारबाजी हा नाजभक खेळ आहे; त्याच्याशी लुडबभड करू नका. कारण, िुमिे 
काही शास्त्र–चवशारद लोक असे म्हणिाना मी ऐकले आहे की, ‘आम्ही िलवारीच्या टोकाने सुईिे नेढे छेदभ 
शकभ .” कोिुयएलो याने कबभल केले की, अनुिवाने मला माझी िभक कळभन आली. नंिर त्याने त्या 
कलाविंाला आकलगन चदले. या िकमकीमुळे त्यािंी मतै्री वृकद्धगि झाली. म्हणभन िी िलवार शोधण्यासाठी 
जो नोंदणी–अचधकारी गेला होिा, त्यािी वाट न पाहिा, (िो लौकर परि येणारि नव्हिा.) िे सारेजण 
कक्वटेचरया रहाि असलेल्या शहराकडे चनघाले. एकाि खेड्यािे िे सारे रचहवासी होिे. रस्त्याने जािाना त्या 
चवद्यार्थयाने नानाचवध कारणे देऊन आचण गचणिाच्या चवचवध आकृिी काढभन, संरक्षण-शास्त्रािे महत्त्व त्या 
सवांना पटवभन चदले. कोिुयएलोिा अचवश्वाससुद्धा नाहीसा झाला. 

 
आिा बराि काळोख पडला होिा. पण िे खेड्याि पोिण्यापभवी त्यानंा दुरून एक लखलखीि 

आरास चदसली. गाण्यािे, नगाऱ्यािे, िंिुवाद्यािे, िुणिुण्यािे, िाश्या–वाजंत्रीिे संचमश्र पण आनंददायक 
असे कैक ध्वनी त्याचं्या कानावर पडले. िे गावाच्याजवळ जसजसे गेले, िसिसे त्यानंा वेशीवर लिा–
पल्लवानी सुशोचिि अशी मोठी कमान चदसली. चिला खभप चदव ेलावले होिे आचण त्यािंा प्रकाश प्रखरपणे 
पडि होिा. वाऱ्याच्या झोिामुळे त्याि काही अडथळा येि नव्हिा. लग्न–समारंिािील करमणुकीच्या 
काययक्रमािे जीव की प्राण म्हणजे गायक. िे त्या चहरवळीवरून इकडे–चिकडे गटागटानी कहडि होिे. 
थोड्याि म्हणजे, काहीजण नािि होिे, काहीजण गाि होिे, काहीजण खेळि होिे. त्या मधुर सौय–
िभमीि आनंद आचण हषय यानंा उधाण िरिी आली होिी. कॅमािोच्या आनंददायक चववाहासाठी (िसेि 
चबिाऱ्या बेचसलच्या अंत्यचवधीसाठी) जे करमणुकीिे खेळ खेळले जाणार होिे, िे नीट पाहिा यावेि 
म्हणभन, बसण्याच्या उंि जागा ियार करण्याि बाकीिे लोक गुंिलेले होिे. डॉन चक्व्झोट शहराि प्रवेश 
करण्यास ियार नव्हिे. चवद्यार्थयांनी आचण गावकऱ्यानंी चकिीही आजयव केली, प्रयत्न केले, िरी िे आपल्या 
चनियापासभन ढळले नाहीि. त्यािे कारण त्यानंी असे चदले की, “सोनेरी राजवाड्याि, मऊ मऊ 
चबछान्यावर लोळि पडण्यापेक्षा, आकाशाच्या छिाखाली, रानावनाि मुक्काम करणे, हे चशलेदारानंा पसंि 
असिे– िशी त्यािंी वचहवाट असिे.” असे म्हणभन िे रस्िा सोडभन जरा दभर गेले. हे सँकोच्या इच्छेचवरुद्ध 
घडले. कारण, त्याला डॉन डीएगोच्या घराि ककवा चकल्ल्याि जो चनवास व पाहुणिार चमळाला होिा, 
त्यािे अद्याप चवस्मरण झाले नव्हिे. 

⊡ ⊡  
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प्रकरि २० 
 

श्रीमांत कॅमाचोचा णववाह आणि गरीब बेणसलवरील सांकट 
 
लावण्यमिी उषा–देविेने िेजोचनधी िगवान सभयय–नारायणाला वाट करून चदली, आचण त्याने 

आपल्या सहस्त्र–रश्मींच्या िेजाने उषेच्या सोनेरी केशकलापावरील मोत्यासारखे ििंल दंव–कबदभ थोड्याि 
वळेाि आटवभन टाकले. अशा उषेःकाली, डॉन चक्व्झोट यानंी आपल्या सुस्ि अंगोपागंावरील चनदे्रिे 
पाघंरूण उडवभन लाचवले आचण जागे होऊन त्यानंी आपल्या सेवकाला पािाचरले. पण सँकोिी स्वारी अजभन 
घोरि आहे, हे पाहभन िे म्हणाले, “अरे अत्यंि िाग्यशाली मानवा, चकिी मधुर चवसावा िभ घेि आहेस! 
कोणाच्याही मोठेपणािा हेवा िुला वाटि नाही आचण िभ कोणािाही हेवा करीि नाहीस. त्यामुळे िभ स्वस्थ चन 
शािं चित्ताने गाढ झोपी जािोस! कोणाही जादभगारािी जादभ िुझा चपच्छा पुरवीि नाही आचण िभ कोणाही 
माचंत्रकाच्या मंत्राला िीक घालीि नाहीि. झोप, झोप, हजारदा झोप! पे्रचमकािंा हृदयिगं करणाऱ्या 
मत्सरािा वारा िुझ्या चित्ताला स्पशय करीि नाही. िसेि, लोिी सावकारािें िय िुझ्या मनाला चशवि नाही. 
पुढील अटळ अनथाच्या कल्पनेने िभ कधी चनराश होि नाहीस आचण एखाद्या क्षचुधि–असहाय्य कुटंुबाला 
िाकरी कशी चमळेल, या कििेने िुला कधी जाग्रण घडि नाही. मह् त्वाकाकें्षमुळे िभ कधी अस्वस्थ होि 
नाहीस आचण या जगािा िपका चन बडेजाव पाहभन िुझे मन कधी गोंधळि नाही. कारण, िुला एकाि 
गोष्टीिी कििा आहे– अन् िी म्हणजे आपल्या गाढवािी. िुझा देह आचण िुझे चहि–हे सवय िभ माझ्यावर 
सोपचवलेले आहेस. सेवकाचं्या कायािा सवय िार त्याच्या धन्याच्या चशरावर चनसगाने आचण रूढीने ठेवलेला 
आहे. बडा गुलाम कोण? सेवकाने थोडीफार कष्टािी कामे केली की त्यािे कियव्य संपिे आचण मग िो 
सुखाने चवश्रािंी घेिो चन गाढपणे झोपी जािो. पण त्याच्या कििािुर धन्याला आपले डोळे चमटण्यास सवड 
सापडि नाही. आपल्या सेवकाच्या िचरिाथािी सोय करण्यासाठी त्याला रातं्रचदवस राबाव ेलागिे. केवळ 
समृद्धीच्या काळािि नव्हे िर, अन्न–पाण्यािी गरज दभर करण्यासाठी जरूर असणाऱ्या पजयन्य–धारा 
सोडण्यािे जेव्हा वरुणराजा नाकारिो, अशा दुष्ट्काळाच्या काळीही धन्याला सेवकाच्या पोटापाण्यािी 
िरिभद करावी लागिे.” 

 
या संुदर कान–उघाडणीला सँकोने एका शब्दानेही उत्तर चदले नाही– िो िसाि झोपभन राचहला– 

धन्याच्या हाकानंी ककवा इिर कारणानंीही िो जागा झाला नाही. शवेटी त्याच्या धन्याने त्याला आपल्या 
िाल्याच्या िीक्ष्ण टोकाने त्याच्या कुल्ल्यावर टोिले. िेव्हा कोठे त्याने आपल्या पापण्या अधयवट उघडल्या. 
त्या िोळीि िोळीि त्याने िोंड उघडले, जािंई चदली आचण आपले सुस्ि अवयव िाणले. मग त्याने इकडे 
चिकडे पाचहले, नाकाने ‘सभं सभं’ केले आचण िो म्हणाला, “या सिोविालच्या बागेिील साऱ्या वनस्पिींिा जो 
सुगंध दरवळि आहे, त्यापेक्षा उत्तम चशजचवलेल्या मासंािा शुद्ध वास माझ्या नाकाला अचधक सुखदायक 
वाटि आहे. देवाशपथ, ज्या लग्नािा प्रारंि इि्या मधुर सुवासाने होि आहे, िे अत्यंि नामी असले 
पाचहजे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे अधाशी माणसा, ऊठ, ऊठ. िल आपण जाऊ या आचण लोकानंी 
चझडकारलेल्या बेचसलिे कसे काय िालले आहे, हे पाहभ या.” त्यावर सँको म्हणाला, “आग लागो त्याला! 
िो जर मभळिा खंक असेल, िर अजभनही िो िसाि असेल– आचण म्हणभन त्याने चक्वटेचरयाशी लग्न 
करण्यािे मनाि आणभ नये. खरोखर वडेी आशा आहे िी त्यािी! त्याच्याहभन मोठमोठ्या लोकानंा जे चमळणे 
योग्य, त्याच्यासाठी िो खंक वडे्यासारखा धावि सुटला आहे. मी पैजेवर सागंिो की, कॅमिॅो न्याहारीसाठी 
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जो खिय करील, िो त्याला जन्माि करिा येणार नाही. त्याला पायापासभन डो्यापयंि िादंीच्या नाण्यानंी 
झाकभ न टाकले िरी कॅमॅिोला काही कमी पडणार नाही. आचण महाराज, आपल्याला असे वाटिे काय की, 
कॅमिॅोने मडॅम चक्वटेचरयाला जे जे उंिी कपडेलते्त चदले, िपकेबाज पोशाख चदले आचण मोत्यािे, रत्नािें 
दागदाचगने व कंठे–हार वगैरे जडजवाहर चदले आचण यापुढेही जे देणे त्याला परवडेल, त्या सवांिा त्याग 
करून या चिकाऱ्याशी िी लग्न करील आचण आपल्या पोटापाण्यासाठी चवणीि ककवा सभि कािीि बसेल? 
त्याच्या लाठीफेकीिे चन िरवारबहाद्दरीिे महत्त्व िे काय? त्यामुळे उपाहार–गृहाि मापिर दारू िरी 
चवकि चमळेल काय? त्याच्या या साऱ्या गुणािंी बाजाराि काय ककमि? त्यामुळे िुलीवर िाडें कसे िढेल? 
मरोि िे गुण! सुस्स्थिीिल्या माणसाला िे प्राप्ि झाले िर त्याच्या कामी िे येिील हे खरे. िक्कम पायावर, 
िागंला माल घेऊन, एखादा माणभस उत्तम घर बाधंभ शकेल, पण जगाि पैसा हाि कोणत्याही कायािा 
िक्कम पाया होय.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “चप्रय सँको, कृपा कर आचण िुझे हे कंटाळवाणे प्रविन समाप्ि कर. मला 

िर असे वाटिे की, िभ एकटा असलास आचण िुझी टकळी सुरू झाली म्हणजे िभ आपल्या डो्यािील चवषय 
संपेपयंि वटवट करीि राहशील. खाण्या–चपण्याला ककवा झोपण्यालासुद्धा िभ उसंि घेणार नाहीस.” िे 
ऐकिाि सँकोने िाडकन् उत्तर चदले, “धनीमहाराज, आपली स्मरणश्िी फार िोकडी आहे. मी जेव्हा या 
शवेटच्या प्रवासाला आपल्याबरोबर चनघालो, िेव्हा आपण उियिानंी एक करार केला होिा. त्यािी कलमे 
आपल्याला आठवि नाहीि असे चदसिे. माझ्या इच्छेस येईल िेव्हा, मला वाटेल िे, मी बोलाव ेअसे ठरले 
आहे. मात्र मी माझ्या शजेाऱ्याचवरुद्ध ककवा आपल्या अचधकाराचवरुद्ध काही बोलावयािे नाही. मी या 
करारािा िगं अद्याप केलेला आहे, असे मला वाटि नाही.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “असा काही 
करार झाल्यािे मला आठवि नाही. आचण िो झाला असला िरी िभ गप्प बसावसे आचण माझी सेवा 
करावीस, अशी माझी इच्छा आहे. कारण, काल रात्री आपण वाद्यािंा जो घोष ऐकला, िो आिा साऱ्या 
दऱ्या–खोऱ्याि दुमदुमण्यास सुरवाि झाली आहे. यावरून हा चववाह आज सकाळीि–सभयािा िाप 
वाढण्याच्या आधी–साजरा होईल हे चनेःसंशय.” यावर सँको काही बोलला नाही. त्याने रोचझनाटेच्या 
पाठीवर जीन आचण िसेि डॅपलच्याही पाठीवर खोगीर घािले. नंिर िे दोघे स्वार होऊन त्या 
लिाकंुजाकडे मंद मंद गिीने पण ऐटीि गेले. 

 
सँकोच्या नजरेला सुखावणारे पचहले दृश्य िेथे जे चदसले, िे म्हणजे एका मोठ्या एल्म वृक्षाला एक 

खोंड सळईने खुपसभन टागंला होिा आचण त्याच्यापुढे मोठा जाळ पेटलेला होिा. लाकडािी िी पेटलेली 
होळी पाहभन, जणु काही वणवा लागलेला हा डोंगरि आहे, असे कोणास वाटले असिे. या होळीिोविी 
सहा मोठी िाडंी ठेवलेली होिी. त्यािंा आकार नेहमीपेक्षा चनराळा होिा. िी प्रिंड सहा घंगाळेि होिी. 
त्यापैकी प्रत्येकामध्ये मासं चशजि होिे. सबधं मेंढ्याच्या मेंढ्या त्याि बुडाल्या होत्या– कबुिरासारया 
चशजभन चनघि होत्या. सिोविालच्या झाडाचं्या फाद्यावर असंय सोललेले ससे आचण चनरचनराळ्या 
जािींच्या कोंबड्या टागंलेल्या होत्या. आचण चपण्यासाठी साठ–पन्नास–शरेी बुधल्याि दारू िरून ठेवलेली 
सँकोने मोजली आचण िी त्याला नंिर िागंली िटकदार आढळली. एका बाजभला पाढंऱ्या पावािंी 
िलीमोठी कििि उिी होिी, िर एकावर एक लावलेल्या चवटापं्रमाणे, िीजिी िव्य िटबदंी शोचिविं चदसि 
होिी. रंगाऱ्याच्या चपपापेक्षा मोठी अशी दोन िाडंी िेलाने िरलेली होिी. त्याि परोठे िळण्यासाठी टाकले 
जाि होिे. िेलाि िळलेले िे परोठे याि प्रसंगासाठी आणलेल्या मधाच्या िाडं्याि चशजचवण्याि येि होिे. 
हे सवय खाद्यपदाथय पकचवण्यासाठी सुमारे पन्नास स्त्री–पुरुष आिारी िेथे होिे व िे सारे स्वच्छ, हुशार आचण 
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आनंदी चदसि होिे. खोंडाच्या प्रशस्ि पोटाि त्या आिाऱ्यानंी बारा िान्ही डुकरािंी चपले, स्वाचदष्टपणा यावा 
म्हणभन, चशवभन टाकली होिी. िोविाली सवय प्रकारे मसाले इि्या चवपुल प्रमाणाि पडले होिे की, िे ठोक 
िावाने चवकि घेिलेले असाविे असे चदसि होिे, थोड्याि म्हणजे, िो सवय खाद्य–संिार खेडवळ 
पद्धिीिा असला िरी, एकाद्या सैन्याला मेजवानी देण्याइिका िरपभर होिा. 

 
हे सारे दृश्य सँकोने आनंदाने व आियाने पाचहले. त्याच्या इस्न्द्रयानंा प्रथम मोह पडला िो त्या 

प्रिडं अन्न–पात्रािंा! त्यामुळे त्याच्या पोटाि कावळे ओरडभ  लागले आचण त्याच्या िोंडाला पाणी सुटले. 
हळभहळभ मद्य–पात्रावर त्यािे पे्रम जडले, शवेटी मासं िळावयाच्या िव्यावर त्यािे मन लुब्ध झाले. 
िळलेल्या मासंाच्या सुगंधामुळे त्याच्या पोटाि अशी काही खळबळ माजली की, त्याला दम धरवेना. 
आपल्या कामाि गकय  असलेल्या एका सैंपा्याकडे िो गेला आचण त्याला सहजसाध्य असणाऱ्या आजयवी 
युस््िवादाने त्याने खाण्यासाठी िळणीि थोडा पाव चिजवभन घेण्यािी परवानगी माचगिली, िेव्हा िो 
सैपाकी म्हणाला, “(संस्थापकाच्या कृपेने) आज येथे आमच्याजवळ कोणीही िकेुला राहिा कामा नये. 
चमत्रा, ये, ये, खाली उिर. िुला जर पळी सापडि नसेल िर एक–दोन कोंबड्या कढईिभन िशाि उिल, 
आचण त्यानंी िुझे िागंले िले होवो.” सँको म्हणाला, “महाराज, येथे िर एकही पळी चदसि नाही.” िेव्हा 
िो सैपाकी ओरडला, “चकिी मभखय माणभस आहेस िभ! मी पाहिो.” असे म्हणभन त्याने एक चकटली घेिली 
आचण एका कढईि िी खुपसभन एकाि दमाि िीन कोंबड्या आचण दोन बदके वर उिलली व िो सँकोला 
म्हणाला, “हे घे दोस्िा, िोजन ियार होईपयंि या मळीवर िभ आपली िभक िागव.” सँको आनंदाने 
ओरडला, “देव िुझे िले करो, पण मी हे ठेवभ कोठे?” सैंपा्याने उत्तर चदले, “येथे ठेव. पळी वगैरे सारी 
िाडंी घेऊन जा आचण संस्थापकाला पुनेः एकदा धन्यवाद दे. िुला कुणीही अडथळा करणार नाही.” 

 
अशा प्रकारे उदर–िरणाच्या कामाि सँको गुंिला असिाना डॉन चक्व्झोट यानंा शिेकऱ्यािंी बारा 

िरुण मुले चदसली. त्या सवांिे पोषाख थाटामाटािे होिे. खेड्यामध्ये श्य िेवढ्या श्रीमंिीने व िप्याने 
शृगंारलेल्या रुबाबदार घोड्यावंर बसभन िे येि होिे. त्याचं्या घोड्यावरच्या साजाला लहान लहान घंटा 
लावलेल्या होत्या. एका गटाने येणाऱ्या त्या िरुणानंी चहरवळीवर इकडभन चिकडे चकत्येक फेऱ्या मारल्या 
आचण िे आनंदाने, मोठमोठ्याने ओरडले, “कॅमिॅो आचण चक्वटेचरया दीघायभ होवोि! िी चजिकी सुस्वरूप 
चििका हा सधन! अलम दुचनयेिील सवाि देखणी म्हणजे आमिी चक्वटेचरया!” हा त्यािंा जयघोष कानावर 
पडला िेव्हा डॉन चक्व्झोट मनाि म्हणाले, “अरेरे! काय हे अडाणी लोक! जसे िुमिे ज्ञान, िसे िुम्ही 
बोलिा. अरे, िुम्ही जर माझ्या टोबोसोच्या डल्सीचनयाला नुसिे पाचहले असिे, िरी येथे अशी प्रशसेंिी 
पुष्ट्पाजंचल वाचहली नसिी.” थोड्याि वळेाि त्या चवस्िीणय लिाकंुजाच्या चनरचनराळ्या चविागाि नियकािंा 
मोठा िाफा चशरला. त्यािि, संुदर संुदर सदरे घािलेले आचण नानाचवध रंगािें हािरुमाल डो्याला 
गुंडाळलेले िोवीस खेडवळ िपळ मुलगे िेथे आले. त्याचं्यापैकी प्रत्येकाच्या हािाि िलवार होिी. त्यानंी 
लष्ट्करी थाटािा नाि करून दाखचवला आचण एकमेकाशंी लढि चदली. आपल्या नागव्या िलवारींिे 
आघाि–प्रत्याघाि, चवलक्षण िपळईने आचण उत्साहाने, िे करीि होिे. पण कोणाला थोडीसुद्धा दुखापि 
करीि नव्हिे. हा लष्ट्करी नाि पाहभन डॉन चक्व्झोट यानंा चनरचिशय आनंद झाला. असे नाि त्यानंी पभवी 
पाचहले नव्हिे असे नाही, पण जे पाचहजे त्या सवांि हा उत्तम आहे असे त्यानंा वाटले. िसाि त्यानंा 
दुसराही एक नाि फार आवडला. िौदा िे सोळा वषांच्या अत्यंि रूपसंपन्न िरुणींनी िो केलेला होिा. 
त्यानंी चफकट चहरव्या रंगािे कपडे घािले होिे आचण त्यािें काही केस चफिींनी बाधंलेले होिे, िर काही 
खादं्यावरून खाली लोळि होिे. सभयाच्या सोनेरी चकरणापं्रमाणे िे िम् िम् करीि होिे आचण संुदर चदसि 
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होिे. या सवय सौंदयाला शोिा आणणाऱ्या गुलाबाचं्या, जास्वदंीच्या, कोरंटीच्या आचण सदाफुलीच्या माळा 
त्या सवय युविींनी धारण केलेल्या होत्या. त्या सवांना एका पभज्य वृद्ध माणसाने व प्रौढ स्त्रीने पुढे िालचवलेले 
होिे. त्या दोघाचं्या वयावरून कोणालाही वाटेल त्यापेक्षा अचधक उत्साह आचण िपलिा त्याचं्या अंगी होिी. 
िे दोघे झामोरा चपशवी–चपपाण्याचं्या संगीिावर नािभ लागले. त्याचं्या दृष्टीि इिकी नम्रिा होिी आचण 
त्याचं्या पायाि इिकी िपलिा होिी की, साऱ्या जगािील अत्यंि कुशल नियक िे आहेि, असे कोणासही 
वाटाव.े 

 
त्यानंिर एक कृचत्रम नृत्य ककवा काव्य–नाट्य सुरू झाले. त्याि आठ अप्सरानंी िाग घेिला होिा. 

त्यािें दोन चविाग पाडलेले होिे. त्यापंैकी एकािे नेिृत्व ‘प्रीिी’ने केले होिे, िर दुसऱ्यािे ‘संपत्ती’ने. 
प्रीिी–देविेला पंख होिे आचण चिच्या हािी धनुष्ट्यबाण व पाठीशी िािा होिा. ‘संपत्ती’च्या देविेिा वषे 
चवचवधरंगी, िपकेबाज, जरिारीिा व रेशमािा होिा. ‘काम–देवा’च्या पथकािील अप्सराचं्या पाठीवर 
त्यािंी नाव े मोठमोठ्या अक्षरानंी चलचहलेली होिी. पचहलीिे नाव होिे ‘काव्य–शारदा,’ दुसरीिे 
‘चववचेकनी’, चिसरीिे ‘उदात्तिा’ आचण िवथीिे ‘शभरिा’. ‘संपद–देविे’च्या अप्सरािंी नाव े होिी– 
‘उदारिा,’ ‘िृप्िी’, ‘चनधी’ आचण ‘समृचद्ध’. त्याचं्यापुढे एक दृश्य आले. त्याि एक चकल्ला होिा. चहरवे 
पोशाख घािलेले िार रानटी लोक िो चकल्ला ओढभन आणीि होिे. त्यािें िेहरे उग्र व ओबड–धोबड चदसि 
होिे आचण िे इिके खरे वाटि होिे की, िे पाहभन सँकोिी गाळण उडाली. त्याच्या पुढील िागावर आचण 
प्रत्येक चदशलेा ‘सुज्ञ संयमािा चकल्ला’ अशी अक्षरे चलचहलेली होिी. िार िज्ञ वादक चपपाण्या व खंचजऱ्या 
वाजवीि िालले होिे. ‘कामदेवा’ने आपले नृत्य सुरू केले. नृत्यािे दोन प्रकार सादर केल्यानंिर त्याने त्या 
चकल्ल्याच्या िटबदंीवर उभ्या असलेल्या एका कुमाचरकेकडे दृचष्टके्षप केला  आचण त्या चदशनेे आपले धनुष्ट्य 
वाकचवले व स्विेःचवषयीिे िो पुढील पद्य म्हणभ लागला :— 

 
प्रीती 

 
“माझे नाव पे्रम, माझी सत्ता सवयश्रेष्ठ, 
सवाचधक सुख आचण सवाचधक दुेःख, 
वायु, परृ्थवी, सागर, माझ्या सामर्थयािे आज्ञाचंकि, 
आचण प्रत्यक्ष देवानंी माझी शृखंला ओढली पाचहजे. 
 
“प्रत्येक हृदयािं मी माझे कसहासन ठेविो, 
माझ्या धाडसी जीवाला िीचि कधीि चविचलि करू शकली नाही; 
खोल जलधीच्या हृदयािं मी आग पेटविो, 
आचण प्रगाढ रसािलािे चनयमन करिो.” 

 
ही पदे म्हणभन झाल्यानंिर ‘काम–देवा’ने चकल्ल्यावर एक बाण मारला आचण िो आपल्या जागेवर 

परि येऊन बसला. नंिर आली संपचत्त–देविा. चिने दोन नृत्यप्रकार करून दाखचवले. मग संगीि थाबंले 
आचण िी गाऊ लागली— 

 
सांपदा 
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पे्रम माझी पे्ररणा आचण माझे फल, 
पण मी पे्रमापेक्षा महत्तर शस््ि आहे; 
जरी परृ्थवीवर जन्मले िरी पृर्थवीहभन श्रेष्ठ, 
कारण संपदा हा दैवी वर आहे. 
उज्ज्वल बाले, माझ्यासह घे आचण धन्य मान 
सवय यशािी चनचिि प्रचिज्ञा; 
(मी) सवांनी वाचंछलेली, थोड्यानंी योग्यपणे उपयोजलेली, 
पण िभ शोिा चदल्यावर सवोचिि प्रदान केलेली.” 

 
संपचत्त–देविा मागे सरली काचण काव्य–शारदा पुढे आली. इिरापं्रमाणेि नृत्यप्रकार केल्यावर 

चिने आपली नजर चकल्ल्यावरील युविीवर रोखली आचण पुढील पं् िी म्हटल्या— 
 

कणवता–िल्क्त 
 

मधुर काव्यशस््ि मन हेलावणाऱ्या कवनानंी 
हृदयािं प्रीचि आचण जीवािं संवदेना पोहोिविे; 
पचवत्र कोपाने स्वर लावभन धन्यिेस ककवा दुेःखास, 
संपभणय मानवाला प्रवृत्त करिे, आचण िभिलावरि स्वगय देिे. 
सकल लाचलत्यगुणानंी चविभचषि आचण िेजस्वी अप्सरा, 
ही उदात्त कचविा िुझ्याकडभन अव्हेरली जाईल काय? 
िुझ्या सौंदयािा सवाचधक गौरव करू शकेल बुद्धीि 
िेव्हा मग काव्य–देविे उच्चपद दे, चिच्यामुळे िभही उच्चपद पावशील. 

 
काव्य–शारदा मागे सरली आचण उदारिा, संपदेच्या बाजभने पुढे सरकली. नृत्य केल्यावर िी 

म्हणाली :— 
 

काटकसरी आचण सढळ याचं्यामधला 
िो उदात्त मध्यममागय पहा; 
उदारिेिे जेव्हा आिरण होिे 
िेव्हा शहाणपण आचण गुण दृष्टीस पडलाि पाचहजे. 
पण िुझ्यासाठी मी मु्िहस्ि चदसेन 
िुझ्याखािर मी समृचद्ध मान्य करीन 
कारण गुण जेथे परम आहे 
िेथे प्रीिीिा अचिव्यय कोण करणार नाही? 

 
अशा प्रकारे प्रत्येक पथकािील सवय व्य्िी पुढे आल्या आचण आपापल्या कचविा म्हणभन गेल्या. 

त्यापंैकी काही छानदार िर बऱ्याि मभखय होत्या. डॉन चक्व्झोट यािंी स्मरणश्िी िागंली होिी िरी त्याचं्या 
स्मरणाि बाकीच्यापंैकी येथे चदलेल्या िेवढ्याि कचविा राचहल्या. त्यानंिर दोन पथकानंी एका संुदर 
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ग्रामीण नािाि संयु्िपणे िाग घेिला. कामदेवाने त्या चकल्ल्याजवळभन जािाना शरसंधान केले आचण 
संपचत्तदेवीने त्या चकल्ल्यावर सोनेरी िेंडभ  फेकले— आचण रोमन धिीच्या िरगच्च चदसणाऱ्या मोठ्या थैलीिभन 
काही नाणी काढभन चिने िी त्या चकल्ल्यावर फेकली. त्यामुळे िो चकल्ला ज्या पुठ्ठ्ठ्यािा बनचवला होिा, िे 
मोडभन खाली पडले. चकल्ल्यावरील कुमाचरकेिे संरक्षण नाहीसे झाले, िेव्हा संपचत्त–देवीने आपल्या 
पथकासह ित्काळ चिकडे कभ ि केले आचण त्या राजकन्येच्या गळ्यािोविी सोन्यािी साखळी टाकभ न चिला 
कैद करून िालचवले, हे पाहिाि कामदेव आपल्या सेवकासंह चिच्या सुटकेसाठी धावभन गेला. दोन्ही 
पक्षािंा सामना झाला. त्यानंा त्या रानटी लोकानंी बाजभस सारले आचण खाली पडलेले पुठ ठे साधंले. 
त्यामुळे िी राजकन्य पभवयव्  पचरवचेष्टि झाली. या साऱ्या चक्रया संगीिाच्या िालावर होि होत्या. त्यामुळे 
पे्रक्षक फार संिुष्ट झाले आचण िे नृत्य-समारंि समाप्ि झाला. 

 
सारे संपल्यावर डॉन चक्व्झोट यानंी एका अप्सरेला चविारले, “हा सारा खेळ कोणी रिला?” 

चिने उत्तर चदले, “आमच्या शहराि एक पाद्री राहिो. त्याला असे चलचहण्यािी अलौचकक देणगी आहे. 
त्याने हे चलचहले आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “मी पैज लावण्यािे धाडस करीन की, िो लेखक 
कॅमिॅोपेक्षा बेचसलिा चमत्र अचधक असावा. प्राथयना–पुस्िकापेक्षा नाट्य–पुस्िकािे ज्ञान त्याला िागंले 
चदसिे. िुमच्या नृत्यािे द्वारा त्याने बेचसलिे गुण आचण कॅमिॅोिे ऐश्वयय अत्यंि सहजिेने चिचत्रि केले 
आहे.” हा संवाद ऐकि असलेला सँको म्हणाला, “राजा व कॅमिॅो याचं्यावर देव कृपा करो, एवढेि मी 
म्हणिो.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, आपला पक्ष झटपट बदलणारा िभ िेकड चन लबाड माणभस 
आहेस. ‘जेिा अमर असो’ असा जयघोष करणाऱ्या सामान्य लोकाचं्या घोळ्यािलाि िभ एक आहेस.” 
सँको उत्तरला, ‘मी कोणासारखा आहे हे मला माहीि नाही. पण मला एवढे माहीि आहे की, बदकािें आचण 
कोंबड्यािें हे पािेलेिर मासं कोणत्याही राजाला लाि म्हणभन देण्यासारखे आहे. कॅमिॅोने माझे पोट िरले 
आचण म्हणभन माझे हृदय कजकले. बेचसलच्या कढईिभन इिका नामी रस्सा मला पळीने केव्हा िरी काढभन 
घेिा येईल काय?” जवळिे मासं धन्याला दाखवभन त्याने त्यावर हाि मारण्यास सुरुवाि केली. “मग 
करायिे काय त्यािे किृयत्व? मी त्याला थोडीदेखील ककमि देि नाही. पेरील िशी कापणी याला करंू द्या 
आचण कापणी करिो आहे िसे पेरू द्या. माझी म्हािारी आजी (चिच्या आत्म्याला शाचंि चमळो!) नेहमी 
म्हणायिी, जगाि दोनि घराणी आहेि– एक िरपभरवाल्यािें चन दुसरे टंिाईवाल्यािें. चिला नेहमी 
िरपभरवाल्या घराण्याचवषयी मोठे पे्रम वाटे. डॉ्टर िुम्हाला सल्ला देिो, िो िुमच्या चखशािी नाडी िपासभन. 
गाढव सोन्याने मढचवले म्हणजे खोगीर घािलेल्या घोड्यापेक्षा िांगले चदसिे. म्हणभन मी पुनेः म्हणिो, 
कॅमिॅो थोर आहे.” हे िऱ्हाट ऐकभ न डॉन चक्व्झोटनी चविारले, “अजभन िुझे िाषण संपले की नाही?” िेव्हा 
सँकोने उत्तर चदले, “मी िे संपवलेि पाचहजे. कारण, िुम्ही प्रक्षबु्ध होण्याच्या बेिाि आहाि असे मला 
चदसिे. नाही िर िीनिार चदवस िालण्याइिके िाषण माझ्याजवळ ियार आहे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “बरोबर! िुझे िोंड चिखलाने िरून जाईपयंि िभ गप्प यसणार नाहीस. िभ मेलास म्हणजेि मला 
थोडाफार चवसावा चमळेल अशी आशा आहे.” सँको म्हणाला, 

 
“मृत्यभिी िाषा िुम्ही काढली हे काही ठीक नव्हे. मृत्यु म्हणजे काही पोरखेळ नव्हे. िुम्ही माझ्या 

जेवणािा चविका केला. मेलेल्या माणसाच्या शुष्ट्क हाडाच्या आचण जबड्याच्या नुसत्या कल्पनेने मी 
घाबरून जािो. ईश्वर आपणा अियिावंर कृपा करो. अहो, मृत्यभ सवय–िक्षक आहे. कोवले कोकरू आचण 
म्हािारी शळेी ही दोन्हीही िो गट्ट करिो. आमिा धमयगुरू िर असे म्हणिाना मी ऐकले आहे की, ‘राजपुत्र 
आचण चवदभषक या दोघािंी ककमि मृत्यभ सारखीि मानिो. त्याच्या जाळ्याि जे जे म्हणभन येईल िे िे त्यािी 
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चशकारि. िे जाळे िो सवांवर टाकिो आचण त्याि सापडेल िे सवय घेिो. गवि कापणाऱ्याप्रमाणे िो दुपारी 
डुलकी घेि नाही. हवा िागंली असो की खराब असो, िो चहरवे गवि आचण िरलेली िाटे–दोन्ही कापीि 
कापीि पुढे जािो. िो िोखंदळ नाही की हल्या पिनश्िीिा नाही. िवयण न करिा िो सवय काही स्वाहा 
करिो आचण सारे पदाथय आपल्या जठराग्नीि लोटिो. मृत्यभिे पोट काही िुम्हाला चदसि नाही. पण त्याला 
उदरािा रोग जडलेला असावा. त्यामुळे माणसाचं्या प्राणािंी िहान त्याला लागिे. लहान मुलाने आईिे 
दभध गटागटा प्यावे, िसे िो माणसािे प्राण चगळंकृि करीि असिो.” िेव्हा आमिे चशलेदारजी ओरडले, 
“थाबं, थाबं. आिा पुढे काही बोलभ  नकोस? कारण, िुझ्या िाषणाि फारि उत्तम चठकाण आले आहे. 
एखाद्या पट्टीच्या धमयगुरूने मृत्यभवर प्रविन करावे, िसे िभ आपल्या घरगुिी िाषेंने केले आहेस. अरे गृहस्था, 
िुला िर प्रविनािी कला िागंलीि साधली आहे. मी िुला एक व्यासपीठ आचण दचक्षणा–पात्र चदले 
पाचहजे, असे मला वाटिे.” िेव्हा सँको म्हणाला, “ज्यािे वियन उत्तम, त्यािे प्रविन उत्तम! एवढाि धमय 
मला कळिो.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िुझ्या अंगी पुरेसा धमय आहे. पण मला एकाि गोष्टीिे नवल वाटिे, 
िी ही की, ईश्वराच्या िीिीिभन ज्ञानािा उगम होिो असे म्हणिाि. मग जो िभ सवयज्ञ परमेश्वरापेक्षा पालीला 
अचधक चििोस, िो इिका शहाणा कसा?” सँकोने उत्तर चदले, “महाराज, आपण आपल्या चशलेदारीिा 
चविार करीि राहा. दुसऱ्या माणसाच्या िीिीकडे लक्ष देऊ नका. कोणाही शजेाऱ्याइिकीि परमेश्वरािी 
िीिी मला वाटिे. मला हे मासंाशन संपवभ द्या. (प्रामाचणक सँको, त्या मासंाने िुझे िले होवो.) आपल्या या 
चशळोप्याच्या गप्पािंा चहशबे आपण पुढे केव्हा िरी पुरा करू. मला त्या पािेल्यािभन आणखी एक बिक घेऊ 
द्या.” असे म्हणभन त्याने त्या पािेल्यावर असा साहसी िचवष्टपणे हल्ला केला की, त्यामुळे त्याच्या धन्यािाही 
जठराग्नी प्रदीप्ि झाला. त्यानेही सँकोला सोबि केली असिी पण एका प्रसंगामुळे त्याि अडथळा आला. 
िो प्रसंग मी पुढे सागंणे अवश्य आहे. 

 
⊡⊡ 
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प्रकरि २१ 
 

कॅमॅचोच्या णववाहाची पुढील हकीकत आणि इतर मजेिीर प्रसांग 
 
पभवीच्या प्रकरणाि साचंगिल्याप्रमाणे, डॉन चक्व्झोट व सँको याचं्यामध्ये ििा िालभ  असिानाि िी 

खंचडि झाली. एक मोठा आवाज ऐकभ  आला. घोडेस्वारानंी केलेला िो आनंदािा आचण जयजयकारािा 
आवाज होिा. त्या िरुण जोडप्याला िेटण्यासाठी िे घोडेस्वार आरोळ्या ठोकीि दौडि जाि होिे. त्या 
जोडप्यािोविी हजारो वादे्य वाजि होिी. िे जोडपे लिाकंुजाकडे चनघाले होिे आचण त्याचं्याबरोबर पाद्री, 
त्यािें नािलग आचण शजेारपाजारिे बडेबडे लोक सणासुदीिे कपडे घालभन आलेले होिे. नवऱ्या मुलीला 
पाहिाि सँको म्हणाला, “छान, छान! आपल्याला येथे केवढी मौज पहावयास चमळि आहे! वा! ही खेडवळ 
मुलगी नाही– रेशमािे आचण सटॅीनिे िरगच्च कपडे ल्यालेली ही दरबारािील संुदर स्त्री आहे. धनीसाहेब, 
पहा, पहा! चिने आपल्या गळ्याि कािमण्याचं्या माळा न घालिा प्रवाळािे िारी अलंकार धारण केले 
आहेि. क्वें िाच्या चहरव्या लोकरी कापडाएवजी चिच्या अंगावर दाट मऊ लव असणारी उंिी मखमल आहे. 
चिच्या वस्त्रािी चकनारही पाढंऱ्या अंबाडी वस्त्रािी आहे हे मी खात्रीने सांगिो– नव्हे िी सटॅीनि असली 
पाचहजे, नसेल िर, मी चिकडे पाहणारही नाही. धन्य, धन्य आहोि आपण! चिच्या बोटाि कसल्या 
आंगठ्या आहेि िे पहा िर खरे– शुद्ध सोन्याच्या– आचण त्याि मोिी बसचवलेले– अशा त्या आंगठ्या 
आहेि– काळे मणी ककवा काश्यािे नकली दाचगने नाहीि. त्यािील प्रत्येक मोिी दह्यासारखा पाढंरा स्वच्छ 
आहे आचण एकेका डोळ्याइिका मौल्यवान आहे. िी नखचशखािं कशी िमकिे आहे आचण िपकेबाज 
पोषाखाने चकिी शोिि आहे पहा– आचण चिच्या मार्थयावर चकिी संुदर केस रुळि आहेि िेही पहा. िे केस 
जर नकली नसिील िर मी म्हणेन, इिके लाबं केस मी माझ्या उभ्या आयुष्ट्याि कधी पाचहलेि नाहीि. 
अहो, चकिी रुबाबदार चदसिे िी! चिच्या केसािं आचण चिच्या गळ्यािं चकिी िमकदार दाचगने रुणझुणि 
आहेि! खरोखर चिला पाहभन मला फळिाराने लादलेल्या खजुराच्या झाडािी आठवण येिे. माझ्या बुद्धीला 
िर असे वाटिे की, ही वधभ म्हणजे एक रसाळ फळ आहे, िडफदार पोरगी आहे— फ्लँडसयमध्येही िी शोिभन 
जाईल. याहभन अचधक काही मी बोलि नाही, पण एवढेि सागंिो की, िी ज्याला लािली िो पुरुष सुखी!” 

 
सँकोने त्या नवऱ्या मुलीिे खेडवळ पद्धिीने केलेले वणयन ऐकभ न डॉन चक्व्झोट यानंा हसभ 

आल्याचशवाय राचहले नाही. मात्र त्यानंाही त्याि वळेी चिच्याचवषयी मोठे कौिुक वाटि होिे. आपली 
हृदय–स्वाचमनी डल्सीचनया चहला वगळिा, आपण पाचहलेल्या सवय चस्त्रयामंध्ये िी अत्यंि रूपविी आहे असे 
त्यानंा वाटले. िथाचप संुदर चक्वटेचरया त्यानंा काहंीशी चफकट चदसली. त्यािे कारण म्हणजे बहुधा अंगावर 
छाप पाडण्यासारखा पोषाख घालण्यासाठी नवऱ्या मुली लग्नाआधीच्या रात्री फारशी चवश्रािंी घेि नाहीि. 
त्या चहरवळीच्या एका बाजभस एक मोठे व्यासपीठ उिे केलेले होिे आचण लग्न-समारंिासाठी त्यावर 
गाचलिे पसरलेले होिे. िसेि त्यावर िोरणे बाधंलेली होिी. खेळ व मौजेिे प्रकार िेथभन िागंले चदसि 
होिे. या स्थानी चमरवणभक नुकिीि येऊन थडकली होिी. िोंि सवय लोकाचं्या कानी एक िेदक कककाळी 
पडली, “थाबंा, मभखय लोकानंो, थाबंा, घाई करू नका.” साऱ्या माणसानंी वळभन पाचहले, िेव्हा त्यानंा 
आपल्याकडे एक माणभस येि असल्यािे चदसले. लाल चकनारीिा आचण िडकत्या जरिारीिा काळा कोट 
त्याच्या अंगावर होिा. त्याच्या मस्िकावर सुरूच्या पानािंा दुेःख–प्रदशयक गजरा होिा. लोखंडी दंडुका 
त्याच्या हािाि होिा. िो जवळ येिाि त्यानंी ओळखले की, हा शभर बेचसल आहे. त्यािे आगमन अनपेचक्षि 
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होिे. िो आरडा–ओरडा करीि चवचित्र पद्धिीने िेथे आला होिा. त्यामुळे काही िरी िानगड उपस्स्थि 
होणार असे िय त्या सवय मंडळींना वाटले. िो थकलेला होिा. धापा टाकीि िो वधभ–वराजंवळ गेला. नंिर 
आपल्या सोट्यावर रेलभन चक्वटेचरयावर त्याने आपली नजर रोखली. चििा िेहरा पाढंराफटक पडला आचण 
िी थरथरा कापभ लागली. िो चिला ियंकर मोठ्या आवाजाि म्हणाला, 

 
“हे कठोर चक्वटेचरये, आपला सवांना पभज्य वाटणाऱ्या परमेश्वराच्या न्यायािी आचण सत्याच्या 

बधंनािी शपथ घेऊन मी असे जाहीर करिो की, जोपयंि माझ्या चजवाि जीव आहे िोपयंि िुला दुसऱ्याशी 
लग्न करिा येणार नाही, हे पके्क समजभन ऐस. िुला हेही आठवि असेल की, कालािंराने आचण माझ्या 
उद्योगाने माझे नशीब उजळेल आचण मी िुझ्याबरोबरीिा जोडीदार ठरेन, या आशवेर मी आिापयंि थाबंलो 
होिो. सन्मान्य पे्रमाच्या मयादा मी कधीि ओलाडंल्या नाहीि आचण िुझ्या िाचरत्र्याला बाध आणणाऱ्या 
िेटीिी यािना मी कधी केली नाही. पण िभ आपल्यामधील सारी िावबधंने चवसरून िी िोडण्यास आिा 
चनघाली आहेस आचण माझा हक्क दुसऱ्याला देण्यास ियार झाली आहेस. त्यािी मालमत्ता फार मोठी 
असेल, पण मी चििा हेवा कधीही केला नाही. आपल्या कजदगीच्या बळावर त्याला इिर सवय सुखे चमळभ 
शकिील, पण िुला चवकि घेणे श्य नव्हिे. पण पुरे झाले हे. दैवािी योजनाि िशी आहे— आचण िी 
िडीस नेण्यासाठी मी िुझ्या मागािील माझी दुदैंवी धोंड बाजभस सारिो. अरे, श्रीमंि कॅमिॅो, चजविं रहा, 
या कृिघ्न चक्वटेचरयासह पुष्ट्कळ वष े सुखाने रहा, आचण हा चबिारा, अिागी बेचसल मरू दे. त्याच्या 
दाचरद्र्याने त्याच्या सौयािे पखं कापभन त्याला थडग्याि चनजचवले आहे.” 

 
हे शवेटिे शब्द उच्चारून त्याने आपल्या चदखाऊ दंड्ड्याि लपवलेली एक आखभड कट्यार 

उपसभन काढली. चििी मभठ जचमनीवर ठेवभन चिच्या टोकावर िो अशा प्रकारे पडला की, त्याच्या पाठीिभन 
चििे टोक र्िबबंाळ होऊन बाहेर आले. िो चबिारा अिागी माणभस जचमनीवर र्िाच्या थारोळ्याि लोळि 
होिा. या दुेःखद अपघािामुळे त्यािे चमत्र चवलक्षण गोंधळभन गेले आचण त्याच्या मदिीस धावले. 
रोचझनाटंला सोडभन डॉन चक्व्झोट त्याच्या साहायास त्वरेने गेले. त्यानंी त्याला आपल्या बाहभि कवटाळले, 
िेव्हा त्याच्या शरीराि अजभन जीव आहे असे त्यानंा आढळभन आले. त्याच्या शरीरािभन िे कट्यार उपसभन 
बाहेर काढणार होिे, पण पाद्री म्हणाला, “याने धमानुसार पापचनवदेन देऊन मृत्यभिी ियारी करीपयंि 
िलवार उपसणे सोयीिे नाही. िी उपसिाि र्िािा लोट वाहभ लागेल आचण त्याला ित्काळ मृत्यभ येईल.” 
या मुद्यावर त्यािंी ििा िालभ  असिाना बेचसल थोडथोडा शुद्धीवर येि आहे असे चदसले. नवऱ्या मुलीला 
उदे्दशभन िो क्षीण व शोकपभणय आवाजाि म्हणाला, “हे चक्वटेचरये, आिा माझ्या जीवनािील या अंचिम आचण 
सरत्या क्षणी–मृत्यभच्या ियंकर यािना मी िोगीि असिानाही– िभ मला आपले पाचणग्रहण करू देशील 
काय? आचण माझी पत्नी होशील काय? िसे झाले िर मी िोगीि असलेल्या या यािनािें बक्षीस मला 
चमळाले असे मी समजेन आचण माझ्या या साहसी कृत्यामुळे क्षणमात्र का होईना, मी िुझा झालो यािा मला 
आनंद वाटेल आचण मी सुखाने मरेन.” हे ऐकभ न पाद्र्याने त्याला कळकळीिी चवनंिी केली की, “आपल्या 
आत्माच्या आरोग्यािी काळजी घे, कारण बाह्य मानवी गरजा पभणय होण्यापेक्षा त्यािीि चनकड यावेळी 
अचधक आहे. िुझे आयुष्ट्य अगदी थोडे उरले आहे. आिापयंि केलेल्या सवय पापाबंद्दल–त्यािही या 
शवेटच्या आििायी कृत्याबद्दल–परमेश्वरािी दया आचण क्षमा अत्यंि कळकळीने माग.” त्याला बेचसलने 
उत्तर चदले, “चक्वटेचरया माझ्या इच्छेला शरण येईपयंि मला कोणत्याही सुखािी कल्पनाि करिा येि 
नाही. पण जर माझी इच्छा चिने पभणय केली, िर त्यामुळे होणाऱ्या संिोषाने माझे चित्त शािं होईल आचण मी 
अंिेःकरणपभवयक पाप–चनवेदन देऊ शकेन.” 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

हे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट ओरडले, “बेचसलिे मागणे न्यायािे आचण चववेकािे आहे. श्रीयुि कॅमिॅो 
याने थोर बेचसलिी चवधवा म्हणभन चहिा स्वीकार सन्मानाने करावा. जणु काही चिच्या बापाच्या हािािभन 
आपण चििा स्वीकार करीि आहोि असे मानाव.े बाईसाहेब, िुम्ही एक शब्द बोला-चनराशा आचण अधोगिी 
यापासभन एका माणसाला वािचवण्यासाठी िुम्ही एकदाि िशी घोषणा करा. त्याने िुम्ही फार काळ बाधंले 
जाणार नाही, कारण, या नवऱ्यािी चववाह–शय्या मृत्यु–शय्या हीि होणार.” हा सवय वेळ कॅमिॅो अत्यंि 
गोंधळलेल्या स्स्थिीि उिा होिा, पण बेचसलच्या चमत्रानंी वारंवार केलेल्या आजयवािंा त्याच्या मनावर 
पचरणाम झाला आचण मृत्युशय्येवरील त्या माणसाला चक्वटेचरयाने संिोष देण्यास त्याने संमचि चदली. कारण 
िसे करण्याने चििे स्विेःिे सौय काही क्षणि लाबंणीवर पडणार होिे. नंिर त्या सवांनी चक्वटेचरयाच्या 
िरणी आपली चवनंिी सादर केली. त्यावळेी काही जणाचं्या डोळ्यािं अश्रभ उिे राचहले, िर काहींना 
दयाबुद्धीने सुिणारे सारे प्रिावी युस््िवाद केले. िी बराि वेळ चनष्ठुरपणे उिी होिी. चिने काहीि उत्तर 
चदले नाही. शवेटी पाद्री चिच्याकडे गेला आचण म्हणाला, “काय करायिे िे नक्की ठरवा, आिा बेचसल काही 
क्षणािाि सोबिी आहे.” िेव्हा िी चबिारी कुमारी िीिीने थरथरा कापभ लागली. एकही शब्द न उच्चारिा िी 
दुदैवी बेचसलजवळ गेली, त्यावळेी िो धापा टाकीि होिा, आिाि िो मरणार असे त्याच्या चनिल 
डोळ्यावंरून वाटि होिे. िी त्याच्याजवळ गुडघे टेकभ न बसली आचण शोकाच्या उघडउघड चनदशयनाने चिने 
त्याला हाि पुढे करण्यास साचंगिले, िेव्हा बेचसलने आपले डोळे उघडभन आचण िे दुेःखाने चिच्यावर रोखभन 
म्हटले, “अगे चक्वटेचरये, िुझी दयाबुद्धी उशीरा जागृि होिे, पण िुझे हृदय शवेटी चवरघळलेि. मृत्यभिे हाि 
मला कवटाळण्यासाठी पुढे आले, िेव्हा िुझे हाि माझे दुेःख हरण करण्यासाठी पुढे आले. पण हाय, हाय! 
मृयभिे हाि िुझ्यापेक्षा फार बळकट आहेि. हे प्राणघािक संुदरी, मी िुझ्यापासभन एवढीि इच्छा करिो की, 
िुझ्या संुदर हािाने मला पभवीप्रमाणे आिा फसवभ नये, िभ आिा जे काय करीि आहेस िे स्वचे्छेने ककवा 
स्विंत्रपणे केलेले आहे– कोणत्याही चनबधंामुळे नव्हे, ककवा कोणाच्याही आजे्ञला मान िुकचवण्यासाठी नेव्हे 
हे िभ कबभल कर. मी िुझा खरा व कायदेशीर नवरा आहे हे िभ उघडपणे जाहीर कर. मृत्यभशय्येवरील 
माणसाशी िभ कपट खचिि करणार नाहीस. सवय जन्मिर जो िुझ्याशी खरेपणाने वागला, त्याच्या 
मरणोन्मुख जीवाशी लबाडीने िभ वागणार नाहीस.” असे बोलि असिानाि िो बेशुद्ध पडला. िेव्हा सवांना 
वाटले, िो मृत्यु पावला. चबिारी चक्वटेचरया! ककचि्  लाजभन, स्विेःवर एक प्रकारिा अन्याय झाला 
असिानाही, िावनेच्या मोठ्या आवगेाने, चिने त्यािा हाि आपल्या हािाि घेिला आचण िी म्हणाली, 
“कोणिीही श्िी माझ्या इच्छेवर इि्या प्रमाणाि प्रिाव पाडभ  शकणार नाही. िभि माझा कायदेशीर नवरा 
आहेस हे मी येथे जाहीरपणे घोचषि करिे, आचण िे केवळ माझ्या स्विंत्र बुद्धीने व इच्छेने करीि आहे, यावर 
चवश्वास ठेव. याला माझा हाि विनबद्ध आहे. या वदेनामुळे चन या आकस्स्मक अपघािामुळे िुझी सारी शुद्धी 
हरपली नसेल, िर िभ आपला हाि माझ्या हािी द्यावास अशी माझी अपेक्षा आहे.” कल्पनािीि हजर 
जबाबीपणाने बेचसल म्हणाला, “मी माझा हाि िुझ्या हािी देिो आचण िुझा पचि असल्यािे मान्य करिो.” 
िी म्हणाली, “आचण मी िुझी पत्नी असल्यािे मान्य करिे– मग िुझे आयुष्ट्य दीघयकाळ असो की याि क्षणी 
माझ्या हािािभन िुला थडग्याि जावे लागो.” सँको म्हणाला, “अशा पचरस्स्थिीि हा िरुण फारि बोलिो 
आहे. त्याने आपली पे्रम–यािना आिा सोडावी आचण आपल्या आत्म्याच्या आरोग्यािी काळजी वाहावी. 
त्यािा मृत्यु दािापेक्षा चजिेिि अचधक आहे असे मला वाटिे.” 

 
बेचसल व चक्वटेचरया यानंी एकमेकािें हाि हािाि धरून परस्परावरील चवश्वास व्य्ि केला. हे 

पाहभन कोमल मनाच्या पाद्र्याने डोळ्यािं आनंदाश्रु आणभन त्या उियिावंर चववाहाच्या मंगल आशीवादािा 
वषाव केला आचण त्याबरोबरि प्रिभिी प्राथयना केली की, या नव-चववाचहि पुरुषाच्या जीवावर दया दाखवा. 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

अशा िऱ्हेने त्याने अंत्य–चवचध व लग्न–चवचध यािें चमश्रण केले. त्याने आशीवादािी घोषणा करिाि बेचसल 
उत्साहाने िाडकन् उठभन उिा राचहला आचण कोणाच्या ध्यानी–मनी येणार नाही अशा वगेाने त्याने आपल्या 
शरीरािील िलवार उपसभन बाहेर काढली आचण आपल्या चप्रय चक्वटेचरयाला आपल्या बाहभमध्ये घट्ट 
कवटाळले. हे पाहभन सवयजण िचकि झाले आचण काहीजण िर ओरडभ  लागले, “िमत्कार! िमत्कार!” 
बेचसल ओरडला, “छे, छे! िमत्कार–चबमत्कार काही नाही— हा केवळ लष्ट्करी डावपेि आहे!” इिर 
सवांपेक्षा पाद्र्याला अचधक आियय व कििा वाटली, आचण त्याने आपल्या दोन्ही हािानंी त्यािी जखम 
िािपभन पाचहली. िेव्हा त्याला आढळले की, ििुर बेचसलच्या शचररािंभन िी िलवार कोठेि आरपार गेलेली 
नाही. त्याने आपल्या शचररावर र्िाने िरलेली पत्र्यािी नळी कौशल्याने बसचवलेली होिी. िे र्ि गोठभ  
नये अशी व्यवस्था त्याने केली होिी, हे पुढे कळभन आले. साराशं, पाद्री, कॅमिॅो आचण इिर मंडळी यानंा 
आपण सवयजण त्याच्या लबाडीने फसलो गेलो, असे वाटले. वधभ मुळीि नाराज झाली नाही. कारण, अशा 
लबाड व फसव्या पद्धिीने घडवभन आणलेले लग्न कायद्याि चटकि नाही, हे चिने ऐकले होिे. चिने असे 
जाहीर केले की, हे लग्न न्यायािे आहे आचण दोन्ही पक्षानंा संमि आहे. 

 
यावरून कॅमॅिो व त्यािे चमत्र यानंी अनुमान बाधंले की, ही लबाडी पभवीि योजभन केलेली आहे 

आचण या कटामध्ये िी सामील आहे. या ियंकर चनराशनेे िे संिप्ि झाले आचण म्हणभन त्यानंी अन्य प्रबळ 
साधनािंा आश्रय घेिला. त्यानंी आपआपल्या िलवारी बाहेर काढल्या आचण बेचसलवर त्वेषाने हल्ला 
िढचवला. त्याच्या संरक्षणासाठी चिि्याि दुसऱ्या लोकानंी आपल्या िलवारी ित्काळ म्यानाबाहेर 
काढल्या. त्याचं्या अग्रिागी डॉन चक्व्झोट घोड्यावर स्वार होऊन हािािील िाला उंिावभन आचण ढाल पुढे 
करून लगेि उिे राचहले. शत्रभवर हल्ला करून व त्यािंी फळी फोडभन िे दौडि गेले. सँकोला कोणिेही 
धो्यािे काम आवडि नसे, म्हणभन त्याने िटस्थ रहाण्यािे ठरचवले, आचण ज्या प्रिडं िाडं्यािभन त्याला 
बहुमोल अंचबल िाखावयास चमळाली होिी, त्याच्या कडेला िो उिा राचहला. या लढाईि कोणत्याही 
पक्षािा चवजय झाला िरी त्या िाडं्याला कोणी हाि लावणार नाही असे त्याला वाटले. कॅमॅिोच्या पक्षाला 
उदे्दशभन डॉन चक्व्झोट ओरडभन म्हणाले, “सद गृहस्थहो, थाबंा, पे्रमाच्या जखमा शस्त्राने िरून काढणे, हा 
न्याय नव्हे. पे्रम आचण युद्ध या दोन्ही गोष्टी एकि आहेि. एकाि जे धोरण व जे डावपेि क्षम्य, िेि 
दुसऱ्यािही. ईश्वराच्या अढळ आजे्ञनुसार, चक्वटेचरयािी योजना बेचसलसाठी आचण िो चिच्यासाठी असे 
ठरलेले आहे. कँमिँो आपल्या संपत्तीच्या बळावर दुसरी वधभ चवकि घेऊ शकेल आचण अन्यत्र सुखाने 
राहील. ‘देवाने ज्यािंी गाठ बाधंली त्यानंा मानवाने दभर सारू नये.’ बेचसलला हेि एक कोकरू लािले होिे 
आचण िे त्याच्या चजवािावािे होिे, म्हणभन त्याच्या आयुष्ट्यािील एकमेव आनंद चहरावभन घेण्यािा प्रयत्न 
कोणी करू नये. यावळेी मी अशी गंिीर घोषणा करिो की, िसा प्रयत्न जो कोणी प्रथम करील त्याला 
माझ्या शचररािभन आरपार जाव ेलागेल, आचण त्याच्या शचररािभन माझा हा िाला आरपार जाईल.” 

 
असे म्हणभन त्यानंी आपला िाला हविे इि्या आवशेाने आचण कौशल्याने परजला की, ज्यानंा या 

ियंकर वीरािी काहीि कल्पना नव्हिी, त्याचं्या अंिेःकरणाि एकदम धडकी िरली. साराशं, डॉन 
चक्व्झोट यािें िे शब्द, िल्या पाद्र्यािी ििुर मध्यस्थी आचण चक्वटेचरयािी ििंलिा– यामुळे कॅमिॅो िह 
करण्यास ियार झाला. लग्नापभवी चक्वटेचरयािे बेचसलवर ज्याअथी पे्रम होिे, त्याअथी लग्नानंिरही चिने 
त्याच्यावर बहुधा पे्रम केले असिे आचण म्हणभन चिच्यापासभन बरी आपली सुटकाि झाली, याबद्दल आपण 
परमेश्वरािे आिार मानले पाचहजेि. िी न चमळाल्याबद्दल दुेःख करिा कामा नये, असे त्याने चविारपभवयक 
ठरचवले. इिरही गोष्टींिा चविार करून त्या दोन्ही पक्षानंी वाजवी िडजोड करण्यािे ठरचवले. दोष आहे िो 
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बेचसलच्या धोरणापेक्षा चक्वटेचरयाच्या चथल्लरपणािाि श्राहे, िेव्हा आपल्या चनराशमुेळे आपल्याला संिाप 
आलेला नाही, असे दाखचवण्यासाठी कॅमॅिोने सवय मंडळींना िेथे मुक्काम करण्यािे आचण िेथील िोजनाि 
सहिागी होण्यािे चनमंत्रण चदले, पण बेचसल गरीब असला िरी िो सद गुणी होिा आचण त्यामुळे त्याला 
पुष्ट्कळ चमत्र होिे, म्हणभन त्याने त्या मंडळींपैकी काही लोकानंा आपल्याबरोबर व आपल्या वधभबरोबर चिच्या 
गावाकडे नेले. त्याि डॉन चक्व्झोटही होिे. अलौचकक शौयािा व योग्यिेिा माणभस म्हणभन त्यानंा सवयजण 
मान देि होिे. चबिारा सँको जड अंिेःकरणाने आपल्या धन्यामागोमाग गेला. रात्रीपयंि िाललेल्या 
कॅमिॅोच्या मेजवानीिील मौजेकडे पाठ चफरवणे त्याच्या मनाला रुिि नव्हिे. त्या मेजवानीिील आपल्या 
आवडत्या खमंग मासंाहारािी चवलक्षण ओढ त्याला होिी, आचण िे मासं जरी त्याने प्रत्यक्षाि मागे टाकले 
असले, िरी िे आपल्या मनाि घोळवीि िो आपल्या धन्यामागोमाग गेला. त्याने आपल्या आवडत्या रश्शािा 
िट्टा-मट्टा पभवीि केला होिा, िरीसुद्धा आपले िाडंार ज्या लाड्या उदरमंजुषेि त्याने ठेवले होिे, 
चिच्याकडे आचण चरकाम्या िाडं्याकडे िो दुेःखाने पहाि होिा. कॅमिॅोच्या मेजवानीिभन आपल्या धन्याने अंग 
काढभन घेिले, म्हणभन वाटणारा राग त्याने चगळला आचण रोचझनाटंच्या पाठोपाठ िो वैिागाने चनघाला. 
त्यािे पोट नुकिेि िरलेले असले, 
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प्रकरि २२ 
 

ला माांचा प्रदेिाच्या मध्यभागी असिाऱ्या माँटेणसनोच्या गुहेतींल 
महान साहसी कृत्य आणि त्यामध्ये िौयणिाली डॉन क्णिझोट याांनी 

सांपाणदलेले यि–याांचा वृत्ाांत. 
 
त्या नवचववाचहि दापंत्याने डॉन चक्व्झोट यािंा पाहुणिार मोठ्या थाटामाटने केला. आपले 

संरक्षण करण्यास िे ियार आहेि, याबद्दल जणु कृिज्ञिेिी पाविीि त्यानंी त्यानंा चदली. त्यािें ज्ञान 
त्याचं्या शौयाइिकेि आहे. िे शस्त्रकौशल्याि जणु चसड् आचण कलामंध्ये जणु चससरो आहेि असे समजभन 
त्या दापंत्याने त्यानंा मोठा मान चदला. इमानी सँकोनेही िेथे जमवभन घेिले, आचण त्यािंी वृत्ती पुन्हा 
नेहमीप्रमाणे आनंदी झाली. त्याच्या धन्याने िेथे िीन चदवस मुक्काम ठोकला. नंिर बेचसलने त्यांना 
साचंगिले, “माझ्या डावपेिािी काहीि माचहिी चक्वटेचरयाला नव्हिी. िी शक्कल माझीि. फ्ि काही 
चजवलग चमत्रानंा मी िी साचंगिली होिी. हेिु हा की, प्रसंग ओढवला िर त्यानंी माझ्या पाठीशी उिे रहावे 
आचण माझी लबाडी उघडकीस आली िर त्यानंी मला घेऊन जाव.े” डॉन चक्व्झोट म्हणाले,” लबाडीपेक्षा 
िागंले नाव आपल्या योजनेला द्यावयाला हव.े कारण पे्रमी जोडप्याच्या चववाहाि त्या योजनेिा िागंला 
आचण सन्मान्य शवेट झालेला आहे. महाराज, मी जािा जािा आपल्याला सागंिो की, पे्रमाच्या वाटेि सवांि 
मोठा अडथळा असिो िो म्हणजे गचरबीिा–करंट्या नचशबािा. पण परस्परािें पे्रम सिि साधंणारे रसायन 
म्हणजे मौज, संिोष, समाधान आचण आनंद. कुशल माणसाने या गुणािंी योग्य योजना केल्यास 
संसारािील सुखामध्ये चवचवधिा येिे. िीि िी गोष्ट या गुणामुंळे नवी आचण आल्हाददायक वाटभ  लागिे. 
कधीही वीट न येणारी जी सुखे संसाराि असिाि, िी वाढत्या गरजामुंळे आचण गरीबीमुळे नाहीशी होिाि 
आचण चववाहािे जोखड अत्यंि िापदायक वाटभ  लागभन संसारािा िार असह्य होिो.” 

 
हे शब्द डॉन चक्व्झोट यानी मुयिेः बेचसलला उदे्दशभन उच्चारले होिे. त्याने आपले मौजेिे खेळ 

आचण गमिीजमिी सोडभन द्याव्याि– त्यामुळे त्याला िारुण्यािं प्रशसंा चमळाली िरी वाधय् याि िाकरी 
चमळणार नाही, असा इशारा देण्यािे त्यािें मनाि होिे. आपल्याला लायकी चमळवभन देणारा आचण उिरत्या 
वयाि काही िरी पुजंी देणारा एखादा स्स्थर आचण िक्कम व्यवसाय बेचसलने शोधावा असा सल्ला त्याला 
त्यानंी चदला. आपले संिाषण पुढे िालवभन िे म्हणाले, “गरीब माणसाला ‘सन्माननीय’ असे चवशषेण योग्य 
असेल िर मी म्हणिो, सन्माननीय दचरद्री माणसाला संुदर पत्नी चमळणे, म्हणजे एखाद्या रत्नािा लाि 
होणेि होय. त्याच्यापासभन चिला जो कोणी चहरावभन नेईल, िो त्यािा सन्मान िोरून नेिो, नव्हे, त्यािे प्राण 
हरण करिो– असे म्हणिा येईल. जी स्त्री संुदर आहे आचण जी आपला पिी गरीब असिानाही त्याच्यावर 
चनष्ठा ठेविे चिला प्रािीन कालािील चवजेत्याप्रमाणे, मानमरािबाने िभषचवले पाचहजे. सौंदयय ही मोठी 
आकषयक वस्िभ आहे आचण िी सवय पे्रक्षकािंी दृष्टी वेधभन घेिे. उंि उंि उडणारे पक्षी–आचण त्या पक्ष्यािंा 
राजा गरुड–हे सारे चिच्या मोहाला बळी पडभन खाली येिाि. पण जेव्हा िेि मोहक सौंदयय संकटाि 
सापडलेले आढळिे, िेव्हा घारी आचण कावळे आचण वखवखलेले इिर पक्षी त्या मोहक िक्ष्यावर िुटभन 
पडिाि. अशा या ियंकर हल्ल्यामध्ये जी स्त्री चटकभ न राहभ शकिे, िी आपल्या पिीच्या मस्िकावरील मुकुट 
म्हणभन शोििे. पण महाराज, हे आपण एका शहाण्या माणसािे मि म्हणभन आपल्याजवळ ठेवा. त्या शहाण्या 
माणसािे नाव मी चवसरलो आहे. िो म्हणि असे, ‘जगाि केवळ एकि िागंली स्त्री असिे, आचण प्रत्येक 
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चववाचहि पुरुषाने आपली पत्नी ही िीि स्त्री आहे, असे मानावे, िरि त्यािा संसार सुखािा होिो.’ हे ित्त्व 
मी मला स्विेःला लागभ करण्यािी गरज नाही. कारण माझे लग्नि झालेले नाही-आचण िे करण्यािा अद्याप 
माझा चविार नाही. पण जर िसा चविार असिा िर, कोणत्याही स्त्रीच्या ऐश्वयापेक्षा चिच्या िाचरत्र्यामुळेि 
िी मला पसंि पडली असिी. कारण लोकामंधील कीिी हेि स्त्रीिे खरे जीवन होय. बाह्यात्कारी जी स्त्री अब्रभ 
संिाळिे, िी खरोखर िशीि मानली जािे. सावयजचनक दृष्ट्ट्या असभ्य आिरण या जगाि चजिके कनद्य 
मानलेले आहे, चििके खाजगी जीवनािील पाप मानलेले नाही. एखादी स्त्री िुमच्या हृदयाशी प्रामाचणक 
असेल िर चिला जवळ ठेवणे सोपे आहे. चििे गुण िुम्ही कदाचिि वाढवभ शकाल. पण जर एखादी भ्रष्ट स्त्री 
िुम्ही आपल्या शय्येवर आणली िर चििी सुधारणा करणे कठीण आहे. कारण चस्त्रयामंध्ये गुण आचण दुगयण 
आत्यंचिक स्वरूपाि असिाि, आचण त्यािंी टोके इिकी दभर असिाि की, िी एकमेकाशंी चमळचवणे अश्य 
नसले िरी अत्यंि असंिवनीि असिे.” 

 
आपल्या धन्यािे हे िाषण सँको आिापयंि शािंिेने ऐकि होिा, पण आिा त्या िाषणावर काही शरेे 

मारल्याचशवाय त्याला राहवेना. िो स्विेःशी म्हणाला, “जेव्हा मी काही िागंल्या िरदार आचण सरदार गोष्टी 
बोलभ  लागिो, िेव्हा माझा धनी मला नेहमी असे सागंायिा की, िभ एक व्यासपीठ आपल्या पाठीवर बाधंभन घे 
आचण िुझ्या शहाणपणाच्या गोष्टी सागंि सवय जगिर कहडि राहा. आिा माझा धनी माझ्यासारखेि बोलि 
आहे, म्हणभन मी त्याला खुशाल सागेंन की, ‘िुम्ही आपली सारी वा्ये एकत्र जोडली िर, एक व्यासपीठ 
िुम्हाला पुरणार नाही. प्रत्येक बोटागचणक दोन–िीन व्यासपीठे िुम्हाला हवीि, मग िुम्ही बाजारािभन 
कहडा आचण ओरडा, “माझा माल कोण चवकि घेणार? सैिानाला लखलाि असो असा चशलेदार! साि 
शहाण्या गुरंूपैकी िो एक आहे असे मला वाटिे. त्याला चशलेदारीचशवाय दुसरे काहीि माहीि नाही असे 
मला वाटि होिे, पण आिा मला चदसभन येिे की, कोणिीही गोष्ट त्याच्या बुद्धीिभन चनसटलेली नाही. 
प्रत्येकाच्या होडीि त्यािे वल्हे आहे आचण प्रत्येकाच्या िुलीवरील पक्वान्नाि त्यािे बोट आहे!” थोड्याशा 
मोठ्या आवाजाि िो जे हे पुटपुटला, िे त्याच्या धन्याने सहजगत्या ऐकले आचण चविारले, “सँको, कसली 
कुरकुर िालली आहे िुझी?” सँको म्हणाला, “नाही महाराज, काही नाही. माझी इच्छा एवढीि होिी की, 
आपण जे हे ित्त्वज्ञान उपदेचशि आहा, िे माझ्या कानावर माझ्या लग्नाआधी पडावयास हव ेहोिे. मग मी 
कदाचि्  िी जुनी म्हण म्हटली असिी– ‘धट्ट्ट्या-कट्ट्ट्या माणसाला वैद्यािी गरज नसिे.” डॉन 
चक्व्झोट यानंी चविारले, “म्हणजे, टेरेसा इिकी वाईट आहे?” सँकोने उत्तर चदले, “चििकी वाईट नाही, 
पण मला पाचहजे चििकी िी िागंलीही नाही.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “चधक्कार असो िुला, सँको. िुझ्या 
मुलािंी जी िागंली आई आहे, त्या िुझ्या बायकोबद्दल िभ वाईट बोलावसे हे ठीक नव्हे.” सँको म्हणाला, 
“महाराज, दोघािं पे्रम पाघळिे आहे असे मुळीि नाही. चिला जेव्हा ंलहर येिे– चवशषेिेः मत्सरािी लहर 
येिे– िेव्हा िी माझ्याबद्दल अशीि वाईट बोलिे, त्यावेळिी चििी बडबड सैिानसुद्धा ऐकभ  शकणार नाही.” 

 
अशा िऱ्हेने त्या िरुण दापंत्याबरोबर, एखाद्या राजासारखा पाहुणिार घेि डॉन चक्व्झोट िेथे िीन 

चदवस रेंगाळले. नंिर त्यानंी उत्तम खड् गयुद्ध करणाऱ्या त्या चवद्यार्थयाला चवनंिी केली की, “माँटेचसनोच्या 
गुहेकडे मला नेईल असा वाटाड्या चमळवभन द्या, म्हणजे त्या गुहेमध्ये जाईन आचण त्या गुहेिील ज्या 
आिययकारक गोष्टींचवषयी सवय देशािं लौचकक आहे, त्या मी माझ्या स्विेःच्या डोळ्यानी पाहीन.” चवद्यार्थयाने 
आपल्या एका जमयन िुलि िावािे नाव सुिचवले, आचण म्हटले, “हा मोठा िुणिुणीि मुलगा आहे, हुशार 
पचंडि आहे आचण चशलेदारीच्या गं्रथािा मोठा िो्िा आहे. िो आपल्याला रूडेरािे चवयाि सरोवरही 
दाखवभ शकेल. त्यािी संगि चशलेदारजींना फार िागंली होईल. कारण मोठमोठ्या लोकानंा अपयण 
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करण्यासाठी त्याने पुस्िकचवके्रत्यासंाठी पुष्ट्कळ पुस्िके चलहभन चदली आहेि.” त्याप्रमाणे िो चवद्वान 
िुलििाऊ बरोबर चपल्लभ असलेल्या गाढवीवर बसभन िेथे आला. त्याच्या गाढवीवर जुन्या गाचलच्यािे ककवा 
ओबडधोबड कापडािे खोगीर होिे. नंिर सँकोने रोचझनांट व डॅपल यानंा प्रवासास चसद्ध केले आचण 
आपल्या िामड्याच्या चपशवीि पुष्ट्कळ पदाथय िरले. चशवाय त्या चवद्यार्थयाच्या पडशीिही खाद्य पदाथय 
कोंबले. त्या सवांनी िेथील मंडळींिा चनरोप घेिला आचण माँटेचसनोच्या गुहेकडे सवाि जवळच्या रस्त्याने 
कभ ि केले. 

 
वळे घालचवण्यासाठी डॉन चक्व्झोट यानंी वाटाड्याला चविारले, ‘िुम्ही कोणिा अभ्यासक्रम 

करीि आहा?’ िेव्हा त्या पचंडिाने उत्तर चदले, “महाराज, लेखन हा माझा व्यवसाय आहे, आचण गं्रथाचं्या 
नकला हा माझ्या अभ्यासािा मुय चवषय आहे. मी काही पुस्िके प्रचसद्ध केलेली आहेि, आचण त्यािंी 
जगाने वाहवा केली आहे, त्यापासभन मला पुष्ट्कळ फायदा झाला आहे. कदाचि्  आपण माझे एक पुस्िक 
‘गणवषे व चिन्हें यावरील प्रबधं’ हे ऐकले असेल. त्यामध्ये मी गणवषेाचं्या आचण प्रिीकाचं्या सािशिेीन 
प्रकारािें—त्यािें रंग, ब्रीदवा्ये आचण साकेंचिक शब्द—वणयन करून जनिेला उपकृि केले आहे. त्यामुळे 
कोणाही दरबारी माणसाला कोणत्याही चवशषे प्रसंगी आपल्या कल्पनेला ककवा पचरस्स्थिीला योग्य असा 
गणवषे कसा घालावा हे सहज समजेल. त्यासाठी आपल्या वृत्तीला अनुकभ ल काय आहे हे शोधण्यासाठी 
त्याला आपली कल्पना–श्िी िालवावी लागणार नाही. मत्सरी, पचरत्य्ि, चिरस्कृि, गैरहजर अशा 
कोणत्याही माणसाला कोणिा गणवषे नखचशखािं योग्य ठरेल, हे मी साचंगिलेले आहे. सध्या जे पुस्िक 
माझ्या ऐरणीवर घडचवले जाि आहे, त्यािे नाव मी ‘काया–कल्प’ ककवा ‘स्पॅचनश ओस्व्हड’ असे देण्यािे 
योजले आहे. त्यािील माझा शोध एकदम अचिनव व अलौचकक आहे. थोड्याि म्हणजे, िे ‘ओस्व्हडिे 
चवडम्बन’ आहे. त्यामध्ये सेस्व्हलिा चगराल्डा कोण होिा? मगँ डेलनिा देवदभि कोण होिा? कॉडोव्हाच्या 
स्व्हसेन् गेरािी नळी कशी होिी, चगसँडोिे बलै चकिी होिे, आचण सीएरा मोरेना, लेगचॅनटाँसिे झरे, माचद्रदिे 
लॅव्हापी, िसेि चपयोजोिे चनझंर, सोनेरी नळ आचण प्राथयना–मंचदर–या सवांिे वणयन मी केलेले आहे. 
त्याचं्या दंिकथानंा मी रूपकानंी चन िाषािंरानी असे नटचवले आहे की, त्याचं्या वािनाने बोध चन मोद या 
दोहोंिाही लाि वािकाला एकदम व्हावा. दुसरा गं्रथ लवकरि छापखान्याकडे देण्यािा माझा चविार आहे. 
‘पॉलीडोर व्हर्मजलिी पुरवणी’ असे नाव मी त्याला देणार आहे. त्यामध्ये मी नाना शोधािंा चविार केलेला 
आहे. या गं्रथामुळे लेखकािी गाढ ककवा चवद्वत्ता प्रगट होईल आचण कदाचि्  त्या प्रािीन गं्रथकारापेक्षा 
अचधक िागंल्या शलैीने िी प्रगट होईल असे मी आपल्याला खात्रीने सागंिो. महाराज, उदाहरणाथय, जगाि 
पडश्यािा त्रास प्रथम कोणाला झाला? फ्रें ि रोगाने प्रथम कोण पछाडला गेला? हे सागंावयास िो प्रािीन 
गं्रथकार चवसरला. पण महाराज, मी यािा उलगडा िाबडिोब केला आहे आचण माझ्या चवधानाला बळकटी 
आणण्यासाठी चकमान िोवीस अचधकृि लेखकािी साथ चदलेली आहे. त्याचं्या नुसत्या अविरणावरून 
आपल्याला कल्पना येईल की, जनिेला ज्ञान देण्यासाठी आचण चििा फायदा व्हावा म्हणभन मी चकिी कष्ट 
केले आहेि.” 

 
हे सवय िाषण सँको मोठ्या आस्थेने ऐकि होिा. त्याने वाटाड्याला चविारले, “महाराज, आपण जे 

जे चलचहिा िे सवय ज्या उजव्या हािाने चलचहिा, त्याला योग्य मागयदशयन ईश्वर करो. मी आपल्याला 
चविारिो की, आपले डोके खाजचवणारा पचहला माणभस कोण होिा?” गं्रथकाराने चविारले, “डोके 
खाजचवणारा?” सँको म्हणाला, “होय महाराज, डोके खाजचवणारा कोण होिा? आपल्याला साऱ्या गोष्टी 
माहीि आहेि, िेव्हा आपण हेही मला सागंभ शकाल. सवांिा वृद्ध चपिा आदम याच्याचवषयी आपल्याला काय 
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वाटिे?” पचंडिाने उत्तर चदले, “वृद्ध चपिा आदम? पाहभ या बरे. चपिा आदमला एक डोके होिे, त्यावर केस 
होिे, त्याला हाि होिे आचण िो खाजवभ शकि होिा आचण चपिा आदम हाि पचहला मानव. म्हणभन आपले 
डोके खाजचवणारा पचहला मानव चपिा आदम हाि ठरिो. िुझे म्हणणे बरोबर आहे, हे स्पष्ट आहे.” सँको 
म्हणाला, “वा, वा! असे आहे का? महाराज, आपल्या परवानगीने मी दुसरा प्रश्न चविारिो, या जगाि 
पचहला डोंबारी कोण होऊन गेला?” चवद्यार्थयाने उत्तर चदले, “चमत्रा, माझे गं्रथ पाचहल्याचशवाय मी या 
प्रश्नािा उलगडा खरोखर करू शकि नाही, पण मी घरी जािाि रातं्रचदवस अभ्यास करून या प्रश्नािे 
उत्तर शोधभन काढीन.” सँको म्हणाला, “फ्ि दोन नामी शब्दािं त्या प्रश्नािे उत्तर आहे. मी आपला त्रास 
वािवीन.” गं्रथकाराने चविारले, “त्या प्रश्नािे उत्तर िभ सागंभ शकिोस?” सँको म्हणाला, “अथा् , मी िे 
सागंभ शकिो. जगािील पचहला डोंबारी लुचस फर हा होिा. त्याला जेव्हा स्वगािभन फेकभ न देण्याि आले, 
िेव्हा िो पािाळाि गडगडि कोसळि गेला.” पचंडि म्हणाला, “िुझे म्हणणे खात्रीने बरोबर आहे.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, हे उत्तर िुला कोठे चमळाले? हे िुझे स्विेःिे नसले पाचहजे, हे मी शपथेवर 
सागंण्यािे धाडस करिो.” सँको म्हणाला, “मौन धराव ेमहाराज, मभखयपणािे प्रश्न चविारण्यािे आचण सौदा 
करण्यािे काम एकट्या सँकोला करू द्या. मला शजेाऱ्याचं्या मदिीिी गरज नाही.” डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “बरोबर आहे, िुला कल्पना नसेल इिके िागंले चवशषेण िभ आपल्या प्रश्नाला चदले आहेस. 
कारण, जगाि अशी काही माणसे असिाि की, जी आपली डोकी खाजवभन काही शोध लावण्यासाठी प्रिडं 
वळे वाया घालचविाि. आचण त्या शोधािा उपयोग जगाि कोणाला काहीि नसिो– असलाि िर िो 
म्हणजे त्या शोधकािंी िेष्टा होण्यापुरिा.” 

 
हे व असेि मनोरंजक संवाद करीि त्यानंी आपला प्रवास संपचवला आचण दुसरे चदवशी िे त्या 

गुहेपाशी जाऊन पोहोिले. त्याच्या आदल्या रात्री रस्त्यावंरील एका सामान्य खेड्याि त्यानंी मुक्काम केला 
होिा. िेथे त्यानंी सहाश ेहाि लाबंीिा दोर चवकि घेिला. िो डॉन चक्व्झोट ना बाधंभन त्यानंा गुहेच्या अगदी 
िळाशी जाऊ द्यावयािे त्यानंी योजले. गुहेिा िळ पािाळाइिका खोल असला, िरी िो गाठण्यािा त्यानंी 
चनिय केला होिा. गुहेिे िोंड प्रवशे न करिा येण्यासारखे होिे– गवि, झाडी, काटेरी झुडुपे आचण रानटी 
अंचजरािी झाडे यानंी िे पभणयपणे झाकलेले होिे. पण गुहेिे प्रवशेद्वार रंुद आचण ऐसपैस होिे. त्या जागी 
येिाि डॉन चक्व्झोट यानंी त्या पािाळािील मोचहमेिी ियारी केली. त्यानंी त्या पचंडिाला साचंगिले, 
“खोल दरीइिका गुहेिा िळ खाली असला िरी िो गाठण्यािा माझा चनधार आहे.” सवयजण आपापल्या 
वाहनावंरून खाली उिरल्यावर त्यािंा सेवक व वाटाड्या यानंी त्यानंा दोराने घट्ट बाधंले. िे काम िालभ  
असिाना सँको म्हणाला, “महाराज, आपण काय करीि आहा, यािा चविार करा. अशा दुष्ट चन कृष्ट्ण 
चववराि उडी घेण्यािे धाडस करू नका. उडी घेण्यापभवी चविार करा. आपल्याला चजविंपणी गाडभन 
घेण्याइिके लहरी बनभ नका. एखाद्या चवचहरीि चिजण्यासाठी बाटलीप्रमाणे ककवा बादलीप्रमाणे िुम्ही स्विेः 
खाली जाऊ नका. खरोखर महाराज, परृ्थवीिील प्रत्येक चववरािा असा शोध घेणे आचण चनष्ट्कारण रसािळ 
गाठणे, हे िुमिे काम मुळीि नव्हे.” चशलेदार म्हणाले, “गप्प बसै, िेकडा, मला घट्ट बाधं. हे साहसी कृत्य 
खास माझ्यासाठीि राखभन ठेवलेले आहे, हे खचिि.” चवद्याथी म्हणाला, “महाशय, जेव्हा खाली जाल, 
िेव्हा त्या स्थळी ज्या दुचमंळ वस्िभ असिील, त्या सवय शोधण्यािे आचण पहाण्यािे कामी आपण अत्यंि 
जागरूक राहाव–े आपल्या नजरेिभन काहीही सुटभ  नये. कुणी सागंावे, िेथे आपल्याला अशा वस्िभंिा शोध 
लागेल की, ज्या मला माझ्या ‘कायाकल्प’ गं्रथाि घालिा येिील.” सँको म्हणाला, “त्यानंा काय करायिे 
िे करू द्या. िे शवेटापयंि जािील– मग त्याि बरेवाईट काहीही हािाला लागो– डुक्कर ककवा कुते्र!” 
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डॉन चक्व्झोट यानंा त्याचं्या बडंीवर दोराने िागंले बाधंले गेले– त्याचं्या चिलखिावर नव्हे. िे एक 
गोष्ट करावयािे चवसरले असे त्यानंा वाटले. आचण िे म्हणाले, “आपण एक गोष्ट िुकलो. आपण छोटी घंटा 
घेिली नाही. िी मी माझ्याबरोबर खाली न्यावयास हवी होिी, म्हणजे मला गरज पडेल त्याप्रमाणे 
कमीजास्ि दोर सोडण्यासाठी मी िी वाजचवली असिी चन मी चजविं असल्यािेही िुम्हाला कळचवले असिे. 
पण आिा काय उपयोग? प्रिभि माझा उत्कषय करो.” नंिर त्यानंी गुडघे टेकले आचण ‘अशा चवचित्र आचण 
धो्याच्या साहसामध्ये यश येण्यासाठी दैवी श्िीने आपल्याला सहाय्य कराव.े’ म्हणभन त्यानंी हळभ 
आवाजाि प्राथयना केली. नंिर आपला आवाज उंिावभन िे म्हणाले, “माझ्या जीवनािी आचण कायािी 
स्वाचमनी असणाऱ्या अत्यंि सुप्रचसद्ध चन अिुल्य अशा टोबोसोच्या डल्सीचनये, एखाद्या साहसी पण दभरस्थ 
अशा पे्रचमकाच्या प्राथयना त्याच्या चप्रयजनाचं्या कानी जाऊन पोिणे श्य असेल िर, िुझ्या अवणयनीय 
सौंदयाच्या श्िीने मी माझ्या या िाग्याच्या परमोच्च क्षणी िुझ्या कृपेिी आचण संरक्षणािी यािना अत्यंि 
कळकळीने करिो. या ियानक धाडसी कृत्यामध्ये मी आिा स्विेःला झोकभ न देि आहे, यािे कारण जगाला 
हे कळले. पाचहजे की, या चशलेदाराला अश्य असे काहीि नव्हिे. िुझ्या सौंदयाच्या ध्वजाखाली, िुझ्या 
स्स्मिाच्या प्रिावाने, हा चशलेदार अत्यंि चबकट कायय अंगावर घेि आहे.” 

 
असे म्हणभन िे पुनेः उठभन उिे राचहले आचण गुहेच्या िोंडाजवळ गेले. िे िोंड झाडा–झुडुपानंी 

झाकलेले आहे असे पाहभन जोराने आि प्रवशे करणे त्यानंा िाग पडले. म्हणभन त्यानंी आपली िलवार 
उपसली आचण गुहेिे िोंड झाकभ न टाकणारी झाडे–झुडुपे िोडण्यास सुरुवाि केली. िेव्हा त्या गुहेिभन 
असंय मोठमोठे कावळे आचण चगधाडे फडफडि आचण वेगाने धावि त्याचं्या कानापाशी आली. त्यािंा थवा 
इिका मोठा होिा आचण इि्या आवशेाने अंगावर येि होिा की, त्यामुळे िे जचमनीवर धाडकन् पडले. 
पक्ष्यािंा हल्ला हा अपशकुन मानण्याइिके िे धमयिोळे नव्हिे. चशवाय त्यानंा पाकोळ्या ककवा घुबडे अथवा 
रात्रीिी दुसरी पाखरे न चदसल्यामुळे त्यािंा उत्साह कायम राचहला होिा. म्हणभन ियियीि न होिा िे पुनेः 
उठभन उिे राचहले आचण त्या काळ्याकचिन्न व ियानक दरीकडे जाऊ लागले. िेव्हा सँकोने प्रथमि त्यानंा 
आशीवाद चदला आचण त्याचं्यावर क्रॉसच्या हजारो खुणा करून म्हटले, “ईश्वरि आपले मागयदशयन करो! 
फ् रान्समधील ‘लेडी ऑफ चद रॉक’ आचण गेईंटा येथील चत्रमभिी आपले रक्षण करोि. आपण सवय 
चशलेदारािंा िुरा आचण मोहरा आहा. आपण पोलादी अंिेःकरणािे आचण चपिळी बाहभंिे जगिर संहार 
करणारे शभर वीर आहा. आपण आपल्या मागाने जाव.े आिा आपण ज्या ियंकर चववराि उडी घेि आहा, 
िेथभन हािपाय शाबभि ठेवभन आपण सुखरूप परि याव ेआचण आिा ज्याला आपण मागे सोडीि आहाि, त्या 
िेजस्वी सभयािे पुनेः एकदा दशयन घ्याव.े” 

 
चशलेदाराने सुखाने परि याव े म्हणभन त्या पचंडिानेही िशीि प्राथयना केली. डॉन चक्व्झोट यानंी 

आणखी दोर सोडण्यास साचंगिले, िो त्यानंी हळभ हळभ सोडला. नंिर त्यािंा आवाज गुहेिील आवाजाि 
लुप्ि झाला आचण त्यािंा सारा दोर संपला. िे चविार करू लागले, डॉन चक्व्झोट यानंा िाबडिोब वर 
ओढभन घ्यावे की नाही? अधा िास थाबंण्यािे त्यानंी ठरचवले, नंिर त्यानंी दोर वर ओढण्यास सुरुवाि 
केली. पण त्याच्यावर काहीि वजन नसल्यािे पाहभन त्यानंा चवलक्षण चवस्मय वाटला आचण त्यानंी चनष्ट्कषय 
काढला का, चबिारा िला माणभस गमावला हे खचिि. सँकोच्या डोळ्यािंभन अश्रभंिे लोट वाहभ  लागले आचण 
िो मोठमोठ्याने आक्रोश करू लागला. आपली पभणय खात्री करून घेण्यासाठी िो त्या दोराला घट्ट धरून 
ओढभ  लागला. त्यानंी सुमारे पािश ेफभ ट िो दोर ओढल्यानंिर त्यानंा िो थोडासा जड वाटभ  लागला, िेव्हा 
त्यानंा धीर आला. शवेटी त्यानंा डॉन चक्व्झोटिी मभिी स्पष्टपणे चदसली. िे दृष्टीस पडिाि सँको ओरडला, 
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“याव,े यावे, महाराज, आपले स्वागि असो. आपण पुनेः येथे आला म्हणभन मला आनंद वाटिो. आपल्या 
धाडसािी ककमि म्हणभन आपल्याला िेथेि अडकभ न राहाव े लागिे काय असे मला िय वाटले.” पण 
सँकोच्या या स्वागिाला काहीि उत्तर चमळाले नाही. जेव्हा ं त्यानंी चशलेदारानंा वर ओढले, िेव्हा ं िे जणभ 
काही गाढ झोपी गेले आहेि, असे त्यािें डोळे चमटलेले त्यानंा आढळले. त्यानंी त्यानंा जचमनीवर ठेवले 
आचण त्यानंा बाधंणारा दोर काढभन टाकला. िरी जागेपणािी काही चिन्हे त्याचं्याठायी चदसेनाि. त्यानंी 
त्यानंा हालचवले आचण इकडे चिकडे वळचवले. पण िे शुद्धीवर येण्यािे दृष्टीने सारे व्यथय गेले. शवेटी, अत्यंि 
गाढ झोपेिभन उठल्याप्रमाणे त्यानंी आपले हािपाय िाणले आचण इकडे चिकडे टकमक पाहभन िे म्हणाले, 
“चमत्रानो, ईश्वरि िुम्हाला क्षमा करो. कोणाही मत्यय मानवाला लािले नसेल असे अत्यंि मधुर जीवन मला 
गवसले होिे आचण कोणाच्या नेत्रानंी कधी पाचहली नसिील अशी अत्यंि सुखद दृश्ये मला चदसि होिी. 
पण त्यािभन िुम्ही मला खेिभन वर काढले. यावरून या क्षणिगुंर जीचविािील सारी सुखे चकिी अशाश्वि 
आहेि, हे मला कळभन आले. िी सुखे म्हणजे अपुरी स्वप्ने!– फुलाप्रमाणे िी कोमेजिाि आचण 
सावलीप्रमाणे िी गुप्ि होिाि. अरे दुदैवी माँटेचसनो! दुदैवाने जखमी झालेला रानडुडाटे! अरे दुेःखी 
बेलेमा! हे शोिनीय ग्वाचडयाना! आचण रुडेराच्या संत्रस्ि कन्यानंो! िुमच्या देशािील वाहत्या पाण्यावरून, 
िुमच्या संुदर डोळ्यािंभन अश्रभंिे चकिी प्रवाह वाचहले असिील, यािी कल्पना येिे!” अत्यंि िावनेने आचण 
व्याकुळिेने त्यानंी उच्चारलेले हे शब्द ऐकभ न पचंडि व सँको यानंा नवल वाटले. त्याचं्या म्हणण्यािा अथय 
काय आहे आचण परृ्थवीवरील पािाळाि त्यानंी काय पाचहले हे जाणण्यािी इच्छा त्यानंी व्य्ि केली. िेव्हा 
डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “त्याला पािाळ म्हणभ नका, त्याहभन िागंले नाव देणे योग्य होईल. का, िे मी 
लवकरि सागंिो. पण प्रथम मला खावयास काही द्या, कारण मला अिोनाि िभक लागली आहे.” िेव्हा 
त्यानंी पचंडिािे ओबडधोबड खोगीर सतं्रजीदाखल जचमनीवर पसरले आचण आपल्या चपशवीच्या जुन्या 
फडिाळाि काय आहे िे पाचहले. िे चिघेही गविावर बसले आचण एकदोन वळेा जेवण हुकलेल्या 
माणसाप्रमाणे त्या चिघानंी एकत्र बसभन पोटिर खाल्ले. िे झाल्यावर डाँन चक्व्झोट म्हणाले, “आिा कोणीही 
हालभ  नये. स्वस्थ बसा आचण मी जे सागंिो, िे लक्षपभवयक ऐका.” 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि २३ 
 

अणितीय डॉन णिक्झोट याांनी माँटेणसनोजच्या िोल गुहेत जे 
पाणहल्याचे त्याांनी साांणगतले, त्या णवस्मयकारक गोष्टीणवषयी : 

[त्या गोष्टींची महती आणि अिक्यता यामुळे हे साहस िांकास्पद भासते.] 
 
यावळेी दुपारिे िार वाजले होिे. सभयय ढगामागे झाकला गेला होिा. सभयाच्या चकरणामध्ये आलेले 

िे ढग डॉन चक्व्झोट यानंा, काही िाप व त्रास न देिा, आपली कथा चनवदेन करण्यास पािारण करीि 
होिे. माँटेचसनोज च्या गुहेि त्यानंी ज्या ज्या िमत्काचरक गोष्टी पाचहल्या होत्या, त्या िे आपल्या थोर 
श्रोत्यानंा सागंभ लागले— 

 
“सुमारे बारा ककवा िौदा पुरुष खोल, या गुहेच्या गािाऱ्याि, उजव्या हािाला, एखादा प्रिडं गाडा 

व खेिरे वगैरेंिा समावशे करण्याइिकी रंुद अशी एक पोकळी होिी. हे चठकाण पभणयपणे अंधाराि नव्हिे. 
लहान लहान चछद्रािभन आचण फटीिभन अंधुक प्रकाश िेथे येि होिा. ही चछदे्र दभरवरच्या िभपृष्ठापयंि होिी. 
ही पोकळी सापडली, िेव्हा मी कमरेला दोर बाधंलेला असल्यामुळे अगदी थकलेला होिो. माझ्या खालच्या 
जागेिील गाढ अंधारामुळे माझे मन खिभन गेलेले होिे. कोणी वाटाड्याही जवळ नसल्यामुळे मी कोठे जाि 
आहे हे मला कळले नाही, म्हणभन मी िेथेि थोडा वळे चवसावा घेण्यािे ठरचवले. आणखी दोर सोडभ  नका 
असे सागंण्यासाठी मी िुम्हाला हाका मारल्या, पण त्या िुम्हाला ऐकभ  आल्या नाहीि असे चदसिे. म्हणभन मी 
त्या पोकळीि चशरलो आचण त्या दोरािे वेटोळे करून त्यावर अत्यंि दुेःखाने बसलो. मागय दाखावावयाला 
ककवा आधार द्यायला कोणी नाही, िेव्हा मी िळाशी सुखाने कसा जाऊन पोहोिेन यािा चविार करीि 
बसलो. अशा िऱ्हेने चविाराि न कळि मग्न होऊन मी चखन्न होऊन बसलो असिा, आधी काही गुंगी 
आलेली नसिाना मी झोपी गेलो, हे आियय. त्यानंिर कसे कोणास ठाऊक, मी जागा झालो आचण एका 
अत्यंि संुदर, मधुर आचण आनंददायक अशा पाण–कुरणावर मी असल्यािे मला अनपेचक्षिपणे आढळले. 
आिापयंि चनसगाने चजिके म्हणभन सौंदयय ओिले असेल ककवा अत्यंि िरल कल्पनेने चजिके रम्य स्थान 
रंगचवले असेल, िशी िी चहरवळ होिी. हे स्वप्न ककवा भ्रम नाही, यािी खात्री करून घेण्यासाठी मी माझे 
डोळे िोळले, माझ्या नाकावर ठोसे मारले, आचण माझ्या शरीरािे पुष्ट्कळ िाग िािपभन पाचहले. िेव्हा माझी 
खात्री पटली की, आपण खरोखर जागे आहो. या क्षणी माझ्या मानचसक श्िी आचण माझी सारी इंचद्रये 
चजिकी शाबभि व चक्रयाशील आहेि, चििकीि िी त्यावेळी होिी. 

 
“लवकरि मला एक वैिवशाली राजवाडा चदसला. त्याच्या कििी आचण िटबदंी स्वच्छ व 

पारदशयक स्फचटकाच्या चदसि होत्या. त्याि वळेी त्यािंा प्रशस्ि दरवाजा उघडला आचण त्यािभन एक 
आदरणीय वृद्ध माझ्याकडे आला. जचमनीवर लोळणारा त्यािा लाबं झगा चफकट रंगािा होिा. कॉलेजाि 
वापरिाि त्याप्रमाणे एक चहरवी सचॅटनिी शाल त्याच्या खादं्यावर व छािीवर लपेटलेली होिी. त्याच्या 
डो्यावर चमलान पद्धिीिी काळी टोपी होिी. त्यािी रंुद व चपकलेली दाढी कमरेपयंि पोहोिलेली होिी. 
त्याच्या हािाि कोणिेही शस्त्र नव्हिे. अक्रोडाएवढ्या मोठ्या मण्यािंी जपमाळ त्याच्या हािाि होिी. 
त्यािील धमयमणी साधारण शहामृगाच्या अंड्याएवढे मोठे चदसि होिे. त्या वृद्ध माणसािे गंिीर व दरारा 
उत्पन्न करणारे स्वरूप, त्यािी रुबाबदार िाल आचण त्यािी एकंदर वागण्यािी डौलदार पद्धि–यािील 
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प्रत्येक गोष्ट आदर व आियय उत्पन्न करणारी होिीि, पण त्या सवांिा एकचत्रि पचरणाम माझ्या मनावर फार 
झाला. िो वृद्ध माझ्याकडे आला आचण कोणिेही प्रास्िाचवक उपिार न करिा त्याने माझी घट्ट अंगिेट 
घेऊन म्हटले, “अत्यंि कीर्मिमान चशलेदारजी, ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोटसाहेब, या मंिरलेल्या 
एकािं–वासाि वास्िव्य करणारे आम्ही लोक आपल्या िेटीिी आशा फार काळ करीि आहोि. 
माँटेचसनोज िी गुहा म्हणभन ओळखल्या जाणाऱ्या या िभचमगि पोकळीि ज्या आिययकारक व प्रिडं वस्िभ 
ठेवलेल्या आहेि, त्या मानवजािीला अज्ञाि आहेि. त्यािें ज्ञान आपण वरील जगिाला द्याव.े हे साहसी 
कृत्य अकज्य धैयाच्या आचण प्रिडं चनियाच्या आपल्यासारया चशलेदारासाठीि राखभन ठेवलेले आहे. 
अहो, अत्यंि सुप्रचसद्ध चशलेदारजी, िला िर मग माझ्याबरोबर आचण या पारदशयक चकल्ल्याि ठेवलेल्या 
चवस्मयकारक वस्िभ पाहा. या चकल्ल्यािा मी कायमिा अचधपिी आचण मुय रक्षक आहे. या गुहेने ज्यािे 
नाव धारण केले आहे, िो माँटेचसनोज मीि आहे.” 

 
“आपण कोण आहो, हे त्या आदरणीय वृद्धाने मला सागंिाक्षणीि मी त्यानंा चविारले, ‘आमच्या 

जगाि एक कथा प्रिचलि आहे, िी खरी की खोटी हे मला कृपा करून सागंा. आपला चमत्र डभराडंाटे 
मृत्युशय्येवर असिाना त्याने केलेल्या चवनंिीप्रमाणे िो मृत्यभ पाविाि, त्यािे हृदय आपण एका लहानशा 
कट्यारीने बाहेर काढभन घेिले आचण त्यािी हृदय–स्वाचमनी बेलेमा चहला अपयण केले, अशी िी कथा 
आहे.” त्या वृद्ध माणसाने उत्तर चदले, ‘हे अक्षरशेः खरे आहे. फ्ि कट्यारीिा एक उल्लेख िुकीिा आहे. 
मी त्यावळेी लहान ककवा मोठी कट्यार वापरली नाही. िािंाराच्या आरीसारखा िीक्ष्ण असा एक िकिकीि 
खंजीर मी वापरला.’” सँको म्हणाला, “होझेच्या रेमंडने बनचवलेल्या सेस्व्हल येथील खंजीरापंैकी िो एक 
असावा असे मला खात्रीने वाटिे, िसा िो नसेल िर मला फाशी द्या.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “असे 
असणार नाही. कारण, िो शस्त्रकार परवा–परवाि होऊन गेला आचण ज्या युद्धामध्ये हे कृत्य घडले, िे 
रॉन्सेस व्हॅलेसिे युद्ध पुष्ट्कळ वषापभवी लढले गेले, पण आपल्या गोष्टीि याला काही महत्त्व नाही.” चवद्याथी 
म्हणाला, “महाराज, आपले म्हणणे बरोबर आहे. आपण आपली कथा पुढे िालभ  ठेवा. िी ऐकभ न मला 
कल्पानािील संिोष होि आहे.” चशलेदार म्हणाले, “यामुळे िी कथा चनवदेन करण्यािील माझा आनंद 
वाढिि आहे. ठीक आहे, मी पुढे सागंिो— त्या आदरणीय माँटेचसनोजने मला स्फचटकाच्या राजवाड्याि 
नेले आचण एका प्रशस्ि आचण अत्यंि प्रशािं अशा दालनाि बसचवले. त्याला पाढंऱ्या दगडाचं्या कििी होत्या. 
मध्यिागी एक संगमरवरी िव्य समाधी. िी कलेिी परम सीमा वाटि होिी. त्या समाधीवर एक चशलेदार 
संपभणय पसरलेला होिा. इिर स्मारकावंर असिो िसा पाषाणािा ककवा चपिळेिा िो पुिळा नव्हिा- िर शुद्ध 
हाडा–मासंािा माणभस होिा. त्याने आपले वक्षेःस्थळ आपल्या उजव्या हािाने झाकले होिे. त्या हािावर 
पुष्ट्कळ केस होिे आचण पुष्ट्कळ चशरा िटाटलेल्या चदसि होत्या. ज्या शरीरािा िो हाि होिा, िे चकिी 
शस््िशाली असेल, हे त्यावरून लक्षाि येि होिे. िे दृश्य मी आिययिचकि होऊन पाहाि आहे, हे लक्षाि 
आल्यामुळे माँटेचसनोज म्हणाला, “आपल्या काळािील परमपे्रमी व शभर चशलेदारािंा िुरा आचण आदशय 
असलेला माझा चमत्र डभराडंाटे िो पाहा. माझ्याबरोबर आचण अनेक स्त्री-पुरुषाबंरोबर त्याला येथे चब्रचटश 
माचंत्रक मर्मलन याने मंिरून ठेवलेले आहे. िो माचंत्रक सैिानािा मुलगा आहे, असे लोक म्हणिाि, पण 
माझा त्यावर चवश्वास नाही. त्यािे ज्ञान मात्र फार मोठे होिे, म्हणभन त्याला सैिानापेक्षा अचधक ज्ञान होिे 
असे म्हणिा येईल. येथे त्याने आमच्यावर जादभ केलेली आहे असे मी म्हणिो. पण िी कशी आचण का ंकेली 
आहे हे कोणाही माणसाला सागंिा येणार नाही. पण मला आशा आहे की, लौकरि काळ यािा उलगडा 
करील. माझ्या दैवािील अत्यंि चवस्मयकारक गोष्ट ही आहे की, डभराडंाटे माझ्या बाहभि मरण पावला हे 
चनचिि,–आिा सभयय प्रकाशाि आहे, याच्याइिकेि चनचिि. –आचण या माझ्या हािानंी मी त्यािे हृदय बाहेर 
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काढले आचण िे दोन रत्तलापेक्षा अचधक वजनािे िरले. हेि त्याच्या धैयािे खात्रीिे लक्षण होय. 
चनसगयशास्त्राप्रमाणे अत्यंि शभर माणसानंा खचिि अत्यंि मोठी हृदये असिाि. हा चशलेदार खरोखर मरण 
पावला आहे, िरी जणु काही िो चजविं आहे, असे वाटण्यासारखे िो कधीकधी सुस्कारे सोडिो आचण 
कण्हिो.” माँटेचसनोजिे हे शब्द पभणय होिाि न होिाि िोंि दुदैवी डभराडंाटे मोठ्याने ओरडभन म्हणाला, 
“अरे माझ्या िाई माँटेचसनोज, िुझ्या या मृत्युपथंास लागलेल्या चमत्रािी अंचिम व मरिेवेळिी चवनंिी अशी 
होिी की, माझ्या छािीिभन माझे हृदय कट्यारीने वा खंजीराने काढभन घ्याव े आचण िे बेलेमाला पोहोििे 
कराव.े” 

 
हे ऐकभ न पभज्य माँटेचसनोज त्या दुेःखी चशलेदारापुढे गुडघे टेकभ न बसला आचण डोळ्याि अश्रभ आणभन 

म्हणाला, “अरे माझ्या चप्रयिम नािलगा–डुरॉडटे, त्या घोर चनघािुक चदवशी जेव्हा िुझे प्राणोत्क्रमण 
झाले, िेव्हा मभ मला जी आज्ञा केलीस, िी मी पाळली. कल्पनेने करिा येईल चििकी काळजी घेऊन मी 
िुझे हृदय बाहेर काढले– त्यािा एक कणही िुझ्या छािीि ठेवला नाही. मी िे हृदय माझ्या नाजुक 
चवणीच्या हािरुमालाने हलकेि पुसले आचण िे घेऊन मी फ्रान्सला िािडीने चनघभन गेलो. त्यापभवी िुझे चप्रय 
अवशषे िभमािेच्या उदरािं मी ठेवले, आचण इिके अश्रभ ढाळले की, िुझ्या पोटाि खुपसलेल्या माझ्या 
हािाना जे र्ि लागले होिे, िे सारे धुिले गेले. या वृत्तािंािा खरेपणा पटचवण्यासाठी मी असेही सागंिो 
की, रॉन्सेसव्हॅलेसहभन चनघाल्यावर मी प्रथम ज्या चठकाणी थाबंलो िेथे मी िुझ्या हृदयावर थोडे मीठ 
टाकले. हेिु हा की, िे सडभन जाऊ नये, आचण िे िाजे राचहले नाही िरी चनदान त्याला दुगंधी सुटभ  नये. 
नंिर मी िे बेलेमाच्या हािी अपयण केले. िी, िभ, मी, िुझ्या शागीदय, ग्वाचडयाना, आचण रूडेरा (त्या स्त्रीिी 
दासी), चिच्या साि मुली, दोन पुिण्या, आचण िुझे पुष्ट्कळ दोस्ि चन पचरचिि माणसे–हे सारेजण येथे 
माचंत्रक मर्मलनच्या जादभटोण्यासुळे स्थानबद्ध होऊन राचहलेले आहेि. या मंिरलेल्या चकल्ल्याि आपल्याला 
प्रथम आणण्याि आले, त्याला आिा पािशहेभन अचधक वषें झाली, िरी आपण अद्याप चजविं आहो. मात्र 
रूडेरा आचण चिच्या कन्या–पुिण्या याचं्या अश्रभंनी दया येऊन मर्मलनने त्यािें रूपािंर अनेक िळ्यामंध्ये 
केलेले आहे, आचण चजविं माणसाचं्या जगाि िी िळी अद्याप अस्स्ित्वाि आहेि. ला मािंा या प्रािंाि 
‘रूडेरािी िळी’ म्हणभन िी प्रयाि आहेि. त्यापैकी स्पेनच्या राजाच्या मालकीिी साि िळी आहेि. आचण 
दोन पुिण्यािंी िळी सेंट जॉनच्या अत्यि थोर परंपरेिील चशलेदाराचं्या मालकीिी आहेि. िुमिा शागीदय 
ग्वाचडयाना आपल्या क्रभ र दुदैवाबद्दल शोक करीि होिा, म्हणभन त्यािे रूपािंर एका नदीि करण्याि आले 
आचण त्याला त्यािे नाव देण्याि आले. िरी िुमच्यावरील संकटािी जाणीव त्याला अद्याचप इिकी आहे की, 
िो जेव्हा पृर्थवीच्या गिािभन प्रथम बाहेर आला, नदीप्रमाणे वाहभ लागला आचण त्याला जेव्हा चनराळ्याि 
चवश्वाि सभयय चदसभ लागला, िेव्हा त्याने पािाळाि उडी घेिली आचण आपल्या शोकािा स्त्रोि जगापासभन 
लपचवण्यािा प्रयत्न केला. पण त्या नदीच्या पाण्यािा नैसर्मगक धमय वर जाण्यािा असल्यामुळे, सभयय व मत्यय 
मानव ज्या पृर्थवीवर त्याला पाहभ शकिील, िेथे त्याला पुन्हा यावे लागले. त्या िळ्यािंील पाणी त्याच्या 
हृदयाि चशरि असल्यामुळे िो फुगला आचण वैिागाने पोिुयगालला वाहाि गेला. त्याच्या प्रवाहािा गढभळ 
आचण चिखलासारखा रंग त्यािे िीव्र दुेःख वारंवार व्य्ि करीि असिो. िो प्रवाह पाहभन कोणालाही आनंद 
होि नाही, त्यािप्रमाणे सोनेरी टॅगस नदीि जसे संुदर आचण िचवष्ट मासे सापडिाि, िसेही िो मानवाला 
देऊन त्यािंी िभक शमवीि नाही. माझ्या चप्रयिम डुराडंाटे, हे सारे मी िुला पुष्ट्कळ वळेा साचंगिलेले आहे, 
पण िभ मला कधीि काही उत्तर चदले नाहीस. त्यावरून मी असे समजिो की, िुझा माझ्यावर चवश्वास नाही 
ककवा िभ माझे िाषण ऐकि नाहीस. त्यामुळे (ईश्वरसाक्ष सागंिो) मला फार दुेःख होिे. पण आिा िुला 
सागंण्यासारखी दुसरी बािमी माझ्याजवळ आहे. िी ऐकभ न िुझे दुेःख हलके झाले नाही, िरी िे वाढणार 
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नाही हे खचिि. आपले डोळे उघड आचण आपल्यासमोर उिा असलेला हा बलाढ्य चशलेदार पहा. त्यािे 
चकिी िरी िमत्कार ऋषी मचलंनने पभवीि वियवलेले आहेि. मी म्हणिो िे हे ला मािंा येथील डॉन 
चक्व्झोट. आिापयंि चवस्मृिीि दडभन राचहलेल्या चशलेदारीिे कायय यानंी जगामध्ये पुन्हा प्रिचलि केले 
आहे, एवढेि नव्हे िर, जगाच्या बाल्यकाळािही त्या व्यवसायाला कधी लािली नसेल अशी मोठी कीर्मि 
त्यानंी त्याला चमळवभन चदली आहे. आपल्याला येथे डाबंभन ठेवणारी ही घािुक जादभ त्याचं्याि सामर्थयाने 
नाहीशी झालेली आपल्याला चदसेल, अशी आशा आपण करू या. कारण महान कृत्ये महान व्य्िीसाठी 
राखभन ठेवली जािाि– आचण िे योग्यि आहे.” 

 
शोकाकुल डभराडंाटे क्षीण आचण दुबयळ आवाजाि उत्तरला, “आचण असे होऊ नये काय? अरे माझ्या 

पुिण्या, धीर धर आचण ‘पते्त पीस’ (स्पॅचनश म्हण) म्हणजे दुदैंव चनघभन जाईल.” नंिर एका कुशीस वळभन, 
एकही अचधक शब्द न बोलिा, त्याने आपले चनत्यािे मौन पुनेः स्वीकारले. त्यानंिर करुण कककाळ्या आचण 
शोकपभणय सुस्कारे व चवव्हळणे माझ्या कानावर पडल्यामुळे मी दिकलो, आचण िे आवाज कोठभन येि आहेि, 
हे पहाण्यासाठी मी एका बाजभस वळलो. नंिर मला त्या स्फचटकाच्या कििीिभन असे चदसले की, अत्यंि 
संुदर चस्त्रयािंी एक शोकपभणय पदयात्रा िाललेली आहे. त्या सवय चस्त्रयाचं्या अंगावर काळे कपडे होिे, आचण 
त्याचं्या डो्यावर िुकी पद्धिीिी पागोटी होिी. त्या चस्त्रया दोघी–दोघीच्या रागंानंी िाललेल्या होत्या. 
त्याचं्या शवेटी एक राजेशाही थाटािी मचहला आली. चििाही पोषाख शोकािाि होिा. चिच्या डो्यावरून 
जचमनीपयंि पाढंरा बुरखा चिने धारण केला होिा. इिर चस्त्रयाचं्या डो्यावरील सवाि मोठ्या पागोट्यापेक्षा 
दुप्पट मोठे पागोटे चिच्या डो्यावर होिे. चिच्या िवुया ककचि्  पुढे आलेल्या होत्या, चििे नाक पसरट 
होिे, चििे िोंड रंुद होिे, पण चििे ओठ लाल होिे. चििे दाि मधभनमधभन चदसि, िेव्हा िे पुढे आलेले व 
बारीक असले िरी चफ्या बदामासंारखे शुभ्र वाटि. चिच्या हािाि एक संुदर हािरुमाल होिा आचण 
त्यामध्ये मासंल हृदय असलेले मला चदसि होिे. िे इिके शुष्ट्क आचण वठलेले होिे की, मसाला घालभन 
ठेवलेले पे्रिि वाटाव.े माँटेचसनोजने मला साचंगिले की, “ही चमरवणभक डभराडंाटे व बेलेमा याचं्या सेवकािंी 
आहे. त्या सेवकानंा त्याचं्या धन्यासमविे आचण धचनणीसमविे येथे मंत्रबद्ध करून ठेवलेले आहे. शवेटी खुद्द 
बेलेमा आहे. िी आठवड्यािंभन िार चदवस आपल्या सेचवकासंह नेहमी असे गाि गाि ककवा आपल्या 
आप्िाच्या देहासाठी व हृदयासाठी शोकाने आक्रोश करीि जाि असिे. यावेळी बेलेमा काहीशी श्रािं 
झालेली चदसि होिी. िी आपल्या हािािभन जे हृदय नेि होिी, त्याबद्दल चिच्या स्विेःच्या हृदयाि दुेःख 
दाटले होिे. स्त्रीजािीच्या रोगापंासभन िी मु्ि होिी, पण चिच्या दुदैंवामुळे चििे डोळे खोल गेलेले होिे 
आचण चििी मुद्रा कोमेजलेली होिी. िथाचप मला हे कबभल केले पाचहजे की, अशा दुदयशपेभवी मी चिला 
पाचहले असिे िर, ला मािंामध्येि नव्हे िर अचखल चवश्वाि सुचवयाि असलेल्या टोबोसोच्या 
डल्सीचनयालाही चििी बरोबरी डौलदारपणाि आचण सौंदयाि क्वचििि करिा आली असिी.” मी 
म्हणालो, ‘सज्जन चसनॉर डॉन माँटेचसनोज, येथेि थाबंा. िुलना केव्हाही अचप्रयि असिे, म्हणभन अचधक 
िुलना न करिा िुम्ही आपली गोष्ट सागंण्यािे काम पुढे िालभ  कराव ेअशी माझी चवनंिी आहे. टोबोसीिी 
अचद्विीय डल्सीचनया जशी आहे, िशी आहे, आचण लेडी बेलेमा जशी होिी आचण आहे, िशीि आहे. या 
चवषयावर अचधक बोलणे न लगे.’ 

 
“माँटेचसनोजने उत्तर चदले, ‘चसनॉर डॉन चक्व्झोट, मी आपली क्षमा मागिो. लेडी डल्सीचनयािे 

आपण चशलेदार आहा, हे मी िकाने ओळखावयास हवे होिे. स्वगापेक्षा कचनष्ठ असणाऱ्या कोणाशीही चििी 
िुलना करण्यापभवी मी माझी जीि िावावयास हवी होिी.’ माझ्या हृदय–स्वाचमनीिी बेलेमाशी िुलना 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

केल्याबद्दल मी संिाप प्रगट केला असिा, पण माँटेचसनोज सारया महापुरुषाने केलेला िो खुलासा मला 
पुरेसा वाटला आचण माझा संिाप शमला.” सँको म्हणाला, “मेरीशपथ, िुम्ही त्या डुकराला पकडभन बदडभन 
कसे काढले नाही, यािे मला नवल वाटिे. िुम्ही त्याच्या, हनुवटीवर एक केस िरी कसा चशल्लक ठेवला?” 
डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले “िसे नाही, सँको, वडील माणसानंा आदर दाखचवणे योग्य असिे– मग िे 
चशलेदार नसेनाि का! िे जर चशलेदार असिील आचण मंत्राच्या िाराखाली दडपलेले असिील, िर त्यानंा 
अत्यंि आदर दाखचवणेि योग्य. पण मला हे समाधान आहे की, आम्हा उियिामंध्ये जो संवाद झाला, 
त्यामध्ये माझा उपमदय होईल, असे काहीही घडभ  न देण्यािी काळजी मी घेिली.” पचंडिाने चविारले, “पण 
महाराज, इि्या थोड्या वळेाि आपण इि्या चवचित्र गोष्टी पाचहल्या कशा? ऐकल्या कशा? आपण िे 
कसे केले असेल, यािी मला कल्पनाि करवि नाही.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “मी गुहेि चकिी काळ 
होिो, असा िुझा चहशोब आहे?” सँको उत्तरला, “एक िासाहभन थोडे अचधक.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िे 
अश्य आहे. कारण प्रािेःकाल आचण सायंकाल, सायंकाल आचण प्रािेःकाल, मी िेथे गेल्यापासभन िीनदा 
पाचहले. म्हणभन या वरच्या जगािभन िीन चदवसापेंक्षा कमी काळ मी गैरहजर नव्हिो.” सँको म्हणाला, “वा, 
वा! माझ्या धन्यािे म्हणणे बरोबर आहे. त्याच्या सवय व्यवहारामध्ये जादभ. टोण्यािा िाग मोठा आहे. इिर 
माणसानंा जो फ्ि एक िास असिो, िो त्या जादभमुळे त्याला िीन चदवसािंा आचण िीन रात्रींिा वाटि 
असावा.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िसेि असले पाचहजे.” पचंडि म्हणाला, “त्या सवय काळाि आपण काही 
खाल्ले असेल, अशी मला आशा आहे.” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “एक घासही नाही. मला खाण्यािी 
काडीमात्र इच्छा नव्हिी– त्या सवय अवधीि खाण्यािा चविारसुद्धा माझ्या मनाि आला नाही.” पचंडिाने 
चविारले, “मंिरलेले लोक कधी काही खाि नाहीि काय?” डॉन चक्व्झोटनी उत्तर चदले, “कधीि नाही 
आचण म्हणभन अन्नाच्या चवसजयनािा प्रश्नही त्यानंा कधी सिावीि नाही. त्यािंी नखे, त्याचं्या दाढ्या आचण 
त्यािें केस वाढि असण्यािाही संिव नाही.” सँकोने चविारले, “िे कधी झोपि नाहीि काय?” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “कधीि नाही. चनदान मी त्याचं्यामध्ये होिो िोपयंि त्यानंी आपले डोळे कधीि चमटले 
नाहीि.” सँको म्हणाला, “मीही माझे डोळे चमटले नाहीि, त्यामुळे ‘िुझे सोबिी कोण िे मला सागं, म्हणजे 
िभ कोण िे मी िुला सागेंन.’ ही म्हण खरी ठरिे. खरोखर िुम्हा सवांवर येथे मंत्रचवदे्यिा प्रिाव पडलेला 
आहे. म्हणभन िुम्ही काही खाि नाही की कधी झोपि नाही, याि काही आियय नाही. जे लोक नेहमी उपवास 
करिाि आचण जागे राहािाि, त्याचं्या प्रदेशाि िुम्ही होिा. पण महाराज, मला वाटिे िे िुम्ही मला बोलभ  
द्याल काय? मी जे बोलेन त्यािे वाईट वाटभन घेऊ नका. आपण जे काही बोलला, त्यािील एका शब्दावरही 
माझा चवश्वास बसि नाही.” चवद्याथी म्हणाला, “चमत्रा, िुझ्या म्हणण्यािा काय अथय? हे थोर डॉन चक्व्झोट 
खोटे बोलण्यािा गुन्हा करिाि असे िुला वाटिे काय? आपली कल्पनाश्िी ककचि्  िाणण्यािे त्यािें 
मनाि असिे, िरी इि्या थोड्या वळेाि इि्या गोष्टी रिण्यािी सवड त्यानंा होिी, असे िभ मानिोस 
काय?” सँको म्हणाला, “माझा धनी खोटे बोलि असेल, असेही मला वाटि नाही.” डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “मग िुला काय वाटिे?” सँको म्हणाला, “महाराज, खरे सागंिो, हाि लुच्चा माणभस, िुम्ही 
म्हणिा त्याप्रमाणे मंिरलेला ककवा मंत्रबद्ध झालेला हा मर्मलन, आचण िुम्ही ज्यािंी माचहिी साचंगिली, त्या 
लोकािंा िो जमाव– या सवांनी मंत्र घोकभ न िुम्ही साचंगिल्या त्या गोष्टी िुमच्या मनाि िरचवल्या असिील, 
आचण जे िमत्कार सागंावयािे असिील, िेही त्यानंी जादभने िुमच्या डो्याि कोंबले असिील.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िे अश्य नाही, िसेही घडभ  शकेल; पण माझ्या बाबिीि चनराळे घडले 

आहे, अशी मला खात्री वाटिे. मी िुम्हाला जे जे काही साचंगिले, िे सवय मी माझ्या या डोळ्यानंी पाचहले 
आहे आचण या हािानी अनुिचवले आहे, याचवषयी माझी खात्री आहे. पण मी जर िुम्हाला आणखी एक 
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आिययकारक गोष्ट साचंगिली िर िुम्हाला काय वाटेल? िी गोष्ट म्हणजे, त्या मजेदार शिेािभन िीन 
खेडवळ िरुणी रानशळे्यासंारया उड्या मारीि आचण नािि–बागडि िालल्या होत्या. त्याचं्यापैकी 
एकजण अचद्विीय डल्सीचनया आहे, हे मी प्रथम दशयनीि ओळखले, आचण दुसऱ्या दोघीजणी म्हणजे 
टोबोसोच्याजवळ आपण ज्याचं्याशी बोललो त्या होत्या. मी मॉटेचसनोजला चविारले, िुम्ही यानंा ओळखिा 
का? त्याने नकाराथी उत्तर चदले. त्या नुकत्याि आलेल्या कोणी मंिरलेल्या चस्त्रया असाव्याि, असा त्यािंा 
िकय  होिा. त्यानंी साचंगिले की, िेथे प्रािीन काळािील आचण वियमान–काळािील पुष्ट्कळ माणसे मंत्रबद्ध 
करून ठेवलेली होिी. त्याि नव े िेहरे क्वचििि चदसि. िेथील माणसे चनरचनराळ्या सोंगाि असि. 
त्याचं्यापैकी सर लॅन्सेलॉट चब्रटनहभन येि असिा त्यािी िषकधाचरणी म्हणभन काम करणारी, राणी 
स्ग्वनेव्हरिी दासी चक्वटॅचनयोना, या त्यानंा माहीि होत्या.” 

 
आपल्या धन्यािे अशा प्रकारिे िाषण ऐकभ न सँकोला स्विेःिा चवसर पडण्यािी वेळ आली. िो खो 

खो हसला असिा. कारण त्याला पके्क माहीि होिे की डल्सेचनयावरील जादभटोणा ही एक थाप आहे, आचण 
िी थाप उठचवणारे आपणि आहो– मुया माचंत्रक आपण स्विेःि आहो. आपला धनी पार वेडा झाला आहे 
असे ठरवभन िो आपल्या धन्याला म्हणाला, “चप्रय धनीसाहेब, एका दुर्मदनी, एका दुदैंवी क्षणी, आपण 
खालच्या जगाि गेलाि, आचण िेथे त्याहभन दुदैंवी क्षणी त्या दुष्ट माँटेचसनोजला िेटला. त्याने िुम्हाला या 
खेदकारक अवस्थेि परि पाठचवले आहे. आपण येथभन गेला िेव्हा िागंले शुद्धीवर होिा, अधभनमधभन 
िुणिणुीि बोलि होिा, बोलिानंा मधभनमधभन िुमच्य सुंदर म्हणी आचण ििुर सुिाचषिे येि असि. आचण 
ज्यानंा हवा असेल, त्यानंा आपण चहिािा सल्ला देि होिा. पण आिा काय? िुम्ही आपला मेंदभ जणभ त्या 
सैिानाच्या खोलीि ठेवभन आलाि, अशा स्वरूपािे िुम्ही बोलि आहा.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, मी 
िुला ओळखिो, आचण म्हणभन मी िुझ्या शब्दानंा श्य चििके कमी महत्त्व देिो.” सँकोने उत्तर चदले, 
“आचण मीही आपल्या शब्दानंा चििकेि महत्त्व देिो. नाही, महाराज, मी जे काही बोललो ककवा बोलणार 
आहे, त्याबद्दल िुमिी इच्छा असल्यास िुम्ही माझे हाि–पाय िोडा ककवा मला ठार मारा. पण मी गेलो िरी 
माझ्या मनाि जे आहे, िे बोलल्याचशवाय राहणार नाही. महाराज, आपल्या रागािा पारा वर िढण्याच्या 
आि मला हे कृपा करून सागंा की, िी िुमिी हृदय–स्वाचमनी होिी, हे िुम्हाला कसे कळले? िुम्ही 
चिच्यासी बोलला काय? िी िुम्हाला काय म्हणाली? आचण िुम्ही चिला काय म्हणाला?” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणव्ले, “अरे, िभ जेव्हा चिला माझ्या नजरेस पाडलेस, त्यावळेी जे कपडे चिच्या 

अंगावर होिे, िेि आिाही होिे, आचण म्हणभन मी चिला पुनेः ओळखले. मी चिच्याशी बोललो पण चिने काही 
उत्तर चदले नाही. िी एकदम वळली आचण वावटळीप्रमाणे माझ्यापासभन दभर गेली. चिच्यापाठोपाठ जाण्यािा 
माझा चविार होिा. पण माँटेचसनोजने मला साचंगिले, त्यािा काही उपयोग होणार नाही. चशवाय त्याने 
मला असा इशारा चदला की, वरच्या जगाि परि जाण्यािी वेळ होऊन गेलेली आहे. िाषणािा चवषय 
बदलभन त्याने मला साचंगिले, “या सवांना जादभच्या प्रिावािभन मु्ि करण्यािी साधने िुम्ही यापुढे जाणभन 
घ्या.” माँटेचसनोज आचण मी अशा रीिीने एकत्र बोलि असिाना एक अत्यंि चवचित्र अपघाि घडभन आला, 
आचण त्यामुळे आमिे संिाषण िुटले. त्या अपघािाच्या कल्पनेने मला अजभन त्रास होि आहे. आमिे िाषण 
ऐन रंगाि आले असिाना मध्येि कोण येऊन टपकावे? दुदैवी डल्सेचनयाच्या सहिरींपैकी एकजण िेथे 
आली–आचण िे माझ्या ध्यानाि येण्यापभवीि िी क्षीण व शोकाकुल स्वराि म्हणाली, “महाराज, टोबोसोिी 
लेडी डल्सेचनया आपल्याला अचिवादन करीि आहे आचण आपले के्षम चविारीि आहे. सध्या चिला पैशािी 
िणिण असल्यामुळे चििी इच्छा अशी आहे की, “आपण अत्यंि पे्रमाने आचण दयाळभपणाने या नव्या 
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जाड्यािरड्या परकरावर सहा रील–ककवा आपण देऊ शकाल चििकी कमी-अचधक नाणी–उसनी द्यावी. 
िी रक्कम अल्पावधीि अत्यंि प्रामचणकपणे परि करण्यािी काळजी मी घेईन.” 

 
“या संदेशाने मला चवलक्षण आियय वाटले. म्हणभन मी माँटेचसनोज कडे वळभन त्याला चविारले, 

“प्रचिचष्ठि माणसे मंत्रमुग्ध झाली म्हणजे त्यानंा पैशािी गरज असणे श्य आहे काय?” िो म्हणाला, 
“अगदी श्य आहे महाराज, गचरबी सवयत्र पसरलेली आहे. मंिरलेल्या ककवा न मंिरलेल्या प्रचिचष्ठि 
माणसानंा िी सोडीि नाही. म्हणभन डल्सेचनयाच्या इच्छेनुसार आपण चिला सहा रील उसने द्यावेि. त्यानंा 
िारण पुरेसे आहे. सध्या चिच्याजवळ फारि थोडे पैसे आहेि, हे खचिि. म्हणभन आपण चिला पैसे द्याविे.” 
मी म्हणालो, “िारण घेण्यािा मला चिटकारा आहे. पण माझे दुदैव हे आहे की, मी चििी इच्छा पभणयपणे पुरी 
करू शकि नाही. कारण माझ्याजवळ फ्ि िारि रील आहेि.” आचण िेही सँको, गरीबानंा वाटण्यासाठी 
िभ मला परवा चदलेले होिे. िथाचप माझ्याजवळ जे होिे िे सवय मी त्या स्त्रीला चदले, आचण आपल्या 
धचनणीला पुढील चनरोप सागंण्यास सुिचवले, ‘िुमिी अडिण ऐकभ न मला फार दुेःख झाले. श्रीमंि क्रीसस 
राजाजवळ होिे, िेवढे सारे िाडंार मजजवळ असिे िर िे सारे मी आपल्या सेवसे अपयण केले असिे. 
िुमिा संजीवक सहवास मला चमळि नसल्याने मी क्षणोक्षणी मृत्यभ पावि आहे. आिा माझी नम्र चन 
कळकळीिी चवनंिी अशी आहे की, या आपल्या बंद्या गुलामावर आचण उन्हाळे–पावसाळे खाल्लेल्या 
चशलेदारावर िुम्ही कृपा करावी आचण त्याला िेटभन त्याच्याशी संिाषण कराव.े िुमच्या ध्यानी–मनी नसेल 
अशा वळेी मी घेिलेल्या शपथेिे वृत्त िुमच्या कानी पडेल. माँटभआच्या मार्मक्वसने, आपला पुिण्या बाल्डचवन 
डोंगरावर प्राण सोडण्याच्या अवस्थेि आहे असे पाहभन अशी शपथ घेिली की, त्याच्या मृत्यभिा सभड 
उगवपेयंि मी टेबलावर जेवण घेणार नाही, आचण इिरही सुख–साधने वज्यय मानीन. त्यािप्रमाणे मी 
गंिीरपणे शपथ घेईन की, िुम्हाला मी जादभपासभन मु्ि करीपयंि या परृ्थवीिलावर भ्रमण करण्यािे आचण 
सािा समुद्रावरून संिार करण्यािे मी कधीि थाबंचवणार नाही. पोिुयगालिा राजपुत्र पेरो याच्यापेक्षाही 
अचधक अदम्य उत्साहाने मी संिार करीि राहीन.” 

 
“आचण िी िरुणी म्हणाली, “माझ्या धचनणीसाठी आपण हे–आचण याहभन अचधक काही–करणे 

योग्यि आहे,” नंिर िार रील घेऊन, माझे आिार न मानिा, चिने हविे आनंदाने सहा फभ ट उंि उडी 
मारली.” सँको म्हणाला, “आिा ईश्वरि आपले रक्षण करो. माझ्या धन्यावर अशा रीिीने िेटभक करण्यािी 
आचण अशा पद्धिीने त्याच्या खंबीर बुद्धीला वडे लावण्यािी श्िी कोणा दुष्ट माचंत्रकािे ककवा जादभटोण्यािे 
अंगी असेल, यावर आिापयंि कोणािा चवश्वास बसला असिा काय? अरेरे, महाराज, देवासाठी िरी 
आपण आपली स्विेःिी काळजी घ्या. जग िुम्हाला काय म्हणेल? आपल्या झोपी जाणाऱ्या इंचद्रयानंा जागे 
करा आचण असल्या वडेेिारािा छंद सोडा. त्यामुळे आपल्या अलौचकक मस्िकािे िुकडे उडाले आहेि, हे 
केवढे दुदैव!” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे, िुझ्या या अडाणीपणाच्या वटवटीने मला राग येि नाही. 
कारण िभं जे बोलिोस, िे माझ्यावरील पे्रमािभन चनघालेले असिे. अरे चबिाऱ्या प्राण्या, िुला असे वाटिे की, 
आपल्या कोत्या बुद्धीच्या आटो्याबाहेर जे जे असेल, िे सारे अश्य आहे. पण मी पभवी साचंगिल्याप्रमाणे, 
असाही काळ येईल की, मी गुहेि खाली पाचहलेल्या पदाथांिे वणयन िुला सागेंन आचण मग त्याच्या 
खरेपणािी खात्री िुला पटेल. आिा मी िुला ज्या गोष्टी साचंगिल्या, त्या साऱ्या खऱ्या आहेि, हे चनर्मववाद.” 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि २४ 
 

या भव्य इणतहासाचे सम्यक आकलन होण्यासाठी आवश्यक व 
अनावश्यक अिा हजारो लटपटींचा आणि गोष्टींचा वृत्ाांत, 

 
[या प्रयाि इचिहासािा िाषािंरकार असे जाहीर करिो की, माँटेचसनोज च्या गुहेिील पराक्रमािे 

वणयन करणाऱ्या या प्रकरणािे प्रारंिी समासाि एक चटपण, अरब गं्रथकाराने स्वहस्िे चलचहलेले, मला 
आढळले, त्यािील शब्द पुढीलप्रमाणे :— 

 
“आपल्यावर जे जे चवस्मयकारक प्रसंग ओढवल्यािे डॉन चक्व्झोट यानंी साचंगिले आहे, िे त्यानंी 

साचंगिलेल्या वळेीि अिभक घडले, यावर माझा चवश्वास बसि नाही– आचण त्यासाठी माझे मन ियार होि 
नाही. आिापयंि त्यानंी जे जे धाडसी पराक्रम केले, त्यािंा क्रम अगदी स्वािाचवक चदसि होिा आचण 
संिाव्यिेिी छाया त्याचं्यावर पसरलेली होिी. पण या प्रकरणी िकाशी सुसंगि असे काहीि चदसि नाही– 
प्रिडं चवसंगिीिा हा एक गट्ठा आहे. पण उलटपक्षी आपण जर थोर डॉन चक्व्झोट याचं्या प्रचिष्ठेिा, 
पात्रिेिा आचण प्रामाचणकपणािा चविार केला, िर िे खोटे बोलण्यािा अपराध करिील, असा संशय 
घेण्यास आपल्याजवळ काडीमात्र कारण नाही. खोटे बोलण्यापेक्षा बाणानी चखळले जाणे िे अचधक पसंि 
करिील. चशवाय त्यानंी त्या पराक्रमािे वणयन इि्या दक्षिेने केले आहे आचण त्यािा इिका िपशील चदला 
आहे की, िे सवय वणयन प्रचक्षप्ि असावे असे घोचषि करण्यािे धाडस मला होि नाही. चशवाय कपोलकस्ल्पि 
कथािंा गुच्छ ियार करण्यास त्यानंा पुरेसा वळेही नव्हिा. म्हणभन मी इिर मजकुराबरोबर याही मजकुरािा 
समावशे केला आहे. िो खरा की खोटा हे ठरचवण्याच्या िानगडीि मी पडलो नाही. न्यायी वािकाच्या 
चववकेावर मी िे काम सोपचवले आहे. पण जािाजािा त्या वािकाला मी हे साचंगिले पाचहजे की, 
मृत्युशय्येवर पडलेले असिाना डॉन चक्व्झोट यानंी, हे धाडसी कृत्य म्हणजे केवळ दंिकथा होिी, असे 
म्हणभन िे कृत्य आपल्या अंगाबाहेर झटकभ न टाकले, आचण िे म्हणाले, “केवळ माझ्या मनाला बरे वाटावे 
म्हणभन मी िी कस्ल्पि कथा साचंगिली होिी. पभवी मी अद ििु कथामंध्ये ज्या गोष्टी वािल्या होत्या त्यानंा 
अनुरूप अशी ही साहसकथा मी िेव्हा बनवभन–रंगवभन साचंगिली.” एवढे चवषयािंर पुरे.] 

 
पचंडिाला वाटे, सँको हा फार आगाऊ नोकर आहे, पण त्यािा धनी आपण पभवी कधी पाचहला 

नसेल इिका थंड डो्यािा वडेा माणभस आहे. त्या धन्याच्या अंगी जो शािंपणा चदसि आहे, िो त्याच्या 
सुस्विावािा आचण सहज वृत्तीिा पचरणाम असावा. मंिरलेल्या अवस्थेि का होईना, पण आपली 
हृदयस्वाचमनी डस्ल्सचनया चहच्या दशयनाने त्याच्या अंिेःकरणाि थोडा उल्हास आला असावा असे त्याला 
वाटले, नाही िर त्याने सँकोला दटावले असिे आचण त्याच्या हकीकिीपेक्षा वडेािीि िी मोठी खभण ठरली 
असिी. िो म्हणाला, “महािाग डॉन चक्व्झोट, आपल्याबरोबर मी हा प्रवास सुरू केल्यामुळे मला अत्यंि 
आनंद वाटि आहे. त्या आनंदािी िार प्रमुख कारणे आहेि. पचहले, आपला पचरिय होण्यािा सन्मान मला 
लािला आहे. िो पचरिय अलौचकक सौयािा आहे असे मी चनरंिर मानीन. दुसरी गोष्ट म्हणजे, 
माँटेचसनोज च्या गुहेिील गुप्ि गोष्टी, ग्वाचडआनािे रूपािंर, रूडेरािी िळी, या जुन्या साऱ्या अद ििु गोष्टी 
आपण मला साचंगिल्या, त्या माझ्या “स्पॅचनश ओस्व्हड” पुस्िकाि फार मोठ्या िटकदार ठरिील; चिसरा 
लाि मला झाला िो म्हणजे, पत्त्यािंा खेळ प्रािीन असल्यािा शोध लागला, िालयस् चद गे्रट या सम्राटाच्या 
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काळीही िो करमणुकीिा प्रकार िालभ  होिा, असे कळले, कारण माँटेचसनोज च्या प्रदीघय िाषणानंिर, 
जागृि झालेल्या इडाडंाटेने “पते्त चपसा व धीर (पेशन्स) धरा.” हे शब्द उच्चारले. मंिरलेल्या अवस्थेि त्याने 
अशी प्राकृि म्हण कधीि वापरली नसिी. त्यावरून हे चसद्ध होिे की, त्या सम्राटाच्या काळी हा जेव्हा 
फ्रान्समध्ये रहाि होिा, िेव्हा त्याने िी ऐकली असावी. त्यािे िे चवधान अगदी योग्य वळेी नोंदले गेले आहे. 
“पोलीडोर व्हर्मजल” या माझ्या पुस्िकाला ही पुरवणी योग्य होईल. त्याने पत्त्याचं्या डावाला स्पशयही केला 
नव्हिा, असे मला आठविे. महाराज, मी िे चवधान अत्यंि महत्त्वािे म्हणभन माझ्या पुस्िकाि समाचवष्ट 
करीन हे मी खात्रीने सागंिो. कारण सर डभराडंाटे याचं्यासारया अचधकृि आचण प्रािीन गं्रथकारािी िी 
साक्ष होय. माझ्या सद िाग्यािे िौथे कारण म्हणजे, आिापयंि मानवाने केलेल्या साऱ्या संशोधनानंा अज्ञाि 
असलेल्या ग्वाचडयाना नदीिा खरा व नक्की उगम मला कळला.” 

 
डॉन कक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “िुम्ही म्हणिा त्याि पुष्ट्कळ िर्थय आहे. पण महाशय, मला कृपा 

करून हे सागंा की, िुमिे पुस्िक प्रचसद्ध करण्यासा िुम्हाला यदाकदाचि्  परवानगी चमळाली, (त्याबद्दल 
मला थोडाफार संशय आहे) िर आपले आश्रयदािे म्हणभन िुम्ही कोणािी चनवड कराल?” गं्रथकाराने 
उत्तर चदले, “मी माझे पुस्िक ज्यानंा अपयण करावे, असे पुष्ट्कळ सरदार स्पेनमध्ये खचिि आहेि.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “खरे म्हणजे पुष्ट्कळ नाहीि. पुस्िक अपयण करण्यािा मान स्वीकारण्यास ज्यािें गुण 
पात्र आहेि, असे काही लोक स्पेनमध्ये आहेि हे खरे, पण िे फार थोडे आहेि. गं्रथकाराच्या कष्टािे व 
प्रचिष्ठेिे िीज करण्याइिके पाचरिोचषक देण्यािे औदायय त्या थोड्या लोकाचं्याि अंगी आहे. मी हे कबभल 
केले पाचहजे की, अन्य राजपुत्रािें ठायी असलेली उणीव िरून काढण्याइिके औदायय अंगी असलेला एक 
राजपुत्र मला माहीि आहे. त्यािे औदायय इि्या प्रिडं प्रमाणािे आहे की, त्यािे िपशीलवार वणयन 
करण्यािे आचण त्याच्या थोर गुणािें संकीियन करण्यािे धाडस मी केले िर, िाराहभन अचधक उदार 
माणसाच्या अंिेःकरणािं उदात्त स्पधा मी िेिचवल्यासारखे होईल. पण यासंबधंी पुनेः केव्हा िरी बोलभ. आिा 
उशीर झाला आहे. आपल्या मुक्कामािा चविार करणेि आिा सोयीिे.” 

 
गं्रथकार म्हणाला, “महाराज, आपल्याजवळि येथे एक आश्रम आहे, िेथे एक िाचवक मनुष्ट्य 

राहाि असिो. िो पभवी सैचनक होिा असे म्हणिाि. एक सज्जन चििन म्हणभन लोक त्याच्याकडे पाहािाि. 
िो इिका उदार आहे की, केवळ पाहुण्याच्या सुखसोयीसाठी त्याने स्विेःच्या खिाने एक लहानसे घर िेथे 
बाधंले आहे.” सँकोने चविारले, “पण त्याने िेथे कोंबडी बाळगली आहेि असे िुम्हाला वाटिे काय?” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “या युगाि कोंबड्याचंशवाय राहणारे एकािंवासी थोडेि. त्यािंी राहणी प्रािीन काळच्या 
इचजप्िच्या वाळवंटाि राहणाऱ्या लोकाइंिकी कडक व वैराग्य पभणय असि नाही. प्रािीन काळिे िे िाचवक 
लोक केवळ पाम वृक्षािी पाने पाघंरून आचण जचमनीिील कंदमुळे खाऊन राहाि. त्या प्रािीन लोकाचंवषयी 
मी िागंले बोलिो, यािा अथय मी इिरावंर कशिोडे उडचविो असे समजभ नका. माझ्या म्हणण्यािा अथय 
इिकाि की, सध्याच्या िाचवकािें िप प्रािीन काळािल्याइिके कठोर नसिे. िरीही सध्याच्या काळािील 
िपस्वी लोक सज्जन असावयास काही अडिण नाही. मी त्याचं्याकडे त्याि दृष्टीने पाहािो. चनदान त्यािें 
सोंग िसे असल्याने िे कनदेपासभन बिावले जािाि. उजळ मार्थयाने वावरणाऱ्या पापी माणसापेक्षा 
पाचवत्र्यािा मुखवटा धारण करणारा ढोंगी माणभस कमी अपायकारक असिो हे चनचिि,” अशा िऱ्हेने त्यािंा 
संवाद िालभ  असिाना, त्यानंा एक माणभस लाबं लाबं टागंा टाकीि येि असलेला चदसला. िाल्यािंा व 
परशभिा िार वाहणाऱ्या खेिराला िो जोराने हाकभ न नेि होिा. िो त्याचं्यापयंि जलदीने आला. आचण 
त्यानंा अचिवादन करून पुढे गेला. िो वेगाने जाि असलेला पाहभन डॉन चक्व्झोट ओरडले, “अरे िल्या 
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माणसा, थाबं. वगेाने िालणे ठीक आहे, पण इिकी घाई काय कामािी?” िो माणभस म्हणाला, “महाराज, 
मी थाबंभ शकि नाही. कारण, िुम्हाला ही जी हत्यारे चदसि आहेि, िी उद्या सकाळीि वापरली जाणार 
आहेि. म्हणभन माझी घाई. चनरोप असावा; त्या आश्रमापलीकडे असलेल्या खानावळीि मी आज रात्री 
मुक्काम करीन. त्या वाटेने जाण्यािा योग िुम्हाला आला, िर िुम्ही मला िेटभ  शकाल. मग मी िुम्हाला 
चवलक्षण बािमी सागेंन. म्हणभन िुम्हा सवांना माझा नमस्कार.” 

 
नंिर आपल्या खेिराला फटके लगावभन िो इि्या त्वरेने पुढे गेला की, डॉन चक्व्झोट यानंा 

त्याला आणखी प्रश्न चविारण्यास सवडि चमळाली नाही. आपली चजज्ञासा िृप्ि करण्यासाठी 
चशलेदारजींच्या कानाला नव्यानव्या गोष्टी ऐकण्यािी नेहमीि कंड असे. म्हणभन त्यानंी िाबडिोब सुिचवले 
की, पचंडिाने रात्रिर ज्या झोपडीि राहण्यािे योचजले होिे, िेथे न थाबंिा सरळ खानावळीिा रस्िा 
धरावा. िे सवांनी मान्य केले, आचण िे आपल्या वाटेने झपाझप चनघाले. पण जेव्हा िे त्या आश्रमापाशी 
आले, िेव्हा पचंडिाने डॉन चक्व्झोट याच्यापुढे अशी इच्छा व्य्ि केली की, येथील सज्जन माणसाला थोडे 
िेटभन दाराशीि दारूिा एक पेला घेऊ. ही योजना कानी पडिाि सँकोने आपले डॅपल गाढव त्या चदशनेे 
वळचवले आचण िो चिकडे गेला. पण दुेःखािी गोष्ट अशी की, आचिर्थयशील िपस्वी दभरदेशी गेलेला होिा 
आचण त्याच्या एका सवगंड्याचशवाय िेथे कोणीि नव्हिे. “झोपडीि कडक दारू आहे काय?” असे 
चविारले असिा, त्या सवंगड्याने उत्तर चदले, “िी येथे मुळीि चमळणार नाही. पण पाणी मात्र पोटिर 
चमळेल.” सँको म्हणाला, “आग लागो त्या पाण्याला! मला काय पाण्यािी िहान लागली आहे? िुमच्या 
थंड स्वागिाला काय मी हपापलो आहे? रस्त्यावर िरपभर चवचहरी आहेि. त्यािभन मी माझ्या शरीराि 
ओिप्रोि पाणी ओिले असिे. छेेः! डॉन डीएगोच्या घरी काय गंमि होिी! अन् कॅमिॅोच्या लग्नसमारंिाि 
अन्नाच्या स्वादािा चकिी घमघमाट सुटलेला होिा! त्यािीं बरोबरी करणारा अनुिव मला ंकेव्हा येईल?” 

 
आिा िे सारे खानावळीकडे वगेाने चनघाले. रस्त्याने आपल्या गाढवाला खुरावर बदडीि असलेला 

एक िरुण त्यानंा आढळला. कपड्यािें गाठोडे टोकाशी अडकचवली िलवार त्याने आपल्या खादं्यावर 
घेिलेली होिी. त्या गाठोड्याि पायजम्यािंी एक जोडी, एक अंगरखा आचण एक दोन सदरे असाविे असे 
चदसि होिे. सचॅटनिी चकनार असलेले फाटके मखमली जाकीट त्याच्या अंगाि होिे. त्यािा सदरा बाहेर 
लोंबि होिा आचण त्यािे पायमोजे रेशमी होिे. त्यािे िढाव, दरबारी पद्धिीिे, बोटापाशी िौकोनी होिे. 
त्यािे वय अठरा–एकोणीस वषांिे चदसि होिे. िो चदसायला संुदर मुलगा होिा आचण त्यािा स्विाव 
उत्साही आचण िरिरीि चदसि होिा. आपल्या प्रवासािा शीण घालचवण्यासाठी िो सारा वळे गाणे गाि 
होिा. िे सारे लोक त्याच्याजवळ आले, िेव्हा िो एका पोवाड्यािे शवेटिे शब्द गाि होिा. िे शब्द असे :— 

 
“मरो िे दुदैव ! आिा हाििा पैसा सारा संपला 
कंगालाच्या नचशबी लढाईवर रखडि जाणे आले 
िरी मी उधळला िसा पैसा हािी असिा 
िर सैिानाशपथ एक पाऊल पुढे टाकले नसिे.” 
 
डॉन चक्व्झोट त्याला म्हणाले, “अरे िरुण माणसा, िभ अगदी खुशीि मजेने िालला आहेस, असे 

मला वाटिे. पण िभ कोठे िालला आहेस, हे मला कृपा करून सागं. हा प्रश्न चविारण्यािे धाडस मी करीि 
आहे.” िरुणाने उत्तर चदले, “मी युद्धावर िाललो आहे. मी अशी िऱ्हेने प्रवास करीि आहे, यािे कारण ही 
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उष्ट्णिा चन गचरबी.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “उन्हाळा, मी मान्य करिो, पण गचरबी का? िे सागंण्यािी 
चवनंिी मी िुला करिो.” मुलाने उत्तर चदले, “या गाठोड्याि आहेि त्यापेक्षा अचधक कपडे अंगावर 
घालण्यासाठी माझ्याजवळ नाहीि. रस्त्याने जािाना मी जर गाठोड्यािील कपडे वापरले, िर शहराि मी 
झकपक कसा चदसेन? नव े कपडे घेण्यासाठी माझ्याजवळ पैसे नाहीि. येथभन सुमारे अठरा कोसावंर 
पायदळािी एक िुकडी आहे. िीि नाव नोंदचवण्यासाठी मी चिकडे िाललो आहे. िेथे गेल्यावर, 
काथाजेनाला पोहोिेपयंि मला कसलीि अडिण िासणार नाही. िेथे िे सैचनक जहाजावर िढणार 
आहेि, असे मी ऐकिो. देशाि एखाद्या दरबाऱ्यािा चिकार नोकर होण्यापेक्षा परदेशाि राजािी सेवा करणे 
मला पसंि आहे.” पचंडिाने चविारले, “िभ नोकरीवर होिास िेव्हा काही पैसे साठचवले नाहीस काय?” 
िरुण म्हणाला, “िुमच्या त्या सरदारािंी ककवा थोरामोठ्यािंी सेवा मी केली असिी, िर माझी िंगळ झाली 
असिी आचण आिापयंि मला अम्मलदारीही चमळाली असिी. त्यािें घरगडीसुद्धा आिा कॅप्टन आचण 
लेफ्टनंट–ककवा िसेि िागंले हुदे्ददार–झालेले आहेि. पण चधक्कार असो त्यानंा! माझे चनत्याने दुदैव असे 
की, दीनवाण्या उपटसुंिािंी आचण धाकट्या बधंभंिी सेवाि मला करावी लागली. िेव्हा माझा पगार इिका 
िुटपुजंा होिा– आचण िोही व्यवस्स्थिपणे चमळि नसे–की, माझे लोकरीिे कपडे धुण्यालाही अधा पगार 
पुरि नसे. अशा खडिर नोकरीि चिकारड्या नोकराला िागंली माया कशी साठचविा येईल?” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “पण इि्या साऱ्या काळाि िुला एक पभणय गणवषे चमळाला नाही हे कसे?” मुलाने 
उत्तर चदले, “छान; महाराज, माझ्याजवळ दोन गणवेष होिे, पण मठाि चशकाऊ उमेदवाराशी जसे 
वागिाि िसे माझे धनी माझ्याशी वागले. मठाि अभ्यास पभणय होण्यापभवी नवचशके चनघभन गेले, िर त्यानंा 
चदलेले नव ेकपडे काढभन घेऊन त्यािें जुने कपडे त्यानंा चदले जािाि. ज्यािंी नोकरी मी केली िसे लोक 
केवळ देखाव्यासाठी गणवषे चवकि घेऊन दरबाराि िोंड दाखवल्यानंिर हळभि खेड्याि चनघभन जािाि 
आचण िे गेले म्हणजे त्या चबिाऱ्या सेवकािें गणवशे काढभन घेिले जािाि, मग त्यानंा आपली ल्िरे पुनेः 
अंगावर घ्यावी लागिाि.” 

 
डॉन चक्व्झोट, म्हणाले, “चकिी चकळसवाणी लबाडी! इटाचलयन लोक चिला म्हणिाि, हलकट 

वागणभक. ठीक आहे. िभ दरबार सोडलास म्हणभन दुेःख करण्यािे काहीि कारण नाही. िभ िागंल्या हेिभनेि 
िे केले आहेस. प्रथम ईश्वरािी सेवा करावी, त्यापेक्षा अचधक स्िुत्य कृत्य जगाि दुसरे कोणिेही नाही. 
नंिर राजािी सेवा करावी– त्यािही शस्त्रचवदे्यिा व्यवसाय श्रेष्ठ. त्यामुळे माणसाला फारशी श्रीमंिी चमळि 
नाही पण ज्ञान चमळिे, आचण त्यामुळे मानही चमळिो. झगे घालणाऱ्या चवद्वान लोकािंी घराणी िरिराटीस 
येिाि हे खरे, पण का कोणास ठाऊक, संमशरे िालचवणाऱ्या माणसानंा चवद्वानाहभन अचधक लाि होिो, हे 
खचिि. इिर सवय मानवापेंक्षा अचधक िेजाने व गौरवाने खङ गधारी माणसे िमकि असिाि. पण मुला, 
माझा सल्ला मनाि धर. लष्ट्करी व्यवसायाने आपला उत्कषय करून घेण्यािी िुला इच्छा असेल िर, 
आपल्यावर कोणिी संकटे ओढविील, या चविाराने िभ कधीि अस्वस्थ होऊ नकोस. अरे, सवाि मोठे 
संकट म्हणजे मृत्यभ. िो जर मानाने आला िर िुझे िाग्य उजळेल आचण िभ खरा सुखी होशील. रोमिा शभर 
सम्राट ज्यभचलयस सीझर याला कोणी चविारले, ‘कोणत्या प्रकारिा मृत्यभ िागंला?’ िो म्हणाला, 
‘अनपेचक्षिपणे अकस्माि येणारा मृत्यु िागंला.’ या त्याच्या उत्तराि रानटीपणािा थोडासा अवशषे असला 
िरी, मानवी दौबयल्य लक्षाि घेिा, त्यािे उत्तर चववकेािे होिे, असे म्हटले पाचहजे, नाही िर, असे समज 
की, पचहल्याि लढाईि िोफेच्या गोळ्याने ककवा सुरंुगाच्या स्फोटाने िुझे मंुडके उडचवले, िर त्यािा काय 
उपयोग? सारा खेळ खलास! हेरेन्स म्हणिो, ‘पळ काढभन चजविं व सुरचक्षि राहणाऱ्या सैचनकापेक्षा 
रणागंणावर मृत्यभ पत्करणारा सैचनक िागंला!’ त्यािी कीर्मि आचण उन्निी होण्यािा संिव अचधक. िो 
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िागंली चशस्ि पाळील, आज्ञा पाळील, अचधकार िागंला गाजचवल. माझ्या चमत्रा, हे लक्षाि ठेव की, 
कस्िुरी ककवा अंबर याचं्यापेक्षा सैचनकाला बदुंकीच्या दारूिा वास अचधक मानािा. या व्यवसायाि िभ 
म्हािारा झालास– सवांगावर िुला जखमा झाल्या– िभ लुळापागंळा झालास– िरी िुला जो मान चमळेल, 
त्यािाि मोठा आधार वाटेल आचण गचरबीच्या लाचं्छनापासभन िभ वािशील–नव्हे, प्रत्यक्ष गचरबीिभन िभ मु्ि 
होशील. शभर पण पगंभ सैचनकानंा कशािी गरज लागभ नये, अशी काळजी घेिली जािे. नीग्रो गुलामानंा काही 
लोक जसे वागचविाि, िसे त्या सैचनकानंा कोणी वागवीि नाही. नीग्रो गुलाम म्हािारे आचण चनकामी झाले 
म्हणजे, त्यानंा स्विंत्र करण्याच्या सबबीवर घरािभन उघडे–नागडे बाहेर फेकले जािे, आचण त्यामुळे थंडी 
व िभक यािें िे अचधकि गुलाम बनिाि. त्या गुलामचगरीिभन त्या अिागी जीवानंा केवळ मृत्यभि मु्ि करू 
शकिो. पण या चवषयावर या वळेी मी िुला अचधक काही सागंि नाही. माझ्या पाठीमागे बसै म्हणजे मी िुला 
खानावळीकडे घेऊन जाईन. िेथे िभ माझ्याबरोबर रात्रीिे जेवण घे आचण उद्या सकाळी आपल्या वाटेने 
चनघभन जा. ईश्वर िुझ्या िागंल्या योजना पार पाडो!” 

 
चशलेदारजींच्या पाठीमागे बसण्यािे त्या शागीदाने क्षमा मागभन नाकारले, पण त्यािें िोजनािे 

चनमंत्रण मात्र मोठ्या खुशीने स्वीकारले. आपल्या धन्यािे हे सारे संिाषण सँको कान देऊन ऐकि होिा. िो 
इि्या शहाणपणाने बोलि आहे, हे पाहभन त्याला नेहमीपेक्षा अचधक नवल वाटले असे म्हणिाि. िो 
स्विेःशी म्हणाला, “अरे माझ्या धन्या, देव िुझ्यावर दया करो! इि्या िागंल्या गोष्टी बोलणारा हा माणभस 
इि्या चवचित्र आचण हास्यास्पद गोष्टीही कसा सागंभ शकिो? आचण माँटेचसनोजच्या गुहेिील गोष्टीवर 
आम्ही चवश्वास ठेवावा अशी इच्छा िरी कशी धरिो? प्रिभला सारे काही माहीि! अनुिवानंिरि खरे-खोटे 
कळिे. स्वयंपाकािी िव खाण्यानेि समजिे.” आिा अंधार पडभ  लागला होिा, िे खानावळीजवळ 
पोहोिले होिे. घोड्यावरून खाली उिरिाि डॉन चक्व्झोट यानी चविारले, “िाले आचण परशभ घेिलेला 
िो माणभस कोठे आहे?” खानावळवाल्याने उत्तर चदले, “िो माणभस िबेल्याि आपल्या खेिराला खरारा 
करीि आहे.” आपला प्रवास संपला, हे पाहभन सँकोला मोठा आनंद वाटला. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि २५ 
 

गाढवाचे ओरडिे, कळसूत्री बाहुल्याांचा िेळ आणि भणवष्ट्य 
वतणणविारे माकड, अिा गोष्टीणवषयी 

 
रस्त्यावर िेटलेल्या माणसाने जी गोष्ट सागंण्यािे कबभल केले होिे, िी ऐकण्यास डॉन चक्व्झोट 

अत्यंि उत्सुक होिे. म्हणभन िबेल्याि जाऊन त्यानंी त्याला त्याच्या अचिविनािी आठवण चदली आचण 
‘आिाि सारी गोष्ट सागं’ असा त्याला आग्रह केला. िेव्हा िो माणभस म्हणाला, “िी गोष्ट सागंण्याला काही 
काळ लागेल आचण उभ्याउभ्या िी सागंिा येणार नाही. धनीसाहेब, थोडा धीर धरा. माझ्या खेिरािी सेवा 
मला संपवभ द्या. नंिर मी आपली सेवा करीन आचण आपल्याला थक्क करून सोडणाऱ्या गोष्टी सागेंन.” डॉन 
चक्व्झोट उत्तरले, “त्यािा अडथळा नको. मी स्विेः िुला मदि करीन.” असे म्हणभन, त्यानंी त्याला मदि 
करण्यासाठी गव्हाण साफ केली आचण सािभ चनवडले. या त्याचं्या माफक मदिीमुळे त्या माणसाला आपली 
गोष्ट सागंण्यास अचधक उत्साह वाटला. म्हणभन िो स्विेः एका बाकावर बसला आचण त्याच्यािोविी डॉन 
चक्व्झोट, पचंडि, नोकर, सँको, आचण खानावळवाला—हा श्रोिृसमाज बसला. िेव्हा त्याने पुढीलप्रमाणे 
आपली गोष्ट सागंण्यास सुरुवाि केली— 

 
“एकदा असे घडले की, येथभन सुमारे पंधरा मैलावंर असलेल्या शहरािील एका नगरचपत्यािे गाढव 

हरवले. त्याच्या िावट दासीने ही लुच्चेचगरी केली असे लोक म्हणिाि. पण त्याला काही महत्त्व नाही. 
गाढव गेले– गमावले हे नक्की, आचण िे खभप शोधभन कोठेही सापडले नाही हे चवशषे. एका पंधरवड्यापभवी–
दोनिार चदवस आगेमागे–हेि गाढव िुकले होिे, िेव्हा त्याि शहरािील दुसरा नगरचपिा या 
नगरचपत्याला बाजाराि िेटला असिाना म्हणाला, ‘िाई, मला योग्य पैसे दे म्हणजे मी िुला िुझ्या 
गाढवािी बािमी देिो.’ िेव्हा िो म्हणाला, ‘खरे की काय? मी िुला पैसे देिो. पण माझे िे गरीब चबिारे 
जनावर कोठे आहे िे मला सागं.’ िेव्हा त्याने उत्तर चदले, ‘आज सकाळी त्या पलीकडच्या डोंगरावर मला 
कोण िेटावे? अहो, िे िुमिेि गाढव. त्याच्या पाठीवर खोगीर ककवा दुसरे काही सामान नव्हिे. आचण िे 
इिके कृश चदसि होिे की, त्याच्याकडे पाहभन माझ्या हृदयाला वदेना झाल्या. िरी पण िे इिके मोकाट चन 
नािरे होिे की, मी माझ्यापुढे घालभन त्याला घरी आणणार, िोि अंगाि िभि संिारल्याप्रमाणे िे धावि 
सुटले आचण गदय झाडीि चशरले. आिा आपली इच्छा असेल िर आपण दोघे चमळभन जाऊ आचण त्यािा शोध 
करू. मात्र मी प्रथम हे माझे गाढव ठेवण्यासाठी घरी जाईन. नंिर मी परि आल्यावर आपण दोघे िुमच्या 
गाढवािा शोध करू.’ िो म्हणाला, ‘िाई, बरोबर आहे िुझे म्हणणे. मी िुझा फार ऋणी आहे– िुझ्यासाठी 
मीही दुसऱ्या एखाद्या वळेी पुष्ट्कळ करीन.’ गोष्ट इिकीि घडली– कमी नाही की जास्ि नाही. पण िी 
ज्यानंा ज्यानंा म्हणभन माहीि आहे, िे सारेजण मी साचंगिली िशीि शब्दशेः सागंिाि. साराशं, िे दोघे 
नगरचपिे हािाि हाि घालभन चनघाले. टेकड्यावंर पायी िढभन गेले, खालीवर कहडले, कंटाळा येईपयंि 
त्यानंी पायचपटी केली, िरी त्यानंा िे गाढव काही सापडले नाही. िेव्हा िे गाढव ज्याने पाचहले होिे, िो 
नगरचपिा दुसऱ्याला म्हणाला, ‘िाई, ऐक, आपले गाढव शोधभन काढण्यासाठी माझ्या डो्याि एक यु्िी 
आली आहे. िे पािाळाि गेले असले िरी आपण त्याला शोधभन काढभ . िी यु्िी ऐक— लोकानंा कौिुक 
वाटेल इि्या बेमालभमपणे मी गाढवासारखे ओरडभ  शकिो हे िुला माहीि आहेि. िसेि िभही मोठ्याने 
ओरडभ  शकलास, िर आपले काम झालेि म्हणभन समज.’ दुसरा म्हणाला, ‘मोठ्याने ओरडायिे? देशािील 
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कोणाही गाढवापुढे ककवा नगरचपत्यापुढे मी मोठ्याने ओरडायला लाजणार नाही.’ दुसरा म्हणाला, ‘आपण 
प्रयत्न करून पाहभ. माझी यु्िी अशी आहे की, टेकडीच्या एका बाजभस िभ जावसे आचण दुसऱ्या बाजभस मी 
जाव.े एकदा मी ओरडावे, िर एकदा िभ. िुझे गाढव जवळपास असले, िर िे आपल्या ओरडण्याला 
प्रचिसाद खात्रीने देईल आचण मोठ्याने ओरडेल! दुसरा म्हणाला, ‘वा! धन्य आहे! फार नामी यु्िी! िुझ्या 
युस््िबाजपणाला िोड नाही.’ 

 
लगेि िे दोघे कराराप्रमाणे एकमेकापासभन दभर गेले. बरेि दभर गेल्यानंिर िे दोघेही गाढवासारखे 

ओरडभ  लागले— िे इिके हुबेहभब की, त्यानंी एकमेकाला फसचवले. दोघािंी िेट झाल्यावर प्रत्येकाला 
वाटले, आपल्याला गाढव सापडले. गाढवािा मालक म्हणाला, ‘िाई, आिा जे ओरडले, िे माझे गाढव 
नसणे अश्य आहे.’ िेव्हा िो दुसरा नगरचपिा उत्तरला, ‘छेेः! िे गाढव नव्हिे– मी होिो.’ मालक 
म्हणाला, ‘यािा अथय ओरडण्याच्या बाबिीि िुमच्याि आचण गाढवाि काही फरक नाही. इिके हुबेहभब 
ओरडणे मी माझ्या आयुष्ट्याि पभवी कधी ऐकले नाही.’ दुसरा म्हणाला, ‘याि काय आहे, महाराज? िुमच्या 
मानाने मी काहीि नाही. साऱ्या राज्यािील ओरडणाऱ्या लोकापेंक्षा आपण पैजेने दुप्पट िागंले ओरडिा. 
िुमिा आवाज उंि आहे आचण फार रंुदचह. िुमिा िालही उत्तम आचण िानही उत्तम. िुमच्या आवाजािील 
लयही पचरपभणय, आनंददायक आहे. थोड्याि म्हणजे, मी िुमच्यापुढे हार कबभल करिो.’ गाढवािा मालक 
म्हणाला, ‘िाई, चनदान या एका गुणाच्या बाबिीि िरी माझ्याचवषयी माझे स्विेःिे मि िागंले राहील. मी 
बरेि िागंले ओरडिो, हे मला माहीि होिे, पण त्या कलेि मी इिका चनपुण असेन असे मला कधी वाटले 
नाही.’ दुसरा म्हणाला, ‘अलौचकक गुणसुद्धा लोकानंा कळले नाहीि िर वाया जािाि, हे यावरून िुझ्या 
लक्षाि आले असेल. आपली श्िी कसोटीला लावल्याचशवाय माणसाला चििी ककमि कळभन येि नाही.’ 
मालक म्हणाला, ‘बरोबर आहे, िाई, आपण आिा जे काम हािी घेिले आहे, िे जर आपण सुरू केले 
नसिे, िर मला माझ्या अंगच्या या आिययकारक गुणािंी ओळख कधीि पटली नसिी. आिा आपण त्या 
कामाला झटपट लागभ या.’ असे धन्यवाद एकमेकानंा चदल्यानंिर िे पुनेः दभर गेले, आचण एकजण 
टेकडीच्या या बाजभस, िर दुसरा दुसऱ्या बाजभस जाऊन गाढवासारखे ओरडि राचहले, पण व्यथय! पुनेः िे 
आपल्या ओरडण्याने एकमेकानंा फसवभ लागले, आचण पभवीप्रमाणेि आवाज येि होिा, चिकडे धावि जाऊन 
एकमेकानंा िेटले. 

 
“शवेटी त्यानंी असे ठरचवले की, प्रत्येकाने लागोपाठ दोनदा ओरडावे, म्हणजे त्या खुणेवरून 

आपणि ओरडि आहो– गाढव ओरडि नाही, अशी आपली खात्री पटेल. पण व्यथय! छािी फुटेपयंि िे 
ओरडले, पण गाढवाने काही जाब चदला नाही, आचण िो चबिारा जीव जाब देणार िरी कसा? कारण, 
झाडीि शवेटी त्यानंा िे गाढव आढळले, िेव्हा चगधाडानी िे अधेमुधे खाल्लेले होिे. मालक ओरडला, ‘हाय 
रे दैवा! आपल्या पे्रमळ मालकाकडे त्याने मुळीि लक्ष चदले नाही, यािे मला आिा नवल वाटि नाही. िे 
जर चजविं असिे, िर िे पुनेः ओरडले असिे, हे खचिि–िे गाढव िेथे होिे हे चजिके खरे, चििकेि हेही 
खरे. पण जाऊ द्या िे! िाई, मी गाढव गमावले असले िरी, माझी अलौचकक बुचद्धमत्ता मला गवसली, यािे 
समाधान मला आहे. या माझ्या दुेःखाि िे केवढे मोठे सातं्वन आहे!’ दुसरा म्हणाला, ‘अहो नगरचपिे, कला 
योग्य माणसाचं्याि हािी असिे. महंि गाऊ लागला म्हणजे, त्यािे चशष्ट्य मागे राहाि नाहीि.” 

 
“असे म्हणभन िे नगर-चपिे घरी गेले, त्यावळेी त्यािंी िोंडे पुष्ट्कळि उिरलेली होिी आचण त्यािंा 

आवाज बसलेला होिा. िेथे गेल्यावर त्यानंी आपल्या साऱ्या शजेाऱ्यानंा सारी हकीकि अक्षरन् अक्षर 
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साचंगिली. गाढवासारखे ओरडण्याि एकाने चकिी कसब दाखचवले यािी िारीफ दुसरा करी आचण दुसरा 
चकिी कौशल्याने ओरडला हे पचहला सागें. साराशं, एकाने दुसऱ्यािी साथ करावी– आचण दुसऱ्याने 
पचहल्यािी साथ करावी असे िक्र िालभ  झाले. मग मुलेही ओरडभ  लागली आचण सारे चरकामटेकडे लोकही 
ओरडभ  लागले. त्यामुळे आमच्या साऱ्या गावािं एवढा काही गोंगाट आचण कलकलाट झाला की, कोणाला 
वाटाव,े सारा यमलोकि येथे येऊन उिरला आहे. पण सैिान कधी नाल्याि मेलेला पडभन राहाि नाही, हे 
िुमच्या लक्षाि यावे आचण कोणत्याही आिरट गोष्टीने िो लोकानंा कसे िरीस पाडिो, हे िुम्हाला कळावे 
म्हणभनि की काय, आमच्या शजेारच्या गावागंावानंीही िसेि गाढवासारखे ओरडण्यास सुरुवाि केली. 
आमच्यापैकी कोणी गावकरी त्याचं्या दृष्टीस पडला की, िे हाँ हाँ करून ओरडभ  लागि आचण आमच्या 
नगरचपत्याच्या ओरडण्यावर माि करीि. यामुळे गावागंावामंध्ये वैर पेटले. आम्ही शजेाऱ्यावर खभप 
िडकलो– त्यानंा चशव्या–शाप देऊ लागलो आचण चशव्यावरून हाणामारीकडे वळलो. आमच्या 
गावंकऱ्यािंा हा गुण सवांना िागंला माहीि होिा. चिकाऱ्याला आपली िाटली कशी आहे हे कळिे, 
त्याप्रमाणे आमिे गुण शजेाऱ्यानंा कळलेले होिे. आम्ही जेथे जेथे जाऊ, िेथे िेथे िे आमिी हुयो करू 
लागले आचण कायद्यािी ककवा धमािी पवा न करिा आमच्या गावकऱ्याशंी झगडा करू लागले. त्यानंी 
आमिी िेष्टा इिकी बेसुमार केली की, उद्या चकवा परवा आमच्या गावािंील ओरडणारे लोक शजेारच्या 
गावािील लोकाशंी सामना देण्यास उिे ठाकिील. पांि–सहा मलै अंिरावर असणारे िे गावकरी आम्हाला 
नेहमी सिावीि असिाि. म्हणभन आपण पभणय ियारीि असाव ेयासाठी, मी हे िाले आचण परशभ घेऊन िाललो 
आहे. िे िुम्ही पाहािि आहा. सभ्य गृहस्थ हो, ही आहे माझी कहाणी. िी िुम्हाला चवलक्षण वाटली नसेल, 
िर िी सागंण्याि मी मोठी िभक केली असे होईल.” 

 
त्या िल्या माणसाने आपली गोष्ट येथे संपचवली, त्याि वळेी एक माणभस िेथे आला. त्याने शामॉय 

िामड्यािा पायजमा व बंडी अंगाि घािली होिी. आपण कोणी बडे आहोि अशा आचविावाने िो ओरडभन 
म्हणाला, “अहो मालक, येथे राहायला जागा आहे का? कारण िचवष्ट्य सागंणारे माकड आचण कळसभत्री 
बाहुल्यािंा खेळ— ‘मेचलसँिािी मु्ििा’ –आिाि येथे येईल.” िे ऐकभ न खानावळवाला आनंदाने 
ओरडला, “वा! वा! कोण, मास्टर पीटर आला काय? मग काय? आमिी रात्र मजेि जाणार. अहो, इमानी 
मास्टर पीटर, आम्ही िुमिे मनापासभन स्वागि करिो. पण िे माकड कुठं आहे आचण िो खेळ िरी कुठं 
आहे? मला िर काहीि चदसि नाही.” पीटर म्हणाला, “िे सारे येिीलि इथं इि्याि. िुमच्याकडे जागा 
चरकामी आहे काय, हे पाहण्यासाठीि मी पुढे आलो आहे.” खानावळवाला म्हणाला, “अरे जागा काय? 
पीटरला जागा पाचहजे असेल िर मी आल्व्हाच्या ड्यभकलाही हाकभ न देईन. िल, ये, ये, िुझे सारे सामान 
आण. आज रात्री या घराि असे पाहुणे आले आहेि की, िे िुझे नामी चगऱ्हाईक बनिील, असे मी िुला 
खात्रीने सागंिो.” पीटर म्हणाला, “हे ऐकभ न मला आनंद वाटला. त्या पाहुण्यानंा खेळाकडे खेिभन 
आणण्यासाठी मी माझे दर कमी करीन. आज रात्रीिे माझे िाडे वसभल झाले िरी पुरे, अचधक चमळचवण्यािी 
मला इच्छा नाही. आिा मी माझी गाडी िात्काळ पुढे आणिो.” असे म्हणभन िो दरवाजािभन वेगाने बाहेर 
पडला. 

 
ह्याि मास्टर पीटरच्या डाव्या डोळ्यावर आचण अध्या गालावर चहरव्या रेशमी कापडािा पट्टा 

बाधंलेला होिा हे िुम्हाला सागंण्यास मी चवसरलो. त्या पट्ट्ट्यावरून कोणालाही असा िकय  करिा आला 
असिा की, त्याच्या िोंडाच्या त्या बाजभस काही िरी दुखि आहे. िो कोण आहे आचण त्यािे माकड व खेळ 
काय आहे, यािी िौकशी डॉन चक्व्झोट यानंी केली. िेव्हा खानावळवाल्याने उत्तर चदले, “काय सागंावे 
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महाराज? हा माणभस ह्या देशाि पुष्ट्कळ काळ आपला बाहुल्यािंा िमत्काचरक खेळ दाखवीि कहडि आहे. 
मेचलसँिा व डॉन गेफेरोज यािंी कथा िो या कठपुिळ्यामंाफय ि दाखवीि असिो. या राज्याि जी जी म्हणभन 
उत्तम नाटके आिापयंि झाली, त्यािं ही कथा कधीही न चवसरली जाणारी आहे. चशवाय त्याच्याजवळ एक 
माकड आहे. वा! चकिी िलाख आहे िे माकड! पण आिाि मी त्याबद्दल काही बोलि नाही. महाराज, 
आपण िे प्रत्यक्षि पाहाल. आपण आपल्या आयुष्ट्याि ज्या ज्या गोष्टी केल्या असिील, त्या सवय िे माकड 
िुम्हाला सागेंल. असा िमत्कार पभवी कोणी कधीि पाचहला नाही. त्याला िुम्ही प्रश्न चविारा, िो िे कान 
देऊन ऐकेल, आचण मग एकदम उडी मारून िे आपल्या धन्याच्या खादं्यावर बसेल अन् आपल्या प्रश्नािे 
उत्तर आपल्या धन्याच्या कानाि हळभि सागेंल. मग मास्टर पीटर िे िुम्हाला सागंिील. पभवी काय झाले, 
त्यािप्रमाणे पुढे काय होणार, हे िे माकड सागंिे. पुढे काय घडणार हे त्याला नक्की नेहमी सागंिा येि 
नाही, हे खरे, पण एकंदरीने पाहिा, त्यािे उत्तर क्वचििि िुकिे. त्यामुळे आपल्याला असे वाटभ  लागिे की, 
अशा वेळी सैिान त्याला मदि करीि असावा. िो– ककवा त्याच्यािफे त्यािा धनी–दोहोंिा अथय एकि–
ज्या प्रश्नािे उत्तर देिो, त्यािी ककमि प्रत्येकी दोन रील असिे. वषाच्या शवेटी पैशािा चहशबे झाला म्हणजे 
त्या गुलामाला िागंलीि कमाई झाली असे चदसभन येिे. त्यामुळे त्यािे कोट–कल्याण होिे. िो एक िला 
माणभस आहे, सच्चा सोबिी आहे, आचण मोठ्या मजेि आयुष्ट्य घालवीि आहे. िो सहा माणसाइंिके बोलिो 
आचण बारा माणसाइंिकी दारू चपिो. आपली वाणी, आपले माकड आचण आपला खेळ याचं्या जीवावर 
त्यािी ही सारी मजा िालिे.” 

 
हे बोलणे संपेपयंि मास्टर पीटर आपला कठपुिळीिा खेळ आचण आपले माकड यानंा एका 

गाडीिभन घेऊन आला. माकड िागंले गुबगुबीि होिे. त्याला शपेभट नव्हिे. त्यािे कुल्ले बुरणुसासारखे उघडे 
होिे. िरी िे फारसे कुरूप चदसि नव्हिे. त्याला पाहिा क्षणीि डॉन चक्व्झोट त्याच्यापाशी गेले आचण 
म्हणाले, “अहो ज्योचिषीबुवा, आम्ही आज कोणिे मासे पकडभ  आचण आज आमिे काय होईल, हे आम्हाला 
कृपा करून सागंा. त्यासाठी घ्या ही िुमिी फी.” असे म्हणभन त्यानंी पीटरला दोन रील नाणी देण्यािा 
हुकभ म सँकोला चदला. पीटरने उत्तर चदले, “महाराज, या प्राण्याला िावी गोष्टीसंबधंी काही सागंिा येि 
नाही. िभिकाळािील घटना िो थोड्याफार सागंभ शकिो.– आचण वियमान काळािीलही थोडेफार िो 
सागंिो.” सँको म्हणाला, ‘चवचित्र आहे हे! मागल्या गोष्टी जाणभन घेण्यासाठी मी फुटकी कवडीसुद्धा देणार 
नाही. कारण त्या मला चजि्या माहीि आहेि, चिि्या दुसऱ्या कोणास ठाऊक असणार? मला जे 
आधीि माहीि आहे, त्यासाठी पैसे खिय करण्याइिका मी वडेा नाही. पण सध्या काय िालले आहे, हे 
ओळखण्याइिके िािुयय माकडाजवळ आहे असे िभ म्हणिोस, िर माझी बायको टेरेसा आिा काय करीि 
आहे आचण चििा चविार काय िालभ  आहे, हे त्या िल्या माकडाने सागंाव.े त्यासाठी हे गे माझे दोन रील.’ 

 
मास्टर पीटर म्हणाला, ‘आधी मी िुमिे पैसे घेणार नाही.’ असे म्हणभन त्याने आपल्या डाव्या 

खादं्यावर थोपटले. त्यासरशी िे माकड िेथभन एका उडीि खाली आले आचण आपले िोंड त्याच्या कानाशी 
नेऊन त्याने आपले दाि त्याच्या गालावर घासले. माकडासारया वाकुल्या दाखवभन आचण िसेि आवाज 
एकदोन चमचनटे काढभन माकडाने दुसरी उडी घेिली आचण जचमनीवर िे आले. त्याबरोबर मास्टर पीटर 
डॉन चक्व्झोट याचं्याकडे धावि गेला आचण गुडघे टेकभ न व त्याचं्या पायािें िुबंन घेऊन म्हणाला, “अहो, 
चशलेदारजींिे वैिवशाली उद्धारकिे, ह्यभयलसच्या स्िंिाप्रमाणे आपल्या पायािे िुबंन मी घेि आहे. 
खिलेल्या अंिेःकरणाला संजीवन देणारे, पचििािंा आधार असणारे, पचिि होणाऱ्यानंा वािचवणारे आचण 
दीन–दुेःचखिानंा आश्रयस्थान असणारे, ला मािंा येथील महापुरुष डॉन चक्व्झोट यािंी पुरेशी स्िुचि कोण 
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करू शकेल?” हे शब्द ऐकभ न डॉन चक्व्झोट िचकि झाले, सँको कंचपि झाला, शागीदय िचकि झाला! 
गाढवासारखे ओरडणाऱ्याने मनाि देवािे नाव घेिले, खानावळवाला पाहािि राचहला आचण पंचडि गभढ 
चविाराि पडला. मास्टर पीटर यािे िाषण ऐकभ न सवांना इिके नवल वाटले. नंिर पीटर सँकोकडे वळभन 
म्हणाला, “अरे इमानी सँको पँझा, जगािील उत्तम चशलेदारािा िभ उत्तम शागीदय आहेस. िुझी िली बायको 
टेरेसा ही िागंली सुगरण आहे. त्याबद्दल िभ आपल्या नचशबाला दुवा दे. यावळेी िी अच्छेर अंबाडी चनवडीि 
आहे. आचण चिच्या डाव्या हािाला एक मोठी िोंड फुटलेली बरणी आहे. त्याि थोडीफार दारू आहे, चििे 
घुटके घेि िी आपला उत्साह शाबभि ठेविे.” िेव्हा सँको म्हणाला, “िसे असणे श्य आहे. कारण िी 
म्हणजे एक आनंदी जीव आहे— प्रामाचणक जीव आहे. मधभन मधभन चिला मत्सरािे झटके येि नसिे िर 
चिला देऊन मी महाकाया राक्षशीण अँडोन डोनालादेखील मोबदल्याि घेिली नसिी. िी फार ििुर होिी 
असे माझा धनी सागंिो. कोणत्याही दोन पायाचं्या बाईपेक्षा िी अचधक ििुर होिी. हे प्रामाचणक टेरेसे, िुझे 
कल्याण असो. िभ मुलाबाळांिा सािंाळ करण्यािे व्रि घेिले आहेस. पण िभ सध्या उपासमार काढीि आहेस 
असे मला चदसिे.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “ठीक आहे. वािन, देशाटन आचण अनुिव यामुळे मोठे ज्ञान प्राप्ि होिे. 

िचवष्ट्यकथनािी देणगी माकडानंा चमळालेली असिे, हे मी माझ्या डोळ्यानंी प्रत्यक्ष पाहीपयंि मला खरे 
वाटले नसिे. या हुशार प्राण्याने ज्यािे वणयन केले, िो ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट खरोखर मीट आहे. 
पण त्याने ज्या गुणसंपदेिा वषाव माझ्यावर करण्यािी कृपा दाखचवली, चिला मी काहीसा अपात्र आहे, हे 
मी कबभल केले पाचहजे. िथाचप सवांिे िले करण्यािा आचण कोणालाही न दुखचवण्यािा माझा स्विाव आहे. 
त्यामुळे माकडाने केलेल्या माझ्या प्रशसेंि औदायय व दयाबुद्धी असली, िरी त्यािा मला खेद वाटि नाही.” 

 
नंिर िो चशपाई शागीदय म्हणाला, “माझ्याजवळ पैसे असिे िर, युद्धाि माझ्या नचशबी काय आहे हे 

या माकडमहाराजाकडभन मी जाणभन घेिले असिे.” डॉन चक्व्झोटपासभन दभर जाऊन उठभन उिा राचहलेला 
मास्टर पीटर म्हणाला, “पुढे काय होणार आहे, हे सागंण्याच्या िानगडीि हे माकड पडि नाही हे मी 
आपल्याला पभवीि साचंगिले आहे. पण जर त्याला िचवष्ट्य सागंिा आले असिे, िर डॉन चक्व्झोट 
याचं्यासाठी मी िुमच्याकडभन पैसुद्धा घेिली नसिी. त्याचं्या उपयोगी पडण्यासाठी मी जगािील माझ्या 
सवयस्वािा होम करीन. त्यािी खभण म्हणभन, सभ्यगृहस्थ हो, मी माझा खेळ फुकट दाखचविो आचण या 
घरािील सवय माणसािंी करमणभक मोफि करिो.” हे ऐकभ न खानावळवाल्यािा आनंद पोटाि मावेना. एका 
सोयीस्कर खोलीि आपला खेळ माडंण्यािी सभिना मास्टर पीटर यानंा देऊन िो चिकडे लगेि गेला. 

 
िोपयंि डॉन चक्व्झोट यानंी सँकोला िबेल्याच्या एका कोपऱ्याि नेले. एक माकड इि्या साऱ्या 

गोष्टी करू शकेल यावर त्यािंा चवश्वास बसेना. म्हणभन िे म्हणाले, “हे पाहा सँको, या माकडाच्या चवलक्षण 
गुणािंा चविार मी करीि आहे आचण त्यािा अंदाज घेि आहे. त्यावरून मला असे वाटिे की, मास्टर पीटर 
याने सैिानाशी गुप्ि करार केलेला असावा.” ‘करार’ हा शब्द नीट न समजल्यामुळे सँको म्हणाला, “छे, 
िसे असणार नाही. सैिानाने आचण त्याने एखादा गुप्ि कारिार केला असेल िर िो बदमाशािंा कट आहे 
आचण िे दोघे बदमाश आहेि. एकमेकानंा लखलाि असोि िे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िुला माझे म्हणणे 
कळले नाही. माझ्या म्हणण्यािा अथय असा की, सैिान आचण पीटर यानंी एक करार केला असावा. 
सैिानाने माकडाच्या डो्याि हे ज्ञान घालाव ेम्हणजे त्याच्या मालकाला मोठी चमळकि चवकि घेिा येईल; 
उलट मानव. जािीच्या त्या चवध्वंसक जादभगाराला पीटरने आपला आत्मा चवकला असावा. कारण या 
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माकडािे ज्ञान नेमके सैिानाच्या ज्ञानाइिकेि आहे. िभिकाळािील व वियमानकाळािील गोष्टी 
सागंण्यापुिेरि त्यािे ज्ञान असिे. िचवष्ट्यकाळािे दशयन त्याला होि नाही. इिर आनुषंचगक कारणाचं्या 
पभवीच्या पचरणामावरून िचवष्ट्यािा अंदाज बाधंण्यापुरिे आचण चनष्ट्कषय काढण्यापुरिे त्यािे ज्ञान असिे. खरे 
अिभक िचवष्ट्य वियचवण्यािा पचवत्र अचधकार ईश्वरािा आहे. िो सवयिक्ष ु असल्यामुळे मागील, िालभ  आचण 
आगामी अशा सवय काळािे दशयन त्याला नेहमी होि असिे. कोणिा कालखंड केव्हा सुरू होिो आचण केव्हा 
समाप्ि होिो, यािा चविार ईश्वर करीि नाही; त्याला सारे काळ समान. यावरून मला हे उघड चदसिे की, 
हे माकड म्हणजे सैिानािे मुख आहे. त्याच्या द्वारे िो चविारलेल्या प्रश्नािंी उत्तरे देिो. म्हणभन या बदमाश 
माकडािा न्यायचनवाडा केला पाचहजे आचण सत्य काय आहे हे त्याच्या बरगड्यािभन बाहेर खेिभन काढले 
पाचहजे. कारण हे माकड ककवा त्यािा बोलचविा धनी यानंा ज्योचिष–शास्त्रािा ओनामा िरी येि असेल असे 
कोणी म्हणणार नाही. िसेि एखादी योजना आखण्याइिके गचणिािे ज्ञान या माकडाला असेल असे मला 
वाटि नाही. मात्र येथे मला हे कबभल केले पाचहजे की, चनरक्षर चस्त्रया, वाटसरू आचण िािंार, अशा मभखय 
लोकाचं्या अंगी बेिाबािािीि बुद्धी असभनही ग्रहावरून चनचिि गोष्टी सागंण्यािे ढोंग सध्या िे करिाि. पते्त 
जसे झटाझट चपसाव ेचिि्या सहज हे बेअकली लोक िरािर िचवष्ट्य सागंि सुटिाि. त्यामुळे या उदात्त 
शास्त्राला कलंक लागिो. िे शास्त्र आपल्याला अवगि असल्यािी बढाई िे मारिाि. अशा एका 
आकडेमोड्याला एका स्त्रीने प्रश्न चविारला, ‘माझ्याजवळ असलेल्या कुत्रीला चपले होिील काय? आचण 
चकिी? आंचण कोणत्या रंगािी?’ त्या जादभगाराने घाईघाईने काही रेघा मारल्या आचण त्यावरून मोठ्या 
गािंीयाने िचवष्ट्य साचंगिले, ‘िुमच्या चिमुकल्या कुत्रीला िीन चपले होिील, एक चहरवे, एक िाबंडे, आचण 
एक संचमश्र रंगािे. मात्र त्यासाठी चिने सोमवारी ककवा शचनवारी, दुपारी ककवा रात्री, अकरा व बारा 
वाजण्यािे दरम्यान, कुत्र्याशी चििा समागम घडचवला पाचहजे.’ त्याच्या या चवदे्यिे फळ नेमके अपेके्षप्रमाणे 
चमळाले. कारण काही चदवसानंी िी कुत्री समागमािे अजीणय होऊन मेली. पण त्या ज्योचिषीबुवािा लौचकक 
सवय गाविर ‘उत्तम िचवष्ट्यवते्ता’ म्हणभन झाला. अशा बहुिेक लोकािें यश असेि असिे.’ 

 
सँको म्हणाला, “म्हणभन मला मास्टर पीटरच्या माकडाला असा प्रश्न चविारावासा वाटिो की, 

माँटेचसनोजच्या गुहेिील जो वृत्तािं आपण आम्हासं साचंगिला, िो खरा आहे की नाही. महाराज, 
आपल्याचवषयी मी आदर बाळगिो, पण आपण साचंगिलेला िो वृत्तािं मी दंिकथा, चशळोप्याच्या गोष्टी, 
ककवा चनदान स्वप्ने यापेक्षा अचधक खरा मानीि नाही.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िभ िुझ्या मजींप्रमाणे 
काहीही मान. िुझ्या इच्छेप्रमाणे मी वागेन, पण अशी गोष्ट करण्यास माझी बुद्धी काहीशी किरिे हे मी 
कबभल करिो.” 

 
असा त्यािा संवाद िालला असिाना मास्टर पीटर िेथे आला, आचण डॉन चक्व्झोट यानंा 

म्हणाला, “आिा खेळ सुरू होि आहे. िो पाहण्यासाठी आपण याव े अशी माझी इच्छा आहे. िो खेळ 
महाराजानंा आवडेल अशी मला खात्री वाटिे.” िेव्हा चशलेदारजी त्याला म्हणाले, “प्रथम त्या माकडाला 
एक प्रश्न मला चविारावयािा आहे. माँटेचसनोजच्या गुहेि ज्या ज्या गोष्टी घडल्या, त्या खऱ्या होत्या की 
स्वप्ने होिी, हे त्याने मला सागंाव.े कारण सत्य व स्वप्न यािे थोडे थोडे अंश िेथील घटनामंध्ये होिे, अशी 
मला शकंा येिे.” मास्टर पीटरने ित्काळ आपले माकड आणले, आचण चशलेदार व त्यािा सेवक, याचं्या 
अगदी समोर त्याला ठेवभन िो म्हणाला, “अरे, माकडा, हे पाहा, माँटेचसनोजेच्या गुहेि यानंा ज्या गोष्टी 
चदसल्या, त्या खऱ्या होत्या की नाही, हे िभ सागंावसे अशी या सन्मान्य चशलेदारजींिी इच्छा आहे.” 
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मग नेहमीिी खभण होिाि िे माकड मास्टर पीटरच्या डाव्या खादं्यावर उडी मारून बसले आचण 
त्याने त्याच्या कानाि आपले उत्तर हळभि साचंगिले. िे पीटरने दुिाष्ट्याप्रमाणे प्रश्नकत्यास चनवचेदले, 
“महाराज हे माकड म्हणिे, त्यापैकी काही घटना खोट्या होत्या आचण काही खऱ्या होत्या. या प्रश्नासंबधंी 
आिा िे एवढेि सागंभ शकिे. अदृष्ट सागंण्यािा गुण आिा त्याच्या अंगािभन चनघभन गेला आहे आचण पुढील 
शुक्रवारपयंि िो परि येणार नाही. म्हणभन िुम्हाला आणखी काही माचहिी पाचहजे असेल िर िुम्ही िोपयंि 
थाबंले पाचहजे. नंिर िुम्ही हव े चििके प्रश्न चविारा. यािी उत्तरे िे देईल.” सँको म्हणाला, “अगदी 
बरोबर, मी आपल्याला हेि साचंगिले नव्हिे काय? माँटेचसनोजच्या गुहेिील ज्या गोष्टी आपण आम्हास 
साचंगिल्या, त्यािं काही िर्थय नाही.” चशलेदारजीनी उत्तर चदले, “काळाच्या ओघािि खऱ्याखोट्यािा 
चनवाडा होईल. परृ्थवीच्या गिाि पुरलेल्या गोष्टीही काळ उजेडाि आणिो. पण आिा हे पुरे. आपण 
बाहुल्यािंा खेळ पाहभ या. त्याि पाहण्यासारखे काही िरी असेल असा माझा िकय  आहे.” मास्टर पीटर 
उद गारला. “काही िरी? महाराज, आपल्याला पाहण्यासारया हजारो गोष्टी आिा चदसिील. महाराज, 
असा दुसरा खेळ करून दाखचवण्यािे आव्हान मी साऱ्या जगाला देिो. पण मी आिा काही बोलि नाही. 
‘चदसेल त्यावर चवश्वास ठेवावा. सागंण्यावर नको’ हेि खरे. आिा आपण सुरुवाि करू या. उशीर होि आहे 
आचण आपल्याला बरेि काही करावयािे आहे, सागंावयािे आहे आचण दाखवावयािे आहे.” 

 
डॉन चक्व्झोट व सँको यानंी िे मान्य केले आचण ज्या खोलीि िो खेळ माडंलेला होिा चिकडे िे 

गेले. िेथे पुष्ट्कळ लहान लहान मेणबत्त्या िोहो बाजभनी पेटलेल्या होत्या. त्यामुळे िो सारा खेळ 
झगझगीिपणे िमकि होिा. मास्टर पीटर आिमध्ये आपल्या जागी जाऊन बसला. िेथभन िो कळसभत्री 
बाहुल्या हालचवणार होिा. समोर एक मुलगा उिा होिा आचण िो, बाहुल्या काय म्हणिाि हे सागंणार 
होिा. त्याच्या हािाि एक पाढंरी काठी होिी. नाना पात्रें आि–बाहेर जाि–येि होिी. त्याचं्याकडे लक्ष 
वधेण्यासाठी िो मुलगा त्या काठीिा उपयोग करीि होिा आचण खेळािे रहस्य उलगडभन दाखवीि होिा. 
सारे पे्रक्षक आपापल्या जागी बसले. डॉन चक्व्झोट, सँको, पचंडि व सेवक यानंा इिरांपेक्षा मानाच्या जागा 
चदलेल्या होत्या. या खेळािा चनवदेक असलेल्या त्या मुलाने एक कथा सागंण्यास सुरुवाि केली, पुढील 
प्रकरण वािण्यािी िसदी जे घेिील, त्यानंा िी कथा कळभन येईल. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि २६ 
 

बाहुल्याांच्या िेळाांचा सुिद वृत्ाांत, तसेच इतरही 
िरोिर चाांगल्या गोष्टी. 

 
सारे चटचरयन व रोजन गप्प होिे– म्हणजे सवय पे्रक्षकािें कान त्या प्रयोगाच्या चनवदेकाच्या 

िोंडाकडे लागलेले होिे. आरंिी यंत्रािील नगाऱ्यािें आचण िुिाऱ्यािे प्रिडं आवाज ऐकभ  आले– आचण 
नंिर िोफािंा धडधडाट! हा प्रास्िाचवक िाग लवकरि संपल्यावर िो मुलगा आवाज िढवभन म्हणाला, 
“सद गृहस्थहो, रस्त्यावरील मुलेसुद्धा स्पेनिे जे पवाडे गािाि आचण जे प्रत्येकाच्या िोंडी घोळथ असिाि, 
त्याचं्या आधारे आचण फ्रान्सच्या बखरींिे आधारे आम्ही आपल्याला खराखुरा इचिहास सादर करीि आहोि. 
आिा शरॅागोस्मा म्हणभन ओळखल्या जाणाऱ्या सनॅसुवनेा या शहराि डॉन गेफेरॉन याने स्पेनमधील मभर 
लोकािंी बचंदवान असलेली आपली बायको मेचलसँिा चहला बधंमु्ि कसे केले हे या इचिहासाि दाखचवले 
जाईल. बहाद्दरहो! आिा आम्ही आपल्यापुढे प्रथम जी व्य्िी उिी करणार आहो िी म्हणजे डॉन 
गेफेरोज–पोवाड्याि साचंगिल्याप्रमाणे खेळ खेळि असलेला : 

 
‘आिा गेफेरोज सारा चदवसिर 
अहो, अत्यंि चधक्काराई गोष्ट की, पट खेळि राहिो 
आचण दरबारी असिा इिर पिीसारखाि 
आपल्या संुदर आचण एकचनष्ठ पत्नीला चवसरिो.’ 
 
“सद गृहस्थहो, नंिर िुम्ही त्या दुसऱ्या श्रेष्ठ व्य्िीकडे लक्ष द्या. डो्यावर मुगुट आचण हािाि 

राजदंड धारण करणारी िी व्य्िी आिभन डोकावभन पाहाि आहे. संुदर मेलीसँिािा िो चवयाि चपिा 
आहे— त्यािे नाव बादशाहा शालय मेन. आपल्या जावयाने जो आळस व उपेक्षा केली त्याबद्दल संत्रस्ि होऊन 
त्यािी कानउघाडणी करण्यासाठी िो येि आहे. िो त्याला चकिी आवशेाने आचण त्वषेाने बोलि आहे याकडे 
कृपा करून िुम्ही लक्ष द्या. त्याच्या टाळ्यावर आपल्या राजदंडाने पाि–साि जबरदस्ि िडाखे द्याविे 
असे त्याच्या मनाि असावेसे चदसिे-नव्हे, काही लेखकाचं्या मिाने िर, त्याने िसे िडाखे चदलेही– आचण 
िागंले खरपभस चदले. त्याने इिर अनेक शब्दासंह आपल्या जावयाला बजावले, ‘िभ आपल्या बायकोला 
बधंनािभन मु्ि करीपयंि िुझी अब्रभ र्िबबंाळ होऊन पडली आहे. याहभन अचधक काही मी सागंि नाही.’ 
डॉन गेफेरोज याच्याकडे पाठ वळवभन बादशहा िेथभन कसा जािो, हे िुम्ही नीट पाहा. डॉन गेफेरोज 
संिापलेला आहे. िो इकडे चिकडे कहडिो आचण रागाच्या िराि एका बाजभला टेबले फेकिो, िर दुसऱ्या 
बाजभला माणसे चिरकावभन देिो. शसे्त्र आणण्यासाठी िो घाईघाईने सागंिो, आपला पुिण्या आलयण्डो यािी 
िलवार उसनी घेिो. त्याच्या या चबकट मोचहमेवर मदिीस जाण्यािी ियारी डुचरनडाना दाखचविो. पण 
संिप्ि व पराक्रमी चशलेदार त्याला परवानगी देि नाही. िो म्हणिो, ‘शत्रभंनी माझ्या बायकोला परृ्थवीच्या 
अगदी कें द्रस्थानी दडवभन ठेवले असले, िरी मी िुझ्या मदिीचशवाय चिला बधंमु्ि करीन.’ आपल्या 
मोचहमेला प्रारंि करण्यासाठी िो आिा आपल्या अंगावर चिलखि िढवीि आहे. 
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“सद गृहस्थहो, आिा िुम्ही त्या पलीकडच्या बुरुजावर नजर फेका. सध्या ज्याला अल्जाफेचरया 
म्हणिाि त्या सरॅागोस्माच्या चकल्ल्यािा िो एक बुरुज आहे असे समजा. िेथे मभर पद्धिीिा पोशाख केलेली 
एक मचहला सज्जाि उिी असलेली िुम्हाला चदसेल. िीि िी अचद्विीय मेचलसँिा. िी वारंवार फ्रान्सकडे 
दुेःखपभणय दृष्टी टाकीि आहे– पॅचरसिे आचण आपल्या पिीिे कििन िी करीि आहे. आपल्या बचंदवासाि 
चिला िोि काय िो चवरंगुळा. पण पे्रक्षकहो, शािं राहा. मी चवनचविो, शािं राहा. आिा एक अगदी नवीन 
असा उत्पाि येथे घडि आहे. िसा िुम्ही पभवी कधी ऐकलाही नसेल. आपल्या िोंडाि बोट घालभन 
गुपिभपपणे येणारा आचण मेचलसँिाच्या पाठीमागे हळभि उिा राहणारा, िो मभर िुम्हाला चदसि नाही का? िो 
चििा रासवट मुका कसा घेि घेि आहे िे ऐका. आचण त्याि वळेी िी कशी थंुकिे व आपल्या पाढंऱ्या 
अंगरयाच्या बाहीने आपले िोंड कसे पुसिे हेही पाहा. आपला हा जो उपमदय झाला, त्यािा चनषेध 
करण्यासाठी म्हणभन िी चपसाटपणे आपले संुदर केस कसे उपटीि आचण िोडीि आहे हे पाहा. िसेि 
चिकडे त्या उघड्या गलॅरीमध्ये एक गंिीर मुदे्रिा मभर उिा हेही पाहा. त्यािे नाव मार्मसचलअस. सनॅ्सुएनािा 
िो राजा. त्याने त्या मभरािा अचिप्रसंग आपल्या डोळ्याने पाचहला होिा. िो त्यािा अत्यंि चप्रय असा नािलग 
होिा. िरी राजाने हुकभ म सोडला की, ‘ह्याला िाबडिोब पकडा आचण दोनश ेफटके लगावा. नंिर त्यािी 
शहरािभन कधड काढा आचण त्याच्या अपराधािी दवंडी द्या. त्याच्या पाठीमागे न्यायदंड ठेवा. त्याने जो 
अपराध केला, त्याला चजिका वळे लागला असेल, त्यापेक्षाही कमी वळेाि ही चशक्षा अमलाि आणा.’ 
आपल्या लोकापं्रमाणे या मभर लोकावंर आरोप शाबीि करण्यािी ककवा कायदेशीर खटला िरण्यािी काहीि 
गरज नसिे हे िुम्हाला माहीि असेलि.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे मुला, िभ आपली गोष्ट सरळ सागंि जा. इकडच्या चिकडच्या गोष्टी 

सागंभन िऱ्हाट वळभ नकोस आचण आम्हाला येथे चिष्ठि ठेवभ नकोस. कोणिीही गोष्ट चसद्ध करण्यासाठी काही 
एक काययपद्धिी आचण कायदेशीर न्यायपद्धिी असावयास पाचहजे, हे मी िुला सागंिो.” खेळाच्या मागे 
बसलेल्या मालकाने म्हटले, ‘मुला, साहेब सागंिाहेि िसे कर. आपल्या अकलेिे िारे िोडभ  नकोस. 
आपली गोष्ट सरळ सागं. चिला वळणे–आडवळणे देऊ नकोस. नाही िर सारा खेळ चबघडेल.” मुलगा 
म्हणाला, “ठीक आहे महाराज, मी िसेि करिो. पे्रक्षकहो, आिा घोड्यावर बसलेल्या त्या माणसाकडे 
पाहा. गसॅ्कोन पद्धिीिा अंगरखा गुंडाळलेला िो माणभस म्हणजे खुद्द डॉन गेफेरोज आहे. त्याला त्यािी 
बायको बुरुजावरून पाहाि आहे. चिच्यावर हाि टाकणाऱ्या मभरिा सभड आिा उगवला गेला आहे. चिला 
आपला नवरा हा कोणी नवखा माणभस आहे असे वाटिे आचण त्या दृष्टीने िी त्याच्याशी बोलिे, असे 
पोवाड्याि साचंगिले आहे. 

 
‘म्हणाली मेचलसँिा, जर कदाचि्  
प्रवासीमहाराज, आपण फ्रान्सला गेलाि 
िर िेथे गेल्यावर दयेखािर िौकशी करा 
माझ्या चप्रयपिी गेफेरोजिी’ 
 
“लाबंलिक गोष्ट सागंभन िुम्हालंा कंटाळा आणण्यािी माझी इच्छा नाही. म्हणभन एवढेि सागंिो, 

त्याने चिला आपली ओळख करून चदली आचण त्यामुळे चिला मोठा आनंद वाटला, िो चदसि आहे. 
आपल्या पे्रमळ पिीकडे जाऊन घोड्यावर त्याच्या पाठीमागे बसण्यासाठी िी आिुर झाली आहे. पण हायरे 
दुदैंवा! त्या सज्जाच्या एका चखळ्याि चिच्या झग्यािे टोक अडकले आचण िी हविे लोंबकळभ लागली– 
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असहायपणे लटकि आहे. चिला खाली येिा येि नाही; पण देव चकिी दयाळभ आहे पाहा. अत्यंि संकटािे 
काळी िो साहाय्यास येिो! आिा डॉन गेफेरोज घोड्यावरून चिच्याजवळ गेला आचण चििा ककमिी झगा 
फाटेल की काय यािी िीिी न बाळगिा त्याने िो घट्ट धरला व एका झट्यासरशी चिला खाली आणले. 
मग चिला एकदम उिलभन त्याने आपल्या घोड्यावर चपछाडीस चिला बसचवले. ‘घट्ट बसै आचण आपले हाि 
माझ्या खादं्यावर टाक म्हणजे िभ पडणार नाहीस.’ असे त्याने चिला बजावले. िशा प्रकारे घोड्यावर 
बसण्यािी मेचलसँिाला संवय नव्हिी. 

 
“पठे्ठ हो! आिा िो घोडा कसा कखकाळि आहे आचण आपल्या शभर धन्यािे व संुदर धचनणीिे ओझे 

वहाण्याि त्याला चकिी अचिमान वाटि आहे हे पाहा. िे दोघे आपल्या पाठी वळवभन त्या शहरािा चनरोप 
कसा घेि आहेि आचण पॅचरसकडे मजेने कसे दौडि िालले आहेि हे पाहा. खऱ्या पे्रचमकािें हे अचद्विीय 
जोडपे आहे. जा, जा, शािंिेने जा—स्वदेशाि िुम्ही सुरचक्षिपणे आचण सुखरूपपणे जाऊन पोहोिा. 
िुमच्या प्रवासाि कोणिाही अडथळा ककवा दुदैव न येवो, आपल्या चमत्रामध्ये आचण नािलगामध्ये िुम्ही 
शािंिेने आचण चनवािंपणे, ग्रीक पचंडि नेस्टरप्रमाणे, दीघयकाळ राहा.” पीटर म्हणाला, “मुला, सरळ सागं. 
िुझ्या कल्पनेच्या िराऱ्या नकोि. कारण कृचत्रमिा ही सैिानी असिे.” 

 
मुलाने त्याला काहीि उत्तर चदले नाही. िो बोलि राचहला, “पे्रक्षकहो, काही चरकामटेकड्या 

लोकानंा प्रत्येक गोष्टीि नाक खुपसण्यािी सवय असिे. िशा काही लोकानंी मेचलसँिाला पळभन जािाना 
पाचहले. लगेि मार्मसचलअसकडे िे धावि गेले, आचण त्यानंी त्याला वदी चदली. िेव्हा त्याने धो्यािी सभिना 
देण्यािा हुकभ म ित्काळ चदला. मग त्या शहराि चकिी आरडाओरड आचण गोंधळ झाला असेल यािी 
कल्पना करा. साऱ्या मचशदीिभन घंटािंा जो घणघणाट झाला, त्यामुळे िे शहर हादरून गेले.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “मुला, िुकलास िभ. मभर लोकामंध्ये घंटा नसिाि. िे फ्ि िाश े वाजचविाि–
नािाळािील िुिाऱ्यासारखी ककवा सनईसारखी वादे्य िे वाजचविाि. म्हणभन सनॅसभएनामध्ये घंटा वाजल्या 
असे जे िभ म्हणिोस, िे चनवळ चनरथयक आहे. श्री. पीटर, समजले ना िुम्हाला?” पीटर म्हणाला, “जाऊ 
द्या महाराज, िो घंटािंा आवाज राहभ द्या! बारीकसारीक गोष्टीबद्दल िुम्ही आम्हाला छेडभ  लागला, िर 
आम्ही िुम्हाला कधीि संिुष्ट करू शकणार नाही. इिके कठोर चिचकत्सक बनभ नका. यापेक्षा मोठमोठ्या 
िुका असलेले आचण मभखयपणाने ओिप्रोि िरलेले हजारो खेळ यश आचण स्िुिी चमळवभन जाि नाहीि काय? 
िल, मुला िल, पुढे सागं. सभययप्रकाशाि चजिके धभचलकण असिील चििके अडथळे िुला आले, िरी िभ 
त्यािंी पवा करू नकोस. िभ गोष्ट िालभ  ठेव म्हणजे मला पैसे चमळिील.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िागंले 
साचंगिले.” मुलगा बोलभ  लागला, “पे्रक्षकमहाराज, आिा पाहा, त्या शहरािभन लखलखणाऱ्या घोड्यािें 
केवढे प्रिंड पथक बाहेर पडि आहे आचण त्या चििनपे्रमी युगलािा पाठलाग करीि आहे. िुिाऱ्या, 
रणकशगे, िाश ेआचण ढोलगी या सवांिा चकिी िीषण आवाज आकाशाि घुमि आहे. मला अशी िीिी वाटिे 
की, हे घोडेस्वार त्या पे्रचमकानंा गाठिील आचण आपल्या घोड्याच्या शपेटानंा त्यानंा बाधंभन अत्यंि 
रानटीपणाने त्या चबिाऱ्यानंा फरफटि आणिील. खरोखर, िो अत्यंि दुेःखािा प्रसंग होईल.” 

 
मभर लोकािंी संया पाहभन आचण धो्यािे असे आवाज ऐकभ न डॉन चक्व्झोटना वाटले, त्या पळभन 

जाणाऱ्या पे्रचमकानंा मदि करण्यािी हीि वळे आहे. म्हणभन उिे राहभन िे मोठ्याने म्हणाले, “डॉन गेफेरोज 
यासारया चवयाि चशलेदारावर आचण धैययशाली पे्रचमकावर उघड उघड अन्याय होि असलेला मी सहन 
करणार नाही. मी चजविं आहे िोपयंि मी िसे कोणाला म्हणभ देणार नाही. म्हणभन अरे दुष्ट बदमाशानंो, 
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िुम्ही आपला अन्याय्य पाठलाग सोडभन द्या आचण िेथेि थाबंा, नाही िर माझ्या ियंकर क्रोधाला िोंड 
देण्यास चसद्ध व्हा.” आपली ही धमकी खरी करून दाखचवण्यासाठी त्यानंी आपली समशरे उपसली आचण 
एका उडीसरशी िे त्या रंगमंिावर जाऊन उिे ठाकले. त्या मभर बाहुल्यावर त्यानी अत्यंि त्वषेाने हल्ला केला 
आचण चवलक्षण िीषण रीिीने त्या बाहुल्यािें िुकडे िुकडे केले. काहीना त्यानंी वर फेकले िर काहींिी 
मंुडकी उडचवली. एका बाहुलीला त्यानी लुळे पागंळे केले, िर दुसरीिे राईराईएवढे िुकडे केले. आपल्या 
या चनदयय हल्ल्याि त्यानंी एक जबरदस्ि िडाखा मोठ्या त्वषेाने चदला. त्यावळेी सुदैवाने पीटरने उडी 
मारली आचण िो जचमनीवर बसला म्हणभन बरे, नाही िर कोणी सफरिदं चजिके सहजपणे कापिो, िसे 
त्यानंी त्यािे डोके कापले असिे. िो थोड्याि बिावला आचण ओरडभन म्हणाला, “थाबंा, थाबंा, महाराज, 
दया करा. आपण काय करीि आहा, आपण ज्यािे असे िुकडे िुकडे करीि आहा, िे खरोखरि मभर लोक 
नाहीि, िर पुठ्ठ्ठ्याच्या बनचवलेल्या चनरुपद्रवी बाहुल्या आहेि. अहो, िुम्ही काय करिा यािा चविार करा. 
िुम्ही माझे कायमिे वाटोळे करीि आहा. अरेरे! मी कशाला जन्माला आलो? िुम्ही माझी अगदी धभळधाण 
उडचवली.” 

 
पण त्याच्या शब्दाकंडे लक्ष न देिा डॉन चक्व्झोट यानंी जोरजोराने ठोसे देण्यास सुरुवाि केली 

आचण आपले त्वषेािे हल्ले दुप्पट केले. क्षणा दोन क्षणािं त्यानंी साऱ्या दोऱ्या आचण िारा कापभन काढल्या, 
बाहुल्यािंी मोडिोड केली आचण साऱ्या खेळािी नासाडी करून िो उद्धध्वस्ि केला. राजे मासेलीअस यािंी 
स्स्थिी शोिनीय झाली. बादशहा शालय मेनिे मस्िक व मुगुट यािें दोन िुकडे झाले. सारा श्रोिृसमाज दुेःखी 
व ियिीि झाला. माकडाने घराच्या मार्थयावर उडी मारली. पचंडिािी मिी िीिीने गुंग झाली. 
चशपाईशागीदय अत्यंि अस्वस्थ झाला आचण सँकोिी िर फारि गाळण उडाली. हे सारे वादळ शमल्यावर 
त्याने शपथेवर साचंगिले की, माझा धनी इिका रागावलेला मी कधीि पाचहला नाही. 

 
बाहुल्यािंा पुरा धुव्वा उडचवल्यानंिर डॉन चक्व्झोट यािंा क्रोध शािं होऊ लागला. िे अचधक शांि 

मुद्रा धारण करून िेथील मंडळीकडे वळभन म्हणाले, “चशलेदारीला िुच्छ लेखणाऱ्या िोळसट लोकानंा 
आिा िरी आपली िभक कळभन येईल, अशी मला आशा आहे. चशलेदारीिा व्यवसाय चकिी चहिकारक आहे 
यािे अशकंनीय पुराव े आिा त्यानंा पाहावयास चमळाले असिील. चबिारा डॉन गेफेरोज आचण संुदर 
मेचलसँिा यािंी यावेळी, मी जर िेथे नसिो आचण त्याचं्या संरक्षणासाठी उिा राचहलो नसिो िर, चकिी 
शोिनीय अवस्था झाली असिी! त्या पाखंड्यानंी त्यानंा पकडले असिे आचण रानटीपणाने वागचवले असिे, 
याचवषयी मला काडीमात्र शकंा नाही. आिा सारे ठीक झाले आहे. म्हणभन मी म्हणिो, ‘चशलेदारी चिरायु 
होवो!’– जगािील कोणत्याही प्राणीमात्रापेक्षा िी अचधक चिरायु होवो.” 

 
श्री. पीटर दुेःखी स्वराने म्हणाला, “होय, होय, चशलेदारी माझ्यासाठी िरी चिरायु होवो. िसे झाले 

म्हणजे मला मरण येईल, नाही िर आिा इि्या दुेःखाि मी चजवंि का राहावे? ‘काल मी स्पेनमधील एक 
राजा होिो, आज चजला मी माझी म्हणेन अशी इंििरही जमीन माझ्याजवळ नाही.’  असे राजा रोचिगो 
म्हणि असे. िसेि  मीही म्हणिो, अहो, अध्या िासापभवी– नव्हे, एका क्षणापभवी–माझ्या हुकभ मावर 
राजेमहाराजे नािि होिे. माझ्याजवळ पुष्ट्कळ घोडे होिे आचण संुदर संुदर वस्िभंनी िरलेल्या पेट्या चन 
चपशव्या होत्या. पण आज मी एक गरीब आचण दुेःखी असा माणभस झालो आहे, हे आिा िुम्ही पाहाि आहाि. 
माझी अगदी धभळधाण झाली आहे–मी िईुसपाट झालो आहे–थोड्याि म्हणजे पुरापुरा चिकारी बनलो 
आहे. आचण सवाि वाईट गोष्ट ही की, मी माझे माकड गमावभन बसलो आहे. िे पुनेः पकडीपयंि मला घाम 
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गाळावा लागेल हे खचिि. हे चशलेदारमहाराज अनाथािें वाली आहेि, अन्याय चनवारणारे आहेि आचण 
इिर सत्कृत्ये करणारे आहेि, असे म्हणिाि, पण त्याचं्या बेहोष संिापामुळे मी मात्र शोिनीय अवस्थेस 
पोहोिलो आहे. त्याचं्या एकाही गुणािा मला लाि झाला नाही, त्यासाठी मी परमेश्वरािे आिार मानिो! 
यानंा मी ‘दुेःखी िेहऱ्यािा चशलेदार’ म्हणभन संबोधिो. कारण त्यानंी मला आचण माझ्याजवळच्या साऱ्या 
वस्िभंना दुेःखाच्या खड्ड्ड्याि लोटले आहे.” 

 
त्या कठपुिळीवाल्यािा चवलाप ऐकभ न सँकोला त्यािी दया आली आचण िो म्हणाला, “अहो श्री. 

पीटर, असा आक्रोश करू नका. िो ऐकभ न माझे अंिेःकरण फुटभन जाि आहे. अरे मदा, खिभन जाऊ 
नकोस.माझा धनी हा िला चििन आहे. आपल्यामुळे कोणा गरीब माणसािे नुकसान िो होऊ देणार नाही. 
आपल्या हािभन िुझ्यावर अन्याय झाला आहे, असे जेव्हा त्याला कळेल, िेव्हा िो नुकसानीिी पै न् पै िरून 
देईल असे मी खात्रीने सागंिो.” श्री. पीटर म्हणाला, “खरोखर, या महाराजानंी माझ्या ज्या बाहुल्यािंी 
नासाडी केली आहे, त्या दुरुस्ि करण्यासाठी त्यानंी मला पैसे चदले िर मी अचधक काही मागणार नाही. 
त्यानंी िसे केले िर, त्यानंी आपल्या हृदयािा िागुंलपणा प्रगट केला असे होईल. कारण जो आपल्या 
शजेाऱ्यािे नुकसान करिो पण त्यािी िरपाई करि नाही, त्यािा उद्धार होण्यािी आशा मुळीि नसिे हे 
खचिि.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “हे मला मान्य आहे. पण सज्जन पीटरा, मी िुमिे थोडेही नुकसान कसे 

केले आहे, यािी मला जाणीव नाही.” श्री. पीटर ओरडला, “काय महाराज, आपण माझे काहीि नुकसान 
केले नाही? या थंडगार जचमनीवर हे जे अिागी अवशषे पडलेले आहेि, िे िुमिा सभड उगचवण्यासाठी का 
ओरडि आहेि? िुमच्या शस््िमान शस्त्राच्या अकज्य सामर्थयामुळेि िे उद ध्वस्ि होऊन िेथे अस्िाव्यस्ि 
पडलेले नाहीि काय? आचण हे अवशषे म्हणजे, महाराज, माझे अवयव नव्हेि काय? आचण त्याचं्याि 
आधारावर मी माझे पोट िरीि नव्हिो काय?” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “ठीक,ठीक. यापभवी मी एक चसद्धािं 
मानीि होिो, त्यािी आिा मला पुरेपभर खात्री पटली. िो चसद्धािं हा की, मला दररोज छळणारे िे दुष्ट 
माचंत्रक माझी फसवणभक करीि आहेि. िे खरोखर जसे असिाि, िसेि मला प्रथम चदसिाि आचण म्हणभन 
मी संकटपभणय साहसे करण्यास सरसाविो आचण नंिर िे आपल्या इच्छेप्रमाणे साऱ्या वस्िभंिा िेहरामोहरा 
एकदम बदलभन मला फसविाि. सद गृहस्थहो, माझे िाषण ऐकणाऱ्या िुम्हा सवांना मी खरोखर शपथेवर 
सागंिो की, येथे जो काही खेळ करण्याि आला, िो मला वस्िुिेः खराखुरा वाटला. मला मेचलसँिा ही 
मेचलसँिा वाटली, डॉन गेफेरोज हा डॉन गेफेरोज वाटला, मार्मसचलअस म्हणजे मार्मशचलअस आचण 
िालेमगॅ्ने हा मला खराखुरा िालेमगँ्ने वाटला. असे झाल्यामुळे मला माझा क्रोध आवरेना. आचण त्रस्ि 
माणसािंी बाजभ घेणे, हे िर माझ्या चशलेदारीच्या व्यवसायािील कियव्यि. त्यामुळे मी िसे वागलो. माझ्या 
शुि संकल्पाच्या अगदी चवरुद्ध माझे वियन झाल्यािे आिा चसद्ध झाले आहे; पण त्यािा दोष मला देऊ 
नका–मला छळणाऱ्या माझ्या शत्रभंना द्या. िरीही या दुदैवी घटनेबद्दल मला दुेःख वाटिे. म्हणभन मी 
नुकसान-िरपाईिी रक्कम देईन. ज्या मभिीिी नासधभस झाली, चििी िरपाई करण्यासाठी आपल्याला चकिी 
पैसे चमळावेि हे श्री. पीटर यानंी सागंावे; म्हणजे मी िाबडिोब कायदेशीर नाण्यानंी िी रक्कम देईन.” 

 
श्री. पीटर हाजंीहाजंी करीि म्हणाला, “महाराजावंर ईश्वरािी कृपा असो, साऱ्या दुेःखी िट्या 

लोकािंा खात्रीिा आधार आचण वाली असणारे ला मािंा येथील पराक्रमी डॉन चक्व्झोट याचं्या अलौचकक 
चिस्िी धमयिावनेपासभन याहभन मी कमी अपेक्षा करीि नाही. आिा खानावळवाले आचण थोर सँको यानंी 
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आपण व मी यामध्ये मध्यस्थािे आचण मभल्यमापकािे काम करावे अशी मी चवनंिी करिो. त्यािंा चनवाडा मी 
मान्य करीन.” दोघानंी हे कबभल केले. जचमनीवर पडलेली, सरॅागोस्साच्या राजािी–मासेचलअसयिी–मभिी 
िाबडिोब श्री. पीटर यानंी उिलली. त्या मभिीिे डोके उडालेले होिे. चिच्याकडे बोट दाखवभन िो 
म्हणाला, “सभ्यगृहस्थहो, या राजाला त्यािे पभवीिे वैिव पुनेः चमळवभन देणे अश्य आहे हे िुम्ही लक्षाि 
घ्या. िुमच्या सद िावाला शरण जाऊन मी असे म्हणिो की, या राजाच्या चवनाशामुळे झालेली हानी िरून 
काढण्यासाठी आचण त्याच्या जागी दुसरा राजा आणण्यासाठी सत्तावीस पेन्स ही थोडीफार नुकसानिरपाई 
होईल असे मला वाटिे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “पुढे बोल.” श्री. पीटर बादशहा िालेमगॅ्नेिी बाहुली 
उिलभन म्हणाला, “चहिे दोन िुकडे झाले आहेि. त्यासाठी एकिीस पेन्स हाफ् पेनी चमळणे म्हणजे िरपभर 
मोबदला आहे.” सँको म्हणाला, “फारसा िरपभर नव्हे.” खानावळवाला म्हणाला, “खरेि, िी रक्कम 
वाजवीि होईल, पण आपण ठोक आकड्याि बोलभ  या. या चबिाऱ्याला अधा क्राऊन चमळावा.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “छेेः, त्याला त्यािी पभणय ककमि चमळाली पाचहजे. अशा क्षलु्लक गोष्टीि आपण घासाघीस 
करिा कामा नये, म्हणभन श्री. पीटर घाई करा, रात्रीच्या जेवणािी वळे होि आली. आचण मी अन्नावर 
यथेच्छ हाि मारीन, असे मला नक्की वाटिे.” 

 
श्री. पीटर म्हणाला, “ही संुदर मेचलसँिा! चहिे नाक उडाले आहे आचण एका डोळ्याने िी आंधळी 

झाली आहे. या बाहुलीिी ककमि मी वाजवी सागंिो. मला िौदा पेन्स् द्या. मी माझ्या िावापासभनसुद्धा कमी 
ककमि घेणार नाही.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “छे:! असे असणार नाही. यावळेपयंि मेचलसँिा आपल्या 
पिीजवळ, चनदान फ्रान्सच्या हद्दीवर, असेल. कारण त्या दोघानंा ज्या घोड्याने वाहंभन नेले, िो दौडि 
नव्हिा, िर उडि होिा असे मला चदसले. पण िुम्ही मला आिा नाक नसलेली मेचलसँिा दाखचविा. माझी 
बालंबाल खात्री आहे की, िी आिा फ्रान्समध्ये सुख-शय्येवर आपल्या पिीच्या बाहभंमध्ये चवसावि आहे. 
चमत्रा, िल आटप. ईश्वर सवांिे िले करो. आपण िोख व्यवहार करू या, बोल पुढे.” 

 
चशलेदारजी आपले जुनेि िुणिुणे वाजवीि आहेि असे पाहभन श्री. पीटर याला िीिी वाटली की, हे 

येथभन चनसटभन जािील. म्हणभन आपण थोडा चविार केला आहे, असे दाखवभन िो म्हणाला, “महाराज, मी 
आपली करुणा िाकिो. माझी िभक झाली. खरोखर ही मेचलसँिा असभ शकि नाही – चििी सेवा करणारी 
एक दासी असेल. चिला पाि पेन्स् पुरेि असे मला वाटिे.” अशा प्रकारे िो मृि ककवा घायाळ व्य्िींच्या 
ककमिी सागंि सुटला. दोन्ही पक्षानंा संिोष होईल, इि्या प्रमाणाि मध्यस्थानंी त्या ककमिी कमी केल्या. 
वट्ट रक्कम िाळीस रील झाली. िी सँकोने त्याला ित्काळ चदली. आपले माकड पकडण्याच्या खटपटीबद्दल 
श्री. पीटर याने आणखी दोन रील माचगिले. डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िे त्याला दे. माकड पकडण्यासाठी 
माकड सोड. डॉन गेफेरोज आचण मेचलसँिा हे दोघे फ्रान्समध्ये आपल्या चमत्राचं्या मेळाव्याि सुखरूपपणे 
जाऊन पोहोिले अशी माझी खात्री जो कोणी पटवभन देईल, त्याला आणखी दोनश ेरील मी देईन.” श्री. 
पीटर म्हणाला, “माझ्या माकडाचशवाय ही बािमी नक्की कोणीि सागंभ शकणार नाही. प्रत्यक्ष सैिानही 
त्याला पकडभ  शकणार नाही. िकेुमुळे ककवा माझ्यावरील पे्रमामुळे आज रात्रीपयंि िे माझ्याकडे येईल. पण 
उद्यािे उद्या. िो नवा चदवस असेल. त्याच्या प्रकाशाि आपण काय करावयािे िे पाहभ.” 

 
सारा गोंधळ शािं झाल्यानंिर िे सवयजण रात्रीच्या जेवणासाठी पे्रमाने चनघाले. त्या सर्वािंा 

पाहुणिार डॉन चक्व्झोट यानंी केला. कारण िे मभर्मिमंि औदायय होिे. दुसरा चदवस उजाडण्यापभवी िाले – 
परशभ घेिलेला माणभस खानावळीिभन चनघभन गेला, थोड्या वळेाने पंचडि व चशपाईशागीदय चशलेदारजींिा 
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चनरोप घेण्यास आले. त्यापंैकी पचहला घरी जाणार होिा आचण दुसरा आपला प्रवास पुढे िालभ  ठेवणार 
होिा. त्याच्या खिासाठी डॉन चक्व्झोट यानंी बारा रील चदले. आिा चशलेदारजींिे आपल्याकडे काही 
काम नाही, असे जाणभन मास्टर पीटर याने बाहुल्याचं्या खेळािील िग्न वस्िभ गोळा केल्या आचण आपले 
माकड पुन्हा चमळचवले. आपल्या नचशबािा शोध घेण्यासाठी िो सभयोदयापभवी िालिा झाला. 
खानावळवाल्याला डॉन चक्व्झोटिा स्विाव पुरा माहीि नव्हिा. मभखयपणाइिकाि त्यािा उदारपणा पाहभन 
िो िचकि झाला. शवेटी, सँकोने आपल्या धन्याच्या हुकुमाप्रमाणे खानावळवाल्याला अत्यंि प्रामाचणकपणे 
पैसे चदले. आठ वाजण्यापभवी िे दोघे स्वार होऊन खानावळीिभन बाहेर पडले आचण आपला प्रवास त्यानंी पुढे 
िालचवला. येथेि आपण त्यानंा सोडभ  या. या चवयाि इचिहासािे योग्य आकलन होण्यासाठी अवश्य 
असणाऱ्या इिर गोष्टी चनवदेन करण्यािी संधी आिा आपल्याला चमळेल. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि २७ 
 

मास्टर पीटर व त्याचे माकड कोि होते याचा उलगडा, 
गाढव–ओरड्याच्या साहसी प्रयत्नात आपल्याला 

णजतके यि णमळेल, अिी डॉन णिक्झोट याांना 
आिा व अपेक्षा होती, ते न णमळाल्याची कथा. 

 
[या चवयाि इचिहासािे लेखक चसड् हॅमेट या प्रकरणाच्या आरंिी असे ठाम चवधान करिाि की, 

“खऱ्या कॅथॉचलक माणसाप्रमाणे मी शपथेवर सागंिो.” या चवधानािे स्पष्टीकरण िाषािंरकार पुढीलप्रमाणे 
सोदाहरण करिो–हा इचिहासकार मुसलमान मभर असला, िरी खऱ्या कॅथॉचलकाप्रमाणे िो शपथेवर जे 
चवधान करीि आहे, िे खरा कॅथॉचलक बोलि आहे, असे समजभनि आपण स्वीकारले पाचहजे. जेव्हा िो 
एखादी गोष्ट शपथेवर सागंिो ककवा करिो, िेव्हा िो चििनाप्रमाणे चनेःपक्षपािीपणे चनवदेन करीि असिो. 
डॉन चक्व्झोट याचं्याबद्दल चलचहिाना–चवशषेिेः मास्टर पीटर या नावािा माणभस कोण होिा आचण त्यािे 
िचवष्ट्यवादी माकड कोण होिे, यािा वृिािं सागंिाना–इचिहासकार जर शपथेवर सागंि असेल, िर िो 
आपण सत्य मानला पाचहजे. माकडाच्या उत्तरानंी चकिी गोंधळ माजचवला आचण सवय देशिर आियािी 
केवढी लाट उसळली हेही िो सागंि आहे. आचण िो इचिहासकार म्हणिो, “या इचिहासािा पभवीिा िाग 
ज्याने वािला असेल, त्याला सीएरा मोरेना येथे इिर पुष्ट्कळ जहाजावंरील गुलामाबंरोबर चजनेस डी 
पॅसामॉन्टे यालाही डॉन चक्व्झोट यानंी बधंमु्ि केल्यािे आठवेल. चशलेदाराच्या या सेवा–कायाबद्दल 
त्यािंी िरपभर स्िुचि करण्याि आली, पण त्या कृिघ्न बदमाशाचं्या टोळीने त्यानंा ज्या िऱ्हेने वागचवले िे 
त्याच्या बंधमु्ििेला मुळीि शोिेसे नव्हिे. सँकोिे गाढव िोरणारा माणभस म्हणजे हाि चजनेस डी 
पॅसामॉन्टे–ककवा डॉन चक्व्झोट म्हणि त्याप्रमाणे चजनेचसल्लो डी पॅराचपल्ला. सँकोिे गाढव त्याने कोणत्या 
वळेी व कोणत्या पद्धिीने िोरले हे या इचिहासाच्या पभवाधाि नमभद केलेले नाही. मुद्रकाच्या 
हलगजीपणामुळे हे घडले. पण काही लोकानंा वाटिे, लेखकाच्या अनवधानाने िे घडले. पण ही गोष्ट 
संशयािीि आहे की, सँको उिाणा झोपला असिाना चजनेसने िे िोरले. ॲलब्रकॅाच्या वढे्यािे वळेी 
सचॅक्रपॅन्टेिा घोडा त्याच्या माडंीखालभन ब्रभनेलो याने ज्या यु्िीने व चहकमिीने पळवभन नेला, त्याि रीिीने 
सँकोिे गाढव चजनेसने िोरले. पण सँकोला आपल्या गाढवािा िाबा पुन्हा चमळाला, हे आम्ही आपल्याला 
पभवीि साचंगिले आहे. 

 
कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हेगार म्हणभन आपला कसभन िपास होि आहे, ही िीिी चजनेसला वाटि असे. 

त्याने आिापयंि इिकी मोठमोठी व असंय दृष्ट्कृत्ये पुनेःपुनेः केली होिी की, त्यािंा त्याने स्विेः एक मोठा 
गं्रथ चलचहला होिा. त्या दुष्ट कृत्याबद्दल त्याला न्यायमंचदराि नेण्यासाठी सरकारिा िपास िालभ  होिा. िो 
िुकचवण्यासाठी अरॅगॉनच्या राज्याि जाणे त्याला योग्य वाटले, म्हणभन त्याने आपल्या डाव्या डोळ्यावर एक 
पट्टी बाधंभन नव्या सोंगाने बाहुल्यािंा खेळ बनचवण्यािा आचण िो घेऊन देशिर िटकण्यािा चनिय केला. 
हाििलाखीने जादभिे खेळ करण्यासाठी त्याच्याजवळ कोणी माणभस नव्हिा हे िुम्ही लक्षाि घेिले पाचहजे. 
पुढे असे घडले की, िो आपल्या वाटेने िालला असिाना बाबेरीहभन आलेल्या काही चििन गुलामाचं्या 
संगिीि िो आला. िेव्हा त्याने हे माकड त्याचं्यापासभन चवकि घेिले. काही खभण केली की माकडाने 
आपल्या खादं्यावर उडी मारावी आचण जणभ काही आपल्या कानाि कुजबुजि आहो असा हाविाव त्याने 
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करावा, असे चजनेसने माकडाला चशकचवले. माकडाला एवढे चशक्षण चदल्यानंिर िो शहराच्या आसपास 
कहडि राचहला आचण कोणत्या माणसाला कोणिा अपघाि पभवी झालेला आहे यािी माचहिी त्याने 
चमळचवली. त्यािी स्मरणश्िी अत्यंि िल्लख होिी. शहराि गेल्यावर त्याने पचहली गोष्ट केली, िी म्हणजे 
आपला खेळ िेथील लोकानंा दाखचवला. सवयसामान्य लोकानंा माहीि असलेली आचण ग्रामीण माणसानंा 
आवडणारी एखादी कथा िो त्या खेळाि उिी करी –दुसऱ्या वळेी दुसरी कथा. त्याने दुसरी गोष्ट केली िी 
ही की, आपल्या माकडाच्या अलौचकक गुणािंी िो िारीफ करू लागला आचण लोकानंा सागंभ लागला; “या 
प्राण्याला िभिकाळािील व वियमान काळािील घटना सागंण्यािी देणगी आहे,पण िावी काळािील गोष्टी 
सागंण्यािे चशक्षण त्याला मुळीि चमळालेले नाही.” प्रत्येक उत्तरासाठी िो बारा पेन्स मागे. चगऱ्हाइकािंी 
नाडी ओळखभन िो हा दर पुष्ट्कळ वळेा कमी करी. काही काही वळेा, आपल्याला ज्यािंी थोडीफार माचहिी 
कळलेली आहे, अशा लोकाचं्या घरी िो जाई. पैसे द्याव ेलागभ नयेि म्हणभन त्यांनी त्या माकडाला काही प्रश्न 
चविारले नाहीि, िरी, िो आपल्या माकडाला खुणा करी आचण म्हणे, “ मला या माकडाने अमुक अमुक 
गोष्ट साचंगिलेली आहे.” अथा् , त्याने िी गोष्ट आधीि माहीि करून घेिलेली असे. अशा प्रकारे 
सवयसामान्य लोकामंध्ये त्याला मोठी प्रचिष्ठा प्राप्ि झाली. त्यामुळे त्याच्यामागोमाग लोकािंी मोठी गदी जमभ 
लागली. काही वळेा एखाद्या माणसाबद्दल त्याला काहीि माचहिी नसे. अशा वळेी िो आपल्या ज्ञानािी 
उणीव आपल्या सभक्ष्म िािुयाने िरून काढी आचण त्या प्रसंगािभन चशिाफीने बाहेर पडे. माकडाला 
िचवष्ट्यकथनािी ही देणगी कशी चमळाली हे सागंण्यास त्याला िाग पाडण्याइिकी िौकस-बुद्धी ककवा 
आग्रही-वृत्ती कोणी दाखवीि नसे. म्हणभन िो प्रत्येकाच्या बुद्धीवर माकडािे िचवष्ट्य लादीि असे आचण 
आपल्या इच्छेप्रमाणे पैसे कमावीि असे. 

 
त्या खानावळीि येिाि त्याला कळले की, डॉन चक्व्झोट, सँको आचण इिर मंडळी येथे आहेि. या 

माचहिीबद्दल त्याला जबर ककमि द्यावी लागली असिी. राजे मॉर्मसचलअस यािें मंुडके उडचविाना आचण 
त्याच्या सवय मभर घोड्यानंा उधळभन लाविाना चशलेदारजींिी समशरे ककचिि खाली आली असिी िर चजनेस 
प्राणास मुकला असिा. मागील प्रकरणाि वािकानंी चशलेदारजींच्या या पराक्रमािे वणयन वािलेि आहे. 
पीटर आचण त्यािे माकड याचं्या बाबिीि एवढे पुरे. 

 
आिा आपण ला मािंाच्या वीर–पुरुषाला गाठभ  या. खानावळीिभन बाहेर पडल्यावर त्यानंी असे 

ठरचवले की, सरॅागोस्साला जाण्यापभवी आपण एब्रो नदीिे आचण चिच्या सिोविालच्या प्रदेशािे दशयन घ्याव.े 
बराि काळ िे संकटाि सापडले नव्हिे. पण त्या शहरािील दं्वद्व–युद्धामध्ये आचण सामन्यामध्ये लौकरि 
संकटे त्यानंा िेटणार होिी. त्याचं्या ककवा वािकाचं्या नजरेस याव्याि अशा काहीि गोष्टी दोन चदवस 
घडल्या नाहीि. पण प्रवासािे चिसरे चदवशी एका टेकडीवर िे िढि असिाना त्यानंा नगारे, िुिाऱ्या आचण 
िोफा यािंा मोठा आवाज ऐकभ  आला. 

 
प्रथम त्यानंा वाटले, सैचनकािंी एखादी पलटण त्या बाजभने कभ ि करीि िालली असावी. िी 

जािाना आपण पाहावी म्हणभन टेकडीच्या मार्थयावर जाण्यासाठी त्यानंी रोचझनाटंला टाि मारून टेकडीच्या 
मार्थयावर नेले, िेव्हा त्यानंा चदसले की, दोनशहेभन अचधक माणसे खाली आहेि. आचण नाना िऱ्हेिी हत्यारे 
त्यानंी धारण केलेली आहेि, असे त्यानंा वाटले. िाले, परशभ, धनुष्ट्ये, बदुंका आचण पुष्ट्कळ ढाली त्याचं्या 
हािाि असलेल्या त्यानंा चदसल्या, िेव्हा िे दरीि खाली उिरले आचण त्या पलटणीजवळ गेले. त्यािंी 
चनशाणे, त्या चनशाणािें रंग आचण त्या चनशाणावरील चिन्हे नीट ओळखण्यासाठी िे अगदी जवळ गेले. 
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त्यािही पाढंऱ्या सचॅटनच्या चनशाणावरील आकृिी िे बारकाईने न्याहाळभ लागले. िी एका लहानशा 
गाढवािी संपभणय आकृिी होिी. सार्मडचनयामधील गाढवाच्या कशगरासारखी िी आकृिी होिी. त्या कशगराने 
आपले डोके वर उिलले होिे, मान पुढे केली होिी, आचण ओरडभ  पाहणाऱ्या गाढवाप्रमाणे आपली जीि 
बाहेर काढली होिी. त्याच्यािोविी त्या चनशाणावर संुदर अक्षरानंी पुढील लेख चलचहलेला होिा :– 

 
शभन्यापेक्षा कारण अचधक होिे िे— 
ज्यामुळे एक आचण दुसरा बडा बेचलफ 
दोघे गाढवासारखे ओरडले. 
 
या ध्येय–वा्यावरून डॉन चक्व्झोट यानंी असा िकय  केला की, हे सवय लोक त्या गाढव–ओरड्या 

गावंािे नागचरक असाविे.आपण जे काही पाचहले, िे त्यानंी सँकोला साचंगिले आचण म्हटले, “गाढवािा 
आवाज करणाऱ्या दोन नगरचपत्यािंी गोष्ट ज्या माणसाने आपल्याला साचंगिली त्याने िभक केली. कारण या 
चनशाणावरील कचविेप्रमाणे िी ओरडणारी माणसे बेचलफ होिी–दोन नगरचपिे नव्हिे.” सँको म्हणाला, 
“िुम्ही त्यानंा काय म्हणिा, याला काडीिेही महत्त्व नाही. कारण जे नगर–चपिे ओरडले, िेि काही 
काळाने या शहरािील बेचलफ बनले असिील. म्हणभन त्यानंा दोन्ही पदव्या चमळाल्या असिील. पण 
आपल्याला साचंगिल्याप्रमाणे िो ओरडणारी माणसे नगर–चपिे असली काय ककवा बेचलफ असली काय; 
त्यािे िुम्हाला ककवा मला ककवा त्या गोष्टीला काय महत्त्व? नगर–चपत्याप्रमाणे बेचलफ काय िुकंभ  शकि 
नाहीि?” 

 
साराशं, िो मालक आचण सेवक यानंा स्वच्छ कळभन िुकले की, गदयिध्वचन करण्याबद्दल ज्यािंी टर 

उडचवण्याि आली, िीि ही हत्यारबदं माणसे होि. दुसऱ्या शहरािील लोकाशंी लढण्यासाठी िी गोळा 
झालेली आहेि. िल्या शजेाऱ्यानंी वागभ नये असे वागभन त्यानंी त्यानंा चशव्या चदल्या असिील. त्यावर डॉन 
चक्व्झोट या लोकाकंडे चनघाले. िे पाहभन सँकोला मोठे दुेःख झाले. अशा िऱ्हेिे साहस करण्यािी आवड 
त्याला मुळीि नव्हिी. िो जमाव चशलेदारजींच्यािोविी ित्काळ जमला. त्यानंा वाटले, आपल्या मदिीस 
आलेला हा कोणी वीर–पुरुष असावा. पण डॉन चक्व्झोट आपल्या चशरस्त्राणािे टोक वर उिलभन मोठ्या 
रुबाबाि िालि त्या चनशाणापाशी गेले, िेव्हा त्या सैन्यािे सवय मुय नेिे त्याचं्यािोविी जमले आचण त्याचं्या 
शरीरािे चनरीक्षण करू लागले. इिरापेंक्षा त्यािंा चवलक्षण वशे पाहभन िे िचकि झाले होिे. िे आपल्याकडे 
इिके उत्सुकिेने पाहाि आहेि आचण त्याचं्यापैकी कोणीही एक शब्द ककवा एक प्रश्न चविारीि नाही, हे 
पाहभन डॉन चक्व्झोट यानंी त्यािें मौन पाहभन आपले मौन मोडण्यािी संधी साधली. आपला आवाज िढवभन 
िे म्हणाले, “सभ्य गृहस्थहो, आिा मी िुमच्यापुढे जे िाषण करणार आहे िे िुम्हाला बेिव ककवा 
कंटाळवाणे वाटले नाही, िर त्याि िुम्ही अडथळा आणभ नये, अशी मी िुम्हाला अत्यंि पे्रमिावाने प्राथयना 
करिो. दुदैवाने माझे िाषण िसे झाले िर, िुम्ही मला फ्ि इशारा द्या म्हणजे मी माझे ओठ मोहोरबदं 
करीन आचण माझ्या िोंडाला कुलभप घालीन.” 

 
िे सारेजण ओरडभन म्हणाले, “आपण आपल्या इच्छेस येईल िे बोला, आम्ही आपले िाषण 

अंिेःकरणापासभन ऐकभ .” असा परवाना चमळाल्यावर डॉन चक्व्झोट यानंी आपले िाषण पुढे िालभ  केले. िे 
म्हणाले, “सद गृहस्थहो, मी एक चशलेदार आहे. शसे्त्र िालचवणे हा माझा अभ्यास आहे. जे कोणी 
संकटग्रस्ि असिील, त्यानंा मदि करणे आचण ज्यानंा उपकारािी गरज असेल, त्याचं्यावर उपकार करणे 
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हा माझा व्यवसाय आहे. िुमच्या अस्वस्थिेिे कारण मला अपचरचिि नाही. आपल्या उमयट शजेाऱ्यािा सभड 
उगचवण्यासाठी िुम्ही शस्त्र का उिलले आहे हे मला माहीि आहे. िुम्ही सवयजण येथे एकत्र का आला 
आहाि, यािा चविार करण्यासाठी मी माझ्या बुद्धीला पुष्ट्कळ शीण चदला आचण असा िकय  केला की, आपला 
उपमदय झाला आहे असे मानभन िुम्ही शस्त्रचवदे्यनुसार स्विेःवरि खरोखर अन्याय केला आहे. कारण एखाद्या 
सबधं शहरािा ककवा मानव–समाजािा उपमदय कोणीही एक माणभस करू शकि नाही. त्याचं्यापैकी कोणी 
राष्ट्रद्रोहािा गुन्हा केला असे त्याला वाटले असेल, पण िसे देशद्रोही कृत्य कोणी केले हे त्याला नक्की 
कळि नसेल, म्हणभन िो सरसकट सवांवर देशद्रोहािा गंिीर आरोप करीि असेल, िरि िो एकटा माणभस 
सवय शहरािा उपमदय करू शकले. असे एक उदाहरण आमच्याजवळ आहे. लारािा डॉन डीएगो ऑडानेझ 
याने झॅमोराच्या साऱ्या नागचरकानंा आव्हान पाठचवले. त्या शहराच्या राजाच्या– आपल्या धन्यािा—खभन 
व्हेचलडो डी ओल्सोस याने कोणाच्याही मदिीचशवाय केला आहे, हे त्याला माहीि नव्हिे. म्हणभन त्याने त्या 
सवय नागचरकावंर बेधडक आरोप लादला.त्यापासभन आपला बिाव करणे व त्यािा सभड उगचवणे हे त्या सवय 
लोकािें कियव्य ठरले. अथा्  हे कबभल केले पाचहजे की, डॉन डीएगो याने आपला आरोप फार िाणला 
आचण सवांना िुच्छ लेखण्याि पुष्ट्कळ अचविार दाखचवला. त्याने आपल्या आव्हानाि उल्लेख केल्याप्रमाणे 
मेलेली माणसे आचण जन्मास यावयािी माणसे, पाणी आचण पाव व दुसऱ्या पुष्ट्कळ क्षलु्लक गोष्टी यािंा उद्धार 
करण्यािी काही गरज नव्हिी. पण िे जाऊ द्या. कारण जेव्हा मनुष्ट्य क्रोधाने उफाळिो, िेव्हा त्यािी जीि 
अनावर होिे आचण चिला मयादा अशी काही उरि नाही. म्हणभन कोणिाही माणभस सवय राज्यािा, प्रािंािा, 
शहरािा, राष्ट्रसमभहािा ककवा राजकारणी संघािा अपमान करू शकि नाही. हे लक्षाि घेिले म्हणजे, अशा 
काल्पचनक अपमानािा सभड घेण्यािी गरज उरि नाही असा चनष्ट्कषय काढणे योग्य ठरेल. असा अपमान हा 
खरोखर उपमदय होऊ शकि नाही आचण प्रक्षोिाला पुरेसे कारणही शोिि नाही. आपली सवयत्र नालस्िी 
करण्यासाठी जे लोक आपले अिद्र श्वास खिय करिाि, त्याचं्यावर हल्ला करायला रेलो्सा शहरािले 
लोक दररोज बाहेर पडले, िर िो मोठा शहाणपणाि होईल! झंुड लोक ज्याचं्या गावानंा िक्काचव्यािें 
ककवा िाजी–चव्यािें अथवा मासे–चव्यािें अगर साबणकऱ्यािें गाव म्हणभन टोपणनाव े ठेविाि, अशा 
अनेक चवयाि शहरािंील नागचरकानंी आपला अपमान झाला, असे मानभन सभडािा चविार केला िर 
संपलेि. कोणत्याही चरकामटेकड्या व क्षदु्र िाडंणासाठी एखादा वडेावाकडा शब्द कानी येिाि त्यानी 
आपली समशरे उपसभ नये. छेेः! छेेः! ईश्वराने त्यानंा िसे कधीि करू देऊ नये. पुढील िार कारणाचंशवाय 
शहाणी व समंजस माणसे आचण सुयंचत्रि सरकारे कधीि हत्यार उिलीि नाहीि की आपले देह आचण 
कजदगी धो्यािही घालीि नाहीि. त्या िार कारणापैकी, पचहले कारण म्हणजे पचवत्र कॅथॉचलक धमािे 
रक्षण. दुसरे ईश्वराच्या व चनसगाच्या कायद्याप्रमाणे आपल्या प्राणािे रक्षण करणे हे कियव्य ठरिे. म्हणभन 
आपले प्राण-संरक्षण हे दुसरे कारण होय. चिसरे कारण म्हणजे, स्विेःिा लौचकक, आपल्या कुटंुबािी 
कीिी आचण आपल्या मालमते्तिे संरक्षण– हे जिन करण्यासाठी हत्यार उिलाव.े िौथे, न्याय्य युद्धाि 
आपल्या राजाच्या सेवसेाठी शस्त्र िालवावे. याचशवाय आपली इच्छा असल्यास आपण पािव्या कारणािी 
िर घालभ  शकिो – िे म्हणजे, स्वदेश-संरक्षण. हे कारण खरोखर दुसऱ्या कारणाि समाचवष्ट आहे. या पाि 
प्रमुख कारणामंध्ये आणखी पुष्ट्कळ कारणािंी िर घालिा येईल. त्या कारणामुंळे माणसानंा आपला खरेपणा 
चसद्ध करण्यासाठी शस्त्रािारािाही आश्रय घेिा येईल. पण काही चकरकोळ गोष्टींसाठी, ज्याकडे पाहभन 
आपण िुच्छिेने हसभ आचण िेष्टा करू पण सभड घेण्यािा चविार करणार नाही, अशा प्रसंगी शस्त्रािा अवलंब 
करणे म्हणजे आपल्या अंगी अकलेिा दुष्ट्काळ आहे असे जाहीर करणे होय. 
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“याचशवाय, अन्यायी सभड घेण्यािा प्रयत्न करणे. (खरे म्हटले िर, कोणिाही मानवी सभड न्यायी 
असभ शकि नाही.) हे आपण स्वीकारलेल्या पचवत्र धमाजे्ञशीं पभणयपणे चवसंगि आहे. िी आज्ञा आपल्याला 
आज्ञाचपिे, ‘आपल्या शत्रभला क्षमा करा आचण आपला दे्वष करणारािे िले करा.’ या आजे्ञिे मनापासभन 
पालन करणे कठीण चदसिे. पण या जगापेक्षा परलोकािा चविार कमी करणाऱ्याला आचण आत्म्यापेक्षा 
देहाला अचधक मानणाऱ्यानंाि िे आज्ञा–पालन कठीण असिे. काण मानव–जािीच्या त्या ‘िारणहाराने’ 
असे म्हटले आहे की, (आचण त्यािे शब्द कधीि फसव ेनसिाि) ‘त्यािे जोखड सुसह्य होिे आचण त्यािे 
ओझे हलके होिे.” म्हणभन आपल्याला जे कायय करणे अश्य आहे, िे आपण करण्यािी आज्ञा िो कधीि 
देणार नाही. सद गृहस्थहो, बुद्धी आचण धमय हे दोन्ही आपल्याला पे्रम आचण शािंी यािें धडे देि आहेि. 
म्हणभन आपण सावयजचनक शािंिेिा िगं करून मानवी व दैवी अशा दोन्ही आज्ञा धाब्यावर बसचवणार नाही 
अशी मला आशा वाटिे.” 

 
हे िाषण ऐकभ न सँको मनाि म्हणाला, “हा माझा धनी धमयगुरूि असला पाचहजे. एक अंडे 

दुसऱ्यासारखे असिे, त्याप्रमाणे हा धनी दुसऱ्या कोणत्याही धमयगुरूसारखा आहे.” श्वास घेण्यासाठी डॉन 
चक्व्झोट थोडा वळे थाबंले. आपला श्रोिृवृन्द आपले िाषण ऐकण्यास अजभन उत्सुक आहे हे पाहभन िे 
आपले प्रविन पुढे िालचवणार होिे. पण त्याचं्या बुद्धी–कौशल्याबद्दल सँकोिे मि िागंले असल्यामुळे 
त्याने आिा बोलण्यािी संधी पकडली आचण िो म्हणाला, “सद गृहस्थहो, माझा धनी ला मािंा येथील डॉन 
चक्व्झोट याला पभवी ‘दुेःखी िेहऱ्यािा चशलेदार’ म्हणि आचण आिा ‘कसहािा चशलेदार’ म्हणिाि. िे एक 
अत्यंि न्यायी गृहस्थ आहेि. चवद्यापीठािील िुमच्या कोणत्याही पचंडिाप्रमाणे िे लँचटन बोलभ  शकिाि 
आचण आपली मािृिाषा बोलभ  शकिाि. त्यानंी िाषणासाठी कोणिाही चवषय हािी घेिला िरी िे मुदे्दसभद 
बोलिाि– चवद्वान माणसासारखे बोलिाि. िुम्ही म्हणिा, िे दं्वद्व–युद्धािे आचण चशष्टािारािे सारे चनयम 
आचण कायदे त्याचं्या चजिेच्या शेंड्यावर आहेि. म्हणभन िे सागंिील िसे करणे, एवढेि िुमिे काम. त्याचं्या 
सल्ल्याप्रमाणे वागल्यामुळे िुम्ही जर कधी वाकड्या वाटेला लागला िर त्यािा दोष माझ्या मार्थयावर लादा. 
आपल्याला पभवीि साचंगिल्याप्रमाणे, खरोखर कोणी गाढवासारखा ओरडिो म्हणभन त्यािी लाज वाटणे हे 
मभखयपणािे आहे. कारण, मला आठविे की, मी जेव्हा लहान होिो, िेव्हा मनास येईल चिि्या वळेा मी 
िसा ओरडि असे आचण मला कोणी अडथळा केला नाही. मी गाढवािा आवाज इिका हुबेहभब काढिो की, 
अचिमान न बाळगिा मी सागंिो, माझे ओरडणे कानावर पडिाि आपल्या शहरािील सारी गाढव ेओरडि 
सुटिील. असे असले िरी, मी सज्जन आईबापािंा मुलगा होिो. माझे घराणे कुलीन होिे, समजलं? माझ्या 
या महान गुणवते्तिा हेवा माझ्या चविागािील िार उत्तम िरुणानंा वाटि होिा हे खरे, पण त्याचं्या हेव्याला 
मी काडीिी ककमि चदली नाही. मी िुम्हाला काही फुगवभन सागंिो आहे, असे िुम्हालंा वाटभ  नये, म्हणभन 
िुम्ही माझे िाषण ऐका आचण मग चनणयय द्या. ही गाढव–ओरड्यािी कला, पोहोण्याच्या कलेसारखीि 
आहे—एकदा चशकली म्हणजे कधी चवसरली जाि नाही.” 

 
असे म्हणभन त्याने आपल्या दोन्ही हािािें िळवे आपल्या नाकाजवळ नेले आचण इि्या जोरजोराने 

गदयिस्वर काढण्यास सुरुवाि केली की, त्यािा आवाज शजेारच्या दऱ्यादऱ्यािंभन घुमि राचहला. पण िो 
अशा िऱ्हेने ओरडि असिाना, त्याच्याजवळ उिा असलेल्या एका माणसाला वाटले, आपणा सवांना 
वडेावण्यासाठी हा ओरडि आहे. म्हणभन त्याने आपल्या हािािील दंडु्याने सँकोच्या पाठीवर असा 
जबरदस्ि रट्टा चदला की, त्यामुळे िो जचमनीवर कोसळला. आपल्या शाचगदािी ही क्रभ र िेष्टा पाहभन डॉन 
चक्व्झोट आपला िाला उगारून त्या माणसाकडे ियप्रद आचविावाने धावि गेले. पण त्या दोघामंध्ये जमाव 
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आडवा आला. म्हणभन चशलेदारजींना आपल्या मनाप्रमाणे सभड घेणे अश्य झाले. त्याि वळेी त्याचं्या 
कानािोविी दगडािंा वषाव होऊ लागला. त्याचं्या स्वागिासाठी पुष्ट्कळ खटक–बाण व बदुंका सज्ज 
झाल्या. हे पाहभन त्यानंी रोचझनांटिे लगाम दुसरीकडे वळचवले आचण त्यािे िार पाय आपल्याला चजि्या 
जलद नेिील, चिि्या जलदीने िे िेथभन दौडि गेले. या संकटािभन आपली मु्ििा करण्यािी प्राथयना 
त्यानंी प्रिभकडे मनोिाव े केली. पाठीमागभन कोणी िरी आपल्याला गोळी मारील आचण िी गोळी आपल्या 
छािीिभन बाहेर पडेल, अशी ियंकर िीिी त्यानंा पावलोपावली वाटि होिी. आपला श्वास कोंडभ  नये, 
म्हणभन िे एकसारखे उसासे टाकीि होिे. त्यानंा पळिाना पाहभन त्या खेडवळ पलटणीिे समाधान झाले 
आचण चिने त्यािेंवर गोळी न झाडण्यािे ठरचवले. 

 
सँको पभणय शुद्धीवर येण्याच्या आधीि त्याला गाढवावार आडवा टाकण्याि आले होिे. त्या रट्ट्ट्याने 

त्यािी शुद्ध हारपली होिी. आिा त्याने िेथभन चनसटण्यािा चविार केला. त्या चबिाऱ्या गाढवािे अंगी त्याला 
नेण्याइिकी पुरेशी िाकि नव्हिी. िरी डॅपल गाढवाने स्वचे्छेने रोचझनाटंच्या पाठोपाठ जाण्यास सुरुवाि 
केली त्याच्यापासभन िो क्षणिरही दभर जाऊ शकि नव्हिा. त्या सशस्त्र समुदायापासभन आपण बऱ्याि 
अंिरावर आलो आहोि असे पाहभन डॉन यानंी िोहोकडे नजर फेकली, िेव्हा सँको आपल्या मागोमाग येि 
आहे आचण त्याच्यामागे कोणी त्रासदायक माणसे नाहीि असे पाहभन डॉन हे िो येईपयंि थाबंले. अंधार 
पडेपयंि िो समुदाय त्याि चठकाणी राचहला. त्याचं्या शत्रभंनी त्याचं्याबरोबर युद्ध करण्यािा पचवत्रा घेिला 
नसल्याने िे आपल्या घरी चनघाले. कोणिाही धोका न पिकरिा आपण आपले शौयय दाखचवले यािा त्यानंा 
इिका आनंद वाटि होिा की, ग्रीक लोकािंी जुनी रूढी माहीि असण्याइिके िे सुसंस्कृि असिे िर, 
त्यानंी त्या जागी एक स्मारक उिारले असिे. 
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प्रकरि २८ 
 

या प्रकरिात लक्ष देऊन वाचल्या तरच कळतील 
अिा काही गोष्टी आहेत, असे इणतहासकार 

बेणननजेली साांगत आहेत. 
 
जेव्हा एखादा शौययशाली पुरुष पळ काढिो, िेव्हा त्याला काही िरी दुष्ट कारस्थानािा सुगावा 

लागलेला असिो. अचधक अनुकभ ल संधीसाठी शहाणी माणसे आपले सामर्थयय राखभन ठेवीि असिाि. हा 
चसद्धािं डॉन चक्व्झोट याचं्या बाबिीि खरा आहे. संिप्ि आचण कारस्थानी जमावाच्या क्रोधाला बळी 
पडण्याऐवजी त्यानंी पलायनािा आश्रय केला. िसे करिाना त्यानंी आपल्या चवश्वासभ सेवकाला ज्या 
संकटामध्ये सोडले होिे, त्याच्या आटो्याबाहेर आपण गेल्यािी खात्री पटेपयंि त्यानंी सँकोिा काहीि 
चविार केला नाही. आम्ही पभवी साचंगिल्याप्रमाणे सँको गाढवावर टाकलेल्या अवस्थेि त्याचं्या मागोमाग 
गेला. शुद्धीवर आल्यानंिर शवेटी त्याने त्यानंा गाठले, िेव्हा गाढवाच्या खोचगरावरून िो रोचझनाटंच्या 
पायापाशी पडला. त्यावेळी त्यािे शरीर चछन्नचिन्न झाले होिे आचण त्यािी गि शोिनीय झाली होिी. त्याच्या 
जखमा पाहण्यासाठी डॉन चक्व्झोट आपल्या घोड्यावरून ित्काळ खाली उिरले. हाडे मोडली नाहीि पण 
नखचशखािं सारी िामडी फाटलेली आहे असे त्यानंा आढळले. िेव्हा िे म्हणाले, “ओरड, ओरड. 
व्याचधग्रस्ि माणसाप्रमाणे जोरजोराने ओरड. अरे, ज्यािा बाप फाशी गेला, त्याच्या घरी फाशीच्या दोरीिी 
ििा करणे, हा मोठाि शहाणपणा म्हणावयािा! अरे रेम्याडो्या, िुझ्या त्या संगीिाला काठ्याचं्या 
माराचशवाय दुसऱ्या कशाने जाब चमळणार? देवािे आिार मान की, त्यानंी िुला काठीने कोरडा आशीवाद 
चदला–सुऱ्याने िुझे िुकडे केले नाहीि.” 

 
सँको म्हणाला, “महाराज, आपल्या प्रश्नािे उत्तर देण्यास सध्या माझ्या अंगी श्िी नाही, पण 

माझी पाठ व माझे खादें पुरेखे बोलके आहेि. या शाचपि िभमीपासभन आपण लौकर पळ काढावा अशी माझी 
आपल्याला प्राथयना आहे. मी पुनेः ओरडलो िर माझ्या पोटावर दगडािंा वषाव पुन्हा होवो. पण हे 
म्हटल्याचशवाय मला राहवि नाही की, प्रसंग–चवशषेी आपल्या चवश्वासभ सेवकानंा त्याचं्या शत्रभच्या 
गराड्याि सोडभन आचण सु्या माशाप्रमाणे मार खाण्यास िाग पाडभन िुमिे चशलेदार आत्मरक्षणासाठी 
पाठीला पाय लावभन पळ काढिाि.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “अरे सँको,सँको, हे लक्षाि ठेव की, माघार 
घेणे म्हणजे पळ काढणे असे नव्हे. धैयाला जर शहाणपणाने मागय दाखचवला नाही, िर िे धैयय चिते्रपणाच्या 
कोटीि पडिे. मभखय माणसाचं्या कृत्यानंा यश येिे, िे त्याचं्या शौयाने नसभन सुदैवाने असिे. मी माघार घेिली 
हे मी कबभल करिो, पण मी पळ काढला हे मला नाकबभल आहे. माघार घेण्याि मी पुष्ट्कळ शभर वीरांिेि 
अनुकरण केले आहे. अचववकेाने आपले शरीर संकटाि न लोटिा त्या वीरानंी आपले सामर्थयय िाग्यवान 
क्षणासाठी राखभन ठेवले. अशा प्रकारिी उदाहरणे इचिहासाि िरलेली आहेि. िी मी िुला आिा सागंि 
नाही. कारण त्याचं्यापासभन िुझा चजिका फायदा होईल, त्यापेक्षा मला अचधक कंटाळा येईल.” 

 
यावळेेपयंि डॉन चक्व्झोट यानंी सँकोला आपल्या गाढवावर स्वार होण्यािे कामी मदि केली 

होिी. िे स्विेः रोचझनाटंवर स्वार झाले आचण िे दोघे हळुहळभ मागय आक्रमीि चहवराच्या झाडाचं्या राईि 
गेले. िे जेथभन चनघाले िेथभन िे स्थान सुमारे पाऊण मलै दभर होिे. िे आपल्या वाहनावरून मंदगिीने 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

िालले असले, िरी सँको अधभनमधभन दीघय सुस्कारे टाकीि होिा आचण दुेःखाने कण्हि होिा. डॉन 
चक्व्झोट यानंी त्याला चविारले, ‘िभ इि्या मोठ्याने का चवव्हळिोस?’ सँकोने उत्तर चदले, “ढंुगणापासभन 
डो्यापयंि मला अशा काही िीव्र वदेना होि आहेि की, त्यामुळे मला मरावेसे वाटिे.” डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “िुझ्या वदेना इि्या िीव्र आहेि यािे कारण िुला त्यानंी ज्या दंडु्याने बडचवले, िो जाडजभड 
आचण लाबंलिक होिा. िो िुझ्या पाठीच्या काही िागावर आदळल्यामुळे ओरखडे चनघाले आहेि आचण 
त्यामुळे िुला यािना होि आहेि. िो दंडुका याहभन मोठ्या आकारािा असिा, िर िुझ्या यािना याहभन 
मोठ्या झाल्या असल्या, हे खचिि.” 

 
सँको म्हणाला, “खरोखर, आपण थोड्या शब्दाि हा जो खुलासा केला, त्याचवषयी कोणालाि 

संशय नव्हिा. वा! माझ्या दुेःखािे कारण िकय  केल्याचशवाय न कळण्यासारखे होिे काय? त्या शस्त्राने 
माझ्या शरीराच्या जेवढ्या िागावर प्रहार केला, िेवढा दुखि आहे, हे िुम्ही मला सांगावयास पाचहजे काय? 
माझ्या घोट्यािे हाड दुखि असले, िर त्यािे कारण शोधण्यासाठी िुम्ही आपले डोके खाजवाव े हे ठीक 
आहे. पण जेथे मला िडाखे बसले, िे माझे अंग दुखि आहे, हे िुम्ही सागंण्यािी काय गरज? कोणिाही 
मभखय माणभस िो सागंभ शकेल. खरोखर, धनीसाहेब, मी चदवसाचदवसाला अचधक शहाणा होि आहे. िुम्ही 
साऱ्या जगासारखेि आहाि – स्विेः चशवाय दुसऱ्या कोणािे दुेःख मनाला लावभन घेि नाही, असे मला 
आढळभन येि आहे. आपण कोठे आहोि आचण िुमच्यापासभन मला काय चमळणार आहे, हे आिा माझ्या 
लक्षाि आले आहे. यथेच्छ मार खाण्यासाठी आचण बरगड्या मोडभन घेण्यासाठी मला िुम्ही यावेळी टाकभ न 
चदले, िसेि पभवी घोंगड्याि मला उडवभन घ्यायला व नािावयास लावले. अशा शकेडो–हजारो गमिी–
जमिी आपल्या सेवमेध्ये माझ्या वाट्यास येिील अशी अपेक्षा मी धरली पाचहजे. सध्या अचरष्ट माझ्या 
खादं्यावर येऊन उिरले आहे. दुसऱ्या खेपेस िे माझ्या डोळ्यावर आक्रमण करील, असे मला वाटिे. चकिी 
मर्थथड माझे डोके! मी एकसारखा वडेाचपसा झालो आहे. जीवाि जीव असेपयंि मी कधी शहाणा होणारि 
नाही. आपल्या मागोमाग वर–खाली, आडरस्त्यानंी आचण वाकड्या मागांनी (पाखंडी लोकानंाही जे कधी 
सापडणार नाहीि.) दौडि जाण्यापेक्षा – आचण िसे करिानंा चििन माणसाला योग्य अशा पद्धिीने 
आपले ओठ ओले करण्यासाठी कधी दारू चमळावयािी नाही की िभक िागचवण्यासाठी कुत्र्याच्या 
मासंािंीदेखील कढी चमळावयािी नाही – चििन माणसाच्या पोटाला साजेसे खाद्यपदाथय कधीि 
चमळावयािे नाहीि –मी सरळ माझ्या घरी माझ्या बायका –मुलािं जाऊन राहणे आचण देवाने जी 
थोडीफार अक्कल चदली असेल, चििा िरपभर उपयोग करून घरिा कारिार पहाणे, िागंले नव्हे काय? 
िालभन िालभन पाय दुखभन आल्यावर िागंल्या अंथरुणावर पडभन रहाणे चकिी आनंदािे! अशा वेळी धन्याने 
म्हणावे, ‘अरे! िुला झोप आली काय? िुझ्यासाठी चबछाना ियार आहे. शाचगदा, त्यावर िभ नीज–सहा फभ ट 
लाबंीच्या जचमनीवर पडभन रहा. आपले मढे त्यावर ठेव. िेवढ्याने काम िागि नसेल िर, आणखी जागा घे. 
िुला िी चमळेल. येथे खभप जागा आहे. िभ खुशाल लोळ.’ या चशलेदारीच्या मभखय लहरीवर ज्याने काही 
लोकानंा सोडले असेल आचण त्याचं्या सेवकानंा मभखयपणािा गठ्ठा बनवला असेल, त्या अिागी खोडसाळ 
माणसाला सैिान सािंाळो. अथाि मी हे जुन्या काळच्या चशलेदारासंबधंी बोलि आहे. आपल्या काळािील 
चशलेदारासंबंधी वाईंट बोलण्याइिका मी असंस्कृि नाही. छेेः! मी त्यानंा मान देिो. कारण आपल्यासारया 
थोर माणसानंी हा पचवत्र व्यवसाय स्वीकारलेला आहे. आपले नाक दभरिा वास घेणारे. चगरणीच्या िक्कीिही 
आपण खोलवर पाहभ शकिा. सैिानालाही आपल्यापेक्षा अचधक बारकाईने पहािा येि नाही.” 
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डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “मी पैजेवर सागंिो की, आिा िभ अखंड बडबड करू शकिोस आचण िुझ्या 
साऱ्या शरीराि िुला कोठेही वदेना होि नाहीि. म्हणभन म्हणिो, माझ्या बाळा, िुझ्या िोंडाला येईल िे 
आचण िुझ्या मेंदभला िार झालेले हव े िे िभ बोल. कारण त्यामुळे िुझ्या यािना कमी होिील. िुझ्या उद्धट 
बोलण्याने माझे मन दुखावणार नाही, िर संिुष्टि होईल. िुला जर घरी जाऊन आपल्या बायका–मुलािं 
राहाण्यािी इच्छा असेल, िर त्याला मात्र माझा कसभन चवरोध आहे. माझे पैसे िुझ्या हािाि आहेि. आपण 
आपल्या घरून अलीकडे केव्हा चनघालो, हे िभ लक्षाि घे आचण मचहन्यािा चहशबे करून िभ त्या माझ्या 
पैशािभन आपला पगार घे.” सँको म्हणाला, “जशी आपली मजी. आपल्याला पचरचिि असणाऱ्या त्या 
पचंडिािा बाप कॅरॅस्को याच्याकडे मी नोकरीला होिो. जेवणाचशवाय िो मला दरमहा दोन ड्यभकॅट देि 
असे. िशा शिेकऱ्यािा नोकर असण्यापेक्षा चशलेदारािा शागीदय असण्याि जास्ि त्रास आहे, असे मला नक्की 
वाटिे. िरी िुम्ही मला चकिी विेन द्याल, हे मला माहीि नाही. शिेकऱ्याच्या नोकरीि असिाना, गाडी 
हाकिाना ककवा शिे नागंरिाना आम्हाला इिके कष्ट पडिाि की, आम्ही घामाघभम होिो आचण आमच्या 
अंगाि फाटका सदराही असि नाही. पण काही झाले िरी, रात्रीच्या वळेी आम्हाला पोटिर जेवण चमळिे 
आचण अंथरुणावर पडभन घोरिा येिे. पण आपल्या साऱ्या नोकरीमध्ये मला कधी िागंले जेवण चमळाल्यािे 
ककवा रात्री सुखाने चवश्रािंी चमळाल्यािे आठवि नाही. हां, डॉन डीएगोच्या घरी मात्र थोडा वळे मला 
चवश्रािंी चमळाली अन् कॅमॅिोच्या कढईिील खमंग रश्शािे िरुके मला मारिा आले आचण श्री. बेचसल याचं्या 
घरी खाऊन–चपऊन झोपिा आले. याचशवाय इिर सवय वळेी थंडगार जचमनीवर आचण उघड्या शिेामध्ये 
मला माझा मुक्काम ठेवावा लागला आचण िुम्ही म्हणिा त्याप्रमाणे, आकाशािे आघाि सोसाव े लागले. 
िीजच्या िार िुकड्यावंर आचण बुरसलेल्या रोटीच्या िार साली खाऊन मला चदवस काढाव ेलागले. काही 
वळेा आपल्या वाटेि सहज िेटलेल्या झऱ्यािे ककवा ओहोळािे पाणी मला प्याव ेलागले.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “ठीक, मी हे सारे कबभल करिो. आिा सँको, िभ मला हे सागं की, िुला 

आपला मालक कॅरॅस्को याने चदले त्यापेक्षा माझ्याकडभन िभ चकिी अचधक पैसे इस्च्छिोस?” सँको म्हणाला, 
“सागंिो ना. थॉमस कॅरेस्को मला देि होिा त्यापेक्षा आपण मला दरमहा बारा पेन्स जादा चदले िर िे मला 
योग्य वाटेल आचण िे विेन मला पत्करण्याजोगे वाटेल. पण आणखी एक गोष्ट आहे, आपण मला एक बेट 
बहाल करण्यािे विन चदले होिे, हे आपल्याला आठवि असेल. त्याच्याऐवजी जादा छत्तीस पेन्स आपण 
दरमहा मला देणे हे आपल्या बुद्धीला शोिेल. सवय चमळभन िीस रील–याहभन कमी नाही की जास्ि नाही.” 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “फार छान! आिा आपण चहशबे करू या. आपण घरून चनघाल्याला आज पिंवीस 
चदवस झाले. िेव्हा िभ स्विेःला जो पगार ठरचवलास, त्याला अनुसरून चहशबे कर आचण त्याप्रमाणे िभि पैसे 
घे म्हणजे झाले.” सँको म्हणाला, “अरेच्या, आम्हाला चहशबेािे मुळीि जमि नाही. आपण मला एका 
बेटािे राज्यपाल करण्यािे विन चदले होिे. िे विन जेव्हा चदले िेव्हापासभन आजच्या चदवसापयंििा चहशबे 
आपण केला पाचहजे.” डॉन चक्व्झोट यानंी चविारले, “बरे िर, चकिी होिाि िे चदवस?” सँको म्हणाला, 
“मला बरोबर आठवि असेल िर, सुमारे वीस वष ेझाली असिील— दोन–िीन चदवस इकडे की चिकडे.” 

 
आपल्या कपाळावर जोराने हाि मारून डॉन चक्व्झोट मनापासभन मोठमोठ्याने हसभ लागले आचण 

म्हणाले, “आपल्या मोचहमेच्या अगदी प्रारंिापासभन आिापयंि आपण पुरे दोन मचहनेही बाहेर नाही. आचण 
या काळाि आपण सीएरा मोरेना येथेि होिो आचण िेथेि आपला सारा प्रवास झाला आहे. आचण िरीही बेट 
देण्यािे विन मी िुला चदले, िेव्हापासभन आिापयंि वीस वष े झाली, असे म्हणण्यािा चनलयज्जपणा िुझ्या 
अंगी आहे काय? माझे जे पैसे िुझ्याजवळ आहेि िे आपल्या पगारासाठी चगळंकृि करण्यािी िुला इच्छा 
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आहे, असे आिा मला खात्रीने वाटिे. िुझी िशीि इच्छा असेल िर फारि छान! घेऊन टाक िे सारे पैसे. 
त्यामुळे िुझे मोठे कल्याण होईल, िुझ्यासारखा नोकर ठेवण्यािा यापुढे त्रास घेण्यापेक्षा मी एकटा असलो 
िरी िालेल, मग मला पैिाही खिय येणार नाही. पण नोकरासंबंधी चशलेदारीिे जे चनयम आहेि िे िभ 
उलटेपालटे करीि आहेस. दरमहा आपल्यालंा इिके वेिन चमळाव ेम्हणभन िभ हुजि घालीि बसला आहेस. 
पण चशलेदाराशी त्यािा सेवक कधी अटी घालभन हुजि घालीि बसल्यािे िभ कोठे वािले–ऐकले आहेस 
काय? अरे लुच्चा, अरे गळे–कापभ बदमाशा, अरे पैशाच्या चपशाच्चा, चशलेदाराचं्या इचिहास–सागराि उडी 
टाक आचण िभ माझ्याकडे ज्या ज्या मागण्या केल्या आहेस, िशा करण्यािे ककवा मनाि आणण्यािे धाडस 
पभवी कोणा सेवकाने केले असल्यािे मला त्या इचिहास–गं्रथािभन िभ दाखव. मग मी िो दाखला कपाळावर 
चिकटवण्यास आचण माझ्या नाकावर िार िडाखे देण्यास िुला परवानगी देिो. िल, िालिा हो. याि 
क्षणी िभ आपल्या गाढवासह चनघभन आपल्या घरी जा. कारण यापुढे क्षणिरही िभ माझ्या नोकरीि राहणार 
नाहीस. अरे, िुला मी चकिी िाकरी खायला चदल्या व चकिी विनािंा व्यथय वषाव िुझ्यावर केला. अरे, 
लोिट नीिा, दुष्टा, िुझ्या अंगी मानवत्वापेक्षा पशुत्व अचधक आहे! जेव्हा मी िुला मानािे स्थान देणार होिो 
आचण िुझ्या बायकोिी इच्छा नसिानाही लोक िुला जेव्हा ‘महाराज, महाराज’ म्हणणार होिे, िेव्हाि िभ 
माझ्यापासभन िोरून चनघभन जाि आहेस. अरे मठ्ठ माणसा, जगािील अत्यंि संुदर बेटािा स्वामी िुला, 
चवलंब न लाविा, करण्यािे मी जेव्हा नक्की ठरचवले, िेव्हाि िभ मला सोडभन जाि आहेस! प्रामाचणकपणािी 
िव गाढवाच्या चपल्लानंा नसिे असे िभ खरोखर म्हटले पाचहजेस. खरोखर िभ शुद्ध गाढव आहेस–
गाढवाप्रमाणे िभ जगशील आचण गाढवाप्रमाणे मरशील. कारण आपण पशु आहोि, हे जाणण्यािी अक्कल 
िुला िुझ्या जीवाि जीव असेपयंि कधी येणार नाही, असे मी खात्रीने सागंिो.” 

 
अशा प्रकारे डॉन चक्व्झोट यानंी सँकोवर िाशरेे झाडले आचण त्यािी खरडपट्टी काढली िेव्हा िो 

चबिारा अगदी चनराश झाला. त्याच्या ममावरि घाव बसला. िो आपल्या धन्याकडे आशाळिभिपणे पहाि 
राचहला. त्याच्या डोळ्याि दुेःखाश्रभ उिे राचहले. दुेःखी आचण सौम्य स्वराने िो म्हणाला, “महाराज, आपण 
गोड स्विावािे थोर गृहस्थ आहा. मी पुरा गाढव होण्यास फ्ि एका शपेटीिीि गरज आहे, हे मी कबभल 
करिो. महाराजानंी जर कृपा करून माझ्या पाठीशी शपेभट जोडले, िर िे िागंले बसले असे मी समजेन 
आचण माझ्या सवय आयुष्ट्यिर मी आपला अत्यंि चवश्वासभ गाढव म्हणभन राहीन पण महाराज, मला क्षमा करा 
आचण माझ्या अजाण िारुण्यावर दया करा, अशी मी प्राथयना करिो. माझे डोके अगदी मठठ आहे, हे लक्षाि 
घ्या. माझी जीि कधी कधी स्वैर सुटिे यािे कारण मी मभखय आहे–पण दुष्ट नाही, हे लक्षाि घ्या. ‘जो िुकिो 
आचण िभक दुरुस्ि करिो, िो देवाच्या दयेस पात्र होिो.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िभ आपल्या िाषणाि 
ििुर म्हणी गुंफल्या नाहीस, िरि त्यािे मला मोठे नवल वाटेल. आिा मी िुला एकदा क्षमा करिो. मात्र 
माझे मन दुखचवणारे आपले दोष िभ काढभन टाकले पाचहजेस, आचण आपला लोिी स्विाव कमी झाल्यािे 
दाखचवले पाचहजेस. धीर धर. मी जे विन िुला चदले आहे, िे पभणय होण्यािी आशा िभ बाळग म्हणजे िुझ्या 
स्विावाि उदात्तपणा चनमाण होईल. बेट चमळण्यास उशीर झाला म्हणभन िे चमळणे अश्य आहे असे समजभ 
नकोस. त्यािी वळे येईल.” सँकोने प्रयत्नािंी चशकस्ि करण्यािे विन चदले, पण स्विेःच्या श्िीवर िो 
चवसंबभन राहभ शकि नव्हिा. 

 
अशा प्रकारे साऱ्या गोष्टी सलोयाने चमटल्यावर, िे दोघे झाडाचं्या राईि मुक्कामास गेले. डॉन 

चक्व्झोट एल्म झाडाच्या पायर्थयाशी बसले आचण त्यािंा सेवक बीि झाडाच्या पायर्थयाशी बसला. त्यािील 
प्रत्येक झाडाला हाि नसला, िरी पाय होिा. सँकोला रात्रिर िागंली चवश्रािंी चमळाली नाही. कारण 
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जखमामुळे त्याच्या हाडानंा थंडी वा िाप नेहमीपेक्षा अचधक होि होिा. डॉन चक्व्झोट आपल्या नेहमीच्या 
कल्पना–िरंगाि रममाण झाले होिे. िथाचप त्या दोघानंाही झोप लागली होिी. दुसरे चदवशी सभयोदय 
होिाि त्यानी एब्रो नदीकडे आपला प्रवास िालभ  केला. िेथे त्यानंा िेटले– कोण? िे पुढील प्रकरणाि 
साचंगिले जाईल. 

⊡ ⊡  
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प्रकरि २९ 
 

जादूच्या होडीचे णवख्यात साहस 
 
डॉन चक्व्झोट व त्यािंा सेवक हळुहळभ मंद गिीने दोन चदवस घोड्यावरून गेल्यानंिर एब्रो नदीच्या 

काठी जाऊन पोहोिले. िेथील दृश्य चशलेदारजींना फारि रम्य वाटले. नदीच्या काठावरील िी 
लुसलुशीि चहरवळ आचण चिच्या पात्रािील िे उदंड पाणी-द्रवस्वरूप स्फचटकासारखे स्वच्छ-चवस्िीणय 
पात्रािभन शािंपणे वहाि असलेले- हे सवय पाहभन त्याचं्या स्वैर कल्पनेच्या प्रवाहाि हजारो प्रणय-िरंग 
उठले. चवशषेिेः माँटेचसनोजच्या गुहेि त्यानंी जे जे पाचहले, त्याचवषयीिे त्यािें चविार जागृि झाले. त्या 
गुहेिील िमत्कार अंशिेः खोटा होिा व अंशिेः खरा होिा असे मास्टर पीटरच्या माकडाने त्यानंा 
खात्रीपभवयक साचंगिले असले, िरी िे सारे खरे असाव ेअसे मानण्याकडे त्याचं्या मनािा कल होिा. उलट 
सँकोला वाटे, त्यािील प्रत्येक गोष्ट मृगजळाप्रमाणे खोटी होिी. 

 
अशा प्रकारे चशलेदारजींिे मन सुखी व संिुष्ट झाले असिाना, त्याचं्या नजरेस एक लहानशी होडी 

पडली. चिच्यावर वल्ही नव्हिी की शीड नव्हिे. एका दोरखंडाने िी नदीकाठच्या एका झाडाच्या बुधं्यास 
बाधंलेली होिी. िेव्हा आपल्या आजभबाजभस पाहभन आचण िेथे कोणी माणभस नाही हे लक्षाि घेऊन 
चशलेदारजी घोड्यावरून ित्काळ खाली उिरले आचण िसेि करण्यािा हुकभ म सँकोला त्यानंी चदला. 
जवळपासच्या एल्म ककवा वुइलो झाडाला आपली जनावरे बाधंण्यास त्यानंी सँकोला साचंगिले. सँकोने 
चविारले, ‘या सवािा अथय काय?’ डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िुझ्या लक्षाि हे आले पाचहजे की, ही होडी येथे 
पडली आहे. िी मला आि येण्यािे चनमंत्रण देण्यासाठीि, हे नक्की. मोठ्या संकटाि सापडलेल्या कोणा 
चशलेदाराच्या ककवा उच्च श्रेणीिील माणसाच्या मदिीसाठी मी जाव ेम्हणभन ही होडी मला हाक मारीि आहे. 
चशलेदारीच्या गं्रथाि जादुगारािंी अशी पद्धि साचंगिलेली आहे की, आपण ज्यािे रक्षण करिो, असा 
एखादा चशलेदार एखाद्या अत्यंि महान संकटाि सापडला आचण त्यािभन त्याला शभर चशलेदाराचशवाय दुसरे 
कोणी मु्ि करण्यासारखे नसले, िर िो माचंत्रक त्या मदिनीस वीर पुरुषाला (मग त्या दोघामध्ये आठ–
दहा हजार मलैािें अंिर असेना का!) ढगािभन, नाही िर होडीिभन, डोळ्यािे पािे लविे न लविे िोंि, 
अंिराळािभन ककवा पाण्यािभन िािडीने घेऊन जािो, आचण जेथे त्याच्या मदिीिी गरज असेल, िेथे त्याला 
नेऊन ठेविो. याि उदे्दशाने ही होडी येथे पडलेली आहे हे सभययप्रकाशाइिके स्पष्ट आहे. म्हणभन सँको, फार 
उशीर झाला नाही िोि रोचझनाटं व डॅपल यानंा झाडाशी बाधं, म्हणजे आपण दोघे ईश्वराच्या 
मागयदशयनाखाली मागय आक्रमभ. अनवाणी िालणाऱ्या पाद्यानंी मला परावृत्त करण्यािा चकिीही प्रयत्न केला 
िरी मी या होडीि बसभन जाणारि.” सँको म्हणाला, “छान! छान! मी येणे जरूर असेल, िर मी येणारि. 
या िुमच्या कायाि पदोपदी संकटे आहेि. त्या कायाला काय म्हणाव ेहे मला कळि नाही. पण त्या िुमच्या 
लहरी आहेि आचण त्या गोंधळाि टाकणाऱ्या आहेि. त्याि मी काय कराव ेहे मला कळि नाही. पण म्हण 
अशी आहे ना–‘धनी सागेंल िसे वाग–मग त्याच्या पं्िीस जेवावयास साचंगिले िरी िसे कर.’ हे सारे खरे 
असले िरी मी माझ्या बुद्धीप्रमाणे वागले पाचहजे. म्हणभन मी िुम्हाला स्वच्छ सागंिो की, मी आंधळा असलो 
िरी, अध्या डोळ्याने मला हे चदसिे की, ही होडी कोणा िरी कोळ्यािी आहे–जादभिी नव्हे. या नदीमध्ये 
अशा पुष्ट्कळ होड्या आहेि. कारण या नदीच्या पाण्याि जगािील उत्कृष्ट मासे आहेि.” 
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आपल्या धन्याला असा इशारा देिाना सँको आपली जनावरे एका झाडाला बाधंीि होिा आचण 
त्यािें रक्षण करण्यािे कायय जादभगारावर सोपवीि होिा. हे सारे त्याच्या अगदी इच्छेचवरुद्ध घडि होिे. डॉन 
चक्व्झोट त्याला म्हणाला, “अरे, या जनावरानंा येथे सोडिाना िभ कसलीि कििा करू नकोस. इि्या 
दभरवरच्या रेखाशंािंभन आपल्याला जो साधुपुरुष प्रवासावर नेणार आहे, िो या जनावरािंी काळजी घेईल हे 
खचिि.” सँको म्हणाला, “िसे नाही, िुमिे ‘रेखाशं’ म्हणजे काय, हे मला कळि नाही. असला चकिकट 
शब्द  मी माझ्या आयुष्ट्याि कधी ऐकला नाही.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “रेखाशं म्हणजे दभर अंिर. िुला हा 
शब्द कळला नाही यािे मला नवल वाटि नाही. कारण िुला लॅचटन िाषा माहीि असण्यािी गरज नाही. 
पण िुला असे काही अडाणी घमेंडनंदन िेटिील की, ज्यानंा काही कळि नसिाना आपल्याला सारे काही 
कळि असल्यािे सोंग िे आणिाि.” सँको म्हणाला, “महाराज, आिा जनावरे बाधंली आहेि, पुढे काय 
करावयािे?” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “आिा आपण ईश्वरावर हवाला ठेवभन होडीिा नागंर उिलभ  
या–स्पष्टि सागंावयािे िर आपण होडीि बसभ या, आचण दोरखंड कापभन टाकभ  या.” 

 
असे म्हणभन त्यानंी होडीि उडी टाकली आचण दोर कापला. त्यापभवी सँको त्यांिे मागोमाग गेला. 

मग नदीच्या प्रवाहाि िी होडी चकनाऱ्यापासभन हळुहळभ दभर गेली. आिा आपण नदीच्या मध्यावर आलो 
आहोि, असे जेव्हा सँकोला चदसले िेव्हा िो िीिीने कापभ लागला. डॅपल ओरडि आहे आचण रोचझनाटं 
मु्ि होण्यासाठी धडपडि आहे, हे पाहभन त्याच्या जीवाला फार दुेःख झाले. िो म्हणाला, “महाराज, माझा 
गरीब डॅपल कसा ओरडि आहे िे ऐका. आपण त्याला सोडले म्हणभन िो चवलाप करीि आहे. िसेि चबिारा 
रोचझनाटं आपला लगाम िोडण्यासाठी जोराने कसा धडपडि आहे, हेही पहा. आपल्यामागे येण्यासाठी िो 
बेफाम झाला आहे. थाबंा! थाबंा! माझ्या गरीब लचडवाळ दोस्िांनो, िुम्ही जेथे आहा, िेथेि शािंिेने राहा. 
आपल्या दुेःखद चवयोगािे कारण असणारी ही वडेगळ लहर पस्िावा पावभन जेव्हा नष्ट होईल, िेव्हा िुमच्या 
गोड सहवासािा लाि आम्हाला पुनेः चमळेल.” असे म्हणभन िो हंुदके देि देि मोठ्याने आक्रोश करू 
लागला. िे डॉन चक्व्झोट यानंा सहन होईना. त्याच्याकडे रागाने पाहभन िे म्हणाले, “अरे चित्र्या सश्या, 
िुला कशािी िीिी वाटिे? िभ का ओरडिोस? िुझ्या पाठीमागे कोण लागले आहे? अरे नीि िेकडा, 
घाबरट उंदरा, िुला कोण इजा करीि आहे? चित्र्या, िुझे हृदय काय लोण्यािे आहे? अरे हीन असंिुष्ट 
प्राण्या, िुला काय कमी आहे? चरफेन पवयिाच्या खडबडीि खडकावरून अनवाणी िढभन जाण्यािे िुझ्या 
नचशबी आले, िर िभ काय म्हणशील? अरे, एखाद्या सरदाराप्रमाणे िभ येथे रुबाबाि बसला आहेस. िुझ्या 
दोन्ही बाजभस रम्य व चवपुल प्रदेश आहे. िभ जर या आनंददायक नदीच्या प्रशािं प्रवाहािभन हळभहळभ वहाि 
गेलास, िर मुय समुद्राला लौकरि जाऊन पोहिशील. आिापयंि आपण दीड दोन हजार कोस नदीिभन 
खाली आलो आहोि. येथील अक्षाशं मोजण्यािे यंत्र माझ्याजवळ असिे, िर आपण चकिी पुढे आलो हे मी 
िुला सहज साचंगिले असिे. दोन धु्रवानंा सारया अंिरावर छेदभन जाणारी अयन रेषा आपण ओलाडंली 
आहे की लौकरि ओलाडंणार आहोि; हे मला थोडेफार कळिे.” 

 
सँको म्हणाला, “आपण म्हणिा त्या रेषेपयंि आपण जाऊन पोहोिलो, म्हणजे आपण चकिी दभर 

गेलो असे होईल?” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “खभपि दभर, मी म्हणिो त्या रेषेखाली आपण आलो, म्हणजे 
आपण या िभगोलािा अधा िाग आक्रचमल्यासारखे होईल. जगािील महान चवश्वशास्त्रज्ञ टॉलेमी याच्या 
पद्धिीप्रमाणे आचण गणनेप्रमाणे हा िभिाग िीनश ेसाठ अंशािंा आहे.” सँको म्हणाला, “हायरे दैवा, िुम्ही 
िर आपल्या बोलण्याला प्रमाण म्हणभन िल्या टॉल्मेसारया शहाण्या माणसाला त्याच्या ‘िजंन’–कंुडाचद 
सटरफटरसह–माझ्यापुढे उिे केले आहे.” सँकोच्या िुका ऐकभ न डॉन चक्व्झोट यानंी स्स्मि केले आचण िे 
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पुढे म्हणाले, “ईस्ट इंडीजला जाण्यासाठी जे स्पॅचनश लोक आचण इिर माणसे कॅचडझला जहाजावर 
िढिाि, त्यानंा आपण चवषुववृत्तािी रेषा ओलाडंली की काय हे जाणण्यािी इच्छा असिे. त्यांिा नेहमीिा 
चशरस्िा असा आहे की, त्यासाठी आपल्या जहाजावरच्या खलाशाचं्या अंगावर एखादी ऊ जीविं आहे का हे 
पाचहले म्हणजे झाले. िी रेषा त्यानंी ओलाडंली असेल, िर त्यानंा जहाजाि एकही ऊ आढळि नाही–मग 
त्यासाठी त्यानंी िारंिार सोने चदले, िरी िी सापडि नाही. म्हणभन सँको, िभ हे लक्षाि घे की, िुझ्यािोविी 
अद्याप एखादी ऊ कहडिाना जर िुला आढळली, िर अजभन आपण त्या रेषेच्या पलीकडे गेली नाही असे 
समज. पण जर िी आढळली नाही, िर आपण िी रेषा ओलाडंली हे नक्की.” सँको म्हणाला, “आपल्या या 
साऱ्या बोलण्यािील एका शब्दावरही माझा चवश्वास बसि नाही. िथाचप आपण सागंिा िसे मी करीन. पण 
महाराज, पुनेः चविार करिाना मला असे वाटिे की, हा वाद करण्यािी काय गरज आहे? आपण 
चकनाऱ्यापासभन पंिवीस वार सुद्धा दभर आलो नाही, हे माझ्या दोन्ही डोळ्यानंी मला चदसि नाही काय? 
पहा, पहा, आपण रोचझनाटं आचण डॅपल यानंा जेथे सोडले िेथेि िे आहेि. आचण एकंदर प्रकरणािा मी 
बारकाईने चविार करून आपल्याला शपथेवर सागंिो की, गोगलगाय चजि्या वगेाने दौडि जाईल ककवा 
मंुगी चजि्या जलदीने पळि जाईल, त्यापेक्षा अचधक त्वरेने आपण िाललो नाही.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “आिा आणखी काही बोलभ  नकोस. मी साचंगिला िसा प्रयोग कर आचण 

बाकीिे सारे सोडभन दे. आकाशािील आचण परृ्थवीवरील गोल ज्यािें बनलेले असिाि, त्या रेषा, ग्रहणे, दोन 
धु्रव, ग्रह, अक्षाशं–रेखाशं, बारा राशी क्राचंिवृत्त, चवषुववृत्त, दचक्षणायन–उत्तरायण यािंी िुला काहीि 
माचहिी नाही. या सवांिी–ककवा चनदान काहींिी–माचहिी िुला असिी, िर आपण कोणत्या अक्षाशं–
रेखाशंािभन पार पडलो आचण कोणत्या नक्षत्र–पुजंानंा आपण मागे टाकले, हे िुला स्पष्टपणे कळले असिे. 
म्हणभन मी िुला पुनेः सागंिो की, िभ आपली अंग–झडिी घे. एखाद्या पाढंऱ्या कागदाच्या िुकड्यावर ऊ 
जशी चदसि नाही, िशी िुझ्या अंगावर नसेलि अशी मला खात्री नाही.” त्यानंिर सँकोने आपल्या मानेच्या 
डाव्या बाजभकडे आपला हाि अत्यंि काळजीने नेला आचण िेथे थोडा वळे िो हालचवला. मग त्याने आपले 
डोके वर केले आचण आपल्या मालकाच्या मुदे्रकडे िचकि दृष्टीने पहाि व मानेवरून काही वस्िभ बाहेर 
काढीि िो म्हणाला, “पहा, पहा, महाराज, िुमिा चनयम िरी िुकीिा असेल, नाही िर, िुम्ही 
साचंगिलेल्या जागेपासभन आपण पुष्ट्कळ मैल दभर गेलेले असभ.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िे कसे? सँको, 
िुला काही गवसले की काय?” सँको म्हणाला, “होय, होय, महाराज, मला पुष्ट्कळ गवसले.” असे म्हणभन 
त्याने आपली बोटे हालचवली आचण झाडली. नंिर त्याने आपला सारा हाि नदीि धुिला. त्या नदीच्या 
प्रवाहािभन िी होडी हळुहळभ िालली होिी. चिला कोणी गुप्ि जादभगार ककवा अज्ञाि श्िी िालवीि होिी 
असे नव्हे, आिापयंि शािं व संथ असलेल्या नदीच्या प्रवाहानेि िी होडी ढकलली जाि होिी. 

 
यावळेी नदीच्या मध्यिागी दोन मोठ्या पाणि्या असल्यािे त्याचं्या नजरेस पडले. त्या चदसिाि 

डॉन चक्व्झोट आपल्या सेवकाला पािारून म्हणाले, “अरे माझ्या सँको, पहा, पहा, पलीकडे असलेले िे 
शहर ककवा चकल्ला िुला चदसिो काय? िेथेि कोणी चशलेदार संकटाि सापडलेला असेल ककवा कोणी 
राणी वा राजकन्या डाबंभन ठेवलेली असेल. त्याचं्या साहाय्यासाठीि मला चिकडे नेले जाि आहे.”  सँको 
म्हणाला, “शहर ककवा चकल्ला या िुमच्या म्हणण्यािा अथय काय? हाय रे दैवा! अहो, धान्य दळण्यासाठी 
नदीच्या मध्यिागी उिारलेल्या त्या पाणि्या आहेि–दुसरे काही नाही–हे िुम्हाला कळि नाही काय? 
महाराज, आपल्या िोंडावर नाक आहे, हे चजिेक स्पष्ट आहे, चििकेि हेही उघड आहे.” डॉन चक्व्झोट 
यानंी उत्तर चदले. “सँको, शािं रहा, त्या पाणि्यासारया चदसिाि हे मी कबभल करिो, पण त्या िशा 
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नाहीि. मी यापभवीि िुला चकिी िरी वेळा सांचगिले नाही काय की, हे जादभगार आपल्या इच्छेप्रमाणे 
कोणत्याही वस्िभिे रूप बदलिाि आचण िी वस्िभ उलटीपालटी करिाि. िे आपले जीवन बदलभ शकि 
नाहीि, पण सोंग घेऊन आपले रूप मात्र बदलभ  शकिाि. माझे एकमेव आशा–स्थान असलेल्या 
डस्ल्सचनयािे चवद्रभप रूपािंर हे यािे उदाहरण होय.” 

 
आिा िी होडी प्रवाहाच्या अगदी जोराि सापडली आचण म्हणभन पभवीपेक्षा जरा जलद िालभ  लागली. 

पाणिक्कीवरील लोकानंा िी होडी आपल्या चगरणीच्या थेट िक्रावर वहाि वहाि येि असल्यािे चदसले. 
म्हणभन चिला थाबंचवण्यासाठी लाबं लाबं वासे घेऊन िे बाहेर आले. त्याचं्या िेहऱ्यावर आचण कपड्यावर 
धान्यािे पीठ साडंलेले होिे, म्हणभन त्यािें रूप अत्यंि चवलक्षण चदसि होिे. श्य चिि्या जोराने ओरडभन 
िे म्हणाले, “अरे, कोण आहे िेथे? सैिान आला आहे की काय? होडीिील िुम्ही माणसे वडेी आहाि 
काय? थाबंा, थाबंा, नाही िर िुम्ही पाण्याि बुडाल ककवा या चगरणीच्या िाकानंी िुमिा िक्कािभर होईल.” 
डॉन चक्व्झोट त्या चगरणीवाल्यावर नजर टाकभ न म्हणाले, “सँको, मी िुला साचंगिले नव्हिे का, जेथे माझे 
शस्त्रसामर्थयय दाखचवणे जरूर आहे अशा चठकाणी आपण पोहोिभ?” माझ्याशी टक्कर देण्याला हे नालायक 
लोक, हे ियंकर बदमाश पुढे सरसावले आहेि! माझी वाट अडचवण्यास ही चकिी चपशाच्चे पुढे आली आहेि! 
अरे, यािंी शरीरे िरी चकिी चवद्रभप आहेि पहा– केवळ बागुलबुवा आहेि. पण नीिानंो, िुमिे सारे प्रयत्न 
चकिी फोल आहेि हे मी िुम्हाला दाखवभन देिो.” 

 
नंिर होडीि उिे राहभन त्यानंी संिप्ि सुराि त्या चगरणीवाल्यांना धमकावण्यास सुरवाि केली. िे 

ओरडले, “अरे क्षदु्र गुलामानंो! जगािील नीि आचण बेछभ ट मभखांनो, िुम्ही आपल्या चकल्ल्याि ककवा 
िुरंुगाि ज्या बचंदवान माणसाला डाबंभन ठेवले आहे आचण ज्यािा छळ िालचवला आहे, त्याला ित्काळ 
बधंमु्ि करा–मग िो उच्च कुळािील असो ककवा अधम कुळािील असो. अरे, मी ला मािंा येथील डॉन 
चक्व्झोट आहे. मला ‘कसहािा चशलेदार’ म्हणिाि. दैवी आजे्ञने हे साहसी कृत्य सुखाने चसद्धीस नेण्यािे 
कायय माझ्यासाठी राखभन ठेवलेले आहे.” असे म्हणभन त्यानंी आपली िलवार उपसली आचण चििे वार 
हववेर करण्यास सुरुवाि केली–जणभ काही चगरणीवाल्याशी त्यािें प्रत्यक्ष युद्धि जंुपले आहे. त्यािें 
मभखयपणािे शब्द त्यानंी ऐकले, पण त्यानंा त्यािंा काहीि बोध झाला नाही. िी होडी थाबंचवण्यासाठी िे 
हािाि उंि काठ्या घेऊन उिे राचहले. आिा िी होडी चगरणीच्या िटाजवळ आली होिी आचण वगेवान 
प्रवाहामध्ये व िक्राचं्या अरंुद पट्ट्ट्यामध्ये सापडण्याच्या बेिाि होिी. 

 
मध्यंिरीच्या काळाि सँकोने गुडघे टेकभ न िस््ििावाने प्राथयना करण्यास प्रारंि केला, “देवा! आिा ं

एकदािं िभ मला या प्रिडं संकटािभन वािव रे!” आचण काय सागंाव?े त्याच्या प्राथयनेला िागंले फळ आले. 
कारण, चगरणीवाल्याने आपल्या काठ्यानंी िी होडी थाबंचवली, पण िी उलटली. त्यामुळे डॉन चक्व्झोट व 
सँको नदीि पडले. चशलेदारजींना बदकाप्रमाणे पोहावयास येि होिे, हे ठीक आहे. पण त्याचं्या अंगावरील 
चिलखिाच्या वजनामुळे िे दोनदा बुडभन नदीच्या िळाशी गेले. त्या चगरणीवाल्यानंी पाण्याि बुडी मारली 
नसिी आचण त्या धन्याला व सेवकाला बाहेर खेिभन काढण्यािा प्रयत्न केला नसिा, िर त्या दोघाचं्याही 
आयुष्ट्यािा गं्रथ िेथेि आटोपला असिा. पण वजन उिलणाऱ्या यंत्राप्रमाणे त्यानंी त्यानंा वर उिलभन 
काढले. 
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त्या दोघानंा चकनाऱ्यावर जोराने ओढभन नेण्याि आले. त्यावळेी िे िहानेल्यापेक्षा चिजभन किबि 
झाले होिे. सँकोने पुनेः गुडघे टेकले आचण हाि व डोळे उंिावभन त्याने परमेश्वरािी मनापासभन प्राथयना केली 
की, “प्रिो! माझ्या धन्याच्या मभखय व साहसी कृत्यापासभन मला यापुढे वािीव रे बाबा!” 

 
आिा त्या होडीिे मालक असलेले कोळी िेथे आले. आपल्या होडीिे िुकडे िुकडे झालेले पाहभन िे 

सँकोवर िुटभन पडले आचण त्याला बदडभ  लागले. आपल्या होडीिे नुकसान िरून देण्यािी मागणी त्यानंी 
त्याच्याकडे व त्याच्या मालकाकडे केली. त्यािें आपण काहीि नुकसान केले नाही, अशा चनर्मवकार िावनेने 
आचण मोठ्या गािंीयाने त्यानंी त्या चगरणीवाल्यानंा आचण कोळ्यानंा साचंगिले, “या चकल्लय्ाि अन्यायाने 
ज्यानंा डाबंभन ठेवण्याि आले आहे, त्यानंा िुम्ही जर सरळपणाने सोडले, िर मी होडीिे पैसे द्यावयास 
ियार आहे,” िे ऐकभ न चगरणीवाला म्हणाला, “अरे वेड्या, कोण माणसे आचण कसला चकल्ला? आमच्या 
चगरण्यामंध्ये पीठ दळभन घेण्यासाठी जे लोक आपले धान्य आणिाि, त्यानंा येथभन पळवभन नेण्यािा िुमिा 
चविार आहे काय?” 

 
डॉन चक्व्झोट स्विेःशी म्हणाले, “मानव–जािीिी खरवड असलेल्या अशा या माणसािंी आजयव े

करून त्यानंा एखादे शुि व उदार कृत्य करावयास लावण्यािी आशा धरणे, हे एखाद्या दगडी कििीपुढे 
प्रविन करण्याइिकेि व्यथय आहे. या साहसी कृत्यामध्ये दोन शहाण्या जादभगारािंा सामना िाललेला 
चदसिो. एक दुसऱ्याला अडवीि आहे. एकाने मला होडी चदली, िर दुसऱ्याने मला िीि बुडचवले. ईश्वर 
आम्हास िागंले चदवस दाखवो! येथे शहाला प्रचिशह आहे. या जगाि एकाने दुसऱ्यािे कायय उलथभन 
पाडावे, िर दुसऱ्याने, उलट पचहल्यािे. बरे आहे, मी अचधक काही करू शकि नाही.” नंिर आपला 
आवाज िढवभन आचण त्या पाणि्याकडे दृष्टी रोखभन िे म्हणाले, “अरे माझ्या चप्रय चमत्रानंो, या िुरंुगाि 
बचंदवान झालेले िुम्ही कोणीही असा, िुम्ही मला क्षमा करावी अशी माझी प्राथयना आहे. माझ्या आचण 
आपल्या दुदैवाने असे चनचिि केलेले चदसिे की, मी िुम्हाला िुमच्या बचंदवासािभन मु्ि करू नये. िे काम 
दुसऱ्या कोणा िरी चशलेदारासाठी राखभन ठेवलेले असाव.े”असे म्हणभन त्यानंी त्या कोळ्याशी समेट केला 
आचण होडीिी नुकसान–िरपाई म्हणभन त्यानंा पन्नास रील देण्यास सँकोला हुकभ म चदला. सँकोने मोठ्या 
नाखुशीने िे पैसे काढले, आचण त्याहभन अचधक नाखुशीने िे त्यानंा चदले. त्यावेळी िो आपल्या ओठामंध्ये 
पुटपुटला, “अशा दोन मोचहमा चनघाल्या की आमच्या पैशािा सारा साठा खलास!” 

 
मानवी प्रजेिील हे दोन चवचित्र अविार पाहभन िे कोळी व चगरणीवाले यानंा आियय वाटल्यावािभन 

राचहले नाही. त्या दोघापंैकी कोणीही इिर माणसाप्रमाणे बोलि नव्हिा की वागि नव्हिा. डॉन चक्व्झोट 
याचं्या बेफाम बोलण्यािा अथय काय, यािा त्यानंा काहीि अंदाज करिा येईना. म्हणभन त्या दोघानंा वडेे 
मानभन िे िेथभन चनघभन गेले–चगरणीवाले आपल्या चगरण्याकडे आचण कोळी आपल्या झोपड्याकडे. डॉन 
चक्व्झोट आचण सँको हेही चनबुयद्ध जनावराचं्या जोडीप्रमाणे आपल्या जनावराकंडे गेले. अशा प्रकारे 
मंिरलेल्या होडीिी मोहीम समाप्ि झाली. 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि ३० 
 

णिकारी सुांदरीिी डॉन णिक्झोट याांचा घडलेला प्रसांग 
 

चिजलेल्या शचररानंी आचण दुेःखी मनानंी चशलेदार व सेवक रोचझनाटं य डँपल याचं्याकडे परि 
गेले. त्या दोघापंैका सँको मनाने अचधक खिलेला होिा. त्यािे चित्त थाऱ्यावर नव्हिे. आपला पैसा 
गमावला यािे दुेःख त्याच्या अंिेःकरणाला फार झाले. आपल्या हृदयाच्या र्िाइिके ककवा आपल्या 
डोळ्याचं्या बाहुल्याइंिके िो पैशाला जपि असे. थोड्याि सागंायिे िर, एकमेकाशी काही न बोलिा िे 
त्या सुप्रचसद्ध नदीपासभन चनघाले आचण घोड्याजवळ गेले. डॉन चक्व्झोट आपल्या स्वच्छंद कल्पना–
िरंगाि बुडभन गेले आचण सँको आपल्या बढिीच्या चविाराि बुडाला. आपली बढिी अजभन फार दभर आहे, 
असे त्याला वाटले. िो चकिीही मभखय असला िरी त्याला हे स्वच्छ चदसभन आले की, आपल्या धन्यािी 
सारी–चनदान बहुिेक सारी–कृत्ये केवळ मभखयपणािी आहेि. म्हणभन धन्यापासभन चनसटभन आपल्या घरी 
जाण्याच्या संधीिी िो वाट पहाि होिा. आणखी काही चहशबे न करिा ककवा चनरोप घेण्यािा उपिार न 
करिा िो चनघभन जाणार होिा. पण त्याच्या अपेके्षपेक्षा िागंला प्रसंग दैवाने त्याच्यापुढे वाढभन ठेवलेला 
होिा.  

 
दुसरे चदवशी संध्याकाळिे सुमारास असे घडले की, िे दोघे जंगलािभन बाहेर येि असिाना डॉन 

चक्व्झोट यािंी दृष्टी एका चहरव्यागार मदैानावरून चफरली. त्याच्या दभरच्या टोकाशी त्यानंा काही माणसािंा 
समभह चदसला. जवळ जाऊन पाचहल्यावर त्यानंा वाटले, ही घरंदाज माणसे असावीि आचण 
करमणुकीसाठी िी बचहरी ससाण्यािी चशकार करीि असावीि. आणखी जवळ गेल्यावर त्यानंा एक अत्यंि 
संुदर स्त्री चदसली. हळुहळभ िालणाऱ्या पाढंऱ्या घोडीवर िी बसलेली होिी. त्या घोडीच्या अंगावर चहरवा 
साज घािलेला होिा आचण खोचगरावरील कापड जरीिे होिे. खुद्द त्या स्त्रीिा वशे चहरव्या रंगािा होिा. िो 
इि्या िारी ककमिीिा व डामडौलािा होिा की, त्याहभन अचधक संुदर जगाि दुसरे काही असभि शकणार 
नाही. आपल्या डाव्या मुठीवर चिने बचहरीससाणा धारण केलेला होिा. त्यावरून डॉन चक्व्झोट यानंी 
अनुमान केले की, ही स्त्री कुलवंिािी असावी–चिच्याबरोबर असणाऱ्या पथकािी स्वाचमनी असावी–आचण 
खरोखर िी िशीि होिी. िेव्हा आपल्या सेवकाला हाक मारून िे म्हणाले, “माझ्या बाळा सँको, मुठीवर 
बचहरीससाणा घेिलेल्या व िट्टावर बसलेल्या त्या मचहलेकडे धावि जाऊन चिला सागं, ‘कसहािा चशलेदार’ 
मी बाईसाहेबानंा अदबीने सलाम करिो. आपली मजी असेल िर आपण मला आज्ञा करावी. िी 
स्वीकारण्यास मला अचिमान वाटेल. आपली सेवा करण्यािी आचण आपल्या कोमल हस्िािें िुंबन घेण्यािी 
मला अनुज्ञा द्यावी. पण सँको, िभ हा माझा संदेश नीट पोहोिचवण्यािी काळजी घे आचण मी केलेल्या 
प्रशस्िीमध्ये िुझ्या म्हणींिी िरिी करू नकोस.” 

 
सँको म्हणाला, “हे मला कशाला सागंिा? शब्दाचं्या िरिीबद्दल आपण मला काही सागंण्यािी 

गरज नाही. उच्च दजाच्या सामर्थययशाली मचहलेकडे आपला दभि म्हणभन यापभवी मी कधी गेलो नाही काय?” 
डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िसा िभ कधी माझ्यासाठी िरी गेल्यािे मला माहीि नाही. मी िुला डल्सीचनयाकडे 
पाठचवले होिे, िेवढाि एक प्रसंग मला आठविो.” सँको म्हणाला, “असेल, असेल, िसे असेल. पण िोख 
पैसे िुकिे करणाराला जामीनािी गरज नसिे. जेथे आहे लयलभट, िेथे पाहुण्यानंा येि नाही खभट. यािा 
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अथय इिकाि की, िुम्ही मला काही सागंण्याचशकचवण्यािी गरज नाही. कारण मी जरी मभखय चदसि असलो, 
िरी मला प्रत्येक गोष्टीिी थोडी थोडी माचहिी आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “ठीक, ठीक. माझा त्यावर 
चवश्वास आहे. जा िर मग िागंल्या मुहभिावर. ईश्वर िुला स्फभ िी देवो आचण वाट दाखवो.” 

 
सँको आपल्या गाढवावर िढला. त्याने डॅपलला पभवीिी मंदगचि टाकभ न वगेाने दौडावयास लावले. 

त्या संुदर चशकारी स्त्रीपाशी जािाि िो गाढवावरून खाली उिरला आचण गुडघे टेकभ न म्हणाला, “संुदर 
बाईसाहेब, पलीकडे उिा असलेला आचण‘कसहािा चशलेदार’ म्हणभन ओळखला जाणारा चशलेदार माझा 
धनी आहे. मी त्यािा शागीदय आहे आचण माझे नाव सँको पँझा आहे. या ‘कसहाच्या चशलेदाराला’ कालपयंि 
‘दुेःखी िेहऱ्यािा चशलेदार’ म्हणि असि. त्याने आपल्यासाठी माझ्यापाशी असा चनरोप चदला आहे की, 
आपण कृपा करून आपल्या स्वगीय रूपािी सेवा करण्यािी अनुज्ञा द्यावी. आपला ‘कायमिा गुलाम’ व्हाव े
एवढीि माझी मनीषा आहे. िरी त्यासाठी बाईसाहेबानंी आपल्या मजीनुसार परवानगी द्यावी. स्विेःच्या 
कल्याणासाठीि आपण िे केल्यासारखेहोईल आचण मी िे आपल्या परम दयाळभपणािे चिन्ह समजेन.” िी 
स्त्री म्हणाली, “इमानी सेवका, अगदी बरोबर. अशा राजदभिाच्या अंगी जे जे शोचिविं गुण असाव ेलागिाि, 
त्यािंा उपयोग करून िभ आपले कियव्य िोखपणे पार पाडले आहेस. ऊठ, कृपा करून ऊठ. ‘दुेःखी 
िेहऱ्याच्या चशलेदारा’ िी कीिी आचण गुणवत्ता आम्हाला अपचरचिि नाहीि. अशा थोर चशलेदाराच्या 
शागीदाने गुडघे टेकभ न राहाव े हे मुळीि योग्य नाही. म्हणभन ऊठ आचण आपल्या धन्याला कळव की, 
आपल्या संगिीिा मान आपण आम्हासं द्यावा. माझे यजमान ड्यभक व मी जवळि असलेल्या आमच्या घरी 
त्यािंा सन्मान करू.” 

 
सँको उठला. चिच्या सौंदयापेक्षा चिच्या सौजन्याने िो अचधक चवस्स्मि झाला. त्यािही आपल्या 

धन्यािे गुण चिला अपचरचिि नाहीि, हे समजल्यामुळे िर िो अचधकि िचकि झाला. चिने आपल्या 
धन्याला ‘कसहािा चशलेदार’ म्हणभन न संबोचधिा ‘दुेःखी िेहऱ्यािा चशलेदार’ म्हणभन का म्हटले, यािे त्याला 
आियय वाटले नाही, कारण ‘कसहािंा चशलेदार’ ही पदवी डॉन यानंी नुकिीि धारण केली होिी. िी डिेस 
म्हणाली, (चििी चवचशष्ट पदवी आपल्याला अद्याप माहीि नाही) “ला मािंा येथील सुचवयाि ‘डॉन 
चक्व्झोट’ या नावाने ज्यािा इचिहास छापभन प्रचसद्ध झाला आहे, िो िुझा धनीि ना? त्याच्या पे्रमािी 
स्वाचमनी टोबोसोिी डल्सीचनया नावािी कोणी िरुणी आहे, हे खरे ना?” सँको म्हणाला, “अगदी बरोबर. 
िेि हे चशलेदार. आचण त्या गं्रथाि नोंदलेला असेल–ककवा असावा–िो त्यािा शागीदय, सँको पँझा, मी 
स्िेःि आहें. छापखान्याि–त्या पाळण्याि–माझे नाव बदलले नसेल, असे मी समजिो.” डिेस म्हणाली, 
“हे सारे ऐकभ न मला अचिशय आनंद वाटिो. चमत्रा पँझा, जा िर मग आचण आपल्या धन्याला सागं, 
‘आमच्या प्रदेशाि आपण आला, म्हणभन मी आपले अचिनंदन करिे. आपले स्वागि असो. आपल्या 
आगमनाच्या वािेने दुसऱ्या कोणत्याही वािेपेक्षा मला अचधक आनंद झाला आहे, हे िभ त्यानंा माझ्या विीने 
ठामपणे सागं.” 

 
या आनंददायक उत्तराने अत्यंि हषय पावभन सँको आपल्या धन्याकडे परि गेला आचण िी थोर स्त्री 

आपल्याला काय म्हणाली, हे सवय त्याने त्यानंा जसेच्या िसे साचंगिले. चििे महान लावण्य आचण 
सौजन्यपभणय स्विाव यािें वणयन आपल्या चवदभषकी िाषेि करून त्याने चिला अस्मानापयंि िढचवले. 
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या शुिारंिाने संिुष्ट होऊन डॉन चक्व्झोट खोचगरावर ऐटीने बसले, आपल्या पायािी बोटे त्यानंी 
चरचकबीि घट्ट रोवली व आपल्या मुदे्रला शोिेल अशा स्वरूपाि आपल्या चशरस्त्राणािा पुढील िाग ठेवला 
आचण रोचझनाटंला िेिचवले आचण मोठा आशावाद बाळगभन िे त्या डिेसच्या हस्िािे िुंबन घेण्यासाठी पुढे 
चनघाले. चिच्यापासभन सँको दभर जािाि, चिने आपल्या पिीला–ड्यभकला–बोलावभन घेिले आचण डॉन 
चक्व्झोटच्या दभिािा वृत्तािं त्याला साचंगिला. िेव्हा िी दोघे त्याचं्या आगमनािी आनंदाने व उत्सुकिेने 
वाट पाहभ लागली. या दोघाचं्या इचिहासािा पभवाधय ड्यभक व डिेस यानंी वािलेला असल्यामुळे त्यािंा 
पचरिय करून घेण्यास िे अत्यंि उत्सुक होिे. त्या दोघानंी असे ठरचवले की, हे चशलेदार आपल्याबरोबर 
चजिका काळ राहिील, त्या काळाि त्यानंा त्याचं्या इच्छेप्रमाणे वागभ द्यावयािे आचण साऱ्या बाबिीि त्यानंा 
आपण खभष करावयािे. चशलेदाराच्या पाहुणिारासाठी जरूर िे सवय उपिार आपण करू, असे िे म्हणाले. 
त्या उपिारािंी त्यानंा िागंली माचहिी होिी. कारण िशा प्रकारच्या पुस्िकािा त्यानंा िागंला पचरिय 
होिा. 

 
आिा डॉन चक्व्झोट आपल्या चशरस्त्राणािी झापड उिलभन जवळ आले. िे घोड्यावरून खाली 

उिरण्याच्या ियारीि आहेि, असे पहािाि त्यािंी चरकीब धरण्यासाठी सँको श्य चिि्या त्वरेने चिकडे 
गेला. पण दुदैव असे की, िो स्विेः गाढवावरून खाली उिरण्यासाठी आपला पाय खोगीरावरून काढीि 
असिाना पट्टयाप्रमाणे बाधंलेल्या दोरामध्ये त्यािा पाय चवलक्षण रीिीने गुरफटला गेला आचण िो त्याला 
काढिा येईना. म्हणभन िो टािेने लोंबकळि राचहला आचण त्यािे नाक जचमनीला टेकले. उलट डॉन 
चक्व्झोट यानंा अशी सवय होिी की, िे जेव्हा घोड्यावरून खाली उिरि, िेव्हा चरकीब सँको घट्ट धरून 
ठेवी. आिाही त्याने िसेि केले असेल, असे समजभन त्यानी आपला उजवा पाय खोगीरावरून वर घेिला. 
पण चरचकबीिा पट्टा नीट बाधंलेला नसल्यामुळे चशलेदारजी जचमनीवर कोसळले. िेव्हा िे शरमेने िभर 
झाले–गोंधळले आचण सँकोवर चशव्याशापािंी लाखोली वाहभ लागले–िे ओठािल्या ओठाि पुटपुटभ  लागले. 
सँकोिाही पाय अजभन अडकलेलाि होिा. 

 
त्या दोघािंी ही दुदयशा पाहभन ड्यभकने त्यानंा मदि करण्यािा आपल्या लोकानंा हुकभ म चदला. त्यानंी 

डॉन चक्व्झोट यानंा वर उिलले. पडल्यामुळे त्यािंी स्स्थिी अत्यंि वाईट झाली होिी. िरी लंगडि–
लंगडि डिेसला अचिवादन करण्यासाठी िे चनघाले. चिच्या घोड्याच्या पायाशी गुडघे टेकभ न िे अचिवादन 
करणार होिे. पण ड्यभक त्यानंा िसे करू देईना. घोड्यावरून खाली उिरून ड्यभकने डॉन चक्व्झोट यानंा 
आकलगन चदले आचण िे म्हणाले, “अहो, दुेःखी िेहऱ्यािे चशलेदारजी, माझ्या प्रदेशाि आपले प्रथम आगमन 
होण्यािे वळेीि आपली अशी दुघयटना घडावी, यािे मला दुेःख वाटिे. पुष्ट्कळ वळेा नोकराचं्या 
हयगयीमुळेि िीषण अपघाि घडभन येिाि.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “हे उदार राजपुत्रा, येथे माझ्यावर 
जी आपत्ती कोसळली, चििे मला मुळीि वाईट वाटि नाही. कारण महाराजाचं्या दशयनािे सौय मला येथे 
लािले. मी जरी अगदी परृ्थवीच्या केन्द्राि जाऊन पडलो असिो, िरी आपल्या या मुलाखिीच्या बळाने पुनेः 
वर आलो असिो. माझा सेवक–िळपट होवो त्यािे! –आपल्या चिखट चन मोकाट चजिेला सैल सोडिो, 
पण खोगीर काही घट्ट बाधंीि नाही. पण मी जचमनीवर पडलेला असलो, िाठ उिा असलो, घोड्यावर 
बसलेला असलो ककवा पायी िालि असलो, िरी महाराजाचं्या आजे्ञिे पालन मी सदैव करीि राहीन–
िसेि आपल्या सुयोग्य धमयपत्नीच्या–डिेसच्या–सेवेस सदा चसद्ध असेन. त्यानंा मी ‘सुयोग्य’ म्हटले, िे 
अगदी खरे आहे. ‘सौंदयय–सम्राज्ञी’ ककवा ‘सौजन्य–सम्राज्ञी’ असे त्यानंा म्हणणेि योग्य.” ड्यभक म्हणाला, 
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“मला क्षमा करा. अहो ला मािंा येथील माननीय डॉन चक्व्झोट, जेथे अचद्विीय डल्सीचनयािे स्मरण होि 
आहे, िेथे इिर सवय सौंदययविींिी प्रशसंा चवसरली पाचहजे.” 

 
आिा सँको त्या बधंनािभन मोकळा झाला होिा. आपल्या धन्याने उत्तर देण्याआधी िो डिेसजवळ 

उिा राहभन म्हणाला, “महाराणीसोहेबािंी परवानगी असेल िर मी असे सागंभ इस्च्छिो की, टोबोसोिी 
डल्सीचनया ही अत्यंि संुदर व देखणी आहे, हे कोणालाि नाकारिा येणार नाही–स्पेनमधील कोणत्याही 
िागाि नाकारिा येणार नाही, हे मी ठामपणे सागंिो. पण अशी म्हण आहे ना, ‘कल्पनाही नसिे चिथभन ससा 
बाहेर पडिो.’ िुमिे जाडेजाडे पचंडि म्हणिाि, चजला िुम्ही चनसगयदेविा म्हणिा, िी कंुिारासारखी आहे. 
ज्याला एक िागंले मडके बनचविा येिे, िो दोन–िीनश े मडकी घडवभ शकेल. यािा अथय असा की, या 
राणीसाहेब टोबोसोच्या डल्सीचनयापेक्षा सौंदयाि अणुमात्र कमी नाहीि.” नंिर डॉन चक्व्झोट हे स्विेः 
डिेसला उदे्दशभन म्हणाले, “महाराणीसाहेबानंी हे लक्षाि घ्याव े की, माझ्या सेवकासारखा सिि बडबड 
करणारा आचण आपल्या शागीदयपणािी ऐट चमरचवणारा दुसरा सेवक कोणाही चशलेदाराला कधी चमळाला 
नसेल. आपल्या सेविे काही काळ काढण्यािा मान मला लािला िर माझे हे बोलणे खरे असल्यािे 
आपल्या ध्यानी येईल.” 

 
डिेस म्हणाली, “सँको इमानी आहे आचण अचिमानी पण आहे, यािा मला आनंद वाटिो. त्याच्या 

शहाणपणािीि ही ििुर खभण आहे. कारण महाराज, आपल्याला हे माहीि आहे की, अचिमान ककवा ऐट ही 
मर्थथड डो्याच्या माणसाला कधी असि नाहीि. म्हणभन सँको जर आनंदी–चवनोदी असेल, िर िो 
बुद्धीमानही असला पाचहजे हे मी खात्रीने सागंिे.” डॉन चक्व्झोट यानंी पुष्टी जोडली, “बाईसाहेब, िो 
वटवट करणाराही आहे.” ड्यभक म्हणाला, “मग फारि िागंले. जो माणभस िािुयाने बोलिो िो चकिीही 
बोलला िरी थोडेि. पण येथे आपला वेळ कशाला वाया घालवायिा? दुेःखी िेहऱ्यािे चशलेदारजी, िला.” 
सँको म्हणाला, “ ‘कसहािा चशलेदार’ असे राजेसाहेबानंी म्हणावे– ‘दुेःखी िेहरा’ आिा काळाच्या 
पडद्यामागे गेला आहे; म्हणभन, ‘कसह’ खेळायला बाहेर येऊ द्याि.” ड्यभक म्हणाला, “ठीक िर! ‘कसहाच्या 
चशलेदारानंा’ मी प्राथयना करिो की, जवळि असलेल्या माझ्या चकल्ल्याि आगमन करण्यािी कृपा करावी. 
िेथे त्याचं्यासारया सुचवयाि माणसािा योग्य िो पाहुणिार केला जाईल. या मागाने प्रवास करणाऱ्या 
सवय चशलेदारानंा मी ककवा डिेस जे मान सन्मान देऊ शकि नाही, िे त्यानंा प्राप्ि होिील.” 

 
हे बोलणे होईपयंि सँकोने रोचझनाटंला ियार केले आचण त्यािे खोगीर घट्ट बाधंले. मग डॉन 

चक्व्झोट आपल्या घोड्यावर स्वार झाले आचण ड्यभक स्विेःच्या उमद्या घोड्यावर बसले. त्या दोघाचं्यामध्ये 
डिेस आपल्या िट्टावर होिी. िी चिघेजण चकल्ल्याकडे िालली. सँको आपल्याजवळ नेहमी असावा, अशी 
डिेसिी इच्छा होिी. कारण त्याच्या िुमिुरीि म्हणींिा पगडा चिच्या मनावर फार पडला होिा. सँकोिी 
आजयव ेकरण्यािी गरज नव्हिी. िो त्याचं्यामध्ये गदीने घुसला आचण त्याचं्या संवादािील िौथा िागीदार 
झाला. त्यामुळे ड्यभक व डिेस या उियिानंा मोठा संिोष वाटला. अशा िटकत्या चशलेदारजींिे आचण 
त्याचं्या धादंरट सेवकािे स्वागि आपल्या चकल्ल्याि करण्यािी संधी चमळाल्यामुळे, िे स्विेःला अत्यंि 
िाग्यवान समजि होिे. 
 

⊡ ⊡  



 

 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ३१ 
 

पुष्ट्कळ मोठमोठ्या गोष्टींचा परामिण 
 
आपल्यावर डिेसिी इिकी मेहेरबानी आहे हे पाहभन सँकोला अचिशय आनंद वाटला. डॉन डीएगो 

आचण बेचसल याचं्या घरी आपण जसे वागलो, त्याहभन वाईट प्रकारे आपण डिेसच्या चकल्ल्याि वागिा 
कामा नये, असे त्याने आपल्या मनास बजावले. खाण्याचपण्यािी लयलभट असावी असे त्याला नेहमी वाटे–
समृद्ध जीवनािा िो सच्चा दोस्ि होिा. म्हणभन जेव्हा जेव्हा िशा संधी त्याला चमळि, िेव्हा त्या पकडण्यास 
िो कधी िुकि नसे. 

 
आिा या इचिहासाि असे नमभद केलेले आहे की, िे दोघे चकल्ल्यापाशी जाऊन पोहोिण्यापभवी 

ड्यभक त्याचं्यापासभन दौडि पुढे गेला आचण डॉन चक्व्झोट याचं्याशी कसे वागावे, याच्या सभिना त्याने 
आपल्या नोकरानंा चदल्या. त्यामुळे चशलेदारजी वशेीपाशी येिाि न येिाि िोंि दोन मोिद्दारानंी त्यािें 
स्वागि केले. लालिडक सचॅटनीिा, रात्री घालण्याच्या आंगरयासारखा पायघोळ झगा त्यािें अंगावर 
होिा. त्या दोघानंी चशलेदारजींना ित्काळ आपल्या बाहभि घेिले आचण गाजावाजा न करिा त्यानंा त्याचं्या 
घोड्यावरून उिलभन जचमनीवर खाली ठेवले. िे म्हणाले, “महान् पराक्रमी महाराज, आिा आपण पुढे व्हा 
आचण डिेसना खाली उिरण्यास मदि करा.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट चिकडे गेले आचण िसे करू लागले. 
िेव्हा उियपक्षी अचिवादनािंी देवाण–घेवाण झाली आचण त्यानंी एकमेकािंा पुष्ट्कळ गौरव केला. पण 
शवेटी डिेसिाि चनग्रह यशस्वी झाला. आपल्या पिीच्या हािभनि आपण आपल्या िट्टावरून खाली उिरू 
असा चििा आग्रह होिा. “इि्या क्षुल्लक कामािा िार घेण्यािी िसदी आपल्यासारया थोर चशलेदारानंा 
मी देऊ शकि नाही यािी क्षमा असावी.” असे िी म्हणाली. िेव्हा ड्यभकने चिला खाली घेिले. आिा िे 
सवयजण एका प्रशस्ि पटागंणाि आले. िेव्हा दोन लावण्यविी युविी िेथे आल्या आचण त्यानंी डॉन 
चक्व्झोट याचं्या खादं्यावर उत्तम लाल रंगािा एक मोठा झगा टाकला. क्षणाधाि त्या पटागंणाच्या 
िोविालिे सगळे सज्जे स्त्री-पुरुषानंी गच्च िरून गेले. िी ड्यभकच्या घरािील माणसे होिी. “चशलेदारीिा 
िुरा व फुलोरा असलेल्या वीर-पुरुषािे स्वागि असो!” असा जयघोष त्यानंी केला. नंिर सवांनी नसले 
िरी बहुिेक सवय माणसानंी डॉन चक्व्झोट, ड्यभक व डिेस याचं्यावर गुलाबपाण्यािे कसिन केले. या सवय 
स्वागिामुळे डॉन यानंा मोठा आनंद वाटला. खरोखर त्यािंा हा पचहलाि असा चदवस होिा की, जेव्हा 
त्यानंा वाटले आपण खरेखुरे चशलेदार आहोि आचण आपली चशलेदारी म्हणजे केवळ कल्पनाचवलास नव्हे. 
प्रािीन काळी चशलेदारीच्या परंपरेिील आपल्या बाधंवािें जसे स्वागि झाल्यािे त्यानंी वािले होिे, िसेि 
थेट आपले स्वागि आज होि आहे, असा त्यािंा पक्का समज झाला. 

 
सँकोिा आनंद िर गगनाि मावनेा. त्यामुळे त्याने आपल्या चप्रय डॅपललाही सोडभन चदले आचण 

डिेसच्या जवळ राहभन इिर लोकाबंरोबर त्याने चकल्ल्याि प्रवशे केला. पण आपल्या लाड्या सोबत्याला 
एकटे सोडल्याबद्दल त्यािी बुद्धी त्याला टोिभ लागली. म्हणभन िो डिेसच्या लवाजम्यािील एका पभज्य चन 
वृद्ध दासीकडे गेला आचण चिच्या कानाि हळभि म्हणाला, “श्रीमिी गोझँलेस ककवा श्रीमिी–नाही, आपण 
आपले नाव मला कृपया सागंाल काय?” िेव्हा िी म्हािारी दासी म्हणाली, “माझे नाव डोन्ना रोचरगेझ डी 
चग्रजाल्व्हा. माझ्याशी िुमिे काय काम आहे?” सँको म्हणाला, “बाईसाहेब, माझी प्राथयना आहे की, आपण 
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चकल्ल्याच्या वशेीपाशी जाण्यािी िसदी घ्यावी. िेथे िुम्हाला माझे गाढव चदसेल. त्याला िबेल्याि नेऊन 
ठेवा ककवा िुमच्या घरी ठेवा. िो चबिारा प्राणी फार चित्रा आचण िेकड आहे. नवया चठकाणी िो एकटा 
राहभ शकणार नाही.” िेव्हा िी म्हािारी चिडभन म्हणाली, “नोकरापेक्षा मालकाला काही रीििाि नसेल, िर 
छानि वेळ आली म्हणायिी! अरे उमयट इसमा, िालिा हो येथभन. माझा उपमदय करण्यासाठी िुला ज्याने 
येथे आणले, त्याला चन िुलाही सैिान घेऊन जावो. अरे गधड्या, िुझ्या गाढवािी काळजी घेण्यासाठी 
दुसऱ्या बायािंा शोध अन्यत्र घे. अशी ढोरमेहनिींिी कामे आमच्यासारया कुलीन चस्त्रया करीि नाहीि, हे 
समजभन घे.” 

 
सँकोने उत्तर चदले, “बाईसाहेब, आपल्या नाकाला इि्या चमरच्या झोंबभन घेऊ नका. िुम्ही इिका 

चशष्टपणा करू नका. माझे काम िुमच्याइि्या दजाच्या माणसानंी केले आहे. माझ्या धन्याला जगािील 
सारे इचिहास–गं्रथ माहीि आहेि, िो माझा धनी मला सागंिो. जेव्हा सर लॅन्सेलॉट चब्रटनमधभन बाहेर 
आले, िेव्हा िरुणींनी त्यािंी काळजी घेिली आचण दासींनी त्याचं्या घोड्याकडे लक्ष पुरचवले. पण 
बाईसाहेब, मी खरे खरे सागंिो — मग त्यावर िुमिा चवश्वास बसो वा न बसो — सर लॅन्सेलॉटच्या 
घोड्यािी आचण माझ्या गाढवािी अदलाबदल मी कधीि करणार नाही.” िेव्हा िी दासी म्हणाली, “या 
माणसाच्या डो्याि मभखयपणा िरलेला चदसिो. ऐक, चमत्रा, िभ जर चवदभषक असशील िर आपली िेष्टा–
मस्करी त्या नोकरानंा दाखव. िे िुला िागंले पैसे देिील. पण िुझ्या खचजन्याि असिील त्या साऱ्या 
थट्टा–मस्करींना मी एक काडीसुद्धा देणार नाही.” सँको म्हणाला, “पुष्ट्कळ झाले, िुमिी इच्छाि असेल 
िर मी िुम्हाला गविािी काडीि देईन. हां, िी काडी िागंली चहरवीगार असेल. िुमिी काडी वाळलेली, 
सुकलेली असेल. बस्स करा. िुमिे वय साठ वषांिे असेल, म्हणजे िुम्ही मरणाच्या पंथास लागलेल्या 
असाल.” िेव्हा िी दासी रागाने थरथरि ओरडली, “अरे, राडंलेका, बदमाशा, मी म्हािारी आहे की नाही, 
हे देवाला माहीि आहे. माझ्या वयािा चहशबे िुझ्यासारया कंगाल माणसाला मी कधीि देणार नाही. 
लसभण – खाऊ माणसा, िालिा हो.” हे शब्द चिने इि्या मोठ्याने उच्चारले की, िे डिेसच्या कानी 
पडले. आपल्या दासीिा िेहरा इिका बदललेला आहे – रागाने लाल झालेला आहे – हे पाहभन “काय 
झाले?” असे चिने चविारले. िेव्हा िी दासी म्हणाली, “पहा बाईसाहेब, हा माणभस आपले गाढव िबेल्याि 
नेण्यास मला सागंि आहे. आचण वर एक चरकामटेकडी गोष्ट सागंि आहे की, कोणी एक लॅन्सेलॉट होिा 
आचण त्यािी काळजी चस्त्रया घेि असि चन त्याच्या घोड्यािी काळजी दासी घेि असि. मी त्याच्या 
मोिद्दारािे काम करीि नाही, म्हणभन हा बेशरम माणभस मला ‘म्हािारी’ म्हणि आहे.” 

 
डिेस म्हणाली, “काय ‘म्हािारी’ ? छेेः छेेः! कोणिीही स्त्री हा अपमान सहन करणार नाही. अरे, 

सच्चा सँको, िभ िुकलास. ही रोचिगेझ अत्यंि िरुण आहे. चिने हा जो लाबं झगा अंगावर घािला आहे िो 
म्हािारपणामुळे नव्हे, िर आपला अचधकार दाखचवण्यासाठी– फॅशन म्हणभन.” सँको म्हणाला, “यापुढे 
मला चजिका काळ जगिा येईल, चिि्या काळाि इिकी  िली बाई मला दुसरी िेटणार नाही. मी जर 
चििी काही खोडी काढली असेल, िर त्यािे कारण मला माझ्या गाढवाचवषयी स्विाविेःि फार पे्रम वाटिे 
हे होय. म्हणभन मला वाटले की, मी माझ्या गरीब जनावराला या मडॅम् रोचिगेझपेक्षा अचधक उदार स्त्रीच्या 
हािी सोपवभ शकि नाही.” डॉन चक्व्झोट वाकड्या नजरेने पहाि सँकोला म्हणाले, “अरे, या स्थानाला 
िुझे हे बोलणे शोिले काय? आपण कोठे आहोि हे िुला कळिे काय?” सँको म्हणाला, “महाराज, प्रत्येक 
माणसाने आपल्या गरजा सागंाव्याि – मग िो कोठेही असो. येथे मी डॅपलिा चविार करीि होिो, म्हणभन 
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मी त्याच्याचवषयीि बोललो. िबेल्याि त्यािी आठवण झाली असिी, िर मी त्याच्याचवषयी िेथे बोललो 
असिो.” 

 
ड्यभक म्हणाला, “सँकोिी बाजभही काहंीशी वाजवी आहे. िरी त्याच्यावर कोणी रागावभ नये. त्याने 

आिा डॅपलिी अचधक काळजी बाळगभ नये. त्या गाढवाला पाचहजे चििका िारा चमळेल. सँकोप्रमाणेि 
त्यािीही व्यवस्था केली जाईल.” 

 
अशा चकरकोळ कटकटीमुळे साऱ्या मंडळींिी मोठी करमणभक झाली. त्याला अपवाद फ्ि डॉन 

चक्व्झोट यािंा होिा. त्यानंा एका ऐटदार चजन्यावरून एका िव्य चदवाणखान्याि नेण्याि आले. िेथे उंिी 
जरिारीिे खभप पडदे सोडलेले होिे. त्याचं्या अंगावरील चिलखि सहा िरुणींनी काढले–नोकराऐवजी 
िरुणीनी िे काम केले. त्या सवांना ड्यभक व डिेस यानंी िरपभर सभिना चदलेल्या होत्या की, प्रािीन 
काळािील चवयाि चशलेदारािंा पाहुणिार चजिका सुखदायक होि असे, चििका आपला झाला आहे, 
असे डॉन चक्व्झोट यानंा वाटण्याइिकी िुम्ही त्यािंी सरबराई िागंली करा. 

 
जेव्हा त्याचं्या अंगावरील सवय लष्ट्करी वषे उिरचवण्याि आला, िेव्हा िे केवळ िंग िुमान व शामॉय 

िामड्यािी बंडी या वषेाि चदसभ लागले. िे उंि आचण हाडकुळे चदसि होिे आचण त्यािंा हेंगाडेपणा 
डोळ्याि िरि होिा. त्याचं्या िोंडाच्या मध्यिागी त्यािें लाबं जबडे चमटलेले होिे. थोड्याि म्हणजे, 
त्यािंी आकृिी अगदी चवचित्र चदसि होिी. त्यािंी सेवा करणाऱ्या िरुणींनी आपले हासभ दाबभन धराव ेअसा 
स्ि हुकभ म ड्यभकने त्यानंा केलेला असला, िरी आपले हासभ दाबणे त्यानंा कठीण जाि होिे. आपले कपडे 
काढभन स्वच्छ सदरा घालण्यािी परवानगी त्याने आपल्याला द्यावी, अशी त्या िरुणींिी इच्छा होिी, पण िे 
िशी परवानगी मुळींि देईनाि. त्यानंी त्यानंा समजावभन साचंगिले की, “चशलेदाराच्या अंगी शौयाप्रमाणेि 
शालीनिा हाही गुण प्रशसंनीय असिो. म्हणभन िुम्ही सँकोकडे सदरा द्यावा अशी माझी इच्छा आहे.” असे 
म्हणभन िे शजेारच्या दालनाि गेले आचण आपल्या सेवकासह आि कोंडभन राचहले. िेथे एक उंिी चबछाना 
होिा. त्यानंी आपल्या अंगावरील कपडे काढले. मग िे दालनाि इकडे–चिकडे कहडभ  लागले. आिा िे 
दोघेि िेथे होिे, म्हणभन त्यानंी सँकोिी खरडपट्टी काढण्यास सुरुवाि केली. िे म्हणाले, 

 
“अरे जुन्या मर्थथड डो्याच्या आधुचनक चवदभषका, िुला स्विेःसंबधंी काय म्हणावयािे आहे? डोन्ना 

रोचिगेझसारया अत्यंि सन्माननीय आचण पभजनीय अशा वयोवृद्ध मचहलेला अपशब्द बोलण्यास िुला 
कोणी चशकचवले? िुझ्या डॅपलिा चविार करण्यास िी वळे योग्य होिी काय? अरे, जे गुणी लोक धन्यािे 
आचिर्थय थाटामाटाने करिाि, िे त्याच्या जनावरािंी िरिभद करण्यास चवसरिील, असे िुला वाटले िरी 
कसे? अरे सँको, देवाखािर िरी िभ आपले वियन सुधार आचण आपल्या गावंढळ संस्कृिीिे प्रदशयन करू 
नकोस. नाही िर िभ आपल्या धन्याला कलंक आहेस, असे लोक िुला मानिील. अरे उमयट अडाण्या, जग 
हे सेवकाच्या शहाणपणावरून त्याच्या धन्याच्या शहाणपणािा अंदाज पुष्ट्कळ वेळा बाधंीि असिे, हे िुला 
माहीि नाही काय? आपल्यापेक्षा कचनष्ठ दजाच्या चशलेदारावर बडे चशलेदार माि करिाि त्यािे एक कारण 
म्हणजे त्यािें सेवक त्याचं्याइिकेि िागंले असिाि. िभ एक वेडपट खुषमस्कऱ्या आहेस ककवा मभखय चवदभषक 
आहेस, असे जर लोकानंा कळले, िर मी एक अलबत्या-गलबत्या चशलेदार ककवा कोणी लटपट्या कावळा 
आहे, असे लोक मानिील, हे िुझ्या टाळ्याि येि नाही काय? म्हणभन लाड्या सँको, माझी िुला प्राथयना 
आहे की, अशा गैरसोयीच्या गोष्टी करण्यािे िभ सोडभन दे. कारण जो माणभस थट्टामस्करीच्या उड्या 
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मारण्याकडेि अचधक लक्ष देिो, िो अडखळभन आपटण्यािा संिव फार. शवेटी लोक त्यािा ‘मभखय चन 
हास्यास्पद चवदभषक’ म्हणभन चिरस्कार करिाि. म्हणभन बाबारे,आपली जीि आवर, िागंला चविार कर 
आचण िोंडािभन शब्द बाहेर पडण्यापभवी त्यािें कििन कर. अरे, आपण अशा स्थानी आलो आहो की, 
ईश्वराच्या साहाय्याने आचण या माझ्या सामर्थययवान बाहुबलाने आपण येथभन अचधक कीिी व संपत्ती चमळवभन 
जाऊ, हे नक्की आहे, हे िभ लक्षाि घे.” 

 
“यापुढील काळाि आपण िागंले वागभ आचण पभणय चविार केल्याचशवाय वायफळ एकही शब्द 

बोलणार नाही, वाटल्यास आपण आपले ओठ चशवभन घेऊ ककवा आपली जीि िोडभ न टाकभ .” असे अचिविन 
सँकोने आपल्या धन्याला चदले. आपण कोण आहोि हे कोणाला कळभ देण्यािे िय मुळीि नाही, असेही 
त्याने त्यानंा साचगिले. नंिर डॉन चक्व्झोट यानंी आपल्या अंगावर पोषाख िढचवला, आपला पट्टा व 
िलवार धारण केली, आपल्या खादं्यावर आपला लाल आंगरखा टाकला आचण त्या िरुणींनी त्याचं्यासाठी 
ठेवलेली ऐटदार चहरव्या मखमलीिी टोपी डो्यावर ठेवली. असे सज्ज होऊन िे चदवाणखान्याि गेले. िेथे 
िरुण सेचवकें च्या दोन रागंा उभ्या असलेल्या त्यानंा चदसल्या. त्यानंा िोंड व हाि धुण्यासाठी पाणी वगैरे 
साचहत्य समारंिपभवयक देण्यास त्या उभ्या होत्या. िे कायय पार पाडिाना त्या मोठ्या अदबीने व गािंीयाने 
वागि होत्या. त्यािंा प्रक्षालन–चवचध यथा–सागं झाल्याबरोबर बारा सेवक िेथे आले. त्याचं्या अग्रिागी 
मुय सेवक होिा. त्या सवांनी त्यानंा साचंगिले, “ड्यभकसाहेब व डिेससाहेब आपली वाट पहाि आहेि.” 
असे म्हणभन त्यानंी त्यानंा मोठ्या थाटामाटाने िोजनास नेले. काहीजण त्याचं्या मागे, िर काहीजण 
त्याचं्यापुढे िालि होिे. त्यानंी त्यानंा ज्या दुसऱ्या दालनाि नेले, िेथे िार माणसासंाठी एक टेबल 
शोचिविंपणे माडंलेले होिे. 

 
िे िेथे जाऊन पोहोििाि, त्याचं्या स्वागिासाठी ड्यभक व डिेस दारापयंि आले. त्याचं्याबरोबर 

गंिीर मुदे्रिा एक पाद्री होिा. थोरामोठ्याचं्या घरािंा कारिार पहाण्यासाठी असे पाद्री असि. त्यािंा जन्म 
उच्च कुळाि झालेला नसे, म्हणभन उच्च कुळािील सरदारानंा काय चशकवाव ेहे त्यानंा कळि नसे – आचण 
म्हणभन िे आपल्या मनाच्या संकुचििपणाच्या मापाने त्या थोरामोठ्यािें औदायय मोजीि असि. धन्याना 
काटकसरीिे धडे देण्यािा आव आणभन िे त्यानंा कंजभष बनवीि. डॉन चक्व्झोट याचं्या स्वागिाथय 
ड्यभकबरोबर आलेला हा गंिीर मुदे्रिा पाद्री त्याचं्यापैकीि बहुधा असावा. 

 
सवांनी एकमेकानंा दरबारी पद्धिीिी हजारो अचिवादने केली. शवेटी डॉन चक्व्झोट जेवणाच्या 

टेबलापाशी गेले आचण िे ड्यभक व डिेस याचं्यामध्ये उिे राचहले. त्याबरोबर एक नवाि िंटा चनमाण झाला. 
टेबलाच्या वरच्या टोकािी जागा डॉन चक्व्झोट यानंा देण्याि आली. पण िी आपण नाकारली पाचहजे, असे 
चशलेदारजींना वाटले. पण ड्यभकने आग्रहपभवयक त्यािंी इिकी आजयव े केली की, शवेटी चशलेदारजींना 
त्यािंी चवनंिी मान्य करणे िाग पडले. त्याचं्यासमोर पाद्रीबुवा बसले आचण ड्यभक व डिेस दोन्ही बाजभला 
बसले. 

 
हे सवय होईपयंि सँको उिा होिा. आपल्या धन्यािा होि असलेला सन्मान पाहभन आियाने आ 

वासभन िो उिा होिा. आपल्या धन्याने टेबलाच्या उच्चस्थानी बसाव ेम्हणभन ड्यभंकने चकिी आजयव ेकेली आचण 
त्या दोघािें चकिी दरबारी चशष्टािार झाले, हे पाहभन िो म्हणाला, “कोणी कोठे बसाव ेयाचवषयी येथे आिा 
जी खळबळ व गडबड झाली, त्या संदिाि, आमच्या गावी एकदा काय घडले, हे मी महाराजाचं्या कृपेने 
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सागंभ इस्च्छिो.” हे शब्द त्याच्या िोंडािभन बाहेर पडिाि न पडिाि िोंि, डॉन चक्व्झोट थरथरा कापभ 
लागले. हा काही िरी चवचित्र गोष्ट सागेंल असे त्यानंा वाटभ  लागले. त्याचं्यावर सँकोिी दृष्टी चखळलेली 
होिीि. त्याचं्या हालिालीिा अथय िटकन लक्षाि घेऊन िो आपल्या धन्याला म्हणाला, “महाराज, चिऊ 
नका. मी वडेेवाकडे काही बोलणार नाही, अशी ग्वाही देिो.आपल्या मुद्याला धरून असेल, िेवढेि मी 
बोलेन. कोठे चकिी बोलावे? शहाणपणािे बोलणे कोणिे चन मभखयपणािे बोलणे कोणिे? यािे जे धडे आपण 
मला चदले, िे मी इि्याि चवसरलो नाही.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िभ काय म्हणिोस हे मला कळि 
नाही. िुझ्या इच्छेस येईल िे बोल– आचण िे पटकन् बोल.” 

 
ड्यभककडे वळभन सँको म्हणाला, “ठीक आहे, मी जे सागंणार आहे, िे खडान्-खडा बरोबर आहे. 

मी माझ्या गोष्टीपासभन थोडेही दभर जाऊ नये म्हणभन माझा धनी येथे आहे. मी काही खोटे साचंगिले िर िो 
माझी हजेरी घेईल.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे बाबा,िुला वाटेल चििके खोटे बोल, त्याि मी िुला 
अडथळा आणणार नाही. पण आपण काय बोलिो, याकडे जरा लक्ष दे.” सँको म्हणाला, छेेः छेेः! त्यािी 
काळजी आपण करू नका. त्यासाठी आपण मला मोकळे सोडा. मी पुनेः पुनेः चविार केला आहे, हे आपल्या 
लक्षाि येईलि, असे मी खात्रीने सागंिो.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “खरोखर महाराज, आपण या 
माणसाला या खोलीिभन हाकलभन लावले, िर िे सुखािे होईल. नाही िर िो आपल्याला हजारो गोष्टी 
सागंभन िडंावभन सोडील.” डिेस म्हणाली, “त्याबद्दल आपण आम्हाला क्षमा करावी. सँकोने माझ्यापासभन 
एक पाऊलही दभर जाऊ नये, असे मी ड्यभकिी शपथ घेऊन सागंिे. अगदी योग्य िेवढेि िो बोलेल, असे मी 
त्याच्या विीने ठामपणे सागंिे.” सँको म्हणाला, “बाईसाहेब, आपण योग्य चििकी खभप खभप वष ेजगाव.े 
कारण माझ्याचवषयी आपले मि िागंले आहे, अथाि िे माझ्या गुणामुळे नसभन आपल्या सौजन्यामुळे आहे. 
आिा मी माझी गोष्ट सागंिो— 

 
“एकदा काय झाले, मोठी कजदगी आचण मोठे घराणे असलेला एक िला माणभस होिा. मेचडना डेल 

कॅम्पोच्या अलॅमॉसच्या कुळािील िो होिा. सेंट जॅगो याचं्या परंपरेिील एक चशलेदार डॉन अलोन्झो डी 
मरॅॅनॉन यािंी कन्या डोन्ना मेस्न्सया डी चक्वनोनेस चहच्याशी त्याने लग्न केले. हेराडभरामध्ये बुडचवला गेलेला 
चशलेदार िो हाि. त्याच्यासंबधंी आमच्या गावी पभवी बखेडा माजला होिा आचण त्यामध्ये माझे धनी, डॉन 
चक्व्झोट हे गुंिलेले होिे, त्यािप्रमाणे बॅलव्हॅस्रो या म्हािाऱ्या नालबदंािा वडेपट मुलगा, छोटा टॉम हाही 
गुंिला होिा आचणत्याला त्याि बरीि दुखापि झाली होिी. धनीसाहेब, हे सारे खरे आहे ना? आपण खरे 
काय िे सागंा आचण सैिानाला लाजवा, म्हणजे या महाराजानंा कळेल की मी बडबड्या नाही की थापाड्या 
नाही.” पाद्रीबुवा म्हणाले, “आिापयंि िरी िभ थापाड्या नसभन बडबड्या आहेस असे मला वाटिे. िुझ्या 
गोष्टीिभन हळुहळभ काय चनघणार आहे, हे मला सागंिा येि नाही.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे, िभ इि्या लोकाचं्या साक्षी काढीि आहेस आचण इि्या प्रसंगािें 

वणयन करीि आहेस की, िे सारे खरे असल्यािा चनवाळा देण्यासाठी मला साक्षीदार आणाव ेलागिील. पण 
िालभ  दे िुझी गोष्ट. मात्र िी थोड्याि आटप. आिा िभ जी सुरुवाि केली आहेस, त्यावरून िुझी गोष्ट दोन 
चदवसाि आटोपेल की नाही यािी मला शकंा वाटिे.” डिेस म्हणाली, “त्याला आपली गोष्ट थोड्याि 
आटोपण्यास सागंभ नका. त्याला आपल्या वाटेने जाऊ द्या–मग त्यामुळे सहा चदवस का लागेनाि. मी त्यािी 
गोष्ट आनंदाने ऐकेन आचण माझ्या आयुष्ट्याि आिापयंि जो काळ आनंदाि घालचवला असेल, िसाि हा 
काळ गेला असे मी मानीन.” सँको म्हणाला, “ऐका िर मग महाराज, मी आरंिी ज्या गृहस्थाचवषयी 
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साचंगिले, त्याला मी िागंले ओळखिो–माझा डावा हाि कोणिा आचण उजवा हाि कोणिा, हे मी जसे 
ओळखिो, िसे. कारण त्यािे घर माझ्या घरापासभन हाकेच्या अंिरावर आहे. या गृहस्थाने एकदा एका 
शिेकऱ्याला आपल्याबरोबर जेवावयास बोलावले. िो शिेकरी गरीब होिा पण फार प्रामाचणक होिा.” 
पाद्रीबुवा म्हणाले, “चमत्रा, ज्या गिीने िभ गोष्ट सागंि आहेस, त्यावरून मला वाटिे, िभ परलोकाि जाईपयंि 
काही या गोष्टीिा शवेट होणार नाही.” सँको म्हणाला, “देवािी इच्छा असेल िर मी गोष्ट अध्यावरि 
सोडीन. पाद्रीमहाशय, चििनाप्रमाणे अंमळ दम धरा. मी पभवी साचंगिल्याप्रमाणे, िो शिेकरी या गृहस्थाच्या 
घरी आला. कारण त्याला जेवावयास बोलावले होिे. त्या चबिाऱ्या शिेकऱ्याच्या आत्म्याला देव शाचंि देवो! 
कारण आिा िो मेला आहे–एखाद्या देवदभिाप्रमाणे िो मेला. िो मेला िेव्हा मी त्याचं्याजवळ नव्हिो, कारण 
त्यािवळेी टेंबचलक नावाच्या गावी मी शिेािील कापणी करण्यासाठी गेलो होिो.” पाद्री म्हणाला, “अरे 
प्रामाचणक माणसा, िे िुझे कापणीिे काम सोड आचण टेंबचलकहभन िाबडिोब परि ये. त्यािे दफन 
करण्यासाठी िेथे थाबंभ नकोस, आणखीही कोणािी दफने करण्यािी इच्छा मनाि धरू नकोस. आटप–
आटप िुझी गोष्ट लवकर आटप.” 

 
सँको म्हणाला, “मग हे ध्यानाि धरा की, िे दोघे टेबलापाशी बसण्याच्या ियारीि असिाना–िे 

दोघे म्हणजे िो गृहस्थ व िो शिेकरी-आिा मी माझ्या डोळ्यापुढे त्यानंा पाहाि आहे असे मला वाटिे. 
माझ्या आयुष्ट्याि मी चजि्या स्पष्टपणाने काही पाचहले नसेल, इि्या ढळढळीिपणे मी त्यानंा 
माझ्यासमोर पाहि आहे असे मला वाटिे.” सँको आपली गोष्ट कशी कपजभन–कपजभन सागंि आहे हे पाहभन 
ड्यभक व डिेस यानंा अपरंपार आनंद झाला. िसेि, त्यािे लाबंलिक िाषण ऐकभ न पाद्री चकिी चिडला 
आहे आचण डॉन चक्व्झोट संिापाने व त्रासाने चकिी चिडले आहेि, हे पाहभनही त्या दोघानंा मोठी मजा 
वाटली. सँको म्हणाला, “ठीक आहे, मी माझी गोष्ट पुढे सागंिो. िे दोघे जेव्हा ंबसभ लागले, िेव्हा ंिो गृहस्थ 
आपल्या जागेवर बसेपयंि शिेकरी खाली बसेना. पण उच्च स्थानावर बसण्यास त्याला त्या गृहस्थाने खभण 
केली, िेव्हा शिेकरी उद गारला, 

 
“छेेः छेेः, महाराज, िसे होणार नाही.” गृहस्थ म्हणाला, “बसै खाली.” शिेकरी म्हणाला, 

“महाराज–” गृहस्थ म्हणाला, “मी सागंिो िेथे बैस.” िरीही शिेकरी बसेना– ‘मला माफ करा’ असे म्हणभ 
लागला. पण ‘मी माझ्या घरिा राजा आहे.’ अशा सुराि त्या गृहस्थाने त्याला बसण्यास बजावले. 
शिेकऱ्याला वाटले, आपण मोठे कुलीन आहो–फार चशष्टािारसंपन्न आहो असे दाखवावयास पाचहजे, 
म्हणभन िो काकंभं  करंू लागला–इकडे-चिकडे घोटाळभ लगला–नकार देऊ लागला. शवेटी त्या गृहस्थाने 
मोठ्या आवगेाने त्यािे खादें धरले आचण त्या शिेकऱ्याला खुिीि स्िीने बसचवले व म्हटले, “अरे 
रेम्याडो्या, बसै इथे. मी माझ्या मनास येईल चिथं बसेन. मी जेथे बसेन िे उच्च स्थान होईल–आचण िुला 
िे सन्मानािे वाटेल.” महाराज, संपली माझी गोष्ट. मुद्याला सोडभन मी काही बोललो नाही, असे मला 
वाटिे.” 

 
डॉन चक्व्झोट याचं्या मुदे्रवर हजारो रंग उमटले–आचण त्यामुळे त्याचं्या मभळच्या कपगट रंगावर पटे्ट 

उठले, िेव्हा ड्यभक व डिेस यानंा आपली मौज आवरिी घ्यावी लागली. सँकोच्या बेअकलीपणामुळे डॉन 
चक्व्झोट फार चबखरू नयेि असे त्यानंा वाटले. सँकोने आणखी काही मभखयपणाच्या गोष्टी सागंभ नयेि म्हणभन 
एकंदर संवादाला चनराळे वळण लावण्यासाठी डिेसने डॉन चक्व्झोट यानंा चविारले, “लेडी डस्ल्सचनयािी 
काय बािमी आहे? आिापयंि आपण कैक राक्षसािंा चन दरोडेखोरािंा समािार चनेःसंशय घेिला असेल, 
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त्यानंा चिच्याकडे नजराणा म्हणभन आपण पाठचवल्याला चकिी चदवस झाले?” त्यानंी उत्तर चदले, 
“बाईसाहेब, काय सागंभ? माझ्या दुदैवानंा आरंि आहे पण शवेट नाही असे मला वाटिे. मी राक्षसानंा, 
रानििुानंा आचण गळेकापभनंा कजकभ न त्यानंा माझ्या हृदय–स्वाचमनीकडे पाठचवले, पण िी त्यानंा कोठे 
आढळणार? बाईसाहेब, चिच्यावर जादभटोणा करण्याि आला आहे आचण अत्यंि चवद्रभप अशा गावढळ 
स्वरूपाि चििे रूपािंर करण्याि आले आहे.” 

 
सँको म्हणाला, “महाराज, हे मला माहीि नाही. मी चिला अलीकडे जेव्हा ं पाचहले िेव्हा ं साऱ्या 

चवश्वािील अत्यंि संुदर स्त्री िी आहे, असे मला वाटले. शरीरािी िपळाई आचण हव्या िशा उड्या मारणे या 
कामी कोणीही चिला हार खावयास लावणार नाही, हे माझ्या माचहिीवरून चिच्या विीने मी ठामपणे सागंभ 
शकिो. बाईसाहेब, िी जचमनीवरून गाढवावर एकाद्या माजंरीप्रमाणे टुणकन् उडी मारून बसिे, या माझ्या 
शब्दावंर चवश्वास ठेवा.” ड्यभकने चविारले, “मंिरल्यानंिर िभं चिला पाचहलेस का?” “अहो, चिच्यावर हा 
जादभिा प्रयोग झाला आहे हे सवांअगोदर कोणी ओळखले? अहो, मीि! माझा बाप चजिका पछाडलेला, 
चििकी िीही.” 

 
राक्षस, रानििेु व जादभचगरी–याच्यासंबंधी िाललेले त्यािे हे बोलणे ऐकभ न पाद्रीबुवानंा संशय 

आला की, ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट हाि असावा. त्यािा जीवन–वृत्तािं ड्यभक नेहमी वािीि असे. 
त्याबद्दल पाद्री त्यािंी कानउघाडणीही करी आचण म्हणे,“अशा मभखयपणाच्या गोष्टी वािणे हा वडेेपणा आहे.” 
आपला संशय खरा आहे असे वाटल्यामुळे पाद्री मोठ्या रागाने ड्यभकला म्हणाला, “महाराज, या चिकार 
माणसाच्या आिरटपणाला वाव चदल्याबद्दल आपल्याला केव्हा ना केव्हा जाब द्यावा लागेल. हा डॉन 
चक्व्झोट ककवा डॉन क्वाइट सॉट–काय हव ेिे नाव द्या त्याला–आपण ठरवभ पाहािा चििका बेअकली खास 
नाही. आपणि त्याला कल्पना–िरंगावर चवहार करण्यास मोकळे सोडीि आहा.” नंिर डॉन चक्व्झोटकडे 
आपल्या िाषणािा रोख वळवभन पाद्री म्हणाला, “अहो पोकळडोके, जरा ऐका. आपण चशलेदार आहो आचण 
राक्षसानंा चन दरोडेखोरानंा आपण कजकले आहे, असे िुमच्या डो्याि कोणी िरचवले आहे? जा, जा, 
आपल्या घरी जा, आपल्या मुलाबाळािंी काळजी घ्या–िुम्हाला िी असिील िर!—आचण प्रामाचणकपणे 
कोणिा िरी धंदा करा. हविे मनोरे बाधंभन, आपल्याला ओळखणाऱ्या–ककवा न ओळखणाऱ्या– लोकाचं्या 
िेष्टेिा चवषय बनभन जगिर िटकण्यािे सोडभन द्या. चशलेदार म्हणभन कोणी माणसे पभवी होऊन गेली– ककवा 
सध्या आहेि–असे िुम्हाला कोठभन समजले? स्पेनमधील राक्षस ककवा ला मािंा येथील चपशाच्चे िुम्हाला 
कोठे िेटणार? िुमिी िी मंिरलेली डल्सीचनया–आचण िुमच्या बाबिीि लहरीपणाच्या चन कल्पनेच्या ज्या 
ज्या कथा साचंगिल्या जािाि. त्या िुमच्या चरकाम्या डो्याचशवाय दुसरीकडे कोठे सापडणार?” 

 
त्या पभज्य धमयगुरूिे िाषण डॉन चक्व्झोट यानंी मोठ्या शािंपणे ऐकभ न घेिले, शवेटी िो गप्प बसला 

हे पाहभन, ड्यभक व डिेस याचं्याचवषयीिा आदरिाव बाजभस सारून, डॉन चक्व्झोट संिप्ि व सावशे मुदे्रने 
उठभन उिे राचहले आचण म्हणाले – िे काय म्हणाले हे सागंण्यास स्विंत्र प्रकरणि द्यावयास हव.े 
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प्रकरि ३२ 
 

डॉन णिक्झोट याांचे कनदकाला उत्र आणि दुसऱ्या  
गांभीर व गमतीच्या घटना 

 
अशा प्रकारे डॉन चक्व्झोट गडबडीने उठभन उिे राचहले. त्या वेळी त्यािें शरीर चिडीने नखचशखािं 

कापि होिे—जणु त्याचं्या हाडािं पारा असल्यासारखे. त्यानंी आपल्या अचविारी टीकाकाराकडे रागाने 
पाचहले. बोलण्यािी घाई झाल्यामुळे संिापाने त्यािें शब्द िोंडािल्या िोंडाि चनघि होिे आचण िोिरे येि 
होिे. िे ओरडभन म्हणाले, “मी माझ्या न्याय्य संिापाला आवर घालिो. कारण हे स्थान मानािे आहे, येथे हे 
सन्माननीय लोक जमलेले आहेि आचण िुमच्या धमाचधकाराबद्दल मला नेहमी आदर वाटि आलेला आहे. 
त्यामुळेि मी सभड घेण्यासाठी वळवळि असणारे माझे हाि सभ्य माणसाप्रमाणे बाधंभन ठेवीि आहे. िुम्ही 
झगेवाले पुरुष आचण चस्त्रया आपल्या चजिाचशवाय दुसरे कोणिेही शस्त्र वापरीि नाही, हे सवांना माहीि 
आहे. म्हणभन मी त्याि पािळीवरून आचण िुमच्याि शस्त्राने िुमच्याशी िागंला सामना देिो. पाद्यािा वेष 
धारण करणाऱ्या माणसापासभन अशा गचलच्छ कनदेपेक्षा गंिीर टीकेिी अपेक्षा मी केली असिी. कोणत्याही 
िुकीिी दुरुस्िी यापेक्षा चनराळ्या प्रकाराने आचण अचधक संयमाने केली पाचहजे. उदार व चनकोप मनाने िी 
दुरुस्िी होणे योग्य आहे. िुम्ही जाहीरपणे मला जी कटु दभषणे चदलीि, िी चिस्िी धमाच्या शासनपद्धिीिी 
मयादा ओलाडंणारी आहेि. याहभन अचधक सभ्यिेने िभक साचंगिली असिी िर िे अचधक शोिभन चदसले 
असिे. ज्याला िुम्ही दोष चदला त्या अपराधािी काही शहाचनशा न करिा आचण िौकशी न करिा अपराध 
लादणे आचण अपराधी माणसाला मभखय, वडेपट, बडबड्या म्हणणे योग्य आहे काय? महाराज, खरोखर 
कृपा करून मला हे सागंा की, िुम्ही इिके अपशब्द वापराविे आचण मला बायकामुले आहेि की नाहीि हे 
माहीि नसिाना त्यािंी काळजी घेण्यासाठी मी घरी जाव ेअसा हुकभ म एखाद्या न्यायाधीशाप्रमाणे सोडावा, 
असे करण्याला कारणीिभि होणारे कोणिे वेडपट कृत्य माझ्या हािभन घडि असलेले आपण पाचहले आहे? 
जे लोक दुसऱ्या माणसाचं्या घराि चशरून त्या घरधन्यावर अंमल गाजचवण्यािा आव आणिाि त्यािंीि 
इिकी कडक कनदा करणे योग्य आहे असे िुम्हाला वाटि नाही काय? आपल्या पिंक्रोशीि घडणाऱ्या 
गोष्टीि ज्याला माहीि आहेि, अशा एखाद्या चिकार वाटसरूने चशलेदाराला चनयम घालभन द्याविे, आचण 
चशलेदारीिा व्यवसाय करणाऱ्यािें गुणदोष मोजाविे, असे हे मोठे चवचित्र जग आहे! जगािील सारी सुखे 
फेकभ न देऊन त्यािंील दुेःखे व कष्ट सहन करण्याने आपण अमरत्वाच्या उच्च पदी पोहिभ, अशी अचिलाषा 
पुण्यशील पुरुषािें ठायी असिे, आचण त्यासाठी िे जगिर संिार करीि असिाि. पण िुम्हाला िो एक 
चरकामटेकडा उद्योग वाटिो आचण त्यासाठी खिी पडलेला वळे वाया गेला, असे वाटिे. जर सन्माननीय 
माणसे, चशलेदार, उमराव, सज्जन ककवा कुलीन लोक मला मभखय ककवा छिोर समजिील, िर िो मी माझा 
मोठाि अपमान समजेन – आचण त्या अपमानािी िरपाई कशानेही होणार नाही. पण ज्यानंी कधी 
चशलेदारीच्या मागावर पाऊल टाकलेि नाही, अशा केवळ पुस्िकी पचंडिानंी मला मभखय म्हटले, िर मी 
त्यानंा हसेन आचण त्यािंा चिरस्कार करीन. मी एक चशलेदार आहे—आचण त्या सवयशस््िमान परमेश्वरािी 
इच्छा असेल िर चशलेदार म्हणभनि मी मरेन. काही लोक साचिमान महत्त्वाकाकें्षिा उच्च मागय पसंि 
करिाि, िर काही लोक िोंडपुजेपणािा नीि मागय अवलंचबिाि. चिसऱ्या प्रकारिे लोक लबाडीच्या व 
ढोंगाच्या वाममागाने जािाि. पण खऱ्या धमयमागाने जाणारे लोक थोडे–फारि थोडे–असिाि. मी माझ्या 
नचशबािील ग्रहमानाप्रमाणे चशलेदारीिा अरंुद पथ आक्रमीि आहे—आचण त्यासाठी मी संपत्तीला िुच्छ 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

लेखिो पण सन्मानाला नव्हे. मी आिापयंि अन्याय चनवारले आहेि आचण अन्याय झालेल्या माणसािें दुेःख 
हरण केले आहे. मी अरेरावानंा शासन केले आहे, शभरवीराना कजकले आहे आचण राक्षसानंा व चपशाच्चानंा 
पायाखाली िुडचवले आहे! मी पे्रम करिो–पण चशलेदारीच्या व्यवसायामुळे जेवढे पे्रम करणे अवश्य आहे 
िेवढेि करिो. सध्याच्या काळािील व्यसनी पे्रचमकापैकी मी नाही, िर ‘प्लॅटोचनक’ (बौचद्धक पािळीवरिे) 
शुद्ध पे्रम करणारा मी आहे. माझ्या साऱ्या संकल्पािंा रोख पुण्य साधण्याकडे असिो – कोणाही माणसावर 
अन्याय करावयािा नाही पण साऱ्या जगािे िले करावयािे, हेि माझे धोरण असिे. अहो, सवोत्तम 
ड्यभकसाहेब आचण डिेस बाईसाहेब, आपणि आिा हा चनवाडा द्या की, या सवय गोष्टी कशा कराव्याि 
यािाि चनचदध्यास ज्याला लागलेला आहे, अशा माणसाला मभखय म्हणभन त्यािी कानउघाडणी करणे योग्य 
आहे काय?” 

 
सँको म्हणाला,“छान साचंगिलेि धनीसाहेब. आिा आपण स्विेःसंबधंी काहीि बोलभ  नका. 

आपल्याला योग्य वाटेल िेव्हा ंथाबंा. शब्दाने, चविाराने ककवा कृिीने आपण आपल्या बाजभने अचधक काही 
सागंण्यासारखे राचहलेले नाही. दुचनयेमध्ये चशलेदार पभवी कधी होऊन गेले नाहीि आचण आिाही िे नाहीि, 
असे सरळ सरळ म्हणण्यािी छािी श्री. पाद्री यानंी केली आहे. आपण काय बोलिो, हे त्यानंा कळि नाही, 
याि काही नवल नाही.” पाद्री म्हणाला, “अरे, िभ िर सँको पँझा, हे मी खात्रीने सागंिो. िुझ्या धन्याने िुला 
एक बेट देण्यािे विन चदले आहे असे लोक बोलिाि.” सँकोने उत्तर चदले, “होय, होय, िोि मी. दुसऱ्या 
कोणाही माणसाइिकाि मी िे बेट घेण्याला लायक आहे. लोक उपदेश करिाि ना—िागंल्या माणसाचं्या 
संगिीि रहा, म्हणजे िभही िागंला होशील. ज्याचं्या घराण्याि िभ जन्मलास, त्याचं्यापेक्षा ज्याचं्याबरोबर िभ 
जेवलास, त्याचं्याशी िभ एकरूप हो, असे लोक सागंिाि. मी िसाि एक माणभस आहे. ‘उिा रहा िागंल्या 
झाडाखाली म्हणजे चमळेल िुला त्यािी सावली,’ अशी म्हण आहे. मी माझ्या िल्या धन्याला टेकभ न आचण 
घट्ट चिकटभन उिा आहे. कैक मचहने मी त्याच्या संगिीि आहे. आिा िो आचण मी–सवयस्वी एक आहो. िो 
जसा असेल, िसा मी देवदयेने राहीन. माझा धनी चजविं आहे आचण मीही चजविं आहे. त्याला शासन 
करण्यासाठी राज्ये नको आहेि आचण मला बेटे नको आहेि.” 

 
ड्यभक म्हणाला, “अरे इमानी सँको, िसे होणार नाही. डॉन चक्व्झोट या महापुरुषाच्या विीने मी 

िुला माझ्या एका बेटािे राज्य बहाल करीन आचण िे बेट काही कमी महत्त्वािे नाही.” डॉन चक्व्झोट 
आनंदाने ओरडले, “गुडघे टेक, सँको, गुडघे टेकभ न त्याचं्या पाया पड. या महाराजानंी केलेल्या कृपेबद्दल 
िभ त्याचं्या िरणािे िुबंन घे.” सँकोने िसे केले. िे पाहभन पाद्री रागारागाने उठभन उिा राचहला आचण 
गरजला, “महाराज, माझ्या धार्ममक पेशाला स्मरून मला आपल्याला हे साचंगिल्यावािभन राहवि नाही की, 
या पापी नालायकाइंिकेि आपणही वेडे आहाि. त्याच्या वडेेपणाशी आपल्यासारखी शहाणी माणसे खेळ 
खेळिाि आचण त्याचं्या बेहोषीला प्रचिष्ठा चमळवभन देिाि, िेव्हा ं त्यानंी वडेेिार का करू नयेि? आपल्या 
इच्छेस येईल िर आपण त्यानंा येथे खुशाल ठेवभन घ्याव े आचण त्याचं्याबरोबर स्विेः रहाव.े पण मी मात्र 
आपल्याला सोडभन माझ्या घरी जाणार. जे मला सुधारिा येि नाही, त्याबद्दल नुसिी िक्रार करण्यािी 
िसदी मी का घेऊ?” असे म्हणभन, आपले राचहलेले जेवण मागे ठेवभन, िो िेथभन िाडकन् चनघभन गेला. 
त्याला ड्यभक व डिेस शािं करू शकले नाहीि. ड्यभक त्याच्याशी फारसे बोलभ  शकले नाहीि. कारण 
त्याच्या अकारण आवशेाला िे हसिि राचहले. आपले हास्य संपल्यावर िे डॉन चक्व्झोट यानंा म्हणाले, 
“कसहािे चशलेदारमहाशय, आपण स्विेःसंबधंी आचण स्विेःच्या व्यवसायासंबधंी इिके िोख उत्तर चदले आहे 
की, त्या िडकलेल्या पाद्रीबुवािा सभड िुम्ही घेण्यािी काही गरज नाही. िो हव े िे बडबडो,पण आपल्या 
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योग्यिेच्या माणसािा उपमदय करणे हे त्याच्या शस््िबाहेरिे आहे. कारण चस्त्रया आचण पाद्री याचं्याकडभन 
कोणािा उपमदय होिि नाही.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अगदी खरे आहे महाराज, आचण त्यािे कारण हे की ज्यािा उपमदय होिा 

कामा नये, त्याने कोणािा उपमदय करिाही कामा नये. चस्त्रया, मुले आचण धमयगुरू याचं्यावर काही अन्याय 
झाला, िर िे सभड उगवभ शकि नाहीि, आचण म्हणभन त्यानंा उपमदापासभन अिय असिे. महाराजानंा माहीि 
आहेि की, उपमदय व अन्याय यामध्ये फरक आहे. कोणी उपमदय करून िो पुढे िालभ  ठेवला िर िो उपमदय, 
अन्याय कुठल्याही प्रकारच्या लोकाकंडभन होऊ शकिो. समजा, एक माणभस आपल्या कामाला रस्त्याने 
िालला असिा दहा सशस्त्र लोक त्याच्यावर हल्ला करून त्याला काठ्यानंी बडविाि; िो या अन्यायाच्या 
सभडासाठी िरवार उपसिो, पण हल्लेकरी त्याच्यावर माि करिाि, त्यामुळे सभडािे समाधान त्याला चमळभ 
शकि नाही. या माणसावर अन्याय झाला आहे, त्यािा उपमदय नव्हे. हाि मुद्दा पक्का करण्यासाठी मी दुसरे 
उदाहरण देिो. समजा, एक माणभस दुसऱ्या माणसाच्या पाठीमागभन येिो आचण त्याच्या कानावर ठोसा 
लगाविो व पळभन जािो. दुसरा माणभस त्यािा पाठलाग करिो, पण त्याला गाठभ  शकि नाही. ज्याला ठोसा 
लगावला गेला, त्याच्यावर अन्याय झाला हे खरे; पण त्यािा उपमदय झाला नाही. उपमदय करण्यासाठी 
काही समथयन असावे लागिे. ज्याने दुष्टपणाने ठोसा लगावला त्याला काही कारण असेल आचण िो 
आपल्या प्रचिपक्ष्याला िोंड देऊ शकिो. पण ठोसा मारणाराने नीिपणे िो मारल्यानंिरही जागीि उिा 
राहभन प्रचिपक्ष्याला िोंड चदले, िर ठोसा खाणाराला अन्यायही होिो आचण त्यािा उपमदयही. त्याच्यावर 
िेकडपणाने हल्ला झाला हा अन्याय आचण उपमदय असा की, ज्याने त्याला ठोसा लगावला िो आपल्या 
कृत्यािे समथयन करण्यासाठी जाग्यावर उिा राचहला. म्हणभन दं्वद्वयुद्धाच्या चनचिि चनयमानुसार, माझ्यावर 
अन्याय झाला असेल, उपमदय झालेला नाही. मुले रागावि नाहीि आचण चस्त्रया हल्ल्याला िोंड देऊ शकि 
नाहीि ककवा पळभन जाऊ शकि नाहीि. पाद्र्यािंी स्स्थचि िशीि आहे. संरक्षक ककवा आक्रमक अशी 
कोणिीि शसे्त्र िे बाळगीि नाहीि. िेव्हा आत्मरक्षणाच्या चनयमाप्रमाणे स्विेःिा बिाव करणे त्यानंा िाग 
पडले, िर दुसऱ्यािा अपमान त्यानंी केला पाचहजे असे काही नाही. माझ्यावर अन्याय झाला, असे मी 
नुकिेि म्हटले असले िरी, पुन्हा चविार करिा मला असे वाटिे की, माझ्यावर अन्याय झालेला नाही. 
कारण ज्यािा उपमदय होऊ शकि नाही िो दुसऱ्यािाही उपमदय करू शकि नाही. यामुळे िो िला माणभस जे 
बोलला त्याबद्दल मला संिाप येिा कामा नये आचण खरोखर मला िो आलेलाही नाही. माझी इच्छा एवढीि 
होिी की, त्याने थोडा वळे थाबंावयास हव ेहोिे. म्हणजे मी त्याला त्यािी िभक पटवभन चदली असिी. जगाि 
कधी चशलेदार होऊन गेलेि नाहीि, असे मानण्यािी िभक त्याने केली. अमचॅडसने ककवा त्याच्या असंय 
पचरवारापैकी कोणी त्यािे िाषण ऐकले असिे, िर त्याला िे फार जड गेले असिे, अशी मी माननीय 
धमयगुरुवयांना समज चदली असिी.” 

 
सँको म्हणाला, “खचिि, िसेि झाले असिे. एखाद्या कालवाप्रमाणे त्यानंी त्यािी दोन छकले 

केली असिी आचण चपकलेल्या खरबुजासारखा त्यांनी त्याला उिा चिरला असिा, हे मी ठामपणे सागंिो. िे 
चशलेदार सारे खंदेगडी होिे. त्यानंी अशी टीकेिी गोळी कधीि चगळली नसिी. मला खरोखर असे वाटिे 
की. माँटॅलबॅनच्या चरनाल्डोने त्या चित्र्या बेडकािी बडबड ऐकली असिी, िर त्याने त्यािी हाडे 
चखळचखळी केली असिी आचण िीन वषे त्याला पुन्हा अशी बडबड करिा आली नसिी. वा! वा! त्याचं्या 
िावडीि िो सापडावयास हवा होिा, म्हणजे त्यािभन िो कसा बाहेर पडिो िे आपण पाचहले असिे!” 
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सँकोकडे पाहभन हसिा हसिा डिेसिी मुरकंुडी वळली. िो आपल्या धन्यापेक्षा अचधक मभखय आहे 
पण अचधक गमत्या आहे असे चिला वाटले, आचण चिला एकटीलाि िसे वाटले असे नव्हे. साराशं, डॉन 
चक्व्झोट शािं झाल्यावर सवांनी आपली जेवणे आटोपली. िेव्हा नोकरानंी टेबलावरील िादर काढभन 
नेली. त्यानंिर िार िरुण संुदरी िेथे आल्या. एकीने िादंीिा पसरट वाडगा आणला होि, दुसरीच्या 
हािाि त्याि धािभिी सुरई होिी, चिसरीच्या हािावर काही उत्तम टॉवले होिे, आचण िौथीच्या हािाच्या 
बाह्या कोपरापयंि वर घेिलेल्या होत्या. चििे िे हाि कमालीिे पाढंरेशुभ्र होिे– श्विे- कमलाप्रमाणे 
चदसि होिे. नेपल्सिा मोठा साबण चिच्या हािाि होिा. चजने वाडगा घेिला होिा, िी अत्यंि अदबीने 
लगेि पुढे झाली आचण डॉन चक्व्झोट याचं्या हनुवटीला चिने िो टेकवला. हा चवलक्षण थाटमाट पाहभन 
डॉनला चवस्मय वाटला. पण त्याने कल्पना केली की, या प्रदेशाि हािाऐवजी िोंड धुण्यािी पद्धि असावी. 
म्हणभन त्यानंी िकार शब्द न काढिा आपली लाबं हनुवटी त्या थाळीि खुपसली. नंिर खुजािील पाणी 
त्याचं्या िोंडावर िरािर ओिण्याि आले. साबण आणणाऱ्या िरुणीने आिा आपले काम सुरू केले. त्यािंी 
दाढी साबणाच्या फेसाने इिकी िरून गेली की, त्या फेसािे बुडबुडे बफाच्या मोठ्या कणासारखे चदसभ 
लागले. स्वस्थ बसलेल्या चशलेदारजींच्या िोंडावर िे बुडबुडे पसरले–इिके की, त्यानंा आपले डोळे चमटभन 
घेणे िाग पडले. 

 
हे काय घडि आहे, यािी ड्यभक व डिेस यानंा काहीि कल्पना नव्हिी. सफाईिे हे चवलक्षण काम 

केव्हा संपणार, यािी वाट पहाि िे उिे होिे. त्या फेसाच्या बुडबुड्याि चशलेदारजींिा िेहरा थोडा वर 
उिलभन नाचपि स्त्रीने साबण सुकण्यािी वाट पाचहली. चिने दुसऱ्या दासीला आणखी पाणी आणण्यासाठी 
खुजा घेऊन पाठचवले. “पाणी येईपयंि हे सद गृहस्थ थाबंिील.” असेही चिने साचंगिले. िेव्हा िी दासी 
िेथभन गेली. आिा चशलेदारजींिे ध्यान इिके काही िमत्काचरक चदसि होिे की, त्यािी कल्पना कोणाला 
करिा येणार नाही. त्या साऱ्या लोकासंमोर िे बसभन राचहले होिे. त्यािंी मान हाििर लाबं पुढे आली होिी. 
त्यािंी आखभड दाढी पाढंऱ्या स्वच्छ फेसामध्ये गुरफटलेली होिी. अक्रोडासारखी त्यािंी कास्न्ि त्या 
फेसामुळे मुळीि संुदर चदसि नव्हिी. िी पाहभन िेथील लोकानंा मोठमोठ्याने हसणे कसे आवरिा आले, 
हीि मोठी चवलक्षण गोष्ट होय. िे सारेि दृश्य अत्यंि चवनोदी होिे. या सवय कारस्थानामध्ये त्या खोडसाळ 
िरुणींिा हाि होिा. वर पाहण्यािे त्यानंा धैयय नव्हिे. िसेि आपला धनी ककवा धनीण याचं्या डोळ्याला 
डोळा चिडचवण्यािे धैययही त्यानंा नव्हिे. क्रोध आचण मौज याचं्यामध्ये ड्यभक व डिेस यािंी मने चविागलेली 
होिी. त्यानंा कळि नव्हिे की, या बाबिीि आपण काय करावे––चधटाई दाखचवल्याबद्दल त्या मुलींना 
आपण चशक्षा करावी की िशा स्स्थिीि चशलेदारजींना पाहभन आपली करमणभक झाली म्हणभन त्यानंा बचक्षस 
द्याव.े 

 
शवेटी िी दासी पाणी घेऊन आली. दुसरीने साबण धुऊन टाकल्यावर चिसरीने चशलेदारजींिी 

दाढी व िेहरा टॉवलेाने हलकेि पुसभन कोरडा केला. हे सारे उरकल्यावर त्या िौघींनी अत्यंि अदबीने 
मुजरे केले आचण त्या खोलीिभन त्या बाहेर चनघाल्या. पण आपली कुणी िेष्टा करीि आहे, असा संशय डॉन 
चक्व्झोट यानंा येऊ नये म्हणभन, ड्यभकने वाडगा नेणाऱ्या िरुणीला बोलावले आचण “माझेही िोंड धभ.” असा 
हुकभ म चिला सोडला. त्यासाठी पाणी िरपभर असल्यािी खात्री करून घेण्यास त्याने चिला साचंगिले. िी 
दासी ििुर व िुणिुणीि होिी. िी ड्यभकच्याजवळ गेली आचण डॉन चक्व्झोट यािें बाबिीि केले िसे––
पण त्यापेक्षा झटपट–चिने ड्यभकच्या हनुवटीखाली िी थाळी धरली. त्यािें िोंड स्वच्छ धुिल्यानंिर त्या 
सवयजणी ड्यभकला अचिवादन करून िेथभन सटकल्या. चशलेदारजींप्रमाणेि आपलीही सेवा करण्यास 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्या धन्याने आपल्याला का साचंगिले, हे त्यानी बरोबर ओळखले. त्यांनी िसे केले नसिे, िर ड्यभकने 
त्यानंा या मस्करीबद्दल िागंले शासन करण्यािे ठरचवले होिे, हे नंिर कळले. 

 
मुख–प्रक्षालनािा हा सारा समारंि सँको मोठ्या दक्षिेने पहाि होिा. िो पाहभन िो म्हणाला, 

“चशलेदाराप्रमाणे त्या शागीदािी दाढी धुण्यािी पद्धि या देशाि नाही काय, हे मला समजभन घ्यावयािे 
आहे. कारण माझ्या समजुिीप्रमाणे माझी दाढी धुण्यािी अचधक गरज आहे. एवढेि काय पण, त्यानी जर 
माझ्या दाढीला वस्िरा लावला िर फारि बेश होईल.” डिेसने चविारले, “सँकों, िभ आपल्याशीि काय 
पुटपुटि आहेस?” सँको म्हणाला, “बाईसाहेब, मी इिर घरामंध्ये असे ऐकले आहे की, टेबलावरील िादर 
काढभन नेली की, लोकानंा आपले हाि धुण्यास पाणी देण्यािी पद्धि असिे, पण दाढी साफ करण्यासाठी 
साबणािे बुडबुडे देण्यािी पद्धि नाही. माणसाने जगाव ेआचण चशकाव ेहे िागंले, असे का म्हणिाि हे मला 
आिा कळले. ‘ज्यािे आयुष्ट्य मोठे, त्याच्या यािना कठीण.’ अशी एक म्हण आहे. पण माझा असा प्रिंड 
अंदाज आहे की, दाढी धुण्याच्या यािना दुेःखदायक नसाव्याि-आनंददायक असाव्याि.” डिेस म्हणाली, 
“ठीक आहे सँको, आिा िभ काही िसदी घेऊ नकोस. माझी एक दासी िुझी दाढी धुईल-प्रसंग पडला िर 
िी िुला पाण्याि बुडवीलदेखील, अशी व्यवस्था मी करिे.” सँको म्हणाला, “सध्या मला फ्ि माझी दाढी 
धुऊन घ्यावयािी आहे. बाकीच्याबद्दल आपण पुन्हा केव्हा िरी चविार करू.” डिेसने एका नोकराला 
बोलावभन साचंगिले, “सँकोला जे पाचहजे िे िभ कर–आचण त्यािी इच्छा असेल त्या पद्धिीनेि कर.” 
नोकराने बाईसाहेबानंा साचंगिले, “श्रीयुि सँकोना काहीही कमी पडणार नाही.” त्याने सँकोला 
आपल्याबरोबर जेवणास नेले. 

 
डॉन चक्व्झोट हे ड्यभक व डिेस याचं्याशी चनरचनराळ्या गोष्टीसंबधंी बोलि राचहले. अथा्  त्या 

साऱ्या गोष्टी शसे्त्र व चशलेदारी याचं्याबद्दल होत्या. नंिर डिेसने संधी साधभन अशी इच्छा प्रदचशिं केली की, 
“चशलेदारानंी टोबोसो येथील लेडी डल्सीचनयाच्या सौंदयािे आचण गुणसंपदेिे चवशषे वणयन सागंाव.े स्मृिी 
िागंली असल्यामुळे िे वणयन उत्तम प्रकारे करू शकिील, याचवषयी शकंा नको. चििा जो लौचकक कानी 
आला आहे, त्यावरून िी अलम दुचनयेि–आचण म्हणभनि साऱ्या ला मािंामध्ये– अत्यंि लावण्यविी 
असली पाचहजे याि संशय नाही,” 

 
हे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट यानंी दीघय सुस्कारा सोडला आचण िे म्हणाले, “बाईसाहेब, मी जर माझे 

हृदय कापभन व एका िबकाि ठेवभन िे या टेबलावर आपल्या दृष्टीसमोर माडंले, िर माझ्या चजिेला जे वणयन 
करिा येि नाही, िे करण्यािे माझे श्रम वाििील. चजिेने वणयन केले िरी िे आपल्याला खरे वाटणार 
नाही, पण माझ्या हृदयाि चििे चित्र हुबेहभब रंगचवल्यािे बाईसाहेबानंा आढळेल. त्या अप्रचिम 
डल्सीचनयाच्या एक-एका संपभणय गुणािे चवस्िाराने वणयन करण्यािे कायय मी माझ्या चशरावर का घ्यावे? िो 
िार माझ्यापेक्षा अचधक शस््िशाली असणाऱ्या चशरावरि झेलला जाईल. पॅराचसयस्, चटमटेँस् आचण 
ॲपेलेस् याचं्या कंुिल्यानाि–ककवा चलचसपस् च्या कोरीव कामाच्या आयुधानंाि िे श्य आहे. उत्तमोत्तम 
चित्रकार आचण चशल्पकार यािें हािि त्या रंगकामास–ककवा संगमरवरी पाषाण ककवा कोचरन् चथअन चपिळ 
कोरण्यास–लागले पाचहजेि, िरि चिच्या सौंदयािे अिभक दशयन घडेल. चिच्या गुणसंपदेिे स्िवन 
करण्यास चससरोिे व डेमॉस्थेचनसिे व्िृत्व हव.े” डिेसने चविारले, “डेमॉस्थेचनयन् या शब्दािा आपला 
अथय काय आहे, महाराज?” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, डेमॉस्थेचनयन् व्िृत्व म्हणजे डेमॉस्थेन्सिे व्िृत्व. 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

चससेरोचनअम् व्िृत्व म्हणजे चससेरोिे व्िृत्व. जगाि आजपयंि होऊन गेलेल्या साऱ्या व्त्यामंध्ये हे 
दोघे महान् व्िे होिे.” 

 
ड्यभक म्हणाला, “हे खरे आहे. चप्रय बाईसाहेब, असा प्रश्न चविारून आपण केवळ आपल्या 

अज्ञानािे प्रदशयन केले आहे. िथाचप आमिी इच्छा अशी आहे की, थोर डॉन चक्व्झोट यानंी, आपल्या 
मजीस येईल िर, आपल्या प्राणचप्रयेिे चित्रण करण्यािा प्रयत्न आिा करावा आचण आम्हाला अत्यंि 
उपकृि करावे. कारण चिच्या अवयवािें ओझरिे स्वरूप त्यानंी ओबडधोबडपणे रेखाटले, िरी चििे रूप 
इिके मोहक चदसेल की, अन्य नारी–रत्नानंा चििा हेवा वाटभ  लागेल, याचवषयी माझ्या मनाि मुळीि शकंा 
नाही.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “महाराज, खरोखर िसेि घडेल. पण चिच्यावर अलीकडेि जे दुदैव 
ओढवले आहे, त्यामुळे माझ्या स्मृचि–पटलावरून चििे चित्र साफ पुसले गेले आहे. म्हणभन चिच्या 
सोन्दयािे वणयन करण्याऐवजी चिच्या रूपािंराबद्दल शोक करणेि मला िाग आहे. महाराजानंा हे माहीि 
असले पाचहजे की, चिच्या हािािे िुबंन घेण्यासाठी आचण नव्या साहसाच्या शोधाथय चििी अनुज्ञा चन 
आशीवाद चमळचवण्यासाठी, मी नुकिाि चिच्याकडे गेलो असिाना, माझ्या कल्पनेपेक्षा अगदी चनराळीि 
आकृिी मला िेथे चदसली. चिच्यावर कोणी िरी जादभ केली आहे असे मला आढळले. राजकन्येिभन गावंढळ 
मोलकरणीमध्ये, सौंदयािभन कुरूपिेमध्ये, दरबारी थाटािभन खेडवळपणामध्ये, शालीन मचहलेिभन उड्या 
मारणाऱ्या दाडंगीमध्ये, मभर्मिमंि माधुयािभन घाणेरड्या प्राण्यामध्ये, प्रकाशािभन अंधारामध्ये, देवदभिीिभन 
सैिानामध्ये, साराशं, टोबोसोच्या डल्सीचनयािभन सायागोच्या शिेकचरणीमध्ये चििे रूपािंर झालेले मला 
आढळले.” िेव्हा ड्यभक मोठ्या आवाजाि म्हणाले, “कोणा दुष्टाने जगािी अशी हानी केली? चििे सौंदयय 
म्हणजे परृ्थवीिा अलंकार होिा आचण चिच्या मोहक हालिाली म्हणजे परृ्थवीिा आनंद होिा, फार काय, 
चििे गुण म्हणजे या धरणीिा सन्मान होिा. या सवांिे हरण कोणी केले?” 

 
डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “अहो, दुसरे कोण असणार? माझा अखंड छळ करणाऱ्या त्या दुष्ट 

जादुगारापंैकी ककवा माझा मत्सर करणाऱ्या असंय चपशाच्चापंैकी कोणी िरी िे दुष्ट्कृत्य केले असाव.े सज्जन 
चन शभर माणसाचं्या वैिवाला ग्रहण लावण्यासाठी आचण त्याचं्या पराक्रमाला कलंक लावण्यासाठी 
पािाळािील ही अवलाद या जगाि आलेली आहे. खलपुरुषाचं्या कृत्यािंा मचहमा वाढचवण्यािा प्रयत्न िे 
करिाि. या दुष्ट जादुगारानंी माझा चपच्छा पुरचवला आहे. आिाही िे माझा पाठलाग करीि आहेि—आचण 
चवस्मृिीच्या खोल दरीि मी आचण माझी चशलेदारीिी उत्तुंग कृत्ये बुडवीपयंि िे माझा छळ करीि राहणार. 
माझ्या ममयस्थानावर आघाि करण्यािेि त्यानंी ठरचवले आहे हे खचिि. कारण त्यानंा हे माहीि आहे की, 
एखाद्या चशलेदारापासभन त्यािी हृदय–स्वाचमनी दभर नेणे म्हणजे िो ज्यानंी जग पहािो, िे डोळे िोरून नेणे 
होय. त्यािे जीवन ज्यामुळे प्रकाचशि होिे, िो सभयय आचण ज्यावर िो जगिो, िे अन्न चहरावभन घेण्यासारखेि 
हे कृत्य आहे. कारण, मी नेहमी म्हणि असिो की, स्त्रीचशवाय चशलेदार म्हणजे पानाचशवाय झाड ककवा 
िुन्याचशवाय इमारि अथवा देहाचशवाय सावली होय.” 

 
डिेस म्हणाली, “हे सारे मला मान्य आहे. पण आपल्या जीवनािा जो इचिहास नुकिाि प्रचसद्ध 

झाला आहे आचण सवांकडभन प्रशचंसला गेला आहे, त्यावर चवश्वास ठेवावयािा म्हटले िर, माझ्या अिभक 
आठवणीप्रमाणे, आपण लेडी डल्सीचनयाला कधीि पाचहलेले नाही—िशी स्त्री जगाि कोणी नाहीि–असे 
चदसिे. आपल्या कल्पनाचवश्वािभन िी जन्मास आलेली आहे. आपल्या कल्पनेच्या बळावर आचण 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

िरलपणावर चििी आकृिी जोपासलेली आहे. चिच्या अंगी जे जे सौंदयय आचण सद गुण असाविे असे 
आपल्याला वाटिे, िे सवय आपण चिला चिकटचवलेले आहेि.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “या चवषयावर पुष्ट्कळ बोलिा येण्यासारखे आहे. या जगाि डल्सीचनया 

आहे की नाही? िी काल्पचनक आहे की खरी आहे? हे परमेश्वरालाि माहीि. ही गभढ रहस्ये आहेि आचण िी 
अशा घाईघाईने उलगडिा येणार नाहीि. त्या स्त्रीला मी जन्म चदलेला नाही ककवा माझ्या कल्पनेने 
जोपासलेले नाही. खरोखर िी माझ्या कििनािा चवषय होऊन राचहलेली आहे. एखाद्या व्य्िीला जागचिक 
कीिी चमळवभन देण्यासाठी जे जे गुण लागिाि, िे सवय चिच्या अंगी आहेि असे मी मानिो.चििे सौंदयय 
चनष्ट्कलंक आहे, िी शालीन असली िरी गर्मवष्ठ नाही, पे्रमळ असली िरी मयादशील आहे, आचण चििा 
स्विाव सौजन्यशील असल्यामुळे िी सवांना चप्रय वाटणारी आहे. उदार चशक्षणामुळे आचण थोर कुळामुळे 
चिच्या अंगी हे सौजन्य आलेले आहे. हल्या कुळाि जन्मलेल्या चस्त्रयांिे सौंदयय पभणयत्वाने चवलसि नाही, 
पण थोर कुळाि जन्मलेल्या स्त्रीच्या सौंदयािी प्रिा पभणयत्वाने असिे.” 

 
ड्यभक म्हणाला, “आपले मि योग्यि आहे. पण िो इचिहास वािल्यामुळे माझ्या मनाि जी एक 

शकंा आली आहे, िी आपल्यापुढे माडंण्यािी, महाराज, आपण मला अनुज्ञा द्यावी. शकंा अशी की, टोबोसो 
येथे–ककवा अन्यत्र – डल्सीचनया म्हणभन कोणी असेल – आचण आपण वणयन केल्याप्रमाणे िी संुदरही 
असेल, पण ओचरआना अलॅस्र जाचरआ, मडॅाचसमाज वगैरेंिी आचण आपल्याला पचरचिि असलेल्या 
इचिहास – गं्रथाि आम्ही ज्या हजारों युविींिी वणयने वाििो, त्यािंी सर उच्च कुळािे बाबिीि कोणत्याही 
प्रकारे चिला येईल काय? ही माझी शकंा आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “या शकेंला माझे उत्तर असे की, 
डल्सीचनया ही आपल्या स्विेःच्या कृिींिे अपत्य आहे. चिच्या गुणानंीि चिच्या कुळाला उच्चत्व प्राप्ि झालेले 
आहे. उच्च कुळािील दुजयनापेक्षा नीि कुळािील सज्जनािे महत्त्व अचधक मानले पाचहजे. चशवाय, 
डल्सीचनयािे अंगी दुसरे असे काही गुण आहेि की, त्यामुळे चिला राजमुकुटावर व राजदंडावर हक्क सागंिा 
येईल. चिच्या जािीच्या कैक संुदरींना कसहासनािा लाि झालेला आहे. ज्याच्या अंगच्या उत्तम गुणासं सीमा 
नाही, त्याच्या आशानंा मयादा नाही. गुणी व देखणी असणे हे अत्यंि लािदायक असिे. िशा व्य्िीला 
प्रिडं ऐश्वयावर, कायदेशीर नसला िरी, प्रत्यक्ष अचधकार प्राप्ि होिो.” 

 
डिेस म्हणाली, “महाराज, मी हे कबभल करिे की, आपल्या साध्या संिाषणामध्ये आपल्या 

चववकेािा गळ वादाच्या जळाि टाकिा आचण त्यािी खोली अजमाविा. म्हणभन मी असे सागंिे की, 
टोबोसोिी डल्सीचनया चवद्यमान आहे—आचण आज िी चजविं आहे–िी लावण्यविी व कुलीन आहे. एका 
शब्दाि सार सागंावयािे िर, डॉन चक्व्झोट याचं्यासारया उदात्त आचण महान् चशलेदारािंी सेवा 
स्वीकारण्यास िी पभणयपणे पात्र आहे–यावर चवश्वास ठेवण्यािा चनिय या क्षणापासभन मी केला आहे–आचण 
त्याबरोबरि माझ्या घरािील सवय नोकरिाकरानंा, फार काय, माझ्या यजमानानंासुद्धा िसा चवश्वास 
ठेवण्यास मी िाग पाडीन. िरीही मी हे कबभल केले पाचहजे की, मला अस्वस्थ करणारे एक शल्य माझ्या 
मनाला अद्याप टोिि आहे—आचम त्यामुळे सँकोचवषयी माझे मि वाईट होि आहे. िे शल्य म्हणजे, जेव्हा 
सँको पँझा आपले पत्र घेऊन लेडी डल्सीचनयाकडे गेला, िेव्हा त्याला िी अत्यंि खराब असा गहभ वाफाणीि 
असल्यािे आढळले, असे इचिहासाि म्हटलेले आहे. त्यामुळे चिच्या सापंचत्तक स्स्थिीचवषयी बराि संशय 
येिो.” 

 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “बाईसाहेबानंी हे लक्षाि घ्याव ेकी, अन्य चशलेदाराचं्या बाबिीि 
ज्या गोष्टी घडि असि, त्या साऱ्यामाझ्या बाबिीि अगदी उलट घडि गेल्या. त्याला कारण दैवािी अगाध 
लीला आहे की कोणा मत्सरी माचंत्रकािा चनष्ठुर दे्वष आहे, हे मला सागंिा येि नाही. कारण, आमच्यापैकी 
बहुिेक सवय चशलेदाराचं्या कपाळी काही ना काही चवचशष्ट गोष्टी असिाि हे चनेःसंशय. कोणी चशलेदार 
जादभटोण्याच्या आटो्याबाहेर असिो, िर प्रयाि ओलेडोसारखा चशलेदार अकज्य असिो. फ्रान्समधील 
बारा चशलेदारापंैकी िो एक होिा. त्याच्या डाव्या पायाच्या िळव्याचशवाय त्यािे बाकीिे सारे शरीर अिेद्य 
होिे असे म्हणिाि आचण त्या िळव्यावरसुद्धा प्रिंड चखळीच्या टोकाचशवाय दुसऱ्या कोणत्याही शस्त्राने 
जखम होि नसे. म्हणभन कार्मपयोच्या बनंडोने जेव्हा असे पाचहले की, आपल्या समशरेीने याला जखम 
होणार नाही िेव्हा त्याने त्याला जचमनीवरून उिलले आचण आपल्या बाहभमध्ये घट्ट आवळभन त्याला 
रॉन्सेसवलेॅस येथे ठार केले. परृ्थवीिा पुत्र म्हणभन मानला गेलेला क्रभ र राक्षस अँचटयस याला ह्युयलसने कसे 
मारले हे त्याच्या लक्षाि होिे. अशा उदाहरणावरून मी असा िकय  करिो की, कुणाच्या िरी चवचशष्ट कृपेमुळे 
माझे संरक्षण होि असाव.े पण मी अकज्य मात्र नाही. कारण माझ्या अनुिवास असे अनेक वेळा आले आहे 
की, माझे मासं कोवळे आहे, अिेद्य नाही. िसेि मंत्रशस््िपासभन मु्ि असण्यािा चवशषे हक्क मला 
चमळालेला नाही. कारण एका कपजऱ्याि मी अडकलेला होिो, हे मला माहीि आहे. सारे जग मला िसे 
कोंडभन ठेवभ शकले नसिे. पण चपशाच्च–चवदे्यच्या मंत्रिंत्राच्या बळाने िे घडभन आले. त्या कपजऱ्यािभन मी पुन्हा 
मु्ि झालो, त्यावरून मला वाटिे की, मंत्र–शस््िसुद्धा मला पुन्हा िेथे डाबंभन ठेवभ शकणार नाही. म्हणभन 
हे जादभगार माझ्यावर आपल्या दुष्ट चवदे्यिा प्रत्यक्ष प्रिाव पडि नाही असे पाहभन मला अत्यंि आदरणीय 
असलेल्या व्य्िीवर सभड उगचविाि. चजच्यासाठी आचण चजच्या आधारावर मी जगिो आहे, त्या 
डल्सीचनयाच्या जीचविािा छळ करून िे माझे चजचवि हरण करण्यािा प्रयत्न करीि आहेि. म्हणभन मला 
असे वाटिे की, जेव्हा माझा सेवक माझा संदेश देण्यासाठी चिच्याकडे गेला, िेव्हा त्यानंी चििे रूपािंर एका 
गावंढळ, गबाळ्या मुलीि केले आचण गहभ वाफाणण्याच्या हल्या आचण िुच्छ कामाि िी गढभन गेल्यािे 
दाखचवले. पण मी खात्रीने सागंिो की, िे गहभ नव्हिे की हुलगे नव्हिे, िर िे मोठे मोिी होिे. हे चसद्ध 
करण्यासाठी महाराजानंा मी हे सागंणे अवश्य आहे की, परवा मी टोबोसोवरून जाि असिाना मला 
डल्सीचनयािा राजवाडा काही सापडला नाही. पण दुसरे चदवशी जेव्हा माझा सेवक गेला, िेव्हा त्याला िी 
आपल्या मुळच्या सौंदयासह चदसली. जगािील अत्यंि लावण्यविी स्त्री िी त्याला वाटली! त्यानंिर लगेि 
मी चिला िेटलो, िेव्हा िी मला कुरूप, गावंढळ, खेडवळ, ओबडधोबड आचण असंस्कृि अशी चदसली. पण 
खरोखर िी म्हणजे मभर्मिमंि संस्कृिी आहे. माझ्यावर जादभिा काही पचरणाम होि नाही, म्हणभन त्या चबिाऱ्या 
स्त्रीवर जादभ टाकण्याि आली असली पाचहजे आचण चििे रूप चछन्नचवचछन्न चन चवद्रभप केले असले पाचहजे. 
अशा प्रकारे माझ्या शत्रभंनी चििा दे्वष करून माझ्यावर सभड उगचवला आहे. चिला आपले सकलगुणालंकृि 
स्वरूप पुन्हा प्राप्ि होईपयंि मी शोकाच्या गिेि पडलो आहे. 

 
“या बाबिीि मला असे सागंायिे आहे की, िी धान्य िाळीि बसली होिी, या सँकोच्या 

म्हणण्याकडे कोणी लक्ष देऊ नये. कारण, मला जर िी बदललेली चदसली, िर त्याला िी िशी चदसावी 
याि नवल काय? साराशं, डल्सीचनया सुचवयाि आहे आचण सुकुलीन आहे. टोबोसोमधील अत्यंि प्रािीन 
आचण अत्यंि थोर घराण्याि चििा जन्म झालेला आहे. त्या घराण्यािे र्ि चिच्या चशरािभन िरपभर वहाि 
असल्यािी मला खात्री वाटिे. हेलेनमुळे रॉयिी ककवा कॅव्हामुळे स्पेनिी जशी कीिी पसरली, िशी–पण 
अचधक सन्माननीय कारणामुळे–टोबोसोिी कीिी ‘डल्सीचनयािी जन्मिभमी’ म्हणभन या पुढील काळाि सवयत्र 
दरवळेल याि मला शकंा वाटि नाही. 
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“सँको पँझासंबधंी सागंावयािे िर, मी महाराजानंा असे खात्रीने सागंिो की, कोणाही चशलेदारािी 
आजवर सेवा करणाऱ्या सेवकापेंक्षा िो अचधक सुखद सेवक आहे. काही काही वेळा िो अशा काही 
िोळ्यािाबड्या गोष्टी सागंिो की, िो दुष्ट आहे की मभखय आहे, असा गमिीिा संभ्रम कोणाकोणाला पडिो. 
हा लबाड माणभस असावा, असे वाटावयास लावण्याइिका दुष्टपणा या नोकरािे अंगी आहे–पण त्याहभन 
त्यािे अज्ञान फार मोठे आहे. म्हणभन त्याला मभखय समजले पाचहजे. प्रत्येक गोष्टीिा िो संशय घेिो, पण 
िरीही प्रत्येक गोष्टीवर िो चवश्वास ठेविो. धडधडीि वेडेपणाच्या गोष्टीि िो गकय  आहे आचण त्यािभन त्याला 
बाहेर काढणे कठीण आहे, असे आपल्याला जेव्हा वाटि असिे, िेव्हा िो त्यािभन अकस्मा्  इि्या 
िािुयाने बाहेर पडिो की, त्यािी प्रशसंा दशचदशा दुमदुमि असिे. साराशं, मला एखादा बुचद्धमान असा 
सेवक चमळाला आचण त्याच्या िरीला एक शहर िेट म्हणभन चमळाले, िरी त्या सेवकाच्या बदल्याि मी 
सँकोला देणार नाही. म्हणभन महाराजानंी कृपाविं होऊन त्याला जे राज्य देऊ केले आहे, चिकडे त्याला 
जाऊ द्याव ेकी नाही, हे मला कळि नाही. पण मला हे कबभल केले पाचहजे की, त्यािी बुद्धी त्या मागाने 
हळुहळभ िालली आहे. त्याच्या बुद्धीला थोडी धार पाजली की कोणत्याही राजाप्रमाणे िो आपले राज्य 
िागंले िालवील. राज्यपालाला चवद्वते्तिी ककवा इिर गुणािंी फार गरज असिे असे नाही, असे अनुिवाने 
आपल्याला चशकचवले आहे. ज्यानंा अक्षरही वाििा येि नाही अशी शकेडो माणसे बचहरीससाण्याच्या िीक्ष्ण 
दृष्टीने राज्यकारिार करू शकिाि, हे आपण पाचहले नाही काय? राज्यकत्यांिे मुय कायय म्हणजे आपला 
उदे्दश िागंला ठेवणे आचण प्रयत्नािंी पराकाष्ठा करण्यािा चनिय करणे. त्यानंा शहाणपण चशकचवण्यास 
समथय सल्लागारािंी वाण कधीि पडि नाही. पचंडि नसलेले पण शस्त्रिारी असलेले–अशा राज्यकत्यांना 
मागयदशयन करण्यासाठी दरबाराि पुष्ट्कळ सल्लागार असिाि. सँकोला माझा उपदेश हा आहे की, “बाबा रे, 
िभ कधी लाि घेऊ नकोस आचण आपले हक्क सोडभ  नकोस. त्याला देण्यासाठी दुसऱ्या काही लहान लहान 
सभिना माझ्या डो्याि आहेि. योग्य वळेी मी त्या त्याला सागेंन. त्यामुळे त्यािा स्विेःिा िर लाि होईलि, 
पण ज्या बेटािे राज्य िो करणार आहे, त्यािील जनिेिेही कल्याण होईल.” 

 
ड्यभक, डिेस व डॉन चक्व्झोट हे अशा प्रकारे आपापसाि बोलि असिानंा घराि मोठा गोंगाट 

झाल्यािे त्याचं्या कानी आले. आचण थोड्याि वळेाि िे बसले होिे त्या खोलीि सँको अकस्ल्पिपणे धावि 
आला. िो अत्यंि ियिीि झालेला होिा. त्याच्या गळ्याला एक मळके फडके बाधंलेले होिे. 
सैंपाकघरािील वाढपी वगैरे नोकर लोक गोंगाट करीि त्याच्यामागे धावि आले. त्यापैकी एकाच्या हािाि 
पाण्याने िरलेली छोटीशी पराि होिी. िी सँकोच्या हनुवाटीखाली धरण्यािी खटपट िो करीि होिा. 
त्यािील पाण्याने त्या चबिाऱ्या सेवकािी दाढी धुण्यास दुसरा नोकर ियार होिा. डिेस म्हणाली, “अरे, 
कसली गडबड आहे ही? या िल्या माणसाला िुम्ही काय करीि आहाि? अरे, िो चनयोचजि राज्यपाल 
आहे, हे िुम्हाला माहीि नाही काय?” त्याचं्यापैकी न्हाव्यािे काम करणारा वाढपी म्हणाला, “बाईसाहेब, 
आपले ड्यभकसाहेब, आचण त्यािे धनीसाहेब याचं्याप्रमाणे हे सद गृहस्थ आम्हाला आपल्या चशरस्त्याप्रमाणे 
दाढी धुऊ देि नाहीि.” 

 
सँको अत्यंि संिापाने म्हणाला, “देईन, देईन मी माझी दाढी धुऊन! पण त्यासाठी स्वच्छ साबण 

हव,े स्वच्छ टॉवले हविे आचण असे गैदी पजें नकोि. कारण माझा धनी आचण मी याचं्यामध्ये िसा काही 
फरक नाही. मग त्यािंी दाढी धुण्यासाठी स्वगािले पाणी का? आचण माझ्यासाठी पािाळािले पाणी का? 
थोर लोकाचं्या घरािील िालीरीिींमुळे जर कोणािा अपमान होि नसेल, िरि त्या िागंल्या. पण या 
डब्यािल्या गुरासारखे न्हाणे ही एखाद्या महंिािे फटके खाण्यापेक्षा खडिर प्रायचिि आहे. माझी दाढी 
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पुरेशी स्वच्छ आहे. िी धुण्यािी काही गरज नाही. िुम्ही बाजभला सरा म्हणजे झाले. मला धुण्यासाठी–ककवा 
माझ्या केसाला म्हणिो– माझ्या दाढीला स्पशय करण्यासाठी जो कोणी सरसावले, त्याच्या कानावर मी 
असा ठोसा लगावीन की, त्यािी आठवण त्याला पुढे बारा मचहने राहील. या सवय मंडळींना पभज्य असणारे 
ड्यभकसाहेब, अशा प्रकारिे चवचध आचण साबणािे खेळ हे िेष्टामस्करीसारखे वाटिाि–पाहुण्याचं्या सभ्य 
स्वागिासारखे वाटि नाहीि.” 

 
सँकोिा िो त्वषे आचण स्विेःिे त्याने केलेले समथयन पाहभन व ऐकभ न डिेसच्या हसभन हसभन 

मुरकंुड्या वळायिी वळे आली. पण सँकोच्या गळ्यािोविी िे घाणेरडे कापड बाधंलेले पाहभन आचण 
सैंपाक–घरािील नोकरानंी त्यािे खेळणे केलेले पाहभन डॉन चक्व्झोट यानंा फारसे बरे वाटले नाही. म्हणभन 
बोलण्यािी परवानगी मागण्यासाठी त्यानंी ड्यभकला खाली वाकभ न अचिवादन केले आचण त्या वाढप्याकडे 
नजर टाकभ न अत्यंि गंिीरपणे िे म्हणाले, “ऐका, सद गृहस्थहो, या माणसाला सोडा आचण िुम्हाला योग्य 
वाटि असेल िर, आलाि िसे िेथभन चनघभन जा. माझा सेवक दुसऱ्या कोणत्याही माणसाइिका स्वच्छ 
आहे. िुम्ही आणलेली पराि िालायिी नाही. त्यापेक्षा दारूिा पेला आणला असिाि िरी ठीक होिे. माझे 
ऐका आचण येथभन िालिे व्हा! त्याला सोडा, कारण असा आडमुठ्या चवनोद त्याला ककवा मला िालणार 
नाही.” आपल्या धन्याच्या िोंडिे हे शब्द ऐकभ न सँको म्हणाला, “छेेः छेेः! िे येथे असभ द्याि आचण आपला 
खेळ िालवभ द्याि. मी माझ्या न्हाव्यानंा मोबदला देईन हे मी आपल्याला खात्रीने सागंिो. माझ्या दाढीशी 
लुडबभड करणे म्हणजे कसहाच्या दाढीला हाि घालण्यासारखे आहे हे त्यानंा कळेल. त्यानंी एक कंगवा 
आणावा आचण माझी दाढी कविरून काढावी. त्या दाढीि असभ नये असे काही त्याना सापडले िर, त्यानंी 
माझे बारीक घोड्याएवढे िुकडे करावेि. त्याला माझी परवानगी आहे.” डिेस अजभन हसिि होिी. िी 
म्हणाली, “सँको म्हणिो, िे बरोबर आहे. िो जे जे बोलेल िे िे सवय बरोबरि असणार. िो श्य चििका 
स्वच्छ आचण नीटनेटका आहे. िुम्ही त्याला स्नान घालण्यािी गरज नाही. अंग धुण्यािी आपली पद्धि 
त्याला आवडि नसेल, िर त्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याला करू द्या. चशवाय दुसऱ्याला स्वच्छ करण्यािा आव 
िुम्ही आणिा, पण िुम्ही स्विेः चकिी गबाळे आचण गचलच्छ आहाि पहा. उद्धटही आहा असे मी म्हणाव ेकी 
काय हे मला समजि नाही. अशा माणसाला–आचण अशा दाढीला–सोन्यािा खुजा चन सोन्यािे पािेले 
आचण संुदर टॉवले आणण्याऐवजी िुम्ही हे िाडें आचण हे घाणेरडे कापड आणिा याला काय म्हणावे? िुम्ही 
सारे नोकर गावंढळ आहाि, पके्क बदमाष आहाि, म्हणभनि चशलेदाराचं्या सेवकािा दे्वष प्रगट केल्याचशवाय 
िुम्हाला राहवि नाही.” 

 
डिेस खरेपणाने बोलि आहे असे त्या मळकट िाकराचं्या पलटणीला आचण त्याचं्या म्होर्याला 

वाटले. म्हणभन त्यानंी सँकोच्या गळ्यािील कापड काढभन घेिले आचण दृष्टीआड फेकभ न चदले. 
आपल्यावरील संकटािे िय नाहीसे झाल्यािे पाहभन सँको डिेसकडे धावि गेला आचण गुडघे टेकभ न 
म्हणाला, “बाईसाहेब, ईश्वर आपल्यावर कृपा करो! थोर माणसेि थोर दया दाखवभ शकिाि. आिा आपण 
माझ्यासाठी जे काही केले, त्यािी िरपाई मी कशी करावी हे मला कळि नाही. माझी इच्छा एवढीि की, 
आपल्यासाठी मी एक सशस्त्र चशलेदार बनाव ेआचण आपल्यासारया थोर स्त्रीच्या सेवेमध्ये माझ्या आयुष्ट्यािे 
सारे चदवस खिय कराव.े मी  एक गरीब खेडवळ माणभस आहे. माझे नाव सँको पँझा. मला मुले आहेि. 
चशलेदारािा शागीदय म्हणभन मी नोकरी करिो. यापैकी कोणत्याही िभचमकेवरून मी जर आपले काही िले 
करू शकणार असलो, िर आपण फ्ि उच्चार करायिा अवकाश. हुकभ म सोडण्यािे कामी आपण चजिके 
ित्पर असाल, त्यापेक्षा त्यािी िाचमली करण्याि मी अचधक ित्पर असेन!” 
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डिेस म्हणाली, “सँको, मभर्मिमंि सौजन्याच्या शाळेि िभ सभ्यिेिे धडे चशकलेला आहेस आचण 
चशष्टािारािे चशरोमचण आचण उपिारािे कंठमचण असणारे डॉन चक्व्झोट याचं्या पखंाखाली िभ वाढलेला 
आहेस. अशा चशलेदाराला आचण अशा सेवकाला सवय सुखे प्राप्ि होिाि. एकजण चशलेदारीिा उत्तर धु्रव, 
िर दुसरा चनष्ठाविं सेविेा िेजोगोल! अरे, माझ्या चमत्रा सँको, ऊठ, आचण अशी खात्री बाळग की, िुझ्या या 
साऱ्या सभ्य वियनािा मोबदला म्हणभन िुझ्या िाब्याि एखादे राज्य श्य चिि्या लौकर द्याव े म्हणभन मी 
माझे स्वामी ड्यभक यािें मन वळवीन. िे राज्य देण्यािे विन त्यानंी िुला पभवीि चदले आहे.” यानंिर डॉन 
चक्व्झोट वामकुक्षी करण्यास गेले. पण डिेसने अशी इच्छा सँकोपुढे प्रदर्मशि केली की, “िुला जर फार 
झोप आली नसेल, िर माझ्याबरोबर आचण माझ्या सयाबंरोबर एका थंडगार खोलीि िभ ही दुपार घालव,” 
सँकोने उत्तर चदले, “िागंली िक्कम वामकुक्षी करण्यािी मला सवय आहे, हे खरे. उन्हाळ्याि िर दुपारच्या 
वळेी मी िागंले िार–पाि िास झोप घेिो. पण बाईसाहेबािंा सन्मान राखण्यासाठी मी माझ्या या जुन्या 
प्रथेिा आज िगं करिो आचण जागा राहभन आपली सेवा करिो.” दुसऱ्या बाजभने ड्यभकने असे नव े हुकभ म 
सोडले की, “डॉन चक्व्झोट यािंा पाहुणिार चशलेदारासारखा िंिोिंि करावा—चशलेदारीच्या गं्रथाि 
आढळभन येणाऱ्या चशष्टािाराच्या मागावरून रचिमात्र िळभं  नये.” 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि ३३ 
 

डचेस आणि णतच्या सख्या याांचा सँको पँझािी जो  
चणवष्ट सांवाद झाला, तो वाचनीय व लक्षिीय भाग 

 
या कथेि पुढे असे साचंगिले आहे की— 
 
त्या चदवशी दुपारी सँकोने एक डुलकीसुद्धा घेिली नाही. आपण चदलेल्या विनाप्रमाणे िो 

डिेसच्या सेवसे चसद्ध राचहला. त्याच्या चवनोदी बोलण्यािी चवलक्षण छाप चिच्या मनावर पडलेली  
असल्यामुळे चिने त्याला एक ठेंगण्या खुिीवर आपल्याजवळ बसण्यास साचंगिले. पण सँकोला चशष्टािार 
िागंले माहीि असल्यामुळे त्याने िसे करण्यास पभणय नकार चदला. चिने त्याला आग्रहाने साचंगिले, “िभ 
राज्यपालासारखा बसै आचण सेवकासारखा बोल. या दोन्ही िभचमकाि िुझी प्रयाि वीर चसड रू डायंस 
याच्या आसनावर बसण्यािी योग्यिा आहे.” सँकोने आपले खादें उडचवले आचण डिेसिी आज्ञा पाळली. 
चिच्या साऱ्या सया चिच्यािोविी उभ्या राहभन चििे बोलणे ऐकभ  लागल्या. िेव्हा चिने संवाद सुरू केला. िी 
म्हणाली :- 

 
“आिा आपण एकािंाि आहो. आपले बोलणे ऐकण्यास दुसरे कोणी नाही. म्हणभन 

राज्यपालसाहेब, माझी इच्छा अशी आहे की, थोर डॉन चक्व्झोट याचं्या मुचद्रि इचिहासामधील ज्या काही 
शकंामुंळे माझ्या मनािा फार गोंधळ उडिो, त्या दभर कराव्या. पचहली शकंा ही की, िल्या सँकोने 
डल्सीचनयाला—टोबोसोच्या लेडी डल्सीचनयाला, असे मी म्हणावयास पाचहजे होिे.—कधीि पाचहले नव्हिे 
आचण आपल्या धन्यािे पत्र चिच्याकडे कधीि नेले नव्हिे. कारण त्याने पत्रािी वही सीएरा मोरेना येथे मागे 
ठेवली होिी. मग त्याने चििे उत्तर आणल्यािे सोंग कसे केले आचण िी गहभ वाफाणीि असिाना आपल्याला 
चदसली, असे कसे साचंगिले? त्या अप्रचिम डल्सीचनयाच्या कीिीला कलंक लावणारी ही कस्ल्पि कथा 
चवनोदी म्हणायिी काय? चिच्यामुळे त्या चनष्ठाविं सेवकाच्या िाचरत्र्याला केवढे मोठे लाछंन लागिे!” हे 
ऐकभ न, काही न बोलिा, सँको उठभन उिा राचहला आचण आपल्या ओठावर बोट ठेवभन व आपले शरीर 
वाकवभन िो त्या सवय खोलीि सावधपणे पावले टाकीि चफरला. त्याने पडदे वर उिलले आचण कोना–
कोपऱ्याि चनरखभन पाचहले. आसपास कोणीही नाही असे पाहभन, शवेटी िो आपल्या जागेवर परि आला 
आचण म्हणाला, “बाईसाहेब, आिा येथे आपल्याचशवाय दुसरे कोणी नाही असे मला चदसिे. म्हणभन 
कोणाच्या रागा–लोिािी पवा न करिा मी खरीखुरी गोष्ट आपल्याला सागंिो–त्याचशवाय आपण चविाराल 
िेही सागंिो. पण ‘पुकडग’ या पदाथासंबंधी मात्र शब्दही सागंणार नाही. पचहली व प्रमुख गोष्ट मी आपल्याला 
साचंगिली पाचहजे िी ही की, माझा धनी पुरा पुरा वडेा आहे असे मी मानिो. काही काही वळेा काही चवचित्र 
म्हणींच्या जुडग्यावर िे अडखळभन पडिाि. त्या म्हणींिा अथय सैिानालासुद्धा सागंिा येणार नाही. मािय 
मचहन्यािील सशासारखा िो वडेा आहे, हे मी माझ्या डो्यािभन काढभ  शकि नाही, हा महत्त्वािा मुद्दा आहे. 
त्यािंी आंधळी बाजभ कोणिी आहे हे मला पके्क माहीि असल्याने माझ्या डोस्याि ज्या ज्या कल्पना येिाि, 
त्यानंा काही आगा–चपछा नसला िरी, त्या मी माझ्या धन्याला खऱ्या म्हणभन पटवभ शकिो. त्याच्या पत्रािे 
उत्तर हे या प्रकारिे होिे. आचण परवाि मी त्याच्याशी एक लबाडी केली आचण िी अद्याप छापलेली नाही—
िी म्हणजे लेडी डल्सीचनयावर जादभटोणा झाल्यािी. िुम्हाला म्हणभन सागंिो, िदं्रावरील माणसाइिकीि 
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चिच्यावर जादभ झालेली आहे, हे आपण पके्क समजा.” असे म्हणभन, डिेसच्या चवनंिीनुसार, त्याने जादभच्या 
ढोंगािा सारा वृत्ताि अत्यंि प्रामाचणकपणे चनवदेन केला. त्यामुळे श्रोत्यािंी मोठी करमणभक झाली. 

 
डिेस म्हणाली, “याच्यापेक्षाही अगम्य अशी दुसरी एक शकंा या प्रकरणी माझ्या मनाि आलेली 

आहे. माझ्या कानाि कोणी िरी असे गुणगुणि आहे आचण चविारीि आहे की, ला मािंा येथील डॉन 
चक्व्झोट हे जर इि्या उथळ मनािे असिील, िर त्यािंी अशी माचहिी असणाऱ्या सँको पँझाने या 
वडे्यािी सेवा का करावी? आचण त्याच्या पोकळ व बेफाम विनावंर चवसंबभन का राहावे? यावरून मी 
एवढाि िकय  करिे की, धन्यापेक्षा सेवकि अचधक मभखय असला पाचहजे. आचण जर िसे असेल िर,ज्याला 
स्विेःवर राज्य करिा येि नाही, त्याला एका बेटािे राज्य ककवा लोकावंर शासन करण्यािी सत्ता बहाल 
करणारी मडॅम डिेस हीही त्या दोघाइंिकीि मभखय मानली जाणार नाही काय?” सँको म्हणाला, 
“देवाशपथ, आपली शकंा िोजनाच्या वळेीि आलेली आहे, मग िी आपल्या कानाि गुणगुणि का राहावी? 
िी आपण स्वच्छपणे बोलभन दाखवावी–आचण आपल्या मजीस येईल चिि्या मोठ्याने बोलभन दाखवावी. मी 
मभखय आहे हे चनेःसंशय. मी शहाणा असिो िर मी माझ्या धन्याला पभवीि सोडले असिे. पण माझे नशीबि 
िसे आहे. िटकंिीिी मला दुष्ट खोड आहे. त्यासंबंधी सागंिा येण्यासारखे आहे िे एवढेि. मी माझ्या 
धन्याच्याबरोबर सुख-दुेःखामंध्ये सिि राचहले पाचहजे. आम्ही दोघेही एकाि शहरीं जन्मलेलो. त्यािी 
िाकरी मी खाल्लेली. मी त्याच्यावर खभप पे्रम करिो आचण आम्हा दोघामंध्ये पे्रम कमी झालेले नाही. िे मला 
िरपभर पगार देिो. त्याने मला िीन कशगरे चदली आहेि. मी त्यािी सेवा इमानेइिबारे करिो आचण मी त्यािा 
चवश्वासभ सेवक आहे. मृत्यभचशवाय दुसरे कोणीही आम्हास दभर करू शकणार नाही. बाईसाहेबानंा मला राज्य 
बहाल करणे योग्य वाटि नसेल िर न वाटो.मी जन्मलो गचरबीि आचण मी मरेन िेही गचरबीि . राज्य न 
चमळि मी इहलोकािभन गेलो िरी माझ्या मनाला संिोष वाटेल. मी वेडा आहे हे खरे आहे, पण िरीही मला 
या म्हणीिा अथय िागंला कळिो की, चकडीिा नाश व्हावा म्हणभन मंुगीला पंख असिाि. कदाचि्  राज्यपाल 
सँकोपेक्षा सेवक सँको स्वगाि लौकर जाईल. येथे जो पाव िाजला जािो िो फ्रान्समधील पावाइिकाि 
खमंग असिो–आचण अंधारािं माझ्या बायकोसारखीि कोणिीचह प्रचिचष्ठि बाई. रात्रीच्या वळेी सारी माजंरे 
एकाि करड्या रंगािी. दुपारी दोनपयंि ज्याला सकाळिी न्याहरी चमळाली नसेल िो खरा दुेःखी. िरपभर 
न्याहरीनंिर उपास करणे िागंले. कोणीही माणसािे पोट दुसऱ्यापेक्षा हाििर मोठे नसिे. पण िे पोट 
चकिीही मोठे झाले िरी िे िरायला िारा चन कडबा िरपभर असेल. िरले पोट म्हणजे िरले पोट. 
बचहरीससाणा वगेाने उडिो, चिमणीही वेगाने उडिे. लोकरीिे िारी कापड उत्तम, पण िरड कापडही 
उबदार असिे. एकािा िार वारािंा िुकडा आचण दुसऱ्यािा िार वारािंा िुकडा–दोघािंी लाबंी सारखीि. 
(या लोकािभन) जाण्यािा क्षण आला म्हणजे आपणा सवांना आपले िंबुगबाळे गुंडाळाव ेलागिे. राजपुत्र 
असो की ऊ असो, दोघानंाही एकाि वाटेने शवेटी जाव ेलागिे. एकापेक्षा दुसऱ्याला िागंली वाट चमळिे 
असे नाही. िियमधील नोकरापेक्षा पोपच्या देहाला अचधक जागा लागि नाही–मग त्यािा देह अचधक उंि 
असेना का. (दफनाच्या) खड्ड्ड्याि आली की सारी माणसे सारखी नसली िरी सारखी नसली िरी सारखी 
केली जािाि आचण मग त्यािा चनरोप घेऊन जािाि. मी आपल्याला पुनेःसागंिो की, मी मभखय आहे म्हणभन 
बेट देण्यास पात्र नाही, असे आपल्याला वाटि असेल, िर आपण काय करिा आचण काय करीि नाही, 
यािी पवा न करण्याइिका मी शहाणा होईन. ‘सैिान क्रॉसच्या मागे लपलेला असिो’ अशी एक जुनी म्हण 
आहे. जे जे िकाकिे िे सारे सोने नसिे. नागंर हाकणाऱ्या बाबंाला स्पेनिा राजा करण्याि आले आचण 
रेशमी वसे्त्र ल्यालेल्या रोडेचरगोला श्रीमंिी असभनही सापाचं्या िोंडी फेकण्याि आले, असे प्रािीन पोवाड्याि 
साचंगिलेले आहे. िे पोवाडे प्रािीन असल्यामुळे खोटे सागंणार नाहीि.” 
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सँकोिे हे िाषण इिरापं्रमाणेि म्हािारी दासी–डोन्ना रॉचिगेझ–कान देऊन ऐकि होिी. िी 
म्हणाली, “िे पोवाडे खरे सागंिाि. मला आठविे, एका पोवाड्याि असे म्हटलेले होिे की, बेडभक, साप 
आचण सरडे यानंी िरलेल्या एका थडग्याि डॉन रोडेचरगो याला चजविं कोंडलेले होिे. दोन चदवसानंिर िो 
हल्या आचण दुेःखी आवाजाि थडग्यािभन ओरडि होिा, ‘अरे, आिा हे मला खाि आहेि. माझ्या 
शरीराच्या ज्या िागाने मी फार पाप केले, िे हे कुरिडि आहेि.’ यावरून या माणसािे म्हणणे बरोबर आहे 
असे चदसिे. कृचम–कीटकानंी कुरिडभन टाकलेला राजा होण्यापेक्षा गरीब मजभर होणे िागंले, हे त्यािे 
म्हणणे मला योग्य वाटिे.” 

 
म्हणींनी िरलेले सँकोिे चसद्धािं आचण त्यावर त्या िोळ्या–िाबड्या दासीने केलेले िाष्ट्य–यामुळे 

डिेसिी िागंलीि करमणभक झाली. िी म्हणाली, “अरे इमानी सँको, िुला हे माहीि आहे ना की, एखाद्या 
सज्जनाने ककवा चशलेदाराने चदलेले विन हे त्याला स्विेःच्या प्राणाइिके मोलािे व पचवत्र वाटिे. माझे 
स्वामी ड्यभक हे िुझ्या धन्याच्या श्रेणीिील नसले िरी एक चशलेदार आहेि. म्हणभन िुला राज्य देण्यािे 
बाबिीि िे आपला शब्द न िुकिा पाळिील, याचवषयी मला काडीमात्र शकंा नाही. म्हणभन सँको, धीर धर. 
साऱ्या जगाने दे्वष आचण मत्सर केला िरी, िुझ्या ध्यानीमनी नसिाना, िभ एके चदवशी अकस्माि आपल्या 
राज्यािा पभणय सत्ताधीश झाल्यािे िुला आढळभन येईल. आपल्या सते्तिी सारी चिन्हे आचण अलंकार धारण 
करून व उंिीउंिी वसे्त्र पचरधान करून िभ आपल्या कसहासनावर बसशील हे नक्की. पण आपल्या 
नोकरािाकरानंा खरा न्याय देण्यािी िभ काळजी मात्र घे. आपल्या चनष्ठेमुळे आचण चववकेामुळे िुझ्याकडभन िे 
शुद्ध न्यायािी अपेक्षा करिील.” 

 
सँको म्हणाला, “राज्यकारिारासंबधंी आपण काय िे माझ्यावर सोपवा. गोरगचरबािें बाबिीि मी 

नेहमीि उदारपणे वागि आलो आहे. दुसऱ्या माणसाच्या िोंडािील घास काढभन घेण्यािा मला चिटकारा 
आहे. उलटपक्षी त्या नोकरानंी माझ्याशी कपटाने न वागण्यािी काळजी घ्यावी. नाही िर देवाशपथ वरवर 
पाहिा, मी एक म्हािारा कुत्रा आहे. माझ्या इच्छेस येईल िेव्हा मी कुत्र्यासारखा झोपभ शकिो, पण दुसऱ्या 
कोणत्याही माणसाप्रमाणे माझी नजर िीक्ष्ण आहे आचण त्या नजरेि जळमटे येऊ न देण्यािी मी काळजी 
घेिो. जोडा कोठे आवळिो हे मला कळिे. कोण कोण माणसे एकोप्याने वागिाि हे मला समजिे. सिोटी 
हीि व्यवहारािी उत्तम हािोटी. िी मी घट्ट धरीन. सज्जनानं- माझा हाि आचण हृदय चमळेल, पण दुजयनानंा 
माझे पाय ककवा संगिही चमळणार नाही. राज्यकारिारामधील मुय मुद्दा, माझ्या मिे, िागंली सुरुवाि 
करणे हा आहे. जवाच्या िाटािंा िार चजिका मी बरोबर हािाळीन, चििकाि या बेटािा कारिार मी 
पधंरवड्याच्या आि िागंला िालवीन, हे मी, माझ्या प्राणािंी पैज मारून, सागंिो. सँको येथे बसला आहे, 
हे चजिके सत्य, चििकेि हेही.” 

 
डिेस म्हणाली, “सँको, िभ योग्य बोलिोस. कालगिीने सवय गोष्टी पक्व होिाि. कोणिाही माणभस 

जन्मिेःि शहाणा नसिो. धमयगुरू माणसािभनि येिाि–पाषाणािभन नव्हे. पण आपण लेडी डल्सीचनयाकडे 
पुनेः वळभ. आपल्या धन्याशी हाििलाखी करण्यािे सँकोने जे कारस्थान रिले, त्यामुळे िोि अचधक 
फसला, असे मला फार फार वाटिे. कारण माझी अशी खात्री आहे की, ज्या प्राण्याला िभ गावढळ 
मोलकरीण समजलास आचण चजला आपल्या धन्याने टोबोसोिी डल्सीचनया मानाव े म्हणभन िभ फार कष्ट 
केलेसा िी खरोखर टोबोसोिी डल्सीचनयाि होिी, आचण डॉन चक्व्झोट समजिाि त्याप्रमाणे चिच्यावर 
खरोखरि जादभटोणा झालेला होिा. िुझ्या धन्यािा छळ करणाऱ्या जादुगारानंी ही कथा रिली आचण 
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िुझ्या डो्याि घािली. िभ हे लक्षाि घे की, येथे आमच्याजवळ आमिे माचंत्रक आहेि. िे आमच्यावर पे्रम 
करिाि आचण जगाि जे जे घडिे त्यािा वृत्तािं आम्हास प्रामाचणकपणे आचण चनेःपक्षपािीपणे चनवदेन 
करिाि. त्याि काही लबाडी नसिे की मोघमपणा नसिो. माझ्यावर चवश्वास ठेव की, उड्या मारणारीं िी 
गावंढळ पोर टोबोसोिी डल्सीचनया होिी आचण अजभन आहे. चिच्या आईने चिला जन्म चदला हे चजिके खरे, 
चििकेि चिच्यावर जादभ झाली आहे हेही खरे. आपल्याला काहीही कल्पना नसिाना, िी आपल्याला खऱ्या 
स्वरूपाि आचण मभळच्या िेजाि पुनेः चदसेल. मग आपलीि फचजिी झाली असे सँकोला आढळभन येईल.” 

 
सँको म्हणाला, “बाईसाहेब, हे सारे खरे असेल, िर माझा धनी मला माँटेचसनोच्या गुहेबद्दल जे 

सागंिो, त्यावर चवश्वास ठेवण्याकडे आिा माझ्या मनािा कल होि आहे. ‘डल्सीचनयावर जादभ झाली आहे’ 
असे सागंण्यािे माझ्या डो्याि जेव्हा आले, िेव्हा मी चिला ज्या संुदर स्वरूपाि आचण वस्त्रालंकाराि 
पाचहले असे त्याला मी साचंगिले होिे, िशाि स्वरुपाि माझ्या धन्याने चिला गुहेि पाचहले, असे िो सागंिो. 
बाईसाहेब, आपल्या लक्षाि आले असेलि की, मला जे वाटि होिे, त्याच्या अगदी उलट हे त्यािे बोलणे 
होिे. देव आपले िले करो! माझ्यासारया रेम्याडो्याच्या मेंदभि अशी िलाख यु्िी एकाएकी येईल, 
अशी कल्पना सैिान िरी करू शकला असिा काय? चशवाय, माझ्यासारया बेअकली माणसाच्या एका 
वा्यावरून इि्या चवलक्षण गोष्टीवर चवश्वास ठेवण्याइिका माझा धनी वेडपट असेल, असे कोणास 
वाटेल? पण िे काहीही असले िरी, आपण मला लुच्चा मानणार नाही, अशी मला आशा आहे.माझ्यासारखा 
ठोंब्या दुष्ट माचंत्रकाचं्या लाडं्यालबाड्या जाणभ शकेल असे मानिा येि नाही. मी िी थाप ठोकली यािे कारण 
एवढेि की, माझा धनी मला चिडचवण्यािे थाबंेना. पण त्याच्या स्विावािा दुरुपयोग करावा अशी मला 
मुळीि इच्छा नव्हिी. हेिभवेगळे काही घडले, िर त्याला कोण काय करणार? ईश्वर माझ्या अंिेःकरणािा 
साक्षी आहे.” 

 
डिेसने उत्तर चदले, “सँको, हे िभ प्रामाचणकपणे साचंगिलेस. पण माँटेचसनोच्या गुहेसंबधंी िभ काय 

बोलि होिास, िे मला कृपा करून सागं. िी कथा ऐकण्यािी मला मोठी चजज्ञासा आहे.” नंिर सँकोने 
डिेसला सारा वृत्तािं चनवदेन केला. िेव्हा िी म्हणाली, “हे पाहा, आिाि मी िुला जे म्हटले, िे िंिोिंि 
खरे असल्यािे चसद्ध होि आहे. टोबोसोहभन आलेल्या सँकोला जी गावंढळ पोर िेटली, िीि आपल्याला 
िेथे चदसली, असे थोर डॉन चक्व्झोट म्हणि आहेि, त्यावरून िी डल्सीचनया होिी हे पभणयपणे संशयािीि 
आहे. यावरून हे चदसभन येिे की, माचंत्रक हे सभक्ष्म बुद्धीिे लोक आहेि. त्यानंा सवय गोष्टी कळिाि आचण 
त्यािंी खबर िे ित्काळ व अिभक देिाि.” सँको म्हणाला, “टोबोसोच्या लेडी डल्सीचनयावर जादभ करण्याि 
आलेली असेल िर िे चििे दुदैव. माझ्या धन्याच्या साऱ्या वैऱ्याशी मी िाडंण कशाला करू? माझ्या 
माचहिीप्रमाणे िसे वैरी थोडेथोडके नाहीि आचण त्याचं्याशी सामना करणे फार कठीण आहे. मी इिकेि 
म्हणभ शकिो की, मी पाचहलेली िी स्त्री गावंढळ मोलकरीण होिी. मी चिला िसेि मानले आचण िसेि मानभन 
मी चििा चनरोप घेिला. आिा िीि गबाळ पोर खरोखर डल्सीचनया असेल िर त्याला मी काय करू? 
त्यासाठी माझी कोणी हजेरी घेण्यािे कारण नाही. आपण आपले खोगीर योग्य त्या घोड्यावरि घालावे, 
नाही िर काम कधी संपणारि नाही. ‘सँकोने मला असे साचंगिले,’ असे एक जण म्हणिो, िर ‘सँकोने 
मला िसे साचंगिले’ असे दुसरा म्हणिो. सँको इकडे आहे, सँको चिकडे आहे. सँकोने हे केले, सँकोने िेही 
केले. जणु काही, सँको कोण आहे हे मला माहीिि नाही. समॅ्सन कॅरॅको मला सागंिो, सँको हा गं्रथामंधभन 
सवय जगिर प्रवास करून आलेला आहे आचण कँरस्को हा सलॅमकँा चवद्यापीठािा पदवीधर आहे. असे लोक 
इच्छा झाल्याखेरीज मुद्दाम खोटे बोलि नाहीि, ककवा खोटे बोलण्यािा काही उपयोग असेल िरि खोटे 
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बोलिाि. म्हणभन कोणाही माणसाने याचवषयी माझ्याशी िाडंण उकन काढभ  नये ककवा माझ्या बोलण्याि 
लुडबुड करू नये. कारण मी एक कीिीमान माणभस आहे, आचण कीिीिी ककमि संपत्तीपेक्षा मोठी असिे असे 
माझा धनी म्हणिो. िुम्ही मला या राज्यकारिाराि एकदा अडकवा म्हणजे िुम्हाला नाना िमत्कार 
चदसिील. जो िागंला सेवक होिा, िो िागंला धनी ठरेल. चवश्वासभ सेवक हा अलौचकक राज्यपाल 
झाल्यािे िुम्हाला आढळभन येईल अशी मी ग्वाही देिो.” डिेस म्हणाली, “देववाणीसारखे सँको बोलिो. िो 
बोलिो, त्यािील प्रत्येक वा्य कटोच्या ककवा चनदान मायलेक व्हेचरनोच्या अगदी अकय  चवधानासारखे 
असिे. व्हेचरनो िारुण्यािि मरण पावला. त्याच्या िाषेि सागंावयािे िर वाईट डगल्याच्या आि िागंला 
चपवय्या सापंडिो का पहा.” 

 
सँको म्हणाला, “बाईसाहेब, मी माझ्या आयुष्ट्याि कधी दुष्ट बुद्धीने दारू प्यायलो नाही, पण 

िहानेमुळे केव्हा िरी प्यालो असेन. माझ्या अंगी ढोंग लवमात्र नाही. जेव्हा कारण असेल िेव्हा मी दारू 
चपिो आचण केव्हा केव्हा कारण नसिानाही दारू चपिो. मी काही गर्मवष्ठ माणभस नाही हे आपण पहािाि 
आहा. मला कोणी दारू देऊ केली, िर िी मी िटकन् घशाखाली उिरचविो–त्यानी मला उद्धट ककवा क्षदु्र 
मानभ नये म्हणभन. मी स्विेः कोण आहे आचण चशष्टािार म्हणजे काय आहे हे मला कळि नाही, असे त्यानंा 
वाटभ  नये म्हणभन. जेव्हा एखादा चमत्र ककवा सज्जन माणभस स्विेः मद्यपान करिो आचण मद्यािा प्याला 
दुसऱ्याच्या ओंठाला लाविो, िेव्हा ं त्याला नकार देण्याइिका पाषाण–हृदयी कोण असेल? त्याने फ्ि 
आपले िोंड उघडायिे-दुसरे काही करायिे नसिे. िथाचप मी नेहमी उडी मारण्यापभवी अंदाज घेि असिो 
आचण जरूरीपेक्षा जास्ि दारू कधीि घेि नाही, त्या दृष्टीने चशलेदाराच्या आमच्यासारया गरीब 
सेवकाकडभन मोठा मयादाचिक्रम कधी होण्यािी धास्िी नसिे. शुद्ध पाणी हेि आमिे  रोजिे मद्य. िे शुद्ध 
चमळाले नाही िर खळग्यािील, जंगलािील, वाळवटंािील, डोंगर दऱ्यािील चमळेल िे पाणी, आम्हाला 
प्याव े लागिे. दयाबुद्धीने कोणी मद्यािा एक थेंब कधी देि नाही–एका घोटासाठी आपला एक डोळा 
गमवायला आपण ियार असलो िरी.” डिेस म्हणाली, “सँको, माझा िुझ्यावर चवश्वास आहे. पण आिा 
वळे फार झाला म्हणभन िभ जा आचण चवसावा घे. नंिर आपण पुष्ट्कळ वळे बोलि बसभ. िभ म्हणिोस त्याप्रमाणे, 
राज्यकारिाराि िुला अकस्माि ‘अडकचवण्यािे’ उपाय मग आपण योज.” सँकोने डिेसच्या हािािे पुनेः 
एकवार िुंबन घेिले आचण प्राथयना केली, “बाईसाहेब, माझ्या डॅपलिी खास काळजी घ्या. िो माझ्या 
डोळ्यािील बाहुली आहे.” डिेसने चविारले, “हा डॅपल कोण?” सँकोने उत्तर चदले, “माझे जनावर–
माझे गाढव, असे मी आपली माफी मागभन म्हणिो. गाढव हा शब्द माणसामध्ये सवयसामान्य झाला आहे, 
म्हणभन मी त्याला िसे म्हणि नाही. मी त्याला डॅपल म्हणिो. मी या चकल्ल्याि प्रथम जेव्हा आलो, िेव्हा त्या 
स्त्रीच्या िाब्याि हाि पशभ मी देणार होिो, पण िी ित्काळ िाडंायला उठली. जणभ काही मी चिला कुरूप 
िेहऱ्यािी म्हािारी िेटकीण–ककवा असेि –काही म्हणालो आहे, असे वाटभन िी िडकभ न उठली चन चनघभन 
गेली. पण चिच्यासारया पो्ि गंिीर दासींनी शोचिविं दालनाि आवळलेल्या मुदे्रने शोिा आणण्यासाठी 
बसभन राहण्यापेक्षा गाढवािंी देखिाल करणे अचधक योग्य आहे की नाही यािा चनवाडा कोणीही द्यावा. 
माझ्या हृदयािी व्यथा काय सागंभ ? आमच्या शहरािील–त्यािे नाव मी सागंि नाही–एका सद गृहस्थाला 
अशा प्राण्याबद्दल चकिी ियंकर चिटकारा वाटि होिा! हे प्राणी म्हणजे या म्हािाऱ्या पचरवारािल्या 
पाठीराखणी!” डिेसिी दासी डोन्ना रोचिगेझ म्हणाली, “कोणी िरी गचलच्छ चवदभषक िसे म्हणाला असेल. 
िो जर संिाचवि गृहस्थ असिा ककवा सुसंस्कृि असिा िर त्याने त्यानंी वारेमाप स्िुिी केली असिी.” 
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डिेस म्हणाली, “पुरे झाले हे! डोन्ना रोचिगेझने आपली जीि आवरावी आचण श्रीयुि सँको पँझाने 
आपल्या चवसावाच्या चठकाणाकडे जाव.े त्याने आपल्या डॅपलिा िागंला पाहुणिार करण्यािे काम मजवर 
सोपवाव.े सँकोच्या जंगम मालमते्तपैकी िो एक असल्यामुळे मी त्याला चजवाच्या कप्प्याि ठेवीन.” सँको 
उत्तरला, “बाईसाहेब, त्याला आपण िबेल्याि ठेवा. िीि त्यािी योग्यिा आपण म्हणिा त्या चठकाणी 
त्याला चमचनटिरही ठेवणे, हे त्याच्या ककवा माझ्या दृष्टीने योग्य नव्हे. आपण त्यािी अशी सोय करण्यापेक्षा 
खाटकािी सुरी माझ्या आिड्याि खुपसली गेली िर बरे. मला िागंले वळण चमळालेले आहे. माझा स्वामी 
आचण धनी याने मला वियनािा असा धडा चदला आहे की, आपण कोणिीही गोष्ट कमी न करिा अचधक 
करावी. पण जेव्हा गाढवािा आचण चजवाच्या कप्प्यािा प्रश्न येिो, िेव्हा दोनदा चविार करणे िागंले.” 

 
डिेस म्हणाली, “ठीक आहे. िुझे गाढव िुझ्याबरोबर त्या राज्यावर येईल. िेथे िभ आपल्या 

इच्छेप्रमाणे त्यािे लाड कर, िोिले पुरव आचण हव ेिे खायला घाल.” सँको म्हणाला, “बाईसाहेब, असे 
करणे हे चवचित्र आहे असे मानभ नका. पुष्ट्कळ गाढव ेआिापयंि सरकाराि गेलेली मी पाचहली आहेि. माझे 
गाढवही सरकाराि गेले िर िी काही नवलाईिी गोष्ट होणार नाही.” 

 
सँकोिे हे शब्द ऐकभ न डिेस पुनेः हसि सुटली. चवसावा घेण्यासाठी त्यािी रवानगी करून िी 

ड्यभककडे गेली आचण त्या सेवकाशी झालेल्या आपल्या गमिीच्या संवादािा सारा वृत्तािं चिने त्याला 
साचंगिला. नंिर त्या दोघानंी असे ठरचवले की, डॉन चक्व्झोटिी गंमि करण्यासाठी आपण काही चवशषे 
योजना करावी आचण त्याच्या चशलेदारीिी िेष्टा करण्यासाठी काही मौजेिी यु्िी योजावी. िी योजना 
करण्याि िे इिके यशस्वी झाले की, या चवयाि–इचिहास गं्रथािीस िे एक उत्तम साहस गणले जाईल. 
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प्रकरि ३४ 
 

टोबोसोच्या अप्रणतम डल्सीणनयाला जादूतून मुक्त करण्याचे  
मागण व उपाय : या साऱ्या ग्रांथातील एक अत्यांत  

सुप्रणसद्ध साहस–प्रकरि 
 
ड्यभक आचण डिेस यािंी आपल्या पाहुण्याचं्या चवनोदाने फार मोठी करमणभक झाली.म्हणभन त्यानंी 

आपला हा खेळ सुधारण्यािे ठरचवले. एखाद्या साहसािे स्वरूप चजला देिा येईल, अशी काही गमिीिी 
योजना अमलाि आणण्यािे त्यानंी योचजले. एक चवलक्षण आनंद देणारा चवषय डॉन चक्व्झोट यानंी 
चदलेल्या माँटेचसनोच्या गुहेिील वृत्तािंाि सापडला. टोबोसोच्या डल्सीचनयावर खरोखर जादभ करण्याि 
आली आहे असे मानण्याइिका सँकोिा िोळेपणा आहे, हे पाहभन डिेसला चवस्मय वाटला. त्या जादभच्या  
कहाणीिा पचहला प्रवियक वास्िचवक सँकोि होिा आचण िोि चििा एकमेव जादभगार. 

 
त्याप्रमाणे त्यानंी रानडुकरािी चशकार करण्यासाठी एक चदवस ठरचवला. चशकारीि कोणत्याही 

गोष्टीिी उणीव िासिा कामा नये, अशा सभिना त्यानंी आपल्या नोकरानंा चदल्या. पािसहा चदवसािं त्यािंी 
चशकारीस जाण्यािी ियारी झाली. एकाद्या श्रेष्ठ राजपुत्राला शोिेल असा चशकाऱ्या–हाकाऱ्यािंा व नोकर–
िाकरािंा लवाजमा बरोबर होिा. त्यानंी डॉन चक्व्झोट यानंा एक चशकारी पोशाख चदला पण त्यानंी िो 
नाकारला. “त्यािी काही गरज नाही, कारण थोड्याि वळेाि मी शस्त्रािंी कसभन कवाईि करण्यासाठी 
लौकरि परि येणार आहे आचण म्हणभन माझ्याबरोबर कपड्यािें संि ककवा ओझ्यािी जनावरे नकोि,” असे 
िे म्हणाले. पण सँकोने मात्र संुदर चहरवा पोशाख ित्काळ स्वीकारला. संधी चमळिाि िो चवकभ न टाकण्यािा 
त्यािा बेि होिा. 

 
ठरलेला चदवस उजाडला. डॉन चक्व्झोट सशस्त्र झाले आचण सँको आपल्या नव्या वशेाि सजला. 

त्याला एक उत्तम घोडा देऊ केला होिा. पण िो घेऊन आपले गाढव सोडण्यास िो ियार नव्हिा. 
गाढवावर स्वार होऊन चशकाऱ्याचं्या गदीि िो घुसला. डिेसही वगेळाि आचण मौजेिा पोशाख करून त्या 
मंडळीि सामील झाली होिी. अदबशीर चशलेदारजी चिच्या िट्टािे लगाम मोठ्या ित्परिेने धरण्यास ियार 
झाले. पण त्यानंा िसे करू देण्यास ड्यभक नाराज चदसले. थोड्याि म्हणजे िे सवयजण चशकारीच्या जागी 
आले. दोन अत्यंि उंि पवयिाचं्या मध्यिागी िे जंगल होिे. िेथे िे सारेजण उिरले आचण त्यानंी 
चनरचनराळ्या जागा धरल्या. रानडुकरे ज्या वाटेने नेहमी जाि असि, अशा जागी डिेस, हािाि एक 
टोकदार िाला घेऊन, ियार राचहली. चिच्याजवळ ड्यभक व डॉन चक्व्झोट होिे. चशकारी लोक आपापल्या 
सोयीप्रमाणे चनरचनराळ्या वाटावंर खडे राचहले. पण सँकोने आपल्या डॅपलसह सवांच्या मागे थाबंणे पसंि 
केले. आपल्या त्या चबिाऱ्या प्राण्याला काही दुेःखद अपघाि होईल, या िीिीने िो त्या गाढवाला क्षणिरही 
चवसंबि नसे. 

 
आिा चशकार जोराि सुरू झाली. मोठी आरडाओरड झाली. कुत्र्यानंी सुरुवाि केली. कशगे वाजभ 

लागली आचण चशकारी एकमुखाने इि्या िारस्वराने आरोळ्या ठोकभ  लागले की, कोणािे बोलणे कोणाला 
ऐकभ  जाईना. थोड्याि वळेाि प्रिंड आकारािे एक ियानक रानडुक्कर धावभन आले. आपले दाि आचण 
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सुळके घाशीि आचण िोंडाने फेस गाळीि येि असलेल्या त्या प्राण्यािा पाठलाग कुत्र्यानंी आचण चशकाऱ्यानंी 
जोराने िालचवला. डॉन चक्व्झोट ज्या जागी उिे होिे चिकडे िे रानडुक्कर त्वषेाने धावि गेले. िेव्हा 
चशलेदारजींनी आपली ढाल घट्ट धरून आपली समशरे उपसली आचण त्या खवळलेल्या जनावराशी सामना 
करण्यासाठी िे पुढे सरसावले. िलामोठा िाला घेऊन ड्यभक त्याचं्या मदिीस गेले–आचण डिेसही पुढे 
गेली असिी पण ड्यभकने चिला प्रचिबधं केला. सँको एकटा होिा. िे ियंकर धभड पाहभन त्याने िेथभन चनघभन 
जाण्यािे ठरचवले. डॅपलला िेथेि सोडभन एका उंि ओक वृक्षाकडे िो धावि सुटला. त्यािे पाया नेिील 
चिि्या वगेाने िो धावि होिा. त्या वृक्षाच्या मार्थयाकडे िो कष्टाने िढभ  लागला. िो िढि असिाना दुदैवाने 
एक फादंी िुटली आचण िो खाली पडभ  लागला. पण दुसऱ्या एका फादंीच्या खंुटाने त्यािा नवा कोट धरून 
ठेवला आचण त्यािे पिन थाबंचवले. िो आकाशाि लोंबकळभ लागला. त्याला वर जािा येईना की खाली 
येिा येईना. त्यािा संुदर चहरवा कोट फाटला. क्षणोक्षणी त्याला असे वाटि होिे की, िे रानडुक्कर 
जबड्यािभन फेस गाळीि आचण िीषण सुळके उगारीि, आपले िुकडे िुकडे करण्यासाठी आपल्याकडे 
धावभन येि आहे. िो इिका गोंधळला की, िो मदिीसाठी ओरडभ  लागला – आरोळ्या ठोकभ  लागला – जणु 
काही कोणी रानटी पशभ त्यािा प्रत्यक्ष स्वाहाकार करीि आहे. 

 
शवेटी त्या सुळकेवाल्या रानडुकराला जचमनीवर लोळचवण्याि आले. त्याच्या शरीराि चकिी िरी 

टोकदार िाले घुसलेले होिे. सँकोच्या ओरडण्यामुळे डॉन चक्व्झोट घाबरले. त्यािा आवाज त्यानंी 
सहजि ओळखला. िे इकडे–चिकडे पाहभ लागले, िेव्हा त्यानंा चदसले,सँको झाडावरून खाली लोंबकळि 
आहे– त्यािे डोके जचमनीकडे वळलेले आहे. आचण चबिारा डॅपल त्याच्याजवळि उिा आहे. खऱ्या 
चमत्राप्रमाणे त्याने त्याला संकटकाली कधी सोडले नाही. (चसड् हॅमेट म्हणिाि) िे दोघे खरे चमत्र होिे – 
इिके अचविाज्य होिे की, डॅपलचशवाय सँको क्वचििि चदसे आचण सँकोचशवाय डॅपलही कधी चदसि नसे. 
डॉन चक्व्झोट आपल्या सेवकाकडे गेले आचण त्यानंी त्याला खाली उिरचवले. संकटािभन सुटका होिाि 
त्याने आपल्या ऐटदार चशकारी वशेािी चकिी हानी झाली, हे पाहण्यास सुरुवाि केली, िेव्हा त्याच्या 
चजवाला वदेना झाल्या. कारण िो त्या वशेाला फार ककमि देि असे – जणु काही त्या वशेाने त्याला मोठ्या 
जहाचगरीिा वारसि केले होिे. 

 
िोपयेि त्या रानडुकराला एका मोठ्या खेिरावर ठेवण्याि आले आचण सुगंधी फुलझाडाचं्या 

फादं्यानंी त्यािा देह झाकण्याि आला. त्या चवजयी चशकाऱ्यानंी आपली िी चशकार मोठ्या थाटाि त्या 
जंगलाि उिारलेल्या िंबभकडे िालचवली. मालकाच्या वैिवाला शोिेल अशी उत्कृष्ठ मेजवानी िेथे देण्याि 
आली. 

 
सँको डिेसजवळ गेला आचण आपला फाटका कोट दाखवभन चिला म्हणाला, “आपण जर सशािी 

चशकार करीि असिो ककवा चिमण्या पकडीि असिो, िर हा माझा कोट न फाटिा रात्रीपयंि िसाि 
राचहला असिा. मला हे कळि नाही की, एखाद्या पशभसाठी जंगल झोपडण्याि काय आनंद आहे! िो पशभ 
िुमच्याकडे जर धावभन आला िर, िुमच्या आिड्याि आपले दुष्ट सुळे खुपसेल आचण त्यामुळे िुमिा मृत्यु 
ओढवेल. या बाबिीि एक जुने गाणे आहे, िे मी चवसरलेलो नाही. िे गाणे असे— 

 
फॅचबलािे दुदैव िुझ्या कपाळी येवो 

आचण िुला अस्वले चन डुकरे यािें िक्ष्य बनवो! 
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डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िो फॅचबला गॉथिा राजा होिा. िो एकदा चशकारीस गेला असिाना एका 
अस्वलाने त्याला गट्ट केले.” सँको म्हणाला, “िेि िर मी म्हणि आहे. राजे आचण दुसरे मोठमोठे लोक 
संकटाच्या मागाने का जािाि? त्याचशवाय दुसरे खेळ पुष्ट्कळ आहेि की! माझ्यावर दया करा आचण मला हे 
सागंा की, ज्याने िुमिे कधी काही वाकडे केले नाही, अशा गरीब जनावराला ठार मारण्याि िुमच्यापैकी 
कोणाला काय आनंद वाटिो?” ड्यभक म्हणाला, “सँको, िभ िुकिोस. रानटी जनावरािंी चशकार करणे हा 
चशलेदारािंा आचण राजािंा अत्यंि योग्य असा व्यायाम आहे. धष्टपुष्ट आचण उमद्या जनावरािा पाठलाग 
करण्याि सारी युद्ध–कला प्रगट होि असिे. युद्धािील डावपेि, धोरण आचण दबा धरून बसणे या सवांिा 
वापर त्याि करावा लागिो. आपण सुरचक्षि राहभन शत्रभिा पाडाव करण्यासाठी जे इिर डावपेि नेहमी 
युद्धाि खेळले जािाि, िे चशकारीलाही लागिाि. चशकारीमध्ये थंडी आचण ऊन याच्या कडा्याला िोंड 
द्याव े लागिे. या क्रीडेमध्ये स्वास्र्थय आचण आळस यानंा स्थान नसिे. यामुळे आपण श्रम व कष्ट याना 
सराविो, आपले अवयव िक्कम होिाि, आपले साधें िपळ होिाि आचण आपले सारे शरीर सुदृढ व 
काययक्षम बनिे. साराशं, हा व्यायाम असा आहे की, ज्यामुळे पुष्ट्कळ लोकानंा लाि व्हावा पण नुकसान 
कोणािेि होऊ नये. या खेळािा अत्यंि आकषयक गुण म्हणजे िो दुर्ममळ आहे–सामान्य लोकाचं्या 
आटो्याबाहेरिा आहे. त्यानंी अन्य प्रकारिे खेळ खेळभन आपली करमणभक करून घ्यावी–पण हा उमदा 
खेळ त्यानंा खेळिा येणार नाही. बचहरी ससाण्याच्या सहाय्याने आकाशाि पाखरे मारण्यािा खेळही गरीब 
लोकािंा नाही. िो राजे लोकासंाठी आचण ऐपिदारासंाठी राखभन ठेवलेला आहे. म्हणभन सँको, िभ राज्यपाल 
होण्यापभवी आपले हे मि बदलावसे असा माझा सल्ला आहे. राज्यपाल झाल्यानंिर अशा खेळापासभन आचण 
माजेपासभन िुला मोठा लाि होईल.” 

 
सँको म्हणाला, “महाराज, आपले म्हणणे गैरलागभ आहे. अशा प्रकारे िौफेर िटकण्यापेक्षा 

राज्यपालािे पाय मोडभन िो घरी राचहलेला बरा. जेव्हा थकले–िागलेले गरीब लोक एखादे काम घेऊन 
राज्यपालाकडे येिाि, त्यावळेी त्याने मजेखािर जंगलाि िटकणे हा धंदा बरा की! िसा राज्यकारिार 
खरोखर फार छान होईल, नव्हे! असे खेळ आचण मौज राज्यपालानंा योग्य नव्हे–ज्यानंा काही कामधंदा 
नाही त्यानंा िे ठीक आहे. छे, आपण म्हणिा िो चशकारीिा खेळ माझ्या धंद्याच्या आचण मनाच्या चवरुद्ध 
आहे. मी माझी करमणभक करून घेईन िी नािाळाि पते्त खेळभन आचण रचववारी व इिर सुट्टीच्या चदवशी 
िेंडभिा खेळ खेळभन.” ड्यभक म्हणाला, “िभ आश्वासन देिोस चििका िागंला राज्यपाल िभ व्हावेस अशी माझी 
मनापासभन इच्छा आहे. पण बोलणे आचण करणे या चिन्न चिन्न गोष्टी आहेि.” सँको म्हणाला, “िे काय 
व्हायिे िे होवो, पण मी म्हणिो, प्रामाचणक माणसािा शब्द हा त्याने केलेल्या करारासारखा असिो. 
ईश्वर–कृपेने सारे ठीक घडेल. पोट माणसाच्या पायानंा िालचविे, पण पाय पोट िालवीि नाहीि. माझ्या 
म्हणण्यािा अथय असा की, ईश्वराच्या कृपेने आचण माझ्या प्रामाचणक प्रयत्नानंी, मी दुसऱ्या कोणाहीपेक्षा 
िागंला राज्यकारिार करून दाखवीन. माझ्या िोंडाि िुम्ही आपले बोट ठेवा म्हणजे मला िे िाविा येिे 
की नाही हे िुम्हाला कळभन येईल.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे, िुझा व िुझ्या या फालिभ म्हणींिा चधक्कार असो! अशा अचप्रय गोष्टींिा 

मालमसाला िरल्याचशवाय शहाणपणािे शब्द िुला कधी बोलिाि येणार नाहीि काय? महाराज, मी 
आपल्याला अशी प्राथयना करिो की, या चनरंिर मभखांिा आपण कैवार घेऊ नका. नाही िर, िो हजारो 
अप्रस्िुि आचण क्षदु्र म्हणीनी आपल्या चजवाला चिडवीि राहील. त्या म्हणींमुळे मला िर अशी इच्छा होिे 
की, त्यािे िोंड चशवभन टाकाव.े त्यािे िाषण ऐकभ न ऐकभ न मी स्विेःि मभखय बनि िाललो आहे. ” डिेस 
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म्हणाली, “महाराज, सँकोच्या म्हणी शहाणपणािा आव आणणाऱ्या असल्या िरी थोड्याि असिाि, 
म्हणभन त्या ऐकणाऱ्याला नेहमी आनंद देिाि. जरी छापील संग्रह असल्याइि्या त्या असंय वाटल्या, 
िरी त्याचं्यापेक्षा िागंल्या आचण चवषयाला धरून असलेल्या इिर म्हणींपेक्षा मला त्याच्याि अचधक 
आवडिाि ही मी खात्री देिे.” 

 
या आचण अशा प्रकारच्या इिर मनोरंजक संिाषणानंिर िे िंबभिभन बाहेर पडले आचण जंगलाि 

िालि गेले. आपल्या जाळ्यामंध्ये एखादी चशकार येऊन पडली आहे की काय हे पाहण्यािा त्यािंा उदे्दश 
होिा. आपल्या खेळामध्ये िे सारेजण असे व्यग्र असिानाि हळुहळभ रात्र पडभ  लागली. उन्हाळ्यािा िो 
मध्यकाल होिा. त्यावळेी सामान्यिेः असिाि त्यापेक्षा अचधक ढगानंी आकाश झाकोळलेले होिे. त्यामुळे 
ड्यभक व डिेस यानंी योजलेले कारस्थान िडीस नेणे सोपे झाले. संध्याकाळ उलटल्यानंिर थोड्या वळेाने 
जेव्हा गडद काळोख पडला, िेव्हा िे सारे अरण्य पेटल्यासारखे चदसभ लागले. प्रत्येक कोपऱ्यािभन ज्वाळा 
उफाळभ लागल्या. त्याबरोबर िुिाऱ्यािंा आचण अन्य रणवाद्यािंा ियानक घोष कानी येऊ लागला. साऱ्या 
बाजभंनी िी वादे्य एकमेकानंा प्रचिसाद देि आहेि, असे वाटि होिे–जणु काही घोडेस्वारािंी नान पथके त्या 
अरण्यािभन वेगाने दौडि जाि आहेि. नंिर थोड्याि वेळाने मभर लोकािंा ओरडण्यािा अस्पष्ट आवाज 
कानी आला.युद्धाि दाखल होण्यासाठी जसा ओरडा केला जािो, िसा िो होिा आचण त्याबरोबर 
नगाऱ्यािंा घोष, िुिाऱ्यािंा व इिर रणवाद्यािंा प्रिडं आवाज यामुळे साऱ्या वािावरणाि असा काही िीषण 
व ियानक नाद दुमदुमला की, त्यामुळे ड्यभक चवस्स्मि झाला; डिेस िचकि झाली, डॉन चक्व्झोटना 
आियय वाटले, आचण सँको वावटळीि सापडलेल्या पानासारखा थरथर कापभ लागला. या सवय प्रकारिे 
कारण ज्यानंा माहीि होिे, िेही घाबरून गेले. 

 
या ियग्रस्ि अवस्थेमुळे सारेजण गप्प झाले. इि्याि एक माणभस, सैिानासारया पोशाखाि, िेथे 

धावि आला आचण प्रिडं पोकळ कशग वाजवीि या मंडळींच्या जवळभन जाऊ लागला. त्याच्या कशगािा 
घोगरा आवाज ियंकर होिा. ड्यभक म्हणाला, “अरे घोडेस्वारा, थाबं, इि्या जलदीने कोठे िाललास? िभ 
कोण आहेस? आचण या जंगलािभन कभ ि करणाऱ्या सैचनकाच्या या िुकड्या कोणाच्या आहेि?” घोडेस्वार 
िीषण स्वराि म्हणाला, “मी सैिान आहे आचण ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोटच्या शोधाथय चनघालो आहे. 
या वाटेने जे लोक येि आहेि िे मंत्रचवद्या जाणणाऱ्या लोकाचं्या सहा टोळ्यािें आहेि. िे टोबोसोच्या 
अचद्विीय डल्सीचनयाला मंत्रमुग्ध करून एका चवजयी रथािभन नेि आहेि. चिच्या सेवेला फ्रें ि शभर 
चशलेदार–माँटेचसनोज–हा आहे. चिला जादभपासभन मु्ि कसे करिा येईल, ही माचहिी सागंण्यासाठी िो 
येि आहे,” ड्यभक म्हणाला, “िुझ्या ियंकर आकृिीवरून चदसिोस िसा सैिान िभ खराि असिास, िर 
िुला हे कळावयास हव ेहोिे की, िुझ्यापुढे उिा असलेला हा चशलेदार म्हणजे िभ ज्यािा शोध करीि आहेस 
िो ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट होय.” सैिानाने उत्तर चदले, “देवाशपथ आचण माझ्या सद बुद्धीशपथ मी 
सागंिो की, िे मला सुिलेि नाही. माझ्या डो्याि इि्या गोष्टींिी गदी झाली आहे की, त्यामुळे माझे मन 
िाबंावभन गेले आहे आचण माझ्या कामचगरीिे मला पभणय चवस्मरण झाले आहे.” सँको म्हणाला, “खरोखर, हा 
सैिान अत्यंि प्रामाचणक माणभस आचण सज्जन चििन असला पाचहजे. कारण िो ईश्वरािी आचण स्विेःच्या 
सच्चेपणािी शपथ माझ्याइि्याि िावि्िीने घेि आहे. त्यावरून मला आिा असे वाटभ  लागले आहे की, 
पािाळािसुद्धा काही िागंले लोक असाविे.” 
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यािवळेी सैिानाने, खाली न उिरिा, डॉन चक्व्झोटकडे पाहभन म्हटले, “अरे कसहाच्या चशलेदारा, 
(त्या कसहाच्याि पजंाि िभ पक्का सापडावास अशी माझी इच्छा आहे!) िुझ्याकडेि मला शभर पण दुदैवी 
माँटेचसनोजने पाठचवलेले आहे. िो याि जागी येि आहे–आचण टोबोसोिी डल्सीचनया असे चजला म्हणिाि 
चिला घेऊन येि आहे. चिच्यावरील जादभ नष्ट करण्यासंबधंीच्या सभिना देण्यासाठी िो येि आहे. माझा 
संदेश मी साचंगिला. आिा मला उड्डाण केले पाचहजे. माझ्यासारखे सैिान िुझ्या सागंािी असोि आचण 
बाकीच्या लोकािें संरक्षण देवदभि करोि.” असे म्हणभन त्याने आपले राक्षसी कशग वाजचवले व उत्तरािी वाट 
न पाहिा िो चदसेनासा झाला. 

 
या प्रकारामुळे सवांिी अगदी गाळण उडाली, पण सवांि अचधक आियय वाटले डॉन चक्व्झोट व 

सँको यानंा. सँकोला आियय वाटले यािे कारण, वस्िुस्स्थिी िशी नसिाना, मंिरलेली डल्सीचनया 
त्याच्याकडे येणार होिी. आचण चशलेदारजींच्या आियािे कारण म्हणजे माँटेचसनोज च्या गुहेिील िमत्कार 
खरे ठरि होिे. या गोष्टीिे कििन करीि करीि चशलेदारजी उिे असिाना त्यानंा उदे्दशभन ड्यभक म्हणाला, 
“ठीक आहे, महाराज, आपण आिा काय करायिे योजले आहे? आपण येथे थाबंणार काय!” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “थाबंणार का नाही? पािाळािल्या साऱ्या ज्वाळानंी मला वढेभन टाकले िरी मी येथे 
धैयाने आचण चनिययिेने थाबंणार!” सँको म्हणाला, “आपली इच्छा असेल िर िसे करा. पण जर आणखी 
सैिान ककवा कशगे येथे आली, िर त्यानंा मी दभर फ्लँडसयमध्ये आढळेन.” 

 
आिा रात्रीिा अंधार वाढि िालला. अरण्यािभन कैक ज्योिी खालीवर िमकभ  लागल्या–

आकाशािभन पडणाऱ्या उल्कापं्रमाणे ककवा धरणीिभन चनघणाऱ्या पेटत्या फभ त्कारासंारया त्या चदसि होत्या. 
नंिर एक ियानक आवाज ऐकभ  आला. मोठ्या गाड्याचं्या वगंण नसलेल्या िाकाचं्या ककिाळण्यासारखा िो 
आवाज होिा. िो िेदक व िीषण आवाज ऐकभ न अस्वले आचण लाडंगेसुद्धा पळभन जािाि असे म्हणिाि. या 
अचप्रय व ककय श आवाजानंिर त्याहभन मोठा असा दुसरा आवाज ऐकभ  आला. त्या जंगलाच्या प्रत्येक 
कोपऱ्यावर िाललेल्या िार लढायासारखा िो ियानक व धके्क देणारा घोष होिा. त्याि चमसळलेल्या साऱ्या 
हाणामाऱ्यािें आवाज आचण धावपळ कानी पडि होिी. एकीकडे िोफािें गडगडाट ऐकभ  येि होिे, िर 
दुसरीकडे बदुंकीच्या गोळ्यािें लहान–लहान पण असंय ध्वचन चननादि होिे. एकीकडे जवळि लढि 
असणाऱ्या सैचनकाचं्या आरोळ्या, िर दुसरीकडे दभर अंिरावर असणाऱ्या मभर लोकाचं्या कककाळ्या! साराशं, 
नगारे, िुिाऱ्या, चबगुल, कशगे यािें सरचमसळ झालेले चवचित्र ध्वचन, िाकािंी करकर आचण लढवय्याचं्या 
आरोळ्या–या सवांमुळे, कल्पनेि येणार नाही, इिका ियानक कल्लोळ िेथे ऐकभ  येऊ लागला–आचण 
त्यामुळे डॉन चक्व्झोट यािें धैयय मोठ्या कसोटीस लागले. पण चबिारा सँको पार सपाि झाला आचण 
डिेसच्या कपडयावर बेशुद्ध होऊन पडला. िी त्यािी शुश्रभषा करू लागली. त्याच्या िोंडावर मारण्यासाठी 
चिने पाणी मागचवले. शवेटी िो शुद्धीवर आला. त्यािवळेी चकरचकरणाऱ्या गाड्यापंैकी सवांि पुढिी गाडी 
िेथे आली. िार मजबभि बलै िी गाडी ओढीि होिे. बलैाच्या पाठीवर सुिकी कपडे घािले होिे. 
प्रत्येकाच्या एकएका कशगावर मोठी पेटलेली मशाल होिी. त्या गाडीच्या अग्रिागी एक उंि जागा होिी. 
चिच्यावर एक आदरणीय म्हािारा माणभस बसलेला होिा. त्यािी दाढी बफासारखी शुभ्र आचण त्याच्या 
कमरेपयंि पोहोिण्याइिकी लाबं होिी. काळ्या ओबडधोबड कापडािा लाबं झगा त्याने घािला होिा. 
दुसऱ्या गाड्या िालचवणारे दोन सैिानही त्याि पोशाखाि होिे. िे दोघेही इिके कुरूप आचण चहचडस 
चदसि होिे की, त्यानंा एकदा पाचहल्यावर सँकोला आपले डोळे चमटभन घ्याव े लागले. यािेंकडे पुनेः 
पाहण्यािे धैयय त्याला झाले नाही. आिमध्ये चदव्यािंा झगमगाट असलेली गाडी त्या जागी येिाि िो पभज्य 
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म्हािारा माणभस उठभन उिा राचहला आचण मोठ्या आवाजाि म्हणाला, “मी साधु चलर् गचँडओ आहे.” याहभन 
एक शब्दही न बोलिा िी गाडी पुढे गेली. नंिर आली दुसरी गाडी! चिच्यावरही एक गंिीर िेहऱ्यािा 
म्हािारा बसलेला होिा, त्याने आपली गाडी सोयीस्कर अंिरावर थाबंचवली. आपल्या उच्चासनावरून उठभन 
पचहल्या माणसाइि्याि खोल आवाजाि िो म्हणाला, “अज्ञाि उगांडािा चनकट चमत्र साधु अल् चक्वफ् मी 
आहे.” असे म्हणभन िो पुढे गेला. नंिर आली चिसरी गाडी. िी त्याि गंिीर गिीने िालली होिी. चिच्यावर 
बसलेला माणभस इिराइंिका जुनाट नव्हिा पण सुदृढ व धट्टाकट्टा, आंबट िेहऱ्यािा व कुरूप होिा. 
इिरापं्रमाणेि िोही आपल्या कसहासनावरून उठला आचण त्याचं्यापेक्षा अचधक पोकळ व आसुरी स्वराि 
म्हणाला, “मी जादभगार अर् कॅलस आहे. गॉलिा अमचॅडस आचण त्यािा सवय वशं यािंा मी कट्टा वैरी आहे.” 
असे म्हणभन िोही इिरापं्रमाणे िेथभन चनघभन गेला. लहानसे वळण घेऊन त्यािी गाडी थाबंली, िेव्हा त्या 
गाडीच्या िाकािी चकरचकर थाबंली आचण मधुर संगीिािा उत्तम स्वरचमलाफ कानी येऊ लागला. त्यामुळे 
चबिाऱ्या सँकोला परम संिोष वाटला. िो त्याला शुिशकभ नि वाटला. िो डिेसला म्हणाला, (िो 
चिच्यापासभन इंििरही दभर जाण्यास ियार नव्हिा) “जेथे संगीि आहे, िेथे संकट असणार नाही हे नक्की.” 
डिेस म्हणाली, “अगदी खरे! जेथे िेज आहे, प्रकाश आहे, िेथे िर हे चवशषेि.” सँको उत्तरला, “हो, पण 
अग्नी असल्याचशवाय प्रकाश असि नाही. आचण िेज येिे िे बहुधा ज्वाळािंभन. कोणी सागंावे, आपल्या 
िोविालिे लोक आपल्याला जाळभन टाकायिे. पण मी मानिो की, संगीि हे नेहमी मौज आचण मेजवानी 
यािें चिन्ह असिे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “यािभन काय चनघिे, िे आपण लवकरि पाहभ.” त्यािें म्हणणे 
खरे होिे का? — िे पुढील प्रकरणी कळेल. 
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प्रकरि ३५ 
 

डल्सीणनयाला जादूतून मुक्त कसे करावे ही माणहती  
डॉन णिक्झोट याांना या प्रकरिात णदलेली आहे. 

 णिवाय, इतरही आश्चयणकारक उतारे 
 
िे सुखद संगीि जेव्हा जवळ आले िेव्हा एक िव्य, चवजयी रथ चदसभ लागला. सहा करड्या रंगािी 

खेिरे िो रथ वाहभन आणीि होिी. त्याचं्या पाठीवर पाढंरे कापड घािलेले होिे. प्रत्येक खेिरावर पाढंरा 
पोशाख केलेला आचण हािाि मोठी पेटलेली मशाल घेिलेला व पिािाप – व्रि घेिलेला माणभस बसलेला 
होिा. पभवीच्या गाड्यापेंक्षा हा रथ दुप्पट –चिप्पट लाबं होिा, दुसरी बारा पिािाप– व्रिी माणसे रथावर 
आचण रथाच्या सवय बाजभस बसलेली होिी. त्यािंाही वषे पाढंरा होिा. त्याचं्यापैकी प्रत्येकाने पेटलेली 
मशाल हािाि घेिलेली होिी. यामुळे सारा देखावा झगझगीि व आिययकारक चदसि होिा. रथाच्या 
दुसऱ्या टोकावर एक उंि कसहासन उिारलेले होिे. त्यावर जरिारी पोशाख केलेली एक अप्सरा बसलेली 
होिी. चिच्या रुपेरी झग्यावर असलेल्या असंय सोनेरी चटकल्या चिच्यािोविी िमकि होत्या. त्यामुळे 
चििा वशे िारी नसला िरी िेजस्वी चदसि होिा. चििा िेहरा एका पािळ पारदशयक वस्त्राने झाकलेला 
होिा. त्या वस्त्राच्या वाहत्या िुण्यामंधभन आिील िेहरा अत्यंि सुंदर चदसि होिा. मशालीच्या लख 
उजेडाि असे सहज चदसभन येि होिे की, चििे वय सिरा वषांपेक्षा कमी आचण वीस वषांपेक्षा अचधक नसाव.े 
चिच्याजवळ एक आकृिी बसलेली होिी. चिच्या अंगावरिा दण्डाचधकाऱ्यासारखा झगा पायापयंि लांब 
होिा. त्या आकृिीिे डोके काळ्या बुरयाने झाकलेले होिे. जेव्हा िे या मंडळींच्या अगदी समोर आले, 
िेव्हा पभवी वाजि असलेल्या चपपाण्या िाबडिोब बंद झाल्या. िसेि रथाि असलेले स्पॅचनश पाव ेव वीणा 
यािंाही आवाज थाबंला. नंिर झगा घािलेली िी आकृिी सुिकी बुरखा फेकभ न व अंगावरिे कपडे बाजभस 
सारून उिी राचहली. िेव्हा िेथे जो उजेड–नागडा हाडािंा सागंाडा चदसला, िो मृत्यभिे चवकृि रूप 
दशयवीि होिा. िो पाहभन डॉन चक्व्झोट दिकले आचण सँकोच्या शरीरािील हाडे िीिीने कडकडा वाजभ 
लागली. ड्यभक आचण डिेससुद्धा नेहमीपेक्षा अचधक अस्वस्थ झालेले चदसले. हा चजविं कृिािं अशा प्रकारे 
उिा राचहल्यावर, जड व मंद अशा झोपाळभ स्वराि – जणु त्यािी जीि अजभन नीि जागी झाली नव्हिी – 
बोलभ  लागला :— 

 
मर्ललनचे भाषि 

 
पहा हा वृद्ध मर्मलन, अद ििुरम्य कथािं 
िुकीने याला म्हटले आहे ‘पािाळािे कस्ल्पि सिंान;’ 
प्रािीनिेच्या नावाने हे असत्य िालभ  आहे. 
झरिुष्ट्री शास्त्रािा अचधपचि म्हणभन मी राज्य करिो – 
जे (शास्त्र) पुष्ट्कळदा कचठण श्िींना आवाहन करिे 
आचण त्यािंी हजेरीही घेिे. गिकालीन चशलेदारीच्या 
समकालीन असे जे दैवािे आकाशािले ियानक पट्टलेख, 
त्यािें िाडंार (मी आहे); सारे शत्रभ चफरिे चशलेदार 
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मी माझे पाल्य मानले आहेि, िे माझ्या पे्रमािे वारसदार 
आचण माझ्या जादभलाही िे चप्रय. 
इिर जादभगार कल्याण–चवरोधी, अनथयकारी आचण 
दुेःखाच्या अस्ग्नकंुडासारखे प्राणघािक असिाि; पण 
शस््ि आचण दया एकत्र जेथे येिाि, िो माझा उदात्तिर आत्मा 
सवयत्र कल्याण पसरचविो – जसे िे जादभगार आपत्ती उधळिाि. 
माझा चनवृत्त आत्मा मभकपणे गभढ आकृिी आचण प्रिडं मंत्र 
रिीि जेथे बसिो, त्या खोल रसािळाि, िकास गुहामंध्ये, 
मला अचद्विीय डल्सीचनयािे करुण स्वर ऐकभ  आले. 
चििी चवपत्ती, चििे ियानक रूपान्िर, राणीिे वैिव 
आचण देवासारखे रूप जाऊन रासवट राणीिी 
चिला आलेली हीनकळा, दुष्ट जादुगाराने दे्वषापोटी केलेले हे सारे 

घािक अपकृत्य 
मला समजले. मला सहानुकम्पा वाटली, आचण मी 
जादभटोण्याच्या पन्नास हजाराचं्या दुप्पट पट्टलेखानंा घुसळभन काढले. 
पािाळाच्या काळ्या पंथािल्या माझ्या 
या कलेिा मला वीट आला. मग या हाडाचं्या खोडाि हा 
ियंकर देह ठेवभन बंद केला–हा मानवािा िग्न पुरावशषे. 
आचण दयेने पे्रचरि होऊन उठलो आहे, अशा थोर दुेःखािा 
पचरहार करण्यािा उपाय उघड करण्यासाठी, आचण िी शाचपि 
करणी मोडण्यासाठी. हे लोहकविाला आचण वज्रखड् गाला 
शोिा देिील अशा सवांच्या दैदीप्यमान कीर्मिवरा, चवषयाच्या 
क्षदु्र कििा आचण मृदु शय्या यािंा त्याग करण्यािे धाडस करून 
शस्त्र िालचवण्यािा अभ्यास, सिि कष्ट, 
सकंटे, दुखापिी आचण र्ि या व्रिािा अंगीकार जे करिाि, 
त्यािंा िभ प्रकाश, दीप, पंथ, धु्रविारा आचण मागयदशयक; 
अपार योग्यिेच्या असीम स्िुचिपात्र चशलेदारा, शहाणपण व 
शौयय याचं्या एकरूपा, थोर चक्व्झोट, िुला हे महान सत्य 
मी सागंि आहे : की पभवीिी अवस्था व रूप 
टोबोसोिी अचिमानचनधाना अिुलनीय डस्ल्सचनया चहला परि 
प्राप्ि होण्यासाठी, दैवािी राजाज्ञा आहे की िुझा िला 
शागीदय सँको याने आपल्या लठ्ठ उघड्या कुल्ल्यावंर िीन हजार 
फटके द्याव,े आचण िीनश ेआणखी वाढवाव,े िे असे 
की, प्रत्येक फट्याने त्याला इजा होऊन दंश जाणवभन मानखंडना वाटावी. 
िरि चिच्या चवपत्तीिे सभत्रधार आपला कठोरपणा सोडिील, 
त्यािंी ियानक इच्छा काय आहे 
हे मी सागंि आहे—डस्ल्सचनया बरी व्हावी म्हणभन.” 

 
सँको म्हणाला, “हाय रे दैवा! िीन हजार फटके! मी िुला िीनसुद्धा फटके मारणार नाही. त्यापेक्षा 

मी माझ्या आिड्याि िीनदा खंजीर खुपशीन. िुम्ही आचण िुमिी िी जादभ नष्ट करण्यािी ्लृप्िी खड्ड्ड्याि 
जावो. त्या काळ्या चवदे्यिा माझ्या कुल्ल्याशंी काय संबंध? स्वामी मर्मलन, लेडी डल्सीचनयावरिी जादभ 
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नाहीशी करण्यास िुझ्याजवळ दुसरा िागंला उपाय नसेल िर चिच्या मृत्यभच्या चदवसापयंि चिला िशीि 
मंिरलेली पडभ  दे.” 

 
डॉन चक्व्झोट ओरडले, “अरे बदनाम बदमाषा, अरे लसभणखाऊ, बेट्या कुत्र्या, मी िुला 

जन्मिाना होिास िसा नागवा करून झाडाला बाधंभन केवळ िीन हजार िीनश ेफटके देणार नाही, िर सहा 
हजार सहाश े देईन, पाजी माणसा! आचण िे फटके असे सणसणीि लगावीन की, िभ आपली पाठ िीन 
हजार वळेा िोळलीस, िरी चििी हुळहुळ कायम राहील. अरे बदमाशा, गुंडा, एका शब्दाने िर मला िभ 
उलट उत्तर दे की मी िुझी आिडी फाडभन बाहेर काढिो.” हे ऐकभ न मर्मलन ओरडला, “थाबंा, थाबंा, असे 
होिा कामा नये. प्रामाचणक सँकोवर जे फटके बसावयािे िे स्वचे्छेने बसले पाचहजेि, त्याि स्िी असिा 
कामा नये. आचण त्याला जेव्हा अत्यंि सोयीस्कर वळे असेल िेव्हाि िे मारले जाव.े या कामासाठी 
कोणिीही वेळ चनचिि केलेली नाही. आपली ही चशक्षा चनम्मी कमी करावी अशी त्यािी इच्छा असेल िर 
िसे करण्यास परवानगी आहे.मात्र जेवढे फटके द्यावयािे, िेवढे दुसऱ्या माणसाने जोराने लगावले 
पाचहजेि.” 

 
हे ऐकभ न सँको म्हणाला, “जरा थाबंा, दुसऱ्या माणसािे काय ककवा माझे काय, जोरािे काय ककवा 

हलके काय, कोणिेि फटके माझ्या ढंुगणावर बसिा कामा नयेि. टोबोसोंच्या मडॅम डल्सीचनयाला मी या 
जगाि कशाला आणले की चिच्या डोळ्यानंी केलेल्या जखमेिी िरपाई माझ्या पाठीला करावी लागावी. 
माझा धनी डॉम चक्व्झोट याने स्विेःला खुशाल फटके लगावभन घ्याविे. िो चििा अंश आहे. पदोपदी िो 
चिला “माझा प्राण, माझा आत्मा, माझा आधार, माझा संिोष.” असे सवय काही म्हणि असिो. म्हणभन त्याने 
आपल्या ढंुगणावर फटके ओढभन चिला जादभिभन चहसकभ न काढाव.े पण मला फटके मारण्याला माझा साफ 
नकार आहे, िी चशक्षा मी सपशले फेटाळभन लाविो.” 

 
सँकोने आपले मन असे खुले करिाि मर्मलनच्या चपशाच्चाजवळ झगमगत्या पोशाखाि बसलेली िी 

अप्सरा उठभन उिी राचहली आचण आपल्या िोंडावरील पािळ बुरखा वर सारून चिने आपले अत्यंि 
लावण्यसंपन्न मुख सवांस दाखचवले. पुरुषी रुबाबाि आचण काहीशा िसाड्या आवाजाि िी सँकोला 
म्हणाली, “अरे घािुक सेवका, िुझा जीव फुट्या गाडग्यासारखा आहे, काळीज बुिासारखे कमकुवि 
आहे, गारगोटीसारखे कोरडे आहे. अरे नीिा, िोरा, उंि बुरुजावरून जचमनीवर सरळ उडी मारण्यास 
िुला हुकभ म चदला असिा, ककवा एक डझन बेडभक, दोन डझन पाली आचण िीन डझन साप खाण्यािा 
आदेश िुला चदला असिा, अथवा िभ आपल्या बायका—मुलािंी कत्तल कर म्हणभन िुला चवनंिी करण्याि 
आली असिी, िर िुझ्या ‘नको, नको’ म्हणण्यािे मला नवल वाटले नसिे. पण मानवजािीच्या वैऱ्या, 
शाळेिील लहान मुलगासुद्धा दरमहा जी चशक्षा सहज िोगिो, िी िीन हजार िीनश े फट्यािंी चशक्षा 
पत्करण्यास िभ इिकी काकंभ  करिोस हे खरोखर आिययकारक आहे. िुझे िाषण ऐकणाऱ्या या साऱ्या 
लोकाचं्या कोमल व सदय अंिेःकरणानंाही िे नवलाईिे वाटेल. िुझ्या सेवलेा हा कायमिा कलंक लागेल. 
अरे पाषाणहृदया, दुष्टा, वर पाहा, वर पाहा आचण िुझे बटबटीि डोळे माझ्या िेजस्वी नेत्रावंर रोख. अरे, 
त्या नेत्रािभन अश्रभंिे जे स्त्रोि खाली येि आहेि आचण माझ्या गालावर फुलाच्या बगीच्यािभन वाहाि आहेि, िे 
पाहा. अरे हलकट चपशाच्चा, जरा नरम ये. माझ्या दुेःखािी काही जाणीव िुझ्या रानटी हृदयाला होऊ दे. 
या दुष्ट रूपािंरामुळे माझे यौवन सुकभ न–चझजभन िालले आहे. त्याच्या कोमलिेने िुझ्या हृदयाला पाझर 
फुटभ  दे, म्हणजे माझ्या उमलत्या सौंदयाला झाकभ न टाकणाऱ्या या गावढळपणािे टणक कवि फुटभन 
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जाईल. मर्मलनने आपल्या सौजन्याने मला माझे मभळिे रूप पुनेः धारण करण्यास परवानगी चदली, पण िी 
आिा व्यथय आहे. कारण त्या परवानगीमुळे ककवा संुदरीच्या दुेःखाश्रभंमुळे िुझे खत्रडु हृदय पाझरि नाही. 
अरे, संुदर स्त्रीच्या दुेःखाश्रभंनी कठोर खडक कापसासारखे मऊ होिाि आचण वाघ शळे्यासारखे कोमल 
बनिाि असे म्हणिाि. अरे आडमुठ्या जनावरा, िुझ्या मठ्ठ डो्यावर ठोके मारून घे—िे िुझ्या 
जाड्यािरड्या बुद्धीिे िरड आवरण फेकभ न दे, म्हणजे िभ आपल्या सुस्ि जीवनािभन जागा होशील. आिा िभ 
केवळ खाण्याकरिाि जगि आहेस आचण आपल्या आळशी शरीरािे िोिले पुरवीि आहेस – आपली 
खादाड िभक िागचवण्याि दंग आहेस. अरे, मला माझ्या त्विेिी कोमलिा, स्विावािी मधुरिा आचण 
मुखािी मोहकिा पुनेः चमळवभन दे. पण जर माझ्या आजयवानंी आचण आसवानंी िभ माझे म्हणणे शहाण्यासारखे 
मान्य केले नाहीस, िुझी करुणाबुद्धी जागृि व्हावी इिकी माझी शोिनीय अवस्था अजभनही झाली नसेल–
िर चनदान त्या दुेःखी चशलेदारािी–िुझ्या कोमल–हृदयी धन्यािी—व्यथा पाहभन िरी िुझे अंिेःकरण द्रवभ 
दे. अरेरे, यािा जीव त्याच्या गळ्याि घुटमळि असलेला मला चदसि आहे. त्याच्या ओठापासभन दहा 
अंगुळावरदेखील िो राचहलेला नाही. िुझे कठोर वा सदय उत्तर ऐकण्यासाठी िो उत्सुक आहे. िे उत्तर 
ऐकभ न एक िर त्यािा जीव त्याच्या मुखािभन उड्डाण करील ककवा त्याच्या हृदयाि परि जाऊन बसेल.” 

 
हे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट यानंी अन्ननचलकेवर हाि ठेवभन व ड्यभककडे वळभन म्हटले, “महाराज, 

डल्सीचनयािे म्हणणे बरोबर आहे. बदुंकीिभन गोळी जशी सरळ जावी, त्याप्रमाणे माझा जीव माझ्या या 
घशािभन वरवर जाि आहे असे मला वाटिे.” डिेस म्हणाली, “सँको, यावर िुझे उत्तर काय?” सँको 
म्हणाला, “मी पभवी म्हणालो, िेि आिा म्हणिो. फटके मारण्यास माझा स्पष्ट खडखडीि चधक्कार आहे.” 
ड्यभक म्हणाला, “नकार, असे िुला म्हणावयािे आहे.” सँक म्हणाला, “महाराज, शब्दािंी चनवड 
करण्यास आचण त्यािें अिभक उच्चार करण्यास मला आिा वळे नाही. मला दुसऱ्या िाकरी िाजावयाच्या 
आहेि. या दुष्ट फटके–प्रकारामुळे मी अगदी बेिैन झालो आहे. मी काय बोलिो–करिो, हे माझे मलाि 
कळेनासे झाले आहे. एखाद्या सराईि चिकाऱ्याप्रमाणे अशी यािना करण्यास टोबोसोच्या लेडी 
डल्सीचनयाला कोणत्या संस्कारानंी चशकचवले, हे जाणण्यािी मला इच्छा आहे. कच्चा मासंाप्रमाणे 
र्िबबंाळ करण्यासाठी माझ्या पाठीवर आसभड ओढण्यािी चिला इच्छा का व्हावी? साक्षा्  सैिानालाही 
सहन होणार नाहीि, असे अपशब्द चिने मला उदे्दशभन का वापरावेि?–फुटके गाडगे, राक्षस, पशु, िोर 
अशा चकिी िरी घाणेरड्या टोपणनावािंा शणेसडा चिने माझ्यावर केला आहे! हे स्वाचमनी, माझे कािडे 
चपिळेिे आहे असे िुला वाटले काय? िु जादभिभन सुटलीस म्हणजे मला काही चमळणार आहे काय? माझे 
दुेःख सौम्य करण्यासाठी चिने आपल्याबरोबर जी संुदर देणगी आणली असेल, िी चििी चिलाि ठाऊक. 
उत्तम सणाच्या कापडािी, उंिी सदऱ्यािंी, टोप्यािंी आचण पायमोज्यािंी (मी िे काहीि वापरीि नाही.) 
पेटी चिने आणली असिी िर ठीक होिे. पण माझ्यावर िुटभन पडण्यािा आचण घाणेरड्या शब्दािंी लाखोली 
वाहण्यािा काय उपयोग? काहीि नाही! जुन्या म्हणी लक्षाि घ्या–‘सोन्यािे ओझे हलके िासिे’, ‘चिरेबदंी 
िटबदंी फोडिाि संुदर देणग्या’, ‘माझी चवजार िभ ओरखडलीस िर िुझे कोपर मी बोिकारीन’ ‘हािािील 
एक पक्षी झुडुपािल्या दोन पक्ष्याचं्या मोलािा.’ छेेः छेेः , कोणाला वाटेल की, अशा वळेी माझा धनी मला 
एखादी रम्य कथा सागेंल आचण साखरेि घोळलेल्या शब्दानंी माझ्या जीवाला संिुष्ट करील. पण कसिे 
काय चन कसिे काय! िो िर मला झाडाला बाधंभन घालण्यािी आचण दुप्पट फटके मारण्यािी िाषा बोलि 
आहे. आपण कोणाशी बोलि आहो यािा या उपद्रवी लोकानंी चविार करावा असे मला वाटिे. स्विेःला 
ज्याने फटके मारावयािे, िो काही केवळ एक सेवक नाही.–राज्यपाल आहे. त्यानंा वाटिे, उठाव ेआचण 
घोड्यावर स्वार व्हावे–दुसरे काही करावयास नको. त्यानंी जरा चशष्टािार चशकावा. प्रत्येक गोष्टीला काही 
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वळे असिे आचण साऱ्या गोष्टींनाही वळे असिे. लहान गोष्टींिी आचण मोठ्या गोष्टींिी चवचशष्ट वळे असिे. 
िुमिे अजय ऐकण्याच्या मनेःस्स्थिीि मी आहे, असे िुम्हाला वाटिे काय? अहो, माझा नवा कोट 
फाटल्यामुळे माझे हृदय फुटायच्या बेिाि आले आहे, अशा वळेी सैिानाच्या नावाने माझे मासं मी स्विेः 
िोडभन टाकाव े अशी त्यािंी इच्छा आहे.पण माझी इच्छा िशी मुळीि नाही—जशी नरमासंिक्षकाचं्या 
संगिीि राहण्यािी नाही.” 

 
ड्यभक म्हणाला, “मी िुला माझ्या इज्जिीशपथ सागंिो की, िभ जर चपकलेल्या अंचजरासारखा मऊ 

झाला नाहीस आचण फट्यािंी चशक्षा स्वीकारली नाहीस, िर िुला राज्य चमळणार नाही.दुेःखी िरुणींच्या 
अश्रभंनी ककवा शहाण्या प्रािीन आचण प्रिावी माचंत्रकाचं्या उपदेशानंी ज्यािे हृदय द्रवि नाही अशा एकाद्या 
चनदयय, पाषाण-हृदयी जुलमी माणसाला त्या बेटावरील लोकामंध्ये मी पाठवले म्हणजे झालेि! 
साराशं,महाशय, फटके नाहीि िर राज्य नाही.” सँको म्हणाला, “पण यािा चविार करण्यास मला एक–
दोन चदवस िरी चमळावयास हविे की नाही?” मर्मलन ओरडला, “एक चमचनटसुद्धा नाही. िुझा चनिय काय 
आहे िो िभ याि क्षणी, याि स्थळी, जाहीर केला पाचहजेस. कारण डल्सीचनयािे रूपािंर गावंढळ पोरीमध्ये 
पुनेः करून चिला माँटेचसनोजच्या गुहेि ित्काळ परि नेले पाचहजे. नाही िर सध्याच्या स्वरूपाि िी 
पुण्यलोकाला जाईल आचण फट्यािंी संया िरेपययि िेथे राहील.” डिेस म्हणाली, “अरे, इमानी सँको 
िल, िल, थोडे धैयय धर आचण आपल्या धन्याचवषयीिी कृिज्ञिा प्रगट कर. त्यािे मीठ िभ खाल्ले आहेस. 
त्याच्या उदार स्विावामुळे आचण चशलेदारीच्या थोर पराक्रमामुळे आपण सवयजण त्यािे ऋणी आहोि. बाळा, 
ये, संमचि दे आचण त्या सैिानािे िाळे बदं कर. िीिीला मभठमािी दे. दुबळ्या हृदयाला संुदर स्त्री कधीि 
लािि नाही. श्री साहसावर कृपा करिे हे, मी सागंण्यापेक्षा िुला िागंले माहीि आहे.” डिेसला काही 
उत्तर न देिा सँको म्हणाला, “अहो, मर्मलनराव ऐका, मला एक गोष्ट सागंाल का? आपल्यापभवी जो 
घोडेस्वार येथे आला त्याने माझ्या धन्याला असा संदेश चदला की, श्रीयुि माँटेचसनोज इकडे येि आहेि. 
पण िरीही आिापयंि माँटेचसनोजिी काहीि बािमी आपल्या कानी आलेली नाही.” मर्मलन उत्तरला,“छीेः! 
सैिान गाढव आहे, लबाड आहे, बदमाष आहे. िो माँटेचसनोजकडभन आला नाही—माझ्याकडभन आला. िो 
चबिारा माँटेचसनोज अद्याप आपल्या गुहेिि आहे. ज्या मंत्रचवदे्यने आपल्याला गुहेि स्थानबद्ध करून ठेवले 
आहे, िी नष्ट होण्यािी वाट िो पहाि आहे. अजभन िो मु्ि झालेला नाही. याहभन मोठी संकटे पुढे यावयािी 
आहेि. पण जर िो िुझे काही पैसे देणे लागि असला ककवा त्याच्याशी िुझे काही काम असले, िर िभ 
म्हणशील िेव्हा व िेथे िो येईल. पण आिा या गोष्टीिा चनकाल लाव. ही छोटीशी चशक्षा िोग. त्यामुळे िुझे 
अपार कल्याण होईल. औदायामुळे िुझ्या आत्म्यािा चवकास िर होईलि, पण आरोग्याच्या दृष्टीनेसुद्धा या 
चशके्षने िुझ्या शरीराला िागंला व्यायाम घडेल. सँको, िुझे शरीर र्िाने कसे सळसळि आहे. त्यािील 
थोडे र्ि गेल्याने िुझे काही नुकसान होणार नाही.” 

 
सँको म्हणाला, “बरोबर आहे. या जगाि वैद्यािंी काही उणीव नाही. जादभगारसुद्धा वैद्य म्हणवभं 

लागिाि. ठीक आहे, जर प्रत्येकजण असेि सागंि असेल (पण त्यावर माझा चवश्वास नाही) िर माझ्या 
इच्छेस येईल चिि्या लाबं मुदिीमध्ये मी मला फटके द्याविे, ही अट मान्य असल्यास मी मला िीन हजार 
िीनश ेफटके देण्यास राजी आहे. श्य चिि्या लौकर मी या ऋणािभन मु्ि होईन. िरी लक्षाि ठेवा, 
जगाला टोबोसोच्या डल्सीचनयािे संुदर मुख चदसल्याचशवाय राहिा कामा नये. िे इिके संुदर आहे असे 
मला पभवी कधी वाटले नव्हिे, हे मी कबभल करिो. एक मुद्दा, माझ्या शरीरािभन र्ि वाहवण्यािे बंधन 
माझ्यावर नाही हे नक्की. आचण एखादा फटका िुकला िरी िो मारला गेला आहे असे समजाव.े दुसरा मुद्दा, 
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फटके मोजण्यािे काम श्री. मर्मलन यानंी कराव.े (कारण िे सवयज्ञ आहेि.) ठरल्यापेक्षा एकही फटका मी 
मला अचधक लगावणार नाही हे ध्यानाि धरा.” मर्मलन म्हणाला, “िशी िीिी नाही. शवेटिा फटका 
बसिाि लेडी डल्सीचनया जादभिभन मु्ि होईल, िुझ्याकडे सरळ येईल आचण िुला अचिवादन करून 
धन्यवाद देईल. कोणाही माणसाला अन्याय करून त्याच्या डो्याच्या केसालाही मी धक्का लावणे श्य 
नाही.” सँको म्हणाला, “ठीक िर. व्हायिे िे होणारि मी माझ्या दुदैवाला शरण आहे– वरील अटींवर मी 
माझे प्रायचिि िोगण्यास ियार आहे.” 

 
सँकोिे हे बोलणे पुरे होिे न होिे िोंि संगीि पुनेः सुरू झाले आचण िात्काळ त्याच्या अचिनंदनाथय 

लहान लहान गोळ्यािंी फैर झडली. डॉन चक्व्झोट सँकोच्या गळ्याि पडले आचण हजारदा त्यािे िुबंन 
घेऊ लागले. ड्यभक, डिेस आचण सारी मंडळी यानंा अपरंपार आनंद झाला. रथ पुढे िालभ  लागला. िो 
जािाना देखण्या डल्सीचनयाने ड्यभक व डिेस यानंा मुजरे केले आचण सँकोला लवभन अचिवादन केले. 

 
आकाशाच्या पभवय िागाि आनंदी  उषा आपली सस्स्मि दृष्टी पसरवभ लागली. शिेािील पुष्ट्पे आपल्या 

हृदयािील मधुर गंध दरवळवभ लागली. शािं–स्वच्छ असणारे झरे मंजुल नादाने करड्या कशपल्याशी खेळभ 
लागले आचण पाण्यािी वाट पाहणाऱ्या नद्यानंा आपल्या स्फचटकासंारय शुभ्र जलसंपत्तीिा नजराणा 
देण्यासाठी वाहभ लागले. आकाश स्वच्छ होिे. वािावरण शािं होिे. उदयास येणाऱ्या रचवराजाच्या 
स्वागिाथय धावि सुटलेले वारे वस्िुजाि स्वच्छ करीि होिे. सारे पदाथय संमीचलि होऊन–आचण 
स्विंत्रपणेही—आपला हषय व्य्ि करीि होिे आचण संुदर उषेिे स्वागि करीि होिे. चिच्याप्रमाणेि िेही 
पुढील चदवस िागंला जाणार असल्यािे िाचकि करीि होिे. ड्यभक व डिेस हे चशकारीच्या व्यवस्थेमुळे व 
यशामुळे आचण त्या बनावट साहसामुळे–खभप खभष झाले होिे. िे चकल्ल्याकडे परिले. या बनावट 
साहसापासभन त्यानंा कोणत्याही खऱ्या चशकारीपासभन होणार नाही इिका आनंद चमळाल्यामुळे पुनेः िसाि 
दुसरा एक प्रयोग करण्यािे त्यानंी आपल्या मनाशी ठरचवले. 
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प्रकरि ३६ 
 

हताि प्रौढा एणलयस आणि सरदारीि णरफाल्डी याांचे  
णवलक्षि व अकल्ल्पत साहस, त्याचबरोबर सँको  

पँझाचे आपली पत्नी टेरेसा पँझा णहला पत्र 
 
मागच्या साहसािी सवय योजना ड्यभकच्या कारिाऱ्याने आखलेली होिी. िो एक गमत्या, थट्टेंखोर 

आचण िरल कल्पनेिा माणभस होिा. त्या कचविा त्यानेि केल्या होत्या आचण मर्मलनिे सोंगही त्यानेि 
वठचवले होिे. डल्सीचनयािे सोंग घेण्यािी सभिना त्यानेि एका नोकरास केली होिी. आिा आपल्या 
मालकाच्या आजे्ञप्रमाणे त्याने मौजेिा दुसरा एक प्रयोग ियार केला होिा.कोणाला कल्पना करिा येणार 
नाही, इिका िो सुखद, कलापभणय आचण चवस्मयकारक होिा. 

 
दुसरे चदवशी डिेसने सँकोला चविारले, “डल्सीचनयाला जादभिभन मु्ि करण्यासाठी िभ स्विेःला 

चशक्षा करून घेण्यािे काम सुरू केलेस काय?” सँको म्हणाला, “होय, होय, मी माझ्या ढंुगणावर पाि 
फटके केव्हाि घेिले आहेि.” डिेसने चविारले,“कशाने?” सँकोने उत्तर चदले, “माझ्या हािाच्या 
िळव्याने.” डिेस म्हणाली, “िुझ्या हािाने? अरे सँको, िे फटके नव्हेि–थपडा होि. इि्या सोप्या 
चशके्षने बाबा मर्मलन समाधान पाविील की नाही याचवषयी मला शकंा आहे. एवढी थोर मचहला इि्या 
थोड्या चकमिीि स्विंत्र कशी होणार? छेेः, िागंल्या चझणचझण्या येिील, असे फटके िभ स्विेःला लगावले 
पाचहजेस. एखाद्या महंिािा आसभड ककवा नऊ वाद्यािंा िाबभक अथवा पिात्तापाने प्रायचिि घेणाऱ्या 
माणसािा प्रिोद याने िभ फटके लगावभन घेिलेस िर ठीक होईल. अरे, र्िाने चलचहलेलीि अक्षरे चटकभ न 
राहिाि. मेंगळेपणाने व थंडपणाने केलेली दयाबुद्धीिी कामे व्यथय होिाि. त्यािें गुण नाहीसे होिाि.” 
सँको म्हणाला, “िर मग बाईसाहेब, आपल्याला नामी वाटेल अशी एक सोयीस्कर छडी मला देण्यािी कृपा 
करावी. मात्र चिने मला फार चझणचझण्या येिा कामा नयेि. अहो, मी एक चवदभषक असलो िरी माझ्या 
शरीरािे मासं या देशािील कोणत्याही मचहलेच्या इिके कोमल आहे. अथा्  कोणाच्याही कुल्ल्याला 
कमीपणा आणण्यािा माझा हेिभ नाही,” िी म्हणाली, “सँको, ठीक आहे. िुला िाबभक देण्यािे काम 
माझ्याकडे लागले. िो िुझ्या कोमल कायेला अनुरूप असेल. जणु काही िी काया आचण िो िाबभक ही जुळी 
िावडें आहेि.” 

 
सँको म्हणाला, “चप्रय बाईसाहेब, मी माझी बायको टेरेसा पँझा चहला एक पत्र चलचहले आहे, हे 

आपल्याला माहीि व्हाव.े त्यामुळे चिला माझ्या पचरस्स्थिीिी कल्पना येईल. िे पत्र माझ्या छािीपाशी आहे 
आचण िे रवाना करण्यािी अगदी ियारी आहे. त्याि उणीव कसलीि नाही. फ्ि आपण मागयदशयन कराव.े 
आपण आपल्या िािुयाने िे वािाव े आचण िे राज्यपालाने चलचहल्यासारखे वाटि नाही का—म्हणजे 
राज्यपालानंी चलहाव े त्या शलैीि चलचहलेले नाही का? हे आपण मला सागंाव े अशी माझी इच्छा आहे,” 
डिेसने चविारले, “अरे, ियार कोणी केले?” सँको म्हणाला, “हे काय चविारणे झाले? मी चनरक्षर असलो 
िरी माझ्याचशवाय दुसरे कोण िे ियार करणार?” डिेस म्हणाली, “आचण िे चलचहलेसुद्धा िभि का?” सँको 
म्हणाला,“छेेः, मी नाही! मला चलचहिा–वाििा येि नाही. – फ्ि मी माझा अंगठा उठवभ शकिो.” डिेस 
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म्हणाली, “पाहभ िे पत्र. त्याि िभ आपली बुद्धी कारणी लावली असशील असे मी खात्रीने सागंिे.” सँकोने 
आपल्या छािीजवळभन िे पत्र काढले. िे बंद नव्हिे. िे घेऊन डिेसने पुढीलप्रमाणे वािले— 

 
सँको पँझाचे आपली पत्नी टेरेसा पँझा णहला पत्र 

 
“मला फट्यािंा प्रसाद खरपभस चमळाला असला िरी, त्यामुळे मला राज्य चमळाले आहे—मला 

िागंले राज्य चमळाले आहे. त्यासाठी मला पुष्ट्कळ फटके खाव े लागले आहेि. चप्रय टेरेसा, आिा हे िभ 
ध्यानी धर की, यापुढे िभ रथािभन प्रवास करावास असे मी ठरचवले आहे. दुसऱ्या कोणत्याही वाहनाने जाणे 
म्हणजे माजंराप्रमाणे िार पायावंर सरपटि जाण्यासारखे आहे, असे मला वाटिे. आिा िभ एका 
राज्यपालािी बायको आहेस! िुझ्या अगदी पाठोपाठ िालण्यािी छािी कोण दाखवील? मी िुला एक 
चहरव्या रंगािा चशकारी पोशाख पाठवीि आहे. िो मला लेडी डिेसने चदला आहे. िो पाहा आचण आपल्या 
मुलीसाठी त्यािे परकर-पोलके कर. या प्रदेशािील लोक माझा धनी डॉन चक्व्झोट याचं्यासंबधंी बरेवाईट 
बोलण्यास अगदी ियार आहेि. िे म्हणिाि, ‘िुझा धनी दीडशहाणा आहे—एक गंमत्या वडेा आहे आचण िभ 
त्याच्यापेक्षा रचिमात्र कमी नाहीस.’ आम्ही माँटेचसनोजच्या गुहेि होिो. डल्सीचनयाला जादभिभन 
सोडचवण्यािे कायय जादभगार मर्मलनने माझ्या माथी मारले आहे. चजला िुम्ही लोक अल्डोंझा लोरेंझो म्हणिा, 
िीि ही डल्सीचनया. जेव्हा मी स्विेःला िीन हजार िीनश े(उणे पाि)फटके लगावीन, िेव्हा िी आपल्या 
जन्मदात्या आईइिकीि जादभिभन मोकळी होईल. पण याबद्दल कोठे काही बोलभ  नकोस. िभ जर आपल्या 
बडबड्या बायकाचं्या गप्पागोष्टीि हकीकि साचंगिलीस, िर कोणी म्हणिील, िी पाढंरी आहे, िर कोणी 
म्हणिील िी काळी आहे. मला माझ्या राज्याकडे एकाएकी जायिे आहे.िेथे पैका कमचवण्यािी मला फार 
फार इच्छा आहे. सारे नव ेराज्यपाल असेि करिाि, असे लोक मला सागंिाि. िेथे गेल्यावर पचरस्स्थिी 
कशी आहे हे मी प्रथम पाहीन आचण मग िभ चिकडे येणे िागंले की नाही, हे मी िुला कळवीन. डॅपल खुशाल 
आहे आचण माझी सेवा नम्रपणे करीि आहे. मला कोणी िुकांिा बादशहा करिो म्हणाले, िरी मी त्याला 
सोडणार नाही. लेडी डिेस िुझ्या हािािें हजारदा िुंबन घेि आहेि.चिच्या एका िुंबनािी परिफेड िभ दोन 
हजार िुबंनानंी करावीस अशी माझी प्राथयना आहे. कारण माझा धनी म्हणिो, गोड शब्दापेंक्षा स्वस्ि काहीि 
नाही. िुला वाटि असिे िशी, सोन्यािी शिंर नाणी असलेली आणखी एकादी चपशवी मला गवसावी, अशी 
कृपा ईश्वराने अद्याप केलेली नाही. पण सारे काही योग्य वळेी घडेल. िभ त्यामुळे कष्टी होऊ नकोस. सखे, 
राज्य चमळाल्यावर सारी िरपाई होईल हे मी िुला खात्रीने सागंिो. एक गोष्ट मात्र माझ्या घशाि टोिि 
आहे. त्या कारिारािी िव मी एकदा घेिली म्हणजे मग मी माझी बोटेसुद्धा िावण्यास राजी होईन. इिकी 
िी िीज रुिकर आहे असे म्हणिाि. िशी िी असेल िर मी चनकामी ठरेन. िसे पाहाव े िो अधभ व थोटे 
चिकारी–देखील िागंले खािाि–चपिाि आचण िियला चमळणाऱ्या देणग्याप्रमाणे कमाई करिाि. िेव्हा 
चप्रये, िे कसेही असो,साऱ्या गोष्टी मजेि होणार–िभ श्रीमंि आचण सुखी होणार. प्रिभने िुला िसे कराव ेआचण 
िो करीलही – आचण िुझ्यासाठी मला चजविं ठेवाव.े” 
 

या ककल्लल्लयािून,  “िुझा पिी–राज्यपाल 

२० जून १६१४,  सँको पँझा” 

 
हे पत्र वािभन डिेस म्हणाली, “अहो श्री. राज्यपाल, आपण दोन बाबिीि िभक केली आहे, असे 

मला वाटिे. पचहली म्हणजे, िुम्ही आपल्याला लगावलेल्या फट्यासंाठी हे राज्य आपल्याला अपयण 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

करण्याि आले आहे असे िुम्ही कळविा, पण जादभ काढण्याच्या प्रकरणािे स्वप्न पडण्यापभवी िे राज्य 
िुम्हाला बहाल करण्याि आले होिे, हे िुम्हाला आठवि असेल! दुसरी िभक म्हणजे िुमिा हावरेपणा 
उघडकीस आला. राज्यपालाच्या अंगी हावरेपणािा दोष अत्यंि कनद्य आहे. कारण त्यािंा स्वाथय नेहमी 
न्यायािा बळी देऊन साधला जािो. ‘लोिाने पोिे फाटिे, आचण त्या दुगुयणाने राज्यपालाला प्रजाजनावर 
जुलभम करण्यास व लुबाडण्यास सदा पे्ररणा चमळिे’ ही म्हण िुम्हाला माहीि असेलि.” सँको म्हणाला, 
“बाईसाहेब, खरोखर माझ्या मनाि काही पाप नव्हिे. मी जे चलचहले त्यािा मी पचरपभणय चविार केला नव्हिा. 
पभज्य बाईसाहेबानंा माझे हे पत्र आवडेल नसेल िर िे मी फाडभन टाकिो आचण दुसरे ियार करिो. पण एक 
जुनी म्हण लक्षाि ठेवा, ‘आहे त्यापेक्षा अचधक िागंले क्वचििि घडिे.’ दुसऱ्या पत्रासाठी मी माझे डोके 
खाजवले िर िे वाईट पत्र आणखीि वाईट होईल.” डिेस म्हणाली, “नको, नको, या पत्राने काम िागेल. 
ड्यभकने िे पहाव ेअसे मला वाटिे.” 

 
िे बागेि गेले. त्या चदवशी िे िेथे जेवणार होिे. िेथे चिने ड्यभकला िे चवद्वत्तापभणय पत्र दाखचवले. 

त्याने िे मोठ्या आनंदाने वािले. 
 
िोजनोत्तर सँको आपल्या काही िटकदार संवादानंी साऱ्या मंडळींिी मोठी करमणभक करीि होिा. 

इि्याि एकाएकी सवांच्या कानावर मुरलीिा शोकपभणय ध्वनी आचण त्याबरोबरि नगाऱ्यािा िसाडा 
आवाजही ऐकभ  आला. िो त्रासदायक आवाज ऐकभ न सारी मंडळी िचकि आचण अस्वस्थ झाली. पण गंिीर 
लष्ट्करी संगीिाने डॉन चक्व्झोट इिके घाबरून गेले की, त्यािें चविार सैरावैरा धावभ लागले. सँकोच्या 
मनावर िीिीने चनेःसंशय नेहमीसारखाि पचरणाम केला. िो डिेसजवळ जाऊन बसला. 

 
सवांिी अशी घाबरगंुडी उडाली असिाना, जचमनीवर लोळणारे सुिकी झगे धारण केलेले दोन 

लोक बागेि चशरले. त्या दोघापंैकी प्रत्येकजण एक मोठा नगारा वाजवीि होिा. िो नगाराही काळ्या 
कापडाने झाकलेला होिा. त्या दोघाबंरोबरि सुिकी पोशाखाि असलेला चिसरा माणभस मुरली वाजवीि 
होिा. त्या चिघानंी एका चधप्पाड आकृिीच्या माणसाला आि आणले. लाबं काळ्या झग्याने त्यािे सवांग 
लपेटलेले होिे, त्यामुळे त्यािे स्वरूप अचधकि िेसभर चदसि होिे. त्याच्या झग्यािी लाबंी फार मोठी होिी. 
त्या झग्यावर एक काळा रंुद पट्टा बाधंलेला होिा आचण त्याला मोठ्या आकारािी एक समशरे 
लटकचवलेली होिी. त्याच्या िोंडावर पािळ काळा बुरखा होिा. त्यािभन त्यािी दाढी चदसि होिी. िी फार 
लाबं होिी आचण बफाइिकी पाढंरीशुभ्र होिी. त्या संगीिाच्या गािंीयािी सुसंवादी अशीि त्यािी गंिीर 
िाल होिी. थोड्याि म्हणजे, त्यािी आकृिी, त्यािी िाल, त्यािा कृष्ट्णवणय आचण त्यािे सेवक– हे सवय 
प्रत्येक बाबिीि आिययकारक आचण चवस्मयजनक होिे. अशा थाटाि आचण औपिाचरकपणे िो पुढे आला 
आचण ड्यभकपासभन सोयीस्कर अंिरावर त्याने गुडघे टेकले. िो उठेपयंि ड्यभकने त्याला काही बोलभ  चदले 
नाही. िे प्रिडं ध्यान उिे राहभन त्याने आपला बुरखा फेकभ न चदल्यावर, त्यािी अत्यंि िीषण, प्रिडं, शुभ्र, 
पसरट, उग्र आचण कपजारलेली दाढी चदसभ लागली. कोणाही माणसाच्या डोळ्यानंी अशी ियप्रद दाढी पभवी 
कधी पाचहली नसेल. नंिर त्याने आपले डोळे ड्यभकवर रोखले आचण आपल्या चवस्िृि फुफ्फुसाचं्या प्रशस्ि 
गुहेिभन मोठ्याने चनघणाऱ्या दीघय व खणखणीि आवाजाि म्हटले, “परमोच्च आचण शस््िमान प्रिो, माझे 
नाव ‘पाढंऱ्या दाढीिा चरफास्ल्डन’ असे आहे. मी चरफाल्डी सरदारणीिा शागीदय आहे. चिला लोक 
‘उदासीन मेरन’ म्हणिाि. चििा दभि म्हणभन मी महाराजाकंडे आलो आहे. आमच्या बाईसाहेबानंा 
आपल्यासारया थोर माणसाच्या साचन्नध्याि येण्यािी आचण आपल्या आिययकारक आचण दुेःखी दुदैवािी 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

कहाणी सागंण्यािी त्यानंा इच्छा आहे, त्यासाठी मी आपली परवानगी मागि आहे. पण प्रथम आमच्या 
बाईसाहेबानंा ही माचहिी पाचहजे आहे की, ला मािंा येथील शभर व अकज्य चशलेदार डॉन चक्व्झोट यािें 
वास्िव्य सापं्रि आपल्या चकल्ल्याि आहे काय? कारण, त्यािंा शोध घेण्यासाठीि आमच्या बाईसाहेब, 
घोडेगाडी न घेिा, िकेुल्या—िहानेल्या राहभन, येथपयंि प्रवास करीि आल्या आहेि. कॅडायाच्या 
राज्यापासभन आपल्या प्रदेशापयंि सवय प्रवास त्यानंी आपला उपास न सोडिा केला आहे. या गोष्टीवर 
कोणािा चवश्वास बसणार नाही. मंत्रामुळेि घडणारा िो िमत्कार आहे असे कोणास वाटेल. सापं्रि त्या या 
चकल्ल्याच्या वशेीबाहेर आहेि. प्रवशे करण्यासाठी महाराजाचं्या परवानगीिीि वाट पहाि आहेि.” असे 
म्हणभन िो शागीदय खोकला आचण त्याने आपली अजस्त्र दाढी खालपासभन वरपयंि आपल्या दोन्ही हािानंी 
कुरवाळली. िो औपिाचरक गािंीयाने ड्यभकच्या उत्तरािी वाट पहाि राचहला. 

 
ड्यभक म्हणाला, “पाढंऱ्या दाढीच्या सत्पात्र सेवका चरफास्ल्डन, चरफाल्डी सरदारणीच्या दुदैवािी 

हचकगि आम्ही पुष्ट्कळ चदवस ऐकि आहो. चिला जादभगारानंी ‘हिाश प्रौढा’ अशी संज्ञा चमळवभन चदली आहे. 
म्हणभन अरे अत्यंि चधप्पाड सेवका, िभ आपल्या बाईसाहेबानंा येथे येण्यास सागं. आचण असेही कळव की, ला 
मािंा येथील शभर डॉन चक्व्झोट सध्या येथेि आहेि. त्याचं्या उदार सहाय्यावर त्यानंी आपल्या 
दुेःखहरणासाठी खुशाल चवसंबभन राहाव.े िसेि माझ्या बाजभने असेही सागं की, माझ्या मदिीिी आपल्याला 
काही गरज लागली िर आपली सेवा करण्यास मी सदैव चसद्ध आहे, ही खात्री बाळगा. मी एक चशलेदार 
असल्यामुळे माझे हे कियव्यि आहे की, संकटग्रस्ि सवय चस्त्रयानंा–त्यािही आपल्या बाईसाहेबासंारया प्रौढ 
चवधवानंा–श्य चििकी मदि केलीि पाचहजे.” 

 
हे ऐकभ न चरफास्ल्डनने ड्यभकना अचिवादन केले आचण मुरली व नगारे यानंा चनघभन जाण्यािा इशारा 

चदला. िे सारेजण ज्या गािंीयाने व चमरवणुकीने िेथे आले होिे, िसेि बाहेर पडले. त्या माणसाच्या 
िव्यपणािे आचण रुबाबािे सवय पे्रक्षकानंा मोठे कौिुक वाटले. 

 
नंिर डॉन चक्व्झोटकडे वळभन ड्यभक म्हणाला, “चशलेदारजी पहा, मत्सर आचण अज्ञान यािें मेघ 

िेदभन सद गुणािें िेज आचण वैिव आपले चकरण कसे फेकिाि आचण परृ्थवीच्या दभरदभरच्या प्रािंाि कसा 
प्रकाश पडिाि! आपण आपल्या वास्िव्याने या चकल्ल्यािा सन्मान करून अवघे सहा चदवस झाले 
असिील, पण िेवढ्याि दभरदभरच्या प्रािंािभन दुेःखी आचण संत्रस्ि लोक येथे धावि येि आहेि–रथािभन 
ककवा उंटावरून नव्हे–िर पायी येि आहेि–वाटेने काही न खािा येि आहेि. इिका त्यािंा चवश्वास 
आपल्या शस्त्र सामर्थयावर आहे. त्या शस्त्रानंी आपण जे पराक्रम केले त्यािंी कीिी सवयत्र पसरि गेली आहे. 
आपल्या पराक्रमािा पचरिय अचखल जगिाला झालेला आहे.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “खरोखर, महाराज, यावळेी िो धार्ममक पचंडि येथे असावयास हवा होिा. 

परवाि त्याने चशलेदाराला आपल्या िोजनप्रसंगी धारेवर धरले होिे. त्यािी िभक चकिी मभखयपणािी होिी, हे 
त्याला स्विेःच्या डोळ्यानंीि पटवभन चदले असिे. प्रिडं दुदैवाने आचण असाधारण संकटाने ग्रासलेले 
सौयहीन व संत्रस्ि लोक आपले दुेःख नाहीसे व्हाव े म्हणभन िणुिणु करणाऱ्या पाद्र्याकडे ककवा 
खेड्यािील छोट्याशा धमयगुरूकडे धाव घेि नाहीि ककवा आपल्या पिंक्रोशीबाहेर कधी न जाणाऱ्या 
खेड्यािल्य प्रचिचष्ठि लोकाचं्या शकेोटीकडेही अिागी लोक कधी वळि नाहीि, अथवा आळसाि 
लोळणाऱ्या दरबारी लोकाकंडेही त्यािें पाय कधी वळि नाहीि. कारण, दरबारी माणभस पुनर्मनवदेनासाठी 
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म्हणभन त्याचं्या केवळ बािम्या ऐकिो, त्यािें दुेःख नाहीसे करण्यासाठी उल्लेखनीय कृत्ये करीि नाही. अहो, 
िरुणींिे संरक्षण करणे, चवधवािें सातं्वन करणे, दुेःचखिािें दुेःख–हरण करणे आचण चनराधारानंा आधार 
देणे–या सवय गोष्टींिी पभणय अपेक्षा उदार चशलेदाराकडभनि केली जािे–दुसऱ्या कोणाकडभन नव्हे. 
चशलेदारीिा व्यवसाय पत्करून दुेःखी लोकाचं्या गरजा िागचवण्यास मला ईश्वराने पात्र केले, म्हणभन मी 
त्याला सहस्त्रशेः धन्यवाद देिो. मला जे कष्ट आचण अपघाि सोसाव े लागिाि. त्यामुळे मी चनराश होि 
नाही. कारण िे सवय अत्यंि उदात्त ध्येयासाठी सोसाव े लागिाि, या प्रौढेिी चवनंिी काय आहे, हे 
आपल्याला कळाव ेम्हणभन चिला आपण प्रवशे द्यावा. म्हणजे चिच्या दुेःखािे चनवारण करण्यासाठी मी माझ्या 
शस्त्रबलािा आचण माझ्या धैययशाली हृदयािील चनिल चनियािा उपयोग करीन.” 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि ३७ 
 

हताि प्रौढेचे सुप्रणसद्ध साहस 
 
आपल्या योजनेला अत्यंि अनुकभ ल असा चनिय डॉन चक्व्झोट यानंी केला, हे पाहभन ड्यभक व डिेि 

यानंा परम आनंद झाला. पण हे सारे संिाषण ऐकणाऱ्या सँकोला फारसा संिोष वाटला नाही. िो म्हणाला, 
“मला असे मोठे िय वाटिे की, या पचरिाचरकाबाई माझ्या बढिीला पायबदं घालिील. मला माहीि आहे 
की, टोलेडो येथील एक वैद्य पोपटासारखा बोलि असे, िो म्हणे, ‘म्हािारी दासी आली घरी। सुदैव त्यािे 
चफरे माघारी।’ अहो, त्याला त्या दासींिी खडान् खडा माचहिी असे. म्हणभन िो त्याप्रमाणे त्यानंा जोखीि 
असे. त्या साऱ्यानंा त्याने मीठ लावभन खाऊन टाकले असिे. त्यािल्या उत्तम जर इि्या उमयट व 
उपद्रवकारक असिील, िर दुेःखाच्या उचकरड्यावर लोळणाऱ्या कशा असिील? ही चिपदरी सरदारीण 
िशीि असेल–िीन परकरवाली ककवा िीन शपेभटवाली–चिला िुम्ही काहीही म्हणा.” डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “सँको, आपली जीि आवर. माझा शोध करीि जी ही प्रौढा येथे येि आहे, िी इि्या दभर राहिे 
की, चिच्यावर त्या वैद्याच्या उपहासात्मक टीकेिा फटका बसणार नाही. चशवाय िभ हे ध्यानाि घे की, िी 
एक सरदारीण आहे. अशा थोर कुलािील चस्त्रया जेव्हा पचरिाचरका होिाि, िेव्हा त्या फ्ि राण्या–
महाराण्यािंीि सेवा करिाि. पण स्विेःच्या घरी इिर चस्त्रयापं्रमाणेि त्या पभणयपणे कुलीन मचहला म्हणभन 
वागिाि आचण त्याचं्या सेवेला दुसऱ्या दासी असिाि.” 

 
िेथे हजर असलेली डोन्ना रोचिगेझ म्हणाली, “होय, होय.त्या प्रकारे लेडी डिेसिी सेवा 

करणाऱ्या येथेही काही दासी आहेि. त्यािें नशीब िागंले असिे िर त्या सरदारणी झाल्या असत्या. पण 
आपण सारेि काही श्रीमंि होण्यासाठी जन्मास आलेलो नाही, पण प्रामाचणक होण्यासाठी आहो. म्हणभन 
कोणीही पचरिाचरकासंबंधी—त्यािही पो्ि व अचववाचहि असणाऱ्यासंबधंी—वाईट बोलभ  नये. मी काही 
त्याचं्यापैकी नव्हे, िरी मला सहज समजिे की, कुमारी सहिरीला चवधवा सहिरीपेक्षा अचधक लाि 
असिो. हे सारे खरे असले िरी, सोबचिणींच्या बाबिीि जो कोणी लुडबुड करील, त्यािा काही लाि 
होणार नाही. पुष्ट्कळजण लोकर आणायला जािाि आचण िादरले जाऊन परि येिाि.” सँको म्हणाला, 
“िे काही असले िरी, माझ्या न्हाव्याने साचंगिले िे खरे असेल िर, िुमच्या या दासींजवळ, दुसऱ्या कोणी 
चहरावभन नेण्यासारखे काहीि नसिे असे मात्र नाही; म्हणभन पािेल्याि िाि चिकटलेला असला, िरी त्यानंी 
िो ढवळभ नये.” 

 
डोन्ना रोचिगेझने उत्तर चदले, “हे शागीदय नेहमी आमच्याचवरुद्ध नाक उडवीि असिाि. दुष्ट 

चपशाच्चाचं्या िाडं्याप्रमाणे िे नेहमी खाजगी दालनाि डोकावीि असिाि. िेथभन आमिी जाण्यायेण्यािी 
घाई िे नेहमी पाहाि असिाि. सवय चदवसिर त्यानंा काही काम नसिे हे ईश्वर जाणिो. म्हणभन त्यानंा एकि 
करमणभक माहीि असिे आचण िी म्हणजे आमिी नालस्िी करणे, आमच्याचवषयी गटारगप्पा सागंणे, 
आमिी पुरलेली हाडे बाहेर काढणे आचण आमिी अब्रभ जचमनीि गाडणे. पण त्याचं्या बोलण्याने कनदा होि 
नाही. म्हणभन मी त्या मभखय शागीदोना सागंिे की, िुम्ही चकिीही बेपवाई केली, िरी आम्ही वरिढ राहभ, 
िकेुल्या राचहलो िरी अचधक कुलीन घराि आम्ही राहभ आचण आमिे देह कोमल असोि–नसोि, काळ्या 
झग्यानंी िे झाकभ न घेऊ–एखादी चमरवणभक िालली असिाना उकीरडा िरिकामाने झाकिाि िशा. 
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महाराज, ही वळे जर योग्य असिी, िर मी आपली आचण साऱ्या जगािी अशी खात्री पटवभन चदली असिी 
की, दासीच्या कािोळीि मावणार नाही असा कोणिाि सद गुण नाही.” डिेस म्हणाली, “मला वाटिे, 
इमानी रोचिगेझिे म्हणणे बहुिाशंी बरोबर आहे.पण या वादासाठी आपण दुसरी िागंली वेळ चनवडली 
पाचहजे, त्या दुष्ट वैद्यािे वाईट मि उधळभन टाकायला आचण त्याबरोबरि या थोर सँको पँझाच्या 
अंिेःकरणाि जे चविार खेळि आहेि िेही उडवभन लावायला.” सँको म्हणाला, “माझ्यापुरिे म्हणाल िर, 
मी चिच्याशी वाद करणार नाही. कारण, राज्यपाल होण्यािे चविार माझ्या मेंदभि इि्या जोराने उसळि 
आहेि की, शाचगदाचवषयीिी माझी कििा गडप झाली आहे. दुचनयेिील साऱ्या सयािंी आिा मला 
काडीइिकीचह ककमि नाही.” 

 
या चवषयावर त्यािंी ििा अचधक काळ िालली असिी, पण हिाश प्रौढेच्या आगमनािी वदी 

देणाऱ्या मुरलीिा आचण नगाऱ्यािा आवाज िेथे येऊन थडकला. चििे योग्य स्वागि कसे कराव,े असा प्रश्न 
डिेसने ड्यभकला केला. सरदारीण या नात्याने चििा चकिी थाटमाट करणे उचिि होईल? असे चिने 
चविारले. ड्यभकने उत्तर देण्यापभवीि सँको मध्येि उद गारला, “हे पहा, या बाबिीि मी असा सल्ला देईन 
की, सरदारीण म्हणभन आपण अध्या रस्त्यापयंि जाऊन चििे स्वागि कराव.े पण दासी म्हणभन चििे स्वागि 
करण्यासाठी एक पाऊलही उिलभ नये.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे, िुला इिकी िसदी घेण्यास कोणी 
साचंगिले?” सँकोने उत्तर चदले, “कोणी साचंगिले? मीि मला साचंगिले. महाराज, मी आपला सेवक नाही 
काय? त्यामुळे चशष्टािारािी उमेदवारी मी केलेली नाही काय? आपल्यासारखे धनी म्हणजे चशष्टािारािे 
िुरे! आपण मला वारंवार साचंगिले आहे की, एक पत्ता कमी ककवा एक जास्ि असला िरी एकिीस पत्त्यानंी 
माणभस हरू शकिो. िल्लख बुद्धी उडी घेिे, शहाण्याला एक शब्द पुरे.” ड्यभक म्हणाला, “सँकोने िागंले 
साचंगिले. स्वागिािा चनणयय करण्यासाठी आपण प्रथम हे पाहभ की, िी सरदारीण कोणत्या दजािी आहे, 
आचण मग त्याप्रमाणे वागभ.” 

 
आिा पावा व नगारे पभवीप्रमाणे वाजि आले. पण गं्रथकाराने हे छोटे प्रकरण येथेि संपचवले आचण 

नव े प्रकरण सुरू केले. त्याि याि साहसािी कथा पुढे साचंगिली आहे. ही कथा म्हणजे या इचिहास-
गं्रथािील अत्यंि लक्षणीय िाग आहे. 
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प्रकरि ३८ 
 

उदासीन मेरनने आपल्या दुदैवाची जी कहािी  
साांणगतली, णतचा वृत्ाांत 

 
नगारे व पाव ेयािें दुेःखपभणय स्वर ऐकभ  आल्यावर त्या मंडळींना बारा पो्ि दासी, दोघी – दोघीच्या 

जोडीने, बागेि चशरि असिाना चदसल्या. सवांिे पोशाख सुिकी स्वरुपािे होिे. िे लोकरी कापडािे होिे. 
त्यावर त्यानंी पाढंरे कापडी बुरखे घेिले होिे. िे इिके लाबं होिे की, त्यामुळे त्यािें काळे पोशाख चदसि 
नव्हिे. फ्ि त्या पोशाखाच्या िळच्या कडा चदसि होत्या. नंिर आली सरदारीण चरफाल्डी. पाढंऱ्या 
दाढीच्या चिच्या सेवकाने–चरफाल्डीनने–चििा हाि धरला होिा. चिने उत्तम लोकरीिा पोशाख धारण 
केला होिा. त्यावर फुले काढली असिी िर िी राऊस्न्सव्हल वाटाण्याइिकी मोठी चदसली असिी. चिच्या 
पोशाखािे टोक – शवेट–ककवा शपेभट म्हणा–िीन सारया कोनामंध्ये ककवा परकराि चविागलेला होिा. 
सुिकी वषेािील िीन नोकरािंी चिच्या झग्यािी टोके उिलभन धरली होिी. चििा लवाजमा अशा संुदर 
चत्रकोणी आकृिीि बसलेला असल्याने चिला चरफाल्डी म्हणि असावेि, असा प्रत्येकािा िकय  होई – जसे 
चिपदरी–ककवा िीन–परकरािंी–सरदारीण असेही कोणी म्हणावे. बेनेनगेलीिे मि असेि आहे. पण िो 
असे सागंिो की, चििी खरी पदवी लोबुनािी–लाडंग्यािी–सरदारीण. चिच्या देशाि खभप लाडंगे जन्मास 
येिाि. िर जेथे कोल्हे असिे, िर त्याि चनयमापं्रमाणे चिला झोरून्नािी–कोल्ह्यािंी–सरदारीण म्हटले 
असिे. त्या राष्ट्रामध्ये अशी वचहवाट होिी की, आपल्या देशाि जी वस्िभ मुबलक प्रमाणाि असेल, चििे नाव 
थोर लोकानंी धारण कराव.े िथाचप, या सरदारणीने स्विेःि शोध करून नाव धारण करण्यािी नवी 
वचहवाट पाडली आचण म्हणभन चिने आपले लोबुना हे नाव टाकभ न चरफाल्डी हे नाव धारण केले. 

 
चिच्या बारा सेचवका पदयाते्रच्या गिीने चिच्याबरोबर िेथे आल्या. त्याचं्या िेहऱ्यावर काळे बुरखे 

होिे. पण िे चरफास्ल्डनप्रमाणे पारदशयक नव्हिे–त्यािे स्वरूप पभणयपणे झाकण्याइिके िे दाट होिे. सवय 
दासींिा िो िाफा आि येिाि, ड्यभक, डिेस व डॉन चक्व्झोट उठभन उिे राचहले– आचण त्याचं्याबरोबर 
असलेल्या लोकानंीही िसेि केले. नंिर दोघी–दोघींच्या रागंा करून बारा चस्त्रया उभ्या राचहल्या आचण 
सरदारणीला त्याचं्यामधभन जाण्यास त्यानंी वाट करून चदली. त्याप्रमाणे सरदारीण त्या वाटेने गेली. चििा 
शागीदय चरफास्ल्डन हा अजभन चिला वाट दाखवीि होिा. ड्यभक, डिेस आचण डॉन चक्व्झोट हे चिला 
िेटण्यासाठी सुमारे बारा पावले पुढे गेले. िी आपले गुडघे टेकभ न बोलभ  लागली. चििा आवाज स्वच्छ आचण 
नाजभक नव्हिा िर घोगरा आचण खरबरीि होिा. िी म्हणाली, “आपला चनष्ठाविं सेवक असलेल्या 
माणसािे म्हणजे बाईिे स्वागि इि्या थाटामाटाने आचण समारंिाने करण्यािी िसदी महाराजानी घेऊ 
नये. माझ्या दुदैवाच्या जाणीवमुेळे माझी सारी बुद्धी नष्ट झाली आहे. म्हणभन आपल्या समंजस मिाला धरून 
मी काही बोलभ  शकणार नाही. माझी समजश्िी मला सोडभन गेली आहे – वाऱ्यावर िरकटि आहे– फार 
फार दभर आहे. चििा मी चजिका अचधक शोध करीन चििकी िी मला सापडण्यािा संिव थोडा.” ड्यभकने 
उत्तर चदले, “बाईसाहेब, आपल्या बुचद्धमते्तला अचिवादन करण्यासाठी आचण आपल्या थोरवीचवषयी आदर 
दाखचवण्यासाठी आम्ही हा सन्मान करीि आहो. आपल्या आकृिीनेि आपली योग्यिा आचण उत्तम गुणवत्ता 
प्रगट होिे.” नंिर चििा हाि आपल्या हािाि घेण्यािा मान आपल्याला चमळावा अशी त्याने यािना केली 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

आचण मग चिला वर नेले व आपल्या डिेसजवळ एका खुिीवर बसचवले. प्रसंगाला अनुरूप अशा 
थाटामाटाने डिेसने चििे स्वागि केले. 

 
हे सवय होईपयंि डॉन चक्व्झोट काही बोलले नाहीि. सँको त्या स्त्रीकडे िोरून पहाि होिा–चिच्या 

दासींच्या बुरयाआिभन डोकावभन बघि होिा; पण व्यथय. कारण त्या दासी एकमेकींना अगदी चिकटभन उभ्या 
होत्या आचण गप्प होत्या. शवेटी त्या सरदाचरणीने पुढीलप्रमाणे बोलण्यास सुरुवाि केली :— 

 
“हे चत्रवार–प्रिावशाली स्वाचमन्, चत्रवार–संुदर स्वाचमनी आचण चत्रवार–बुचद्धमान पे्रक्षकहो, मला 

असा चवश्वास वाटिो की, माझ्या परम दुेःखाला चन दुदैवाला आपल्या अत्यंि उदार चन दयामय 
अंिेःकरणाि–त्या करुणेच्या गािाऱ्यािं–स्थान चमळाव.े पाषाण, पोलाद ककवा पहाड यानंा चविळभन 
टाकण्याइिके माझे दुेःख दारुण आहे. पण माझ्या दुदयम्य दुदैवािी कहाणी मी आपल्याला चनवदेन 
करण्यापभवी मी आपल्याला कळकळीिी चवनंिी करिे की, आपल्या या कीर्मिमंि श्रोिृवगामध्ये ला 
मािंीचसमाने डॉन चक्व्झोट आचण त्यािंा सुचवयाि शागीदयवर पँझा यािें अस्स्ित्व सवांना िभषवीि आहे ना? 
हे मला कळाव.े” यािे उत्तर दुसऱ्या कोणी देण्याआधी सँको म्हणाला, “हा काय मी इथं आपल्या 
कोपऱ्यापाशी आहे? आचण िसेि डॉन चक्व्झोटही. म्हणभन, परम–दुेःखमग्न बाईसाहेब, आपण आपली 
कथा कथन करावी, म्हणजे आम्ही आपले सेवा-कायय, आमच्या श्िीिी पराकाष्ठा करून, करीि राहभ–
त्यासाठी आम्ही ित्पर आहो, इत्याचद.” 

 
नंिर डॉन चक्व्झोट पुढे झाले आचण सरदारणीला उदे्दशभन म्हणाले, “हे संकटग्रस्ि ललने, 

चशलेदाराच्या सामर्थयाने आपली दुेःखे दभर होण्यासारखी असिील, िर मी माझी सारी शस््ि चन धृचि 
आपल्या सेवेसाठी अपयण करिो. मी ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट असभन माझा व्यवसाय, दुेःचखिाचं्या 
मदिीला धावभन जाणे, हा आहे. म्हणभन, उपिाराथय काही प्रास्िचवक न बोलिा ककवा व्िृत्वशलैीिा फुलोरा 
न पसरिा, मी आपल्या साहाय्यास येिो–िे माझे कियव्यि आहे. म्हणभन, बाईसाहेब, आिा प्राथयना इिकीि 
की, आपल्यावरील संकटािंा सरळ व संचक्षप्ि वृत्तािं आपण आम्हास चनवदेन करावा आचण त्यावर कोणिे 
उपाय योजावेि हेही सागंाव.े आपले दुेःख उपिाराच्या पलीकडिे असले, िर आपल्या दुेःखाशी आम्ही 
सहानुिभिी बाळगभ आचण आपल्या यािनामध्ये आम्ही आपल्याला समाधान देऊ, एवढी िरी खात्री बाळगा.” 

 
हे ऐकभ न सरदारणीने आपले शरीर डॉन चक्व्झोटच्या िरणावर झोकभ न चदले. िसे न करण्याबद्दल 

त्यानंी चिला पे्रमाने चवनंिी केली, पण त्याचं्या पायाला चमठी मारण्याच्या प्रयत्नाि िी म्हणाली, “अत्यंि 
अकज्य असे चशलेदारजी, आपल्या िरणी मी शरण आले आहे. कारण, हे आपले िरण म्हणजे 
चशलेदारीच्या कोनचशला आहेि – माझ्या गचलिगात्र वृत्तींिे आधारस्िंि आहेि. त्या िरणािंा संिार 
अकंुचठि असिो आचण त्यामुळे माझे दुेःख–हरण लौकर होईल व माझ्या यािना संपुष्टाि येिील. हे 
शौययशाली चशलेदारा, आपल्या जाचिविं पराक्रमामुळे अमचॅडसेस एस्फ्लँचडअन्स व बेचलयाचनसेस या 
सवांच्या शौयय–कथानंा खग्रास ग्रहण लागले आहे, आचण त्या साऱ्या दंिकथा पार लोपल्या आहेि.” नंिर 
डॉन चक्व्झोटकडभन वळभन व सँकोच्या खादं्यावर हाि ठेवभन चिने त्यािे हाि जोराने दाबभन म्हटले, “अरे, िभ 
परम चनष्ठाविं सेवक आहेस. महानुिाव चशलेदारािंी सेवा िुझ्याइिकी दुसऱ्या कोणीि केला नसेल. माझा 
िालदार चरफास्ल्डन याच्या दाढीपेक्षा िुझी सुजनिा अचधक चवस्िृि आहे! अरे, या एकट्या डॉन चक्व्झोट 
याचं्या ठायी सवय चशलेदारीिा लढाऊपणा एकवटला आहे–कें चद्रि झाला आहे. त्याचं्या चशस्िीि वागण्यािे 
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चशक्षण िुला चमळाले, हे िुझे केवढे िाग्य! िुझ्या ग्रहानंीि िुला हे सौयकारक िाग्य चमळवभन चदले आहे. 
माझी िुला कळकळीिी चवनंिी आहे की, एवढ्या थोर धन्याशी िभ जी चनष्ट्कलंक चनष्ठा बाळगीि आहेस, 
त्यामुळे आचण सौजन्यावरील िुझ्या पे्रमामुळे, िभ माझ्या विीने मध्यस्थी करणारे हृदयस्पशी व्िृत्व कर 
म्हणजे या चवनम्र व परम उदासीन सरदारणीवर िुझ्या धन्याच्या कृपेिा प्रकाश ित्काळ पडेल.” 

 
सँको म्हणाला, “बाईसाहेब, असे पहा, आपल्या सौजन्यािा चवस्िार आपण आपल्या सेवकाच्या 

दाढीने मोजला, याबद्दल मला काही म्हणावयािे नाही. िे महत्त्वािे नाही. महत्त्वािे हे आहे की, माझे हे 
आयुष्ट्य संपल्यावर माझा जीव स्वगाि जावा. जगािील साऱ्या दाढ्यािंी मला ककमि नाही. आपण माझी ही 
चवनवणी ककवा खुशामि न केली, िरी मी आपल्यासाठी माझ्या धन्यापाशी माझा शब्द खिय करीन. त्यािे 
माझ्यावर पे्रम आहे हे मला माहीि आहे. चशवाय, या वेळी एका चवचशष्ट कायासाठी त्याला माझी गरज आहे 
– म्हणभन आपल्यासाठी श्य िे सवय काही िो करील. पण कृपा करून आपल्या मनावरिा िार उिरून 
टाका. िुमिी दुेःखे काय आहेि िी पाहभ द्या, आचण मग बाकीच्या गोष्टींिा बंदोबस्ि आमच्यावर सोपवा.” 

 
आपला साहसािा प्रयोग इि्या मजेशीरपणे रंगि िाललेला आहे, हे पाहभन ड्यभक व डिेस यािें 

पोट हास्याने फुटण्यािी वळे आली. त्याबरोबर त्यानंी चरफाल्डीिे सोंग मोठ्या िािुयाने केल्याबद्दल 
कौिुक केले. आपल्या जागेवर पुनेः बसभन िी आपली कहाणी सागंभ लागली— 

 
“केप कामोचरनच्या पलीकडे सुमारे सहा मलैावंर दचक्षण–समुद्र व महान टॅब्रोबॅना याचं्यामध्ये 

कॅण्डायािे सुप्रचसद्ध राज्य वसलेले आहे. त्यािी राणी लेडी डोन्ना मॅगुंचटया. चििा पिी राजा आर्मकपेलो. 
त्याने आपल्या मृत्यभसमयी आपल्या एकुलत्या एक अपत्याला–राजकन्या अँटोनोमचॅसया चहला–आपल्या 
राज्यािे वारस केले. या राजकन्येिे चशक्षण व संगोपन माझ्या देखरेखीखाली व मागयदशयनाखाली झाले. 
कारण, चिच्या आईिी–राणीिी–मी वयाने सवाि मोठी आचण सवयश्रेष्ठ दासी होिे. कालंिराने िी िरुण 
राजकन्या िौदा वषािी झाली. चििे लावण्य इिके पचरपभणय होिे की, त्याि काही िर घालणे चनसगाच्या 
श्िीबाहेरिे होिे. चवशषे म्हणजे चििे मन चिच्या शरीराइिकेि िािुयाने अलंकृि झालेले होिे. साक्षाि 
िािुयय हे चिच्यापुढे वडेे ठरि होिे. िी अलम दुचनयेि अत्यंि लावण्यविी स्त्री होिी–आचण चजिकी 
लावण्यविी चििकीि बुचद्धमिी होिी. अजभन िी िशीि असेल–जर कोणा मत्सरी व कठोर िचगनींच्या 
घािक सुऱ्याने ककवा िीक्ष्ण कात्रीने चिच्या आयुष्ट्यािा धागा िोडला नसेल िर! पण िसे करून परृ्थवीिी 
हानी परमेश्वर होऊ देणार नाही हे नक्की. या जगद–उद्यानािी शोिा वाढचवणाऱ्या त्या अत्यंि कमनीय 
शाखेिी अकाली काटछाट कधीि होणार नाही.” 

 
“माझी वाणी असंस्कृि, िी चिच्या लावण्यािे वणयन पभणयपणे कशी करू शकेल? सवांिे नेत्र चिच्या 

लावण्याने वधेभन घेिले. चिला असंय ि्ि लािले. त्यापैंकी पुष्ट्कळ जण राजपुत्र होिे. िे चििे शजेारी 
होिे. त्याचशवाय दभरदभरच्या राजपुत्रािेही मन चिने खेिभन घेिले होिे. इिर चप्रयकरामंध्ये एक खाजगी 
चशलेदार होिा. िो दरबाराि रहाि असे. त्या स्वगीय लावण्याने नटलेल्या राजकन्येपयंि आपल्या 
चविारािंी झेप घेण्यािे धाडस त्याने केले. दरबारी चशक्षणामुळे त्याला जे लष्ट्करी ज्ञान प्राप्ि झाले होिे, 
त्यावर त्याने प्रितु्व संपाचदले होिे. आपल्या यौवनावर, आपल्या देखण्या िेहऱ्यावर, आपल्या आकषयक 
स्वरूपावर व वषेावर, आपल्या डौलदार हालिालीवर, आपल्या सहज सुिणाऱ्या ििुर संिाषणावर–
आचण अशाि इिर कैक गुणावंर चवसंबभन िो युवक अत्यंि उत्कट िावनेच्या आहारी गेला. िो एक 
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अलौचकक माणभस होिा, हे मी साचंगिले पाचहजे. चगटार–वाद्य िो इि्या कुशलिेने वाजवी की, िो 
कोणालाही िमत्कारि वाटावा. त्यािे िे वाद्य केवळ कानाशी नव्हे, िर थेट जीवाशी गुजगोष्टी करी. त्यािे 
नृत्य कौिुकास्पद होिे. पक्ष्यािें कपजरे बनचवण्यािी त्यािी कला िर असामान्य होिी–केवळ त्या कलेवर 
त्याने मोठी कजदगी चमळचवली असिी. आचण या त्याच्या सवय गुणावंर कळस म्हणजे िो कचव होिा. त्यािे 
इिके थोर थोर गुण पवयि हलचवण्यालाही समथय होिे, मग िरुण, कोमल, कुमाचरकेिे हृदय हलचवण्यास िे 
समथय कसे नसिील? पण माझ्या िाब्याि असलेल्या त्या संुदर कुमाचरकेच्या शीलामुळे आचण संकोिामुळे 
त्या युवकाच्या या साऱ्या लचलि–कला आचण सौयदायी वियणभक फोल ठरली असिी–जर एका धभिय 
दुष्टाने माझ्या हृदयािा कबजा आधी घेिला नसिा िर. त्या लावण्याच्या चकल्ल्याच्या चकल्ल्या हस्िगि 
करण्यासाठी त्या फसव्या दुष्टाने मला फभ स लावण्यािा प्रयत्न केला. थोड्याि म्हणजे त्याने लहानलहान 
पण मोठ्या सुखद अशी गोष्टी करून माझ्या अंिेःकरणाि िोरून प्रवेश केला आचण शवेटी माझ्यावर पुरीपुरी 
मोचहनी घािली. जी गोष्ट करण्यास मी कधीि परवानगी द्यावयास नको होिी, िी माझ्या ध्यानी येण्यापभवीि 
त्याने संपादन केली. त्यािा उदे्दश साध्य करण्यािे कामी मी प्रथम कशाला वश झाली असेन आचण माझे 
शील उध्वस्ि केले असेन, िे म्हणजे त्यािी एक शाचपि कचविा. एका रात्री माझ्या चखडकीखाली उिा 
राहभन त्याने ही कचविा गाण्यास सुरवाि केली. िी कचविा अशी— 

 
एक गीत 

 
‘माझे हृदय एक गुप्ि आग जाळीि आहे 
आचण माझ्या िडकलेल्या वेदना वाढवण्यासाठी 
ज्या मोहक वैचरणीने आग पेटवली 
िी मला िक्रार करण्यािे स्वािंत्र्य नाकारीि आहे. 
पण पे्रमाि जाणवणारे परम सौय आचण दुेःख 
आपण झाकभ न ठेवाव ेहे खरोखर न्याय्य; 
कारण, अहो! स्वगािे आनंद आचण पािाळाच्या यािना 
कोणत्या मानवी वािेला सागंिा येिील?’ 

 
“त्यािे िे शब्द म्हणजे मला व्िृत्वािे मोिी वाटले आचण त्यािा आवाज िर काय? माझ्या 

कानानंा साखरेपेक्षा गोड वाटला. या कचविानंी माझ्यावर जे दुदैव ओढवले, त्यािा चविार केला म्हणजे 
मला राहभन राहभन वाटिे की, प्लेटोने आपल्या आदशय व सुयंचत्रि राज्यािभन कचवजनानंा–त्यािही स्वैरपणे 
कामुक लेखन करणाऱ्या कवींना–हद्दपार करण्यािी योजना आखली, ही प्रशसंनीय गोष्ट होय. 
शकेोटीजवळ बसलेल्या बायका मुलानंा रडचवणाऱ्या मटुँआच्या मार्मक्वसच्या खेदजनक कचविाऐंवजी हे 
कामुक कवी श्रोत्याचं्या आत्म्यावर असे काही आघाि अत्यंि कौशल्याने करिाि की, त्यामुळे माणसाच्या 
मनािील साऱ्या सद िावना जळभन खाक होिाि. दुसऱ्या एकेवळेी त्याने पुढील गीि गाऊन मला संिुष्ट 
केले— 
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एक गीत 
 

“‘मृत्यो, काही िरी दयाळभ वेष घे 
आचण िात्काळ माझ्या हृदयाला िचकि कर. 
कारण जगणे हा असा शाप आहे 
आचण मरणे हे इिके परम सौय आहे 
की िभ आधी काही सभिना चदलीस 
िर आनंदाने मी जीवनािि परि पडेन.’” 

 
“अशा प्रकारच्या दुसऱ्या कैक कचविा त्याने मला ऐकचवल्या. त्या वािि असिाना मन मुग्ध होि 

असे, पण त्या गाचयल्या जाि असिाना िर माझा आनंद गगनाि मावि नसे. िुम्ही हे जाणिाि की, जेव्हा 
आपले चवयाि कवी पे्रमगीिे आचण नृत्यगीिे रिण्याच्या अधोमागावर पाऊल ठेविाि (अशी गीिे सध्या 
कॅण्डायामध्ये फार रूढ आहेि) िेव्हा िी गीिे श्रोत्याचं्या कानी पडिाि त्याचं्या जीवािें नियन सुरू होिे, 
त्याचं्या कल्पनाश्िीला पखं फुटिाि, त्याचं्या वृत्ती थरारून जािाि आचण जणु काही त्याचं्या 
अंगोपागंापासभन वारे वहाि आहे अशा स्वरूपाि त्यािें सवय शरीर एका चवलक्षण अस्वस्थिेमध्ये डुलि राहिे. 

 
“म्हणभन पुन्हा एकदा मी असे घोचषि करिे की, हे कवी अत्यंि धोकेबाज असिाि आचण 

सरड्याचं्या बेटाि हद्दपार करण्याच्या लायकीिे असिाि. अथा्  मला हे कबभल केले पाचहजे की, या 
कवीवर िाळणारे मभखय लोक आचण आिरट पोरी याचं्यावरि सारा दोष येऊन पडिो. कारण, माझ्या 
अचधकाराला अवश्य असणारी सावधचगरी मी बाळगली असिी िर, त्याच्या प्रणय–गीिानंी माझे हृदय 
हलले नसिे आचण ‘मी मृत्यभ जगि आहे,’ ‘मी बफाि जळि आहे,’ ‘मी ज्वाळामंध्ये कुडकुडि आहे,’ ‘मी 
चनराशिे आशावादी आहे,’ ‘ मी थाबंलो आहे पण िालि आहे’ अशा त्याच्या सहस्त्र काव्यात्मक 
चवरोधािासावर मी चवश्वास ठेवला नसिा. अशा प्रकारच्या काव्यरिनेमध्ये असे चवरोधािास पुष्ट्कळि 
असिाि. अरबस्िानच्या चफचन्सिी विने, एचरयाडनेिा मुकुट, सभयािे घोडे, दचक्षण समुद्रािील मोिी, 
टॅगसिे सोने, पँिायािे मलम–अशा कैक गोष्टींप्रमाणेि कवीिे हे सारे शब्दजाल हास्यास्पद असिे. जािा 
जािा हे ध्यानाि धरले पाचहजे की, हे कवीजन आपल्या ज्या दैवी देणग्या मु्िहस्िे उधळिाि, त्या खऱ्या 
कधीि होणार नाही हे त्यानंा माहीि असिे. 

 
“पण हाय रे दुदैवा, हे अिागी चस्त्रये, कोठे िटकि िाललीस िभ? मी स्विेः असंय दोषांना 

जबाबदार असिाना दुसऱ्याचं्या दोषावंर बोट ठेवण्यािा वडेेपणा मी का करावा? हाय! हाय! त्याच्या 
कचविानंी नव्हे िर माझ्या स्विेःच्या प्रवृत्तीने, त्याच्या संगीिाने नव्हे पण माझ्या स्विेःच्या चथल्लरपणाने, 
त्याच्या िािुयाने नव्हे पण माझ्या मभखयपणाने डॉन ्लॅस्व्हजोिा (त्या चशलेदारािे नाव हे होिे) मागय खुला 
झाला – सरळ झाला.. साराशं, मी त्याला प्रवशे चमळवभन चदला आचण मी कानाडोळा केल्यामुळे िो 
अँटोनोमचॅसयाला वारंवार िेटभ  लागला. त्या चबिाऱ्या स्त्रीिी फसवणभक त्याच्यापेक्षा मीि अचधक केली. पण 
मी दुष्ट असले िरी चववाहाच्या सन्मान्य िभचमकेवर उिी होिे. चििा पिी होण्यािे त्याने मान्य केले नसिे िर 
चिच्या बुटाच्या नाडीच्या सावलीलाही त्याला स्पशय करिा आला नसिा–छेेः, छेेः, मुळीि करिा आला 
नसिा. चववाह! – चववाह अवश्य झाला पाचहजे. त्याचशवाय मी कोणाच्याही अशा प्रकरणाि कधीही पडणार 
माही. या प्रकरणाि सवाि मोठा दोष म्हणजे त्या दोघाचं्या पचरस्स्थिीिे वैषम्य. िो केवळ एक खाजगी 
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चशलेदार–आचण िी, राज्यािी वारस! त्यािें हे कारस्थान माझ्या सावधपणामुळे काही काळ अगदी गुप्ि 
राचहले. पण शवेटी, अँटोनोमचॅसयािे पोट एक प्रकारे फुगले आचण कुजबभज सुरू झाली. खभप ििा करून 
आम्हाला एकि मागय आढळला. िो म्हणजे डॉन ्लॅस्व्हजोने धमयगुरूपुढे जाऊन या िरुण स्त्रीला मागणी 
घालावी. त्यासाठी त्याने कोणिे विन द्याव े हे मी साचंगिले. समॅ्सनच्या सवय श्िीलाही जे बंधन िोडिा 
आले नसिे, असे बधंन त्या विनाि अंििभयि होिे. या योजनेिी अंमलबजावणी झाली—पाद्र्यापुढे विन–
चिठ्ठी ठेवली गेली. त्याने राजकन्येिी िपासणी केली. चििा कबुलीजबाब एकंदर कराराच्या धोरणाशी 
सुसंगि आहे असे पाहभन त्याने चिला एका अत्यंि प्रामाचणक हवालदाराच्या िाब्याि ठेवले.” सँको 
म्हणाला, “काय? िुमच्या देशाि कवी आहेि, गीिे आहेि आचण कचविा आहेि – िसेि हवालदारही 
आहेि. खरोखर जग हे सवयत्र सारखेि आहे. पण चरफाल्डीबाईसाहेब, आपली कथा िालभ  द्या अशी माझी 
चवनंिी आहे. या लाबं वळणाच्या गोष्टीिा शवेट ऐकेपयंि माझे मन काट्यावर ठेवल्यासारखे आहे.” 
सरदारीण उत्तरली, “सागंिे.” 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि ३९ 
 

णरफाल्डी आपली प्रचांड व सांस्मरिीय कथा पुढे साांगते 
 
सँकोच्या प्रत्येक शब्दाने डिेसला नवा नवा आनंद होि होिा, पण चििकेि दुेःख डॉन चक्क्झोट 

यानंा होि होिे; म्हणभन त्यानंी त्याला गप्प रहाण्यास बजावले आचण प्रौढेला कथा पुढे सागंण्यास संधी 
चदली. िी म्हणाली, “साराशं, या प्रकरणािी ििा बराि काळ झाल्यावर आचण खभप प्रश्नोत्तरे झाल्यावर, 
राजकन्येने आपला पचहला चनियि ठामपणे चन आग्रहाने माडंला. िेव्हा डॉन ्लॅस्व्हजो याच्या बाजभने 
चनणयय चदला गेला. िो चिच्या आईने– राणी मगँ्युनचटयाने – चजवाला इिका लावभन घेिला की, सुमारे िीन 
चदवसानंंिर आम्ही चििे दफन केले.” सँको म्हणाला, “िर मग िी मेली हे नक्कीि.” चरफाल्डीनने उत्तर 
चदले, “िे स्पष्टि आहे. कारण, कॅण्डायामध्ये चजविं माणसाला पुरि नाहीि– मेलेल्याला पुरिाि.” सँको 
उत्तरला, “पण शागीदयजी, आपल्या परवानगीने मी हे सागंिो की, बेशुद्ध झालेल्या कैक लोकानंा आिापयंि 
चजविंपणी पुरण्याि आले आहे. मला वाटिे, राणी मगॅ्युनचटयाला फ्ि मभच्छा आली असावी–आचण 
खरोखर इि्या लौकर मरण्यािी घाई चिने केली नसावी. अहो, जीव आहे िोवर आशा आहे. साऱ्या 
गोष्टींवर इलाज आहे—पण मृत्यभवर नाही. आईने जीवाला इिके लावभन घ्यावी, अशा वाममागाने िी िरुणी 
इिकी वाहवली नव्हिी. खरे म्हणजे, चिने एखाद्या हुजऱ्याबरोबर—ककवा कुटंुबािील एखाद्या 
नोकराबरोबर– लग्न केले असिे (पुष्ट्कळानंी असे केल्यािे मी ऐकले आहे) िर िी वाईट गोष्ट झाली 
असिी—आचण मग काही इलाज नसिा. पण राजकन्येने इि्या सुसंस्कृि िरुण चशलेदाराशी लग्न केले, 
िर राणीने इिका हलकल्लोळ करण्यािे काहीि कारण नव्हिे. चिने सारे प्रकरण नीटपणे चमटवावयास हवे 
होिे. राजकन्येकडभन िभक झाली हे खरे, पण िी काही इिकी घोर नव्हिी, असेि कोणीही म्हणेल. माझा 
धनी नेहमी म्हणिो– (आचण िो मला खोटे बोलभ  देणार नाही.) पचंडिािें पाद्री होिाि, त्याप्रमाणे 
चशलेदारािें राजेमहाराजे कोणालाही सहज करिा येिील.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “खात्रीनेि. दोन चदड्यािें दैव देऊन िुम्ही एकाद्या चशलेदाराला दुचनयेि 

मोकळे सोडा की, िो दुचनयेिा सवांि बडा शहेनशहा होऊन बसेल पण बाईना आपली कथा सागंभ द्या. 
आिापयंि त्यािंी कथा आनंददायक झाली, पण मला शकंा येिे की, अत्यंि कटु िाग अद्याप साचंगिला 
जायिा आहे.” चिने उत्तर चदले, ‘खरे आहे महाराज, या कथेिा अत्यंि कटु िाग असा आहे की, त्याच्या 
िुलनेने कडभ  कारले मधासारखे गोड लागेल. राणी मभस्च्छयि झालेली नव्हिी– मृि झालेली होिी, म्हणभन 
आम्ही चिला पुरली, चििे अंत्यचवचध केले आचण अखेरिा चनरोर घेिला. (ही दुेःखद कथा सागंिाना 
अश्रभंच्या पुराि कोण बुडभन जाणार नाही ?)” 

 
इि्याि मृि राणीिा पुिण्या–मलॅॅम्बु्रनो राक्षस – त्या स्मशानिभमीवर आला. िो क्रभ र स्विावािा 

होिा आचण माचंत्रकही होिा. एका लाकडी घोड्यावर बसभन िो आला. त्याच्या ियंकर रागीट मुदे्रवरून िो 
आपल्या नािलगीच्या मृत्यभिा सभड उगचवण्यासाठी िेथे आला आहे, असे चदसि होिे. डॉन ्लॅस्व्हजोला 
त्याच्या धाष्ट्ट्याबद्दल आचण अँटोनोमचॅसयाला चिच्या नजरिुकीबद्दल चशक्षा करण्यास िो आला होिा. 
म्हणभन, त्याने त्या दोघावंर त्या थडग्यावरि ित्काळ मंत्र टाकभ न, त्याने त्यािंी रूपे पालटली– चििे 
रूपािंर चपिळेच्या माकडीि केले आचण त्या िरुण चशलेदारािे रूपािंर ियानक मगराि केले– कोणत्या 
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धािभि, हे माहीि नाही. त्या दोघाचं्यामध्ये त्याने एक चशलालेख उिारला. त्यावर चसचरयाक िाषेि जो 
मजकभ र चलचहलेला होिा, त्यािे िाषािंर नंिर कँडेयन् िाषेि करून घेिले. मग स्पॅचनश िाषेि त्यािा 
अनुवाद करण्याि आला, िो असा— 

 
“या दोन उद्धट पे्रचमकानंा आपले पभवयरूप कधीि प्राप्ि होणार नाही, मात्र ला मािंा येथील शभर 

चशलेदाराने एकाकीपणे माझ्याशी सामना चदला, िर त्यानंा मभळिे रूप प्राप्ि होईल. त्या चशलेदाराच्या 
अश्रुिपभवय अशा धैयासाठी हे अश्रुिपभवय साहसी कृत्य राखभन ठेवावे, अशी चनयिीिी अटळ आज्ञा आहे.” 

 
“एवढे बोलभन त्याने प्रिडं आकारािी एक िलीमोठी कट्यार काढली आचण माझे केस घट्ट पकडभन 

माझा गळा कापण्यािी ककवा माझे डोके उडचवण्यािी ियारी केली. मी घाबरून गेले–आपण मरिो, असे 
वाटले. माझ्या अंगावर काटा उिा राचहला आचण माझी जीि माझ्या टाळ्याला चिकटभन बसली. िरी, मी 
श्य चििका धीर धरून कापि कापि व रडि रडि त्यािी करुणा िाकली–िी इि्या हृदयस्पशी िाषेि 
आचण कोमल व पाझर फोडणाऱ्या शब्दानंी की, माझ्या काकुळिीिा पचरणाम त्याच्या मनावर झाला आचण 
त्याने आपले क्रभ र कमय करण्यािे थाबंचवले. त्याने दरबारािंील साऱ्या दासींना आपल्यापुढे उिे करण्यािा 
हुकभ म सोडला–त्याि दासी िुम्हाला येथे चदसि आहेि. आमच्या चवश्वासघािावर, आमच्या लबाड 
व्यवहारावर, पैशासाठी कोणिेही नीि कृत्य करण्याच्या आमच्या संवयीवर–त्याने लाखोली वाचहली. 
आमच्या व्यवसायािी त्याने यथेच्छ कनदा केली. वास्िचवक या सवय चशव्याशापानंा मीि एकटी जबाबदार 
होंिे. िो म्हणाला, ‘ित्काळ मरण देणारी चशक्षा मी िुला करणार नाही; कायमिे व शाश्वििे दुेःख देणारी 
चशक्षाि मी िुला ठोठावणार आहे.’ आमच्या या चशके्षिा उच्चार त्याने करिाि आम्हाला िासले, आमच्या 
मुदे्रवरील सारी रंध्रें उघडली जाि आहेि आचण सुया – टािण्या टोिल्याप्रमाणे िेथे ियंकर वदेना होि 
आहेि. नंिर आम्ही आमिे हाि आमच्या मुदे्रवरून चफरचवले, िेव्हा आम्हाला काय आढळले, हे िुम्हीि पहा 
म्हणजे झाले.” 

 
असे म्हणभन त्या चनराश प्रौढेने आचण चिच्या सेवकानंी आपापले बुरखे फेकभ न चदले, िेव्हा त्या 

सवांच्या िेहऱ्यावर काही िाबंड्या, कीह काळ्या, काही पाढंऱ्या िर काही संचमश्र रंगाच्या केसाळ दाढ्या 
उगवलेल्या चदसल्या. ड्यभक व डिेस यानंी कौिुक केले, डॉन चक्व्झोट व सँको यानंा आियय वाटले आचण 
बघ्या लोकानंा चवस्मयािा धक्का बसला. सरदारीण पुढे सागंभ लागली, “अशा प्रकारे त्या खुनी चन 
र्िचपपासभ मॅलॅम्ब्रभनोने आमिी वाट लावली आचण आमच्या िोंडावर या खरबरीि चन ियंकर केसाळ दाढ्या 
लावल्या–नाही िर आमच्या मुद्रा अत्यंि कोमल चन गुळगुळीि होत्या. अशा कंुिल्यानी आमिे िेहरे चवद्रभप 
करण्यापेक्षा त्याने आपल्या प्रिडं कट्यारीने आमिी डोकी उडचवली असिी, िरी बरे झाले असिे! सभ्य 
गृहस्थहो, िुम्ही जर योग्य चविार केला िर िुमच्या लक्षाि येईल की, मी जे काही साचंगिले, िे सागंिाना 
माझ्या डोळ्यािभन अश्रभंिा पभर वहावयास हवा होिा. परंिु या शोककारक चवषयावर माझ्या डोळ्यािभन 
आजवर अश्रभंच्या इि्या नद्या आचण समुद्र वाचहले आहेि की, आिा माझे डोळे िसुाप्रमाणे शुष्ट्क झाले 
आहेि. म्हणभन या वळेी िरी मला, आसवे न गाळिा, बोलभ  द्या. आपल्या हनुवटीवर इिकी झुडुपे वाढली 
असिाना आपले मस्िक कोणाला दाखचवण्यास एकादी दासी धजेल कशी? कोणिा उदार माणभस चिला 
जवळ करील? कोणिे नािलग चिला आपली म्हणिील? फार िर, आम्ही आमिे िेहरे कामिलाऊ 
बनवभं–त्यासाठी हजारो साबण चन उटणी लावभ–लोकानंी आमच्याकडे लक्ष द्याव े म्हणभन आम्हाला चकिी 
िरी खटाटोप करावा लागेल! आपल्या िेहऱ्यावर हे जंगली जंजाळ बाळगणाऱ्या स्त्रीिे पुढे काय होणार? 
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माझ्या दुेःखाि सहिागी होणाऱ्या चस्त्रयानंो, कोणत्या अशुि क्षणी प्रिभने आम्हाला जन्मास घािले आचण 
त्याहीपेक्षा अचधक अशुि काळी आम्ही या जगाि आलो?” असे बोलभन िी हिाश प्रौढा मभस्च्छयि पडि आहे 
असे चदसले. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि ४० 
 

या साहसी प्रसांगाला िरून आणि या सांस्मरिीय  
इणतहासाला अनुलकू्षन काही घटना 

 
[अशा प्रकारिे इचिहास वािण्यािी आवड ज्यानंा आहे अशा सवय लोकानंी या इचिहासगं्रथािा मभळ 

लेखक चसड हॅमेट यािें फार आिार मानले पाचहजेि हे खचिि. कारण, या गं्रथकाराने प्रत्येक 
बारीकसारीक घटना पभणयपणे स्पष्ट करण्यासाठी काळजी घेिली आहे. यािील चवनोदाला िरिी आणणारा 
लहानसहान प्रसंगही त्याने दडचवलेला नाही. िसेि जो प्रसंग वगळला असिा या कथेिील िेज व सत्य 
झाकोळले गेले असिे, असा प्रसंगही त्याने गाळलेला नाही. िो चविारािंी चजविं चिते्र रेखाटिो, 
कल्पनेच्या िराऱ्या मारिो, गभढ गोष्टी जाणण्यािी इच्छा िृप्ि करिो, संशय नाहीसे करिो आचण अपेक्षा 
चवरघळभन टाकिो. थोड्याि म्हणजे अत्यंि िौकस माणसािी बारीकसारीक इच्छासुद्धा िो पुरचविो. अरे, 
सुचवयाि गं्रथकारा! अरे सुदैवी डॉन चक्व्झोटा! हे कीर्मिशाली डल्सीचनया! हे चवनोदी सँको! धन्य आहे 
िुमिी! िुम्ही सवयजण स्विंत्रपणे व संयु्िपणे चजविं राहा–मानवाच्या अगदी शवेटच्या चपढीपयंि चजविं 
राहा! त्यामुळे मानवजािीला आनंद व मौज लािेल. पण आिा आपण कथेकडे वळभ.] 

 
प्रौढा मभस्च्छयि झालेली पाहभन सँको म्हणाला, “खरोखर असा प्रकार मी यापभवी कधीि ऐकला 

नव्हिा की पचहला नव्हिा हे मी माझ्या घराण्यािील सवय माणसािंी शपथ घेऊन प्रामाचणकपणे सागंिो. 
माझ्या धन्यानेही मला कधी असे साचंगिले नाही. फार काय, त्याच्या डो्याच्या कारखान्यािही असे साहस 
कधी जन्मास आले नाही. आिा हे जादभगार राडंलेका, अरे दुष्ट मलॅॅम्ब्रभनो राक्षसा, पािाळािील सवय 
चपशाच्च्यानंी (मी कोणाला शाप देि नाही, पण) िुला पळवभन न्याव!े अरे, या पामर पाि्यानंा देण्यासारखी 
दुसरी काहीि चशक्षा िुला सापडली नाही काय? िभ त्याचं्या हनुवटीला दाढ्यािें कंुिले का चिकटचवलेस? 
देवी येवोि िुला! अरे, त्यािंी नाके चनम्मी कापली असिील, िरी बरे झाले नसिे का? िे थोडा वळे 
घाबरेघुबरे झाले असिे इिकेि. पण आिा िभ त्याचं्या िोंडावर दाढ्यािें हे जंगल लावले आहेस; ही 
अवदसा िुला का आठवली? त्याचं्या दाढ्या करण्यासाठी लागणारा पैसाही या चबिाऱ्याजवळ नसेल, असे 
मी प्रचिजे्ञवर सागंिो.” 

 
त्याचं्यापैकी एकजण म्हणाली, “आमच्या दाढ्या काढभन टाकण्यासाठी लागणारा पैसा 

आमच्याजवळ नाही हे अगदी खरे. म्हणभन पैसा वािचवण्यासाठी आमच्यापैकी काहीजणींना डाबंरािे थर 
ठेवाव े लागिाि. त्यामुळे दाढ्यािंी पाळेमुळे ओरबाडभन चनघिान आचण त्याचं्या हनुवटीखालच्या 
िळासारखी गुळगुळीि होिाि. खरे म्हणजे कॅण्डायामध्ये अशा प्रकारच्या चस्त्रया आहेि की, ज्या घरोघर 
जाऊन बायकाचं्या िोंडावरील केस काढिाि, त्याचं्या िवुया कोरिाि आचण बायकासंाठी करावी 
लागणारी छप्पन्न बारीकसारीक कामे करिाि. पण आम्ही आमच्या बाईसाहेबाचं्या पाठराचखणी आहोि ना! 
आम्ही िशा चस्त्रयाशंी काडीमात्र संबंध ठेवीि नाही. कारण, त्यािंा लौककक िागंला नाही. पभवी त्यानंा 
कोठेही प्रवशे चमळे आचण त्या नात्यागोत्याच्या मानल्या जाि हे खरे. पण आिा त्यानंा कंुचटणीपेक्षा िागंले 
कोणी समजि नाही. म्हणभन लॉडय डॉन चक्व्झोट यानंी आम्हास दुेःखमु्ि केले नाही िर आम्ही चजविं 
असेपयंि या दाढ्या आम्हाला चिकटभन राहिील.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िुम्हाला िुमच्या दाढ्यापंासभन 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

मी जर मु्ि केले नाही, िर माझा केसन् केस मभर लोकाकंडभन मी उपटभन घेईन.” यािवळेी शुद्धीवर 
आलेली सरदारीण चरफाल्डी आनंदाने ओरडली, “अहा रे शभरवीर चशलेदारा, िुझ्या अचिविनािा मधुर 
स्वर माझ्या कानी पडला. िेव्हा मी मभच्छेच्या पभणयपणे आहारी गेलेले होिे, पण त्या मधुर स्वरामुळे माझी 
सारी इंचद्रये पुनेः पभणयपणे शुद्धीवर आली आहेि. म्हणभन हे महाचवयाि वीर-पुरुषा, अकज्य चशलेदारा, िुझे 
हे उदार अचिविन ित्काळ चसद्धीस जावो, अशी मी िुला पुनेः पुनेः प्राथयना करिे.” डॉन चक्व्झोट यानंी 
उत्तर चदले, “बाईसाहेब, हयगय केल्यािा दोष माझ्याकडे कधीि येणार नाही. आपण फ्ि मागय दाखवा 
की मी आपली सेवा करण्यास चसद्ध असल्यािी खात्री आपल्याला ित्काळ पटेल.” 

 
िी दुेःखी स्त्री म्हणाली, “महाराज, आपण हे लक्षाि घ्या की, या स्थानापासभन कँडायािे राज्य 

सुमारे पाि हजार कोस दभर आहे–दोन–िीन कोस कमीजास्ि असिील–हे आम्ही मोजभन पाचहले आहे. 
पण िुम्ही जर आकाशािभन सरळ रेषेने घोड्यावरून दौडि गेला िर हे अंिर िीन हजार दोनश ेसत्तावीस 
कोसापेंक्षा अचधक नाही. चशवाय आपण हे लक्षाि की, मलॅॅम्ब्रभनोने मला साचंगिले आहे, ‘जेव्हा िुमच्यावरील 
जादभ नाहीशी करणारा चशलेदार िुम्हाला सुदैवाने सापडेल, िेव्हा िुम्ही त्याला एक उमदा घोडा द्या. िो 
सुस्ि नसावा िर िपळ आचण चहकमिी असावा. नेहमी िाड्याने जी म्हािारी घोडी चदली जािाि, 
त्याचं्यापेक्षा िरिरीि घोडा िुम्ही चशलेदाराला द्यावा. संुदर मगॅॅलोनोला शौययशाली पीटर ऑफ प्रॉव्हेन्स 
याने ज्या लाकडी घोड्यावरून िोरून पळवभन नेले, िसा िो असावा. त्याच्या कपाळावर लगामाऐवजी 
लाकडी खंुटी बसचवलेली असावी. मग िो आकाशािभन इि्या त्वरेने उड्डाण करील की, जणु काही 
पािाळािली सारी चपशाच्चे त्यािा पाठलाग करीि आहेि ककवा त्याच्या शपेटीला आग लावीि आहेि. अशी 
घोडी साधभ मलीन बनवीि असिो. आपल्या काही खास चमत्रानंाि िो िी िाड्याने देिो ककवा िमिमीि 
मेजवानी चमळाली िर देिो. त्याच्या इिर चमत्रापं्रमाणे प्रॉव्हेन्सच्या पीटरनेही त्यािेंकडभन एक घोडे उसने 
घेिले आचण त्याच्या अद ििु वगेामुळे िो संुदर मगॅलॅोनोला घोड्याच्या पाठीवर मागे बसवभन पळवभन नेऊ 
शकला. िे घोडे दोन माणसानंा नेऊ शकि होिे, हे लक्षाि घ्या. त्या घोड्याने आकाशाि एकदम उंि उडी 
मारली. त्यामुळे िो जेथभन चनघाला त्या स्थानाजवळ उिे असलेले सारे लोक ‘आ’ वासभन आियाने 
टकमका पाहभ लागले. 

 
“त्या प्रवासानंिर त्याच्या पाठोपाठ कोणी गेल्यािे आम्ही ऐकले नाही. पण आम्हाला हे माहीि आहे 

की, त्यानंिर मलॅॅम्ब्रभनोने आपल्या कलेने िे घोडे चमळचवले आचण जगाच्या सवय िागाि िो त्यावरून जाऊन 
आला. आज िो .येथे असेल, िर उद्या फ्रान्समध्ये, आचण परवा अमेचरकेि! घोड्यािा एक चवशषे गुण असा 
की, िे संिाळण्यासाठी एक पैिाही खिय येि नाही. कारण, िे काही खाि नाही की झोपि नाही की त्याला 
कधी नाल बसवाव ेलागि नाहीि. त्याला पखं नसले िरी िे आकाशािभन इि्या सहज गिीने िालभ  शकिे 
की, िुम्ही आपल्या हािाि पाण्याने िरलेला पेला घेऊन एक हजार लीग गेला, िरी पाण्यािा एक थेंब 
खाली पडणार नाही. म्हणभन त्या संुदर मगॅलॅोनाला त्याच्याबरोबर घोड्यावरून प्रवास करणे फार फार 
आवडले.” 

 
सँको म्हणाला, “छेेः, जलद वाहन म्हणाल िर माझा डॅपलि आहे. िो आकाशाि उंि उड्डाण करू 

शकि नाही हे खरे. पण राजमागावर कोणिाही ििुष्ट्पाद प्राणी चजि्या जलदीने पळभ शकेल, चििका िो 
जािो.” हे ऐकभ न सारी मंडळी खोेः खोेः करून हसभ लागली. पण िी हिाश प्रौढा पुढे म्हणाली, “आमिे 
दुदैव समाप्ि करण्यािी इच्छा मलॅॅम्ब्रभनोला असेल िर अंधार पडल्यावर अध्या िासािे आि िो घोडा येथे 
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येईल. माझा मोक्षमािा कोण आहे हे ओळखण्यािी िी खभण आहे.” सँकोने चविारले, “हा घोडा, प्रसंग 
पडला िर, एका वळेी चकिी माणसानंा नेऊ शकेल?” चिने उत्तर चदले, “दोन.” एक खोचगरावर आचण 
दुसरा पाठीमागे. हे दोघे म्हणजे बहुधा चशलेदार व त्यािा सेवक असिाि. हरण केलेली कोणी िरुणी 
नसेल, िर सेवक असिो.” सँको म्हणाला, “सज्जन चन चनराश बाईसाहेब, या िट्टािे नाव जाणण्यािी मला 
इच्छा आहे.” चिने उत्तर चदले, “बेलेफोरोनिा पेगसॅस, अले्झाडंरिा बुसेफॅलस, ओरलँडोिा चब्रलॅडोरो, 
चरनाल्डोिा बेयडय, रोजेरोिा फ्राँचटन् बभटेस, ककवा चपचरथॉल असे काही सभयाच्या घोड्यासारखे नाव त्या 
घोड्यािे नाही. िसेि रोचिगोच्या घोड्याप्रमाणे ओरेचलया असेही त्यािे नाव नाही. रोचिगो म्हणजे गॉचथक 
वशंािील स्पेनिा शवेटिा राजा. त्याने त्या दुदैवी चदवशी घोड्यावरून पळ काढला आचण आपले युद्ध, 
आपले राज्य आचण आपले जीचवि—हे सारे िो गमावभन बसला.” सँको म्हणाला, “मी पैजेवर सागंिो की, 
यापंैकी कोणिेही सुप्रचसद्ध नाव त्या घोड्यािे नाही. िसेि माझ्या धन्याच्या घोड्यािें रोझीनाटं हेही त्यािे 
नाव नसले पाचहजे.” 

 
िेव्हा िी दाढीवाली स्त्री उत्तरली, “अगदी बरोबर! त्यािे नाव अगदी समपयक आचण अथयपभणय आहे. 

त्याला ्लॅस्व्हलेनो म्हणिाि. िसेि त्याच्या कपाळावर असलेल्या लाकडी खंुटीवरूट त्याला ‘वगेवान् 
लाकडी खंुटी’ म्हणिाि. रोचझनाटंप्रमाणेि त्यािे नाव अथयपभणय आहे.” सँको म्हणाला, “त्याच्या नावाि 
मला काही दोष चदसिा नाही, पण त्याच्यावर कसले खोगीर ककवा पट्टा िुम्ही ठेविा?” चिन उत्तर चदले, 
“मी िुला पभवीि साचंगिले आहे की, त्या खंुटीप्रमाणे िो िालिो. िी खंुटी इकडे ककवा चिकडे वळचवली की, 
िो त्याप्रमाणे िालिो. कधी िो आकाशाि उंि उड्डाण करिो ककवा कधी िो जचमनीवरून झाडीि जािो, 
नाही िर मधल्या मागाने िो उड्डाण करिो. आयुष्ट्यािील सवय गोष्टींमध्ये मधला मागयि खरोखर पसंि केला 
पाचहजे.” सँको म्हणाला, “हा चिमणा देखणा घोडा पहाण्यास मला आनंद वाटेल, पण त्याच्या पाठीवर, 
मागे ककवा पुढे, बसण्यािी मात्र मला मुळीि इच्छा नाही. कारल्याच्या वलेीपासभन रसाळ द्राक्षािी अपेक्षा 
करण्यासारखे िे आहे, असे मी पचवत्र कुमारी मािेिी शपथ घेऊन सागंिो. रेशमासारखे मऊ मऊ खोगीर 
असिाना, माझ्या स्विेःच्या डॅपलवर मी कसा बसा बसिो. मग माझ्या ढंुगणाखाली गादी ककवा बशी 
नसिाना त्या कठीण लाकडी घोड्यावर मी कष्टाने बसणे ही एक क्षुद्र थट्टाि होईल. देशािील उत्तमोत्तम 
स्त्रीिी दाढी काढभन टाकण्यासाठीसुद्धा मी माझी बठैक हुळहुळी करून घेणार नाही. ज्यानंा त्या दाढ्या 
चिकटल्या असिील त्यानंी त्या िशाि धारण कराव्याि, ककवा त्यानंा योग्य वाटेल त्या मागाने त्या दभर 
कराव्याि. इिका लाबंिा प्रवास मी माझ्या धन्याबरोबर कधीि करणार नाही. डल्सीचनयाच्या प्रकरणी मी 
जसे लक्ष घािले िसे या दाढ्या कापण्यािे बाबिीि लक्ष घालण्यािे मला कारण नाही.” चरफाल्डीने उत्तर 
चदले. 

 
“महाराज, असे कसे होईल? आपण लक्ष घालण्यािी फार गरज आहे. िुमच्याचशवाय काहीि 

होणार नाही.” सँको म्हणाला, “ईश्वर राजािे रक्षण करो! आमच्या धन्याच्या साहसी कृत्याशी आम्हा 
सेवकािंा काय संबंध? सारा त्रास िोगावा लागिो आम्हाला आचण सारे श्रेय घेऊन पळभन जािाि आमिे 
धनी! जे लोक चशलेदाराचं्या कथा चलचहिाि िे जर आपल्या गं्रथाि सेवकानंा योग्य श्रेय देि असिील, िर 
त्याला काही अथय आहे. त्यानंी असे चलहावयास हवे, ‘अमुक अमुक चशलेदाराने आपले साहसी कृत्य 
चसद्धीस नेले, पण िे आपल्या अमुक अमुक सेवकाच्या सहाय्याने. िे नसिे, िर त्याला कधीि काही करिा 
आले नसिे.’ पण हे गं्रथकार आपल्या इचिहासाि फ्ि इिकेि चलचहिील की, “िीन िादंण्यािा चशलेदार 
सर पॅरॅचलपोमेनन याने सहा राक्षसानंा ठार केले.’ त्याच्या सेवकािा एका शब्दानेही उल्लेख त्या साऱ्या 
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वृत्तािंाि येि नाही. िो चबिारा सेवक सारा वळे त्या चशलेदाराजवळ असला, िरी िेथे कोणीही माणभस 
नव्हिा, असेि त्या इचिहासकारानंा वाटिे. साराशं, सज्जनहो, मी सागंिो की, हे मला आवडि नाही. मी 
पुनेः म्हणिो, सँकोला सोडभन माझ्या धन्याने एकट्यानेि जाव.े त्यामुळे त्याला आनंद चमळेल. मी येथेि 
राहीन आचण डिेसबाईसाहेबाचं्या संगिीि राहीन. माझा धनी परि येईल िेव्हा त्याला बहुधा असे आढळेल 
की, लेडी डल्सीचनयािे काम पुष्ट्कळि पुढे गेलेले आहे. कारण जेव्हा मला दुसरे काही काम नसेल, िेव्हा 
मी माझ्याकडभन चशकस्ि करीन.” 

 
डिेस म्हणाली, “अरे प्रामाचणक सँको, िसे जरी असले िरी, या साहसी कायाि िभ असणे अवश्य 

असेल िर िभ गेले पाचहजेस. सारे सज्जन लोक िुला िशी चवनंिी कियव्य–बुद्धीने करिील. केवळ िुझ्या 
पोकळ िीिीमुळे त्या चबिाऱ्या चस्त्रयािंी िोंडे अशी खडबडीि आचण केसाळ राचहली िर िे फार वाईट 
चदसेल.” सँको म्हणाला, “ईश्वर राजािे रक्षण करो, असे मी पुन्हा म्हणिो. कोणा सज्जन चन चविारी सभ्य 
स्त्रीच्या अथवा दवाखान्यािील चनष्ट्पाप मुलीच्या संरक्षणासाठी असे औदायय दाखवावयािे असिे, िर त्या 
दृष्टीने काही बोलिा आले असिे. पण चरकामटेकड्या िटक–िवानीसाठी मी आपली बठैक सुजवभन घेणे 
आचण माझी मान धो्याि घालणे हे चवचित्र आहे. त्यानंी आपली दाढी काढभन घेण्यासाठी न्हाव्याकडे 
कोठेही जावे, पण मी त्याचं्या दाढ्या नाहीशा व्हाव्याि म्हणभन काहीही करणार नाही. त्याचं्यािील 
वचरष्ठापासभन कचनष्ठापयंि आचण गर्मवष्ठापंासभन लोिटापयंि–त्या साऱ्या चस्त्रयाचं्या िाडं्याने दाढ्या धारण 
केल्या आचण त्यामुळे त्या मेंढ्यासारया चदसभ लागल्या, िर त्यानंा िसे पाहण्याि मला आनंद वाटेल.” 
डिेस म्हणाली, “सँको, िभ दासींवर फार रागावलेला आहेस. िुझ्या अंगी काही औषधामुळे हा कडवटपणा 
आलेला चदसिो. पण चमत्रा, त्याबद्दल िुलाि दोष चदला पाचहजे. कारण माझ्या कुटंुबाि अशा काही दासी 
आहेि की, इिर दासींना त्या िािुयाच्या आदशय वाटिील. येथे असलेली डोन्ना–रोचिगेझ ही मला हेि 
सागंावयास लावील.” डोन्ना रोचिगेझ म्हणाली, “वा, वा! बाईसाहेब आपल्या इच्छेस येईल िे आपण 
सागंाव.े ज्या जगाि आपण राहिो िे कनदकािें आहे. पण प्रिभ सवांना जाणिो. आम्ही दासीजन िल्या–
बुऱ्या ककवा दाढीवाल्या वा चबनदाढीवाल्या कशाही असो, इिर चस्त्रयापं्रमाणे आम्हालाही आया होत्या. आम्ही 
जशा आहो िशा परमेश्वराने घडचवलेल्या आहो. त्यानेि आम्हाला या जगाि आणभन सोडले आहे. का िे 
त्यालाि माहीि. त्याच्या दयेवर आमिा चवश्वास आहे–कोणाच्याही दाढीवर नाही.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “पुरे, डोन्ना रोचिगेझ, लेडी चरफाल्डी आचण इिर संत्रस्ि प्रौढा हो, िुमच्या 

दुेःखाकडे प्रिभ करुणापभणय दृष्टी लवकरि टाकील अशी मला आशा आहे आचण सँको माझ्या इच्छेप्रमाणे 
वागेल. माझी इच्छा इिकीि आहे की, ्लॅस्व्हलेनोने एकदा येथे यावे म्हणजे मी मॅलॅम्ब्रभनोशी सामना देईन. 
कारण मला खात्री आहे की, िुम्हा चस्त्रयािंी दाढी कापभन टाकण्याि वस्िरा चजिका झटपट काम करील, 
त्यापेक्षा माझी समशरे त्या राक्षसािे मंुडके त्याच्या खादं्यावरून लौकर उडवील. ईश्वर दुष्ट लोकानंा काही 
काळ सवलि देिो, पण कायमिीि देि नाही. 

 
िी हिाश प्रौढा म्हणाली, “हे अत्यंि पराक्रमी वीर पुरुषा! आमच्या दुदैवी व्यवसायाला पाकठबा 

देण्यास आपले औदायय आचण शौयय चसद्ध झाले आहे, िेव्हा त्यावर स्वगयलोकािील सवय िारागंणानंी आपली 
पुण्याई अपयण करावी. हुजऱ्यानंी आचण शागीदानी आमच्या व्यवसायािी उगाि कनदानालस्िी केली आहे 
आचण वैदभनी चवषारी दे्वष फैलावला आहे. आिा एखाद्या चित्र्या राणीने आपल्या ऐन िारुण्याि दासीपेक्षा 
जोगीण होण्यािे ठरचवले नाही, िर िे चििे दुदैव म्हटले पाचहजे. वास्िचवक आम्ही दासी साक्षाि रॉयच्या 
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हे्टरपासभन आनुवचंशक परंपरेने जन्मास आलेलो आहे. िरी आम्हाला एकाकी चन िुच्छ जीवन जगावे 
लागिे. एखादे राज्य चमळि असले िरी, िुमच्यापेक्षा अचधक सभ्यिेने चस्त्रयानंी आमच्याशी बोलणे िागंले 
नव्हे काय? अरे पराक्रमी मलॅॅम्ब्रभनो, िभ जादभगार असलास िरी आपला शब्द पाळणारा आहेस. म्हणभन त्या 
अप्रचिम ्लॅस्व्हलेनोला आमच्याकडे पाठव म्हणजे आमिे दुदैव समाप्ि होईल. कारण, आिा आहे त्यापेक्षा 
हवा जर अचधक गरम झाली आचण या खडबडीि दाढ्या आमच्या िोंडावर फोफावि गेल्या, िर आमिी 
चकिी शोिनीय अवस्था होईल!” 

 
त्या चनराश स्त्रीने हा चवलाप इि्या करुण स्वराने केला की, िेथील सवय पे्रक्षकाचं्या डोळ्याि िी 

गाऱ्हाणी ऐकभ न अश्रभ उिे राचहले. सँकोनेसुद्धा अश्रु ढाळण्यास सुरुवाि केली आचण शवेटी त्या मोचहमेि िाग 
घेण्यािे त्याने मोठ्या मेहेरबानीने कबभल केले. त्या दासींच्या पभज्य मुद्रावंर पसरलेले िण साफ करण्यािे 
कामी आपला काही हाििार लागावा म्हणभन, आपल्या धन्यािी सेवा जगाच्या शवेटच्या टोकाशी जाईपयंि 
करण्यािे त्याने मान्य केले. 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि ४१ 
 

क्लॅल्व्हलेनो (ऊफण  लाकडी िुांटी) चे आगमन आणि  
या कां टाळवाण्या मोणहमेची समाप्ती 

 
असे संवाद िालभ  असिाना रात्र पडली–आचण त्याबरोबरि सुप्रचसद्ध ्लॅस्व्हलेनोच्या आगमनािी 

चनयोचजि वळेही आली. त्याला येण्यास चवलंब लागल्यामुळे डॉन चक्व्झोट अत्यंि अस्वस्थ झाले होिे. 
त्यानंा अशी िीिी वाटभ  लागली की, या साहसी कायासाठी राखभन ठेवलेले चशलेदार आपण नाही की काय? 
अथवा त्या चधप्पाड मॅलॅम्ब्रभनोला आपल्याशी एकाकी सामना देण्यािे धैयय नाही काय? पण अनपेचक्षिपणे त्या 
उद्यानाि चहरव्यागार वेलींनी सवांग आच्छाचदलेली िार जंगली माणसे येऊन टपकली. त्याचं्या खांद्यावर 
एक मोठा लाकडी घोडा होिा. िो त्यानंी त्या लोकासंमक्ष डॉनच्या पायाजवळ ठेवला. नंिर त्याचं्यापैकी 
एकजण म्हणाला, “ज्यािे अंगी धैयय असेल, त्याने या यंत्रावर आरूढ व्हाव.े” सँको मध्येि उद्धगारला, “मी 
िो नाही. माझ्याजवळ धैयय नाही आचण मी चशलेदार पण नाही.” िो जंगली माणभस पुढे बोलभ  लागला, “त्या 
धैययशाली माणसाजवळ त्यािा सेवक असेल, िर त्याला त्याने आपल्या पाठीमागे बसवाव.े पराक्रमी 
मलॅॅम्ब्रभनोिे अचिविन असे आहे की, काही कपट केले जाणार नाही आचण मी त्याच्यावर िलवारीचशवाय 
दुसऱ्या कशानेही आघाि करणार नाही. आिा फ्ि िुम्ही ही खंुटी चपळावयािी की लगेि हा घोडा 
िुम्हाला आकाशािभन घेऊन जाईल आचण जेथे मॅलॅम्ब्रभनो िुमच्या आगमनािी वाट पहाि आहे, िेथे नेऊन 
सोडील. पण िुम्ही आपले डोळे घट्ट बाधंभन टाका. नाही िर प्रिंड उंिीवरून होणाऱ्या िुमच्या प्रवासाच्या 
झगमगाटामुळे िुम्हाला िक्कर येईल. आपल्या प्रवासाच्या मुक्कामाला आपण येऊन पोिलो हे िुम्हाला या 
घोड्याच्या कखकाळण्यावरून कळभन येईल.” असे िाषण केल्यानंिर िो जंगली माणभस आपल्या सोबत्यासह 
पाठ वळवभन चनघाला आचण ्लॅस्व्हलेनोला िेथे सोडभन िे सवयजण आलेल्या वाटेने ऐटीने परि गेले. 

 
हिाश प्रौढेने त्या घोड्याकडे पाचहले आचण डोळ्यािं अश्रु आणभन डॉंन चक्व्झोट यानंा िी म्हणाली, 

“शभर चशलेदारजी, मलॅॅम्ब्रभनो हा आपले विन पाळणारा माणभस आहे. घोडे येथे आहे आचण आमच्या दाढ्या 
वाढि आहेि. म्हणभन मी आचण आमच्यापैकी प्रत्येकजण, आपल्या हनुवटीवरील साऱ्या केसािंी शपथ 
घेऊन, आपली चवनवणी करिो की, आम्हाला लौकर सोडवा. कारण त्यासाठी दुसरे काही करावयास 
नको. फ्ि िुम्ही आचण िुमच्या सेवकाने उठभन आपल्या संकस्ल्पि प्रवासािा शुिारंि करावा.” डॉन 
चक्व्झोट उत्तरले, “बाईसाहेब, मी िसे अगदी मनापासभन करीन. गादीसाठी ककवा टाि मारण्यासाठी मी 
क्षणिरही थाबंणार नाही. मी घोड्यावर ित्काळ स्वार होईन. कारण, बाईसाहेबािंा िेहरा दाढीचवरचहि 
करण्यास आचण िुम्हा सवांना पभवीिे सौंदयय पुनेः प्राप्ि करून देण्यास मी अत्यंि उत्सुक आहे.” सँको 
म्हणाला, “हे नाही माझ्या हािभन होणार! मला इिकी द्वाड घाई सुटलेली नाही. त्या घोड्याच्या खडबडीि 
पाठीवर मी बसलो नाही म्हणभन या बायाचं्या िोंडावरील झपाट्याने वाढणारे जंगल िुटणार नसेल, िर 
माझ्या धन्याने दुसरा सेवक खुशाल घ्यावा आचण या बायानंी कोणी िरी न्हावी चमळवावा. केरसुणीवर बसभन 
या वगेाने आकाशािभन उड्डाण करणारा मी कोणी जादभगार नाही! एखाद्या कागदी पिंगाप्रमाणे आपले 
राज्यपाल हवेि उडि िालले आहेि, हे ऐकभ न माझ्या बेटावरील प्रजाजन काय म्हणिील, यािा चविार 
िुम्ही केला आहे काय? चशवाय येथभन कँडाया िीन–िार हजार कोस दभर आहे. वाटेि घोडे थकले िर 
काय? ककवा त्या चधप्पाड माणसाने आमिी िेष्टा केली िर आमिे काय होईल? आम्हाला परि येण्यास 
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साि वष ेलागिील. िोपयंि माझ्या राज्यािे काय होईल, हे देव जाणे! माझे बेट ककवा ओसाड मदैान या 
चबिाऱ्या सँकोिी पुनेः ओळख ठेवणार नाही. छेेः छेेः, मला यापेक्षा दुसऱ्या िागंल्या गोष्टी करावयाच्या 
आहेि. िी जुनी म्हण आहे ना? ‘चवलंब झाला की धोका आला,’ ‘िुम्हाला कोणी एखादी गाय चदली, िर 
चिला दाव्याने बाधंभन ित्काळ पळभन जा.’ या सभ्य चस्त्रयािंा मी एक नम्र सेवक आहे, पण त्यानंी चन त्याचं्या 
दाढ्यानंी मला क्षमा करावी. ‘सेंट पीटर रोममध्येि असणे िागंले.’ यािा अथय असा की, येथे माझे िागंले 
िालले आहे आचण येथील घर–मालकाच्या सचदच्छेने मी राज्यपाल होईन अशी मला आशा वाटिे.” 

 
ड्यभक म्हणाला, “चमत्रा सँको, िुझ्या बेटाचवषयी म्हणशील िर िे पाण्यावर िरंगि नाही की हलि 

नाही. म्हणभन िभ परि येईपयंि िे कोठे पळभन जाण्यािी िीिी नाही. अगदी खोल खोल िभ–गिाि त्या 
बेटािी पाळेमुळे पक्की रोवलेली आहेि. आिा िुला हे कळले पाचहजे की, कोणिेही महत्त्वािे अचधकारपद 
या ना त्या प्रकारिी लाि ककवा खुशी चदल्याचशवाय चमळभ शकि नाही. या राज्यावर िुला आरूढ 
करण्यासाठी माझी अपेक्षा एवढीि आहे की, या मोचहमेि िभ आपल्या धन्यािी सेवा करावीस म्हणजे या 
संस्मरणीय साहसी कायािा शवेट होईल. मी िुला प्रचिजे्ञवर सागंिो की, िभ ्लॅस्व्हलेनोवरून अत्यंि वगेाने 
परि आलास–अथवा दुदैवाने एखाद्या याते्रकरूप्रमाणे िुला दारोदार िीक मागि पायी परि यावे लागले–
या खाणावळीिुन त्या खाणावळीि जाि जाि िभ परि आलास–िर िभ आपले बेट जेथे सोडलेस िेथेि िे 
असल्यािे िुला आढळेल आचण त्या बेटावरील प्रजाजन आपले राज्यपाल म्हणभन िुझे स्वागि अत्यंि 
आनंदाने करिील. श्रीमान् सँको, माझ्यापुरिे चविारशील िर, मी िुला इष्ट िे करण्यास चसद्ध आहे की 
नाही याचवषयी िभ आपल्या मनाि चिळमात्र शकंा बाळगलीस, िर िभ माझ्या मतै्रीवर फार मोठा अन्याय केला 
आहेस असे मी खचिि समजेन.” सँको म्हणाला, “पुरे, पुरे, महाराज. अचधक काही बोलभ  नका. मी केवळ 
एक पामर सेवक आहे, आपल्या सौजन्यािा िार मी सहन करू शकि नाही. पण खड्ड्ड्याि जाऊ द्याि या 
साऱ्या क्षलु्लक गोष्टी. धनीसाहेब, िढा घोड्यावर. कोणी िरी माझे डोळे घट्ट बाधंा आचण माझा प्रवास 
सुखािा होवो अशी प्राथयना करा. पण सज्जनहो, मला एक सागंा, मी जेव्हा घोड्यावर बसेन आचण 
आकाशािभन उडि जाईन, िेव्हा मी प्राथयना म्हणभ नये काय? आचण माझ्या सहाय्यासाठी देवदभिािंा धावा 
करू नये काय?” 

 
चरफाल्डीने उत्तर चदले, “होय, होय, िभ खुशाल प्राथयना म्हण आचण धावा कर. कारण मॅलॅब्रनो 

माचंत्रक असला िरीही चििन आहे. िो साऱ्या गोष्टी मोठ्या शहाणपणाने करिो. ज्याच्याशी आपला संबंध 
नाही, त्यामध्ये िो लुडबुड करीि नाही.” सँको म्हणाला, “िला िर मग. प्रिभ आचण गेईटा (ििय) येथील 
पचवत्र चत्रमभिी मला सहाय्य करोि.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे सँको, एखाद्या िोळ्या माणसाला िुझी 
िीिी अशुि वाटेल. चपठाच्या चगरणीवरील मोचहमेपासभन आिापिंय मी िुला इिका ियिीि झालेला कधीि 
पाचहले नाही. पण ऐक, या थोर मंडळींच्या परवानगीने मी िुझ्याशी काही खाजगी बोलणार आहे.” नंिर 
त्या उद्यानाच्या दभरच्या िागाि जाऊन व झाडाखाली उिे राहभन िे म्हणाले, “चप्रय सँको, आपण एका 
मोठ्या प्रवासावर चनघणार आहोि हे िभ जाणिोस. आपण परि येण्यािी खात्री चकिी आहे हेही िभ 
जाणिोस. त्या साऱ्या काळाि आपल्याला चकिी सवड ककवा सोय सापडेल हे फ्ि देवि सागंभ शकेल. 
म्हणभन मी िुला चवनवभन सागंिो की, जणभ काही आपल्या प्रवासासाठी ियार होण्याकरिा म्हणभन िभ आपल्या 
खोलीि सटकावसे आचण जे िीन हजार िीनश ेफटके घेण्यािे िभ कबभल केले आहेस त्यािील फ्ि पािश े
फटके िभ ित्काळ खावसे. हे काम िाबडिोब होऊन जाईल. ‘कोणत्याही कामािी नामी सुरुवाि, म्हणजे 
अधी अचधक माि,’ हे िभ जाणिोसि.” सँको ओरडला, “ठार वेडे आहा, िुम्ही महाराज! िुम्हाला असे 
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सागंिाना शरम कशी वाटि नाही, यािें मला नवल वाटिे–’मला झाली आहे घाई आचण िुम्ही मागिा माझी 
डोई’ या म्हणीसारखेि िुमिे बोलणे आहे. मी त्या लाकडी घोड्यावर आिाि स्वार होणार आहे आचण िुम्ही 
इच्छा धरिा माझ्या पाठीिी सालडी काढण्यािी! खरोखर, यावळेी िुमिे डोके अगदी चफरले आहे. 
महाराज, असे पाहा, एकामागभन एक गोष्ट आपण करू या. आधी आपण या बायाचं्या दाढ्या काढभन टाकभ  या 
आचण मग मी डाल्सीचनयासाठी सारे फटके खाईन. यासंबधंी सध्या मला अचधक काही बोलावयािे नाही.” 
डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “अरे, सच्चा सँको, मी िुझ्या शब्दावर एकदा चवश्वास ठेविो. िभ आपले 
शब्द खरे करशील अशी मला आशा आहे. कारण, िभ दुष्ट नसभन मभखय आहेि असा माझा चवश्वास आहे.” सँको 
म्हणाला, “मी जो काही आहे िो आहे. मी कोणीही असेना का, मी माझा शब्द पाळीन. िुम्ही त्यािी िीिी 
बाळगभ नका.” 

 
एवढे बोलभन िे दोघे आपल्या मंडळीि परि आले. घोड्यावर स्वार होण्याच्या ऐन सुमारास डॉन 

चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, आपले डोळे बाधं आचण घोड्यावर िढ. ज्याने आपल्यासाठी हा घोडा इि्या 
दभर पाठचवला, त्याच्या मनाि आपल्याला फसचवण्यािा डाव असणे मुळीि श्य नाही. त्याच्या सन्मान्य 
शब्दावर जे लोक चवसंबभन आहेि, त्यानंा फसचवणे हे श्रेयस्कर होणार नाही. आपल्या इच्छेस अनुरूप असे 
यश जरी आपल्याला लािले नाही, िरी एवढा पराक्रमी प्रयत्न केल्यािी कीिी आपल्याला नक्की लािेल. 
आचण चिला ग्रहण लावण्यािे सामर्थयय कोणाही मत्सरी माणसाच्या अंगी असणार नाही.” सँको ओरडला, 
“घोड्याकडे िला महाराज, घोड्याकडे िला. त्या दाढीवाल्या चबिाऱ्या चस्त्रयाचं्या आसवानंी माझे हृदय 
चवरघळभन गेले आहे. माझ्या हृदयाला त्याचं्या दाढीिे केस चिकटले आहेि असे मला वाटिे. त्याचं्या 
हनुवटी पभवीइि्या गुळगुळीि होईपयंि आचण त्यािें ओठ मऊ होईपयंि मी अन्नािा एक कण खाणार 
नाही. म्हणभन मी म्हणिो महाराज, घोड्यावर स्वार व्हा आचण प्रथम आपण स्विेः आपले डोळे घट्ट बाधंा. मी 
जर पाठीमागे बसणार आहे, िर माझ्याआधी आपण घोड्यावर िढले पाचहजे हे सरळि आहे.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “हे बरोबर आहे.” असे म्हणभन त्यानंी आपल्या चखशािभन हािरुमाल काढला आचण 
आपले डोळे घट्ट बाधंण्यासाठी हिाश प्रौढेच्या हािी चदला. चिने िसे केले. पण ित्काळ आपले डोळे मोकळे 
करून डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “माझी आठवण बरोबर असेल िर, आम्ही व्हर्मजलच्या काव्याि रॉयच्या 
पॅलॅचडयम्संबंधी असे वािले आहे की, सशस्त्र चशलेदारानंी संपन्न असलेल्या पॅलॅसला ग्रीक लोकानंी जो 
लाकडी घोडा अपयण केला, िो त्या प्रचसद्ध नगरीच्या पभणय चवध्वसंाला पुढे कारणीिभि झाला. म्हणभन या 
घोड्याच्या अंिरंगाि चशरून त्याच्या पोटाि काय आहे हे आपण त्याच्यावर आरूढ होण्यापभवी पाहणे 
शहाणपणािे ठरेल.” सरदारीण चरफाल्डी म्हणाली, “िुम्ही िसे करण्यािी काही गरज नाही. असे िकय –
कुिकय  करण्याला काहीि जागा नाही असे मी खात्रीने सागंिे. कारण मलॅॅम्ब्रभनो हा एक सन्माननीय माणसभ 
आहे. िो कोणिाही नीि ककवा चवश्वासघािकी प्रकार होऊ देणार नाही. जर िुमच्यावर काही अचरष्ट 
कोसळले िर त्याला जबाबदार मी आहे.” िेव्हा डॉन चक्व्झोट काही उत्तर न देिा घोड्यावर िढले. 
आपल्या सुरचक्षििेबद्दल आपण अचधक आग्रह धरला िर िे आपल्या शौयाला कमीपणािे ठरेल असे त्यानंा 
वाटले. म्हणभन त्यानंी खंुटी चपळण्यास सुरवाि केली. िी सहज चपळली गेली. चरचकबी नसल्यामुळे आपले 
लाबं पाय त्यानंी दभरवर िाणभन िे बसले होिे. त्यामुळे जुन्या वलेबुट्टीच्या वषेािील एखाद्या प्रािीन चवजयी 
रोमन वीराच्या आकृिीप्रमाणे िे चदसि होिे. 

 
त्याचं्यामागभन सँकोला नाखुषीने आचण मोठ्या कष्टाने घोड्यावर िढाव े लागले. घोड्याच्या 

पट्ट्ट्यावर िो कसाबसा बसला, िेव्हा त्याला मोठे अवघड वाटले. म्हणभन ड्यभककडे पहाि िो म्हणाला, 
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“महाराज, मला बसावयाला काही द्याल काय? आपल्या नोकराच्या चबछान्यावरील उशी ककवा डिेसिी 
वैिवशाली चगरदी अथवा िशीि कोणिीही मऊ वस्िभ िालेल. कारण या घोड्यािी पाठ इिकी खडबडीि 
आहे की, िी लाकडािी नसभन संगमरवरी दगडािी आहे असे मला वाटिे.” सरदारीण म्हणाली, “त्यािी 
काही गरज नाही. कारण ्लॅस्व्हलेनोला आपल्या अंगावर काही सामानसुमान ठेवलेले खपि नाही. म्हणभन 
सँको, िभ बायकाप्रमाणे एका बाजभला पाय सोडभन बसै म्हणजे िुला मोठा आराम वाटेल.” सँकोने चििा सल्ला 
ऐकला आचण सवय मंडळींिा चनरोप घेिला. त्यानंी त्याच्या डोळ्यावर कापडािा एक िुकडा बाधंला, पण 
ित्काळ िो वर उिलभन सँको अश्रुपभणय नेत्रानंी सवय पे्रक्षकाकडे करुण दृष्टी टाकीि म्हणाला, “अहो सज्जन 
आचण कोमलहृदयी चििनानंो, आपला बधंभ आिा येथभन िालला आहे, त्याच्यासाठी िुम्ही प्रिभपाशी आचण 
मेरीपाशी थोडी प्राथयना करा. िुम्ही अशा पचरस्स्थिीि असिा िर अशीि करुणा िाकली असिी.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “अरे बदमाषा, काय हे? आपण आिा फाशीच्या फळीकडे िाललो आहो आचण मृत्यभच्या 
दाढेि चशरि आहो असे िुला वाटिे काय? आचण म्हणभन िभ अशा शोकपभणय स्वराि चवलाप करीि आहेस 
काय? अरे चित्र्या दुष्ट माणसा, अरे चनजीव प्राण्या, िुला हे माहीि नाही का की, संुदर मगॅलॅोना एकदा 
िुझ्याि जागी बसली होिी आचण िेथभन िी जेव्हा खाली उिरली िेव्हा िी फ्रान्सच्या कसहासनावर िढली–
थडग्याि गेली नाही. इचिहास जर काही खरा असेल िर हे मानलेि पाचहजे. पण पाजी माणसा, िुझे 
काळीज सशािे आहे. अरे, मी िुझ्याजवळ बसलेलो नाही का? प्रॉव्हेन्सच्या पराक्रमी पीटरशी मी स्पधा 
करीन. त्याने जे हे स्थान पभवी बसभन दाबले असेल, िेि आिा मी दाबभन येथे बसलो आहे. अरे िैिन्यशभन्य 
जनावरा, िल आपले डोळे बाधं. चनदान माझ्यासमोर िरी िीिीिे अणुमात्र चिन्ह िभ व्य्ि केलेले मला 
चदसिा कामा नये.” सँको म्हणाला, “ठीक आहे. बाधंा माझ्या डोळ्यावर झापडे. पण िुम्ही कोणाला प्राथयना 
म्हणभन देि नाही ककवा त्याच्यासाठी दुसऱ्याला प्राथयना म्हणभ देि नाही, म्हणभन मला जर िीिी वाटली, िर 
त्याि काही नवल नाही. मला हे नक्की माहीि आहे की, आपल्याला लवकरि बाधंभन सैिानाच्या मुखाि 
फेकभ न देण्यासाठी चपशाच्चाच्या पलटणी आपल्या िोविालभन जाणार आहेि.” 

 
दोघािेंही डोळे बाधंले गेले. प्रवासािी सारी चसद्धिा झाली आहे, असे डॉन चक्व्झोट यानंा चदसले. 

म्हणभन त्यानंी खंुटी चपळण्यास सुरुवाि केली. चिच्यावर त्यानंी आपला हाि ठेवला न ठेवला िोंि त्या दासी 
आचण िी सारी मंडळी आपला घसा खरडभन ओरडली, “शभर चशलेदारजी, दौडा, दौडा. वगेाने दौडा. चनियय 
सेवका, िुझा वाटाड्या प्रिभि असो. आिा िुम्ही उंिउंि उड्डाण करणार. एखाद्या बाणापेक्षाही अचधक त्वरेने 
िे हवा कापीि कसे जािाि हे पाहा. आिा िे िढले–वर िढले–उंि गेले–िरारी मारू लागले. त्याचं्या 
प्रयाणाकडे सारे जग आियाने टकमका पहाि आहे. अरे धैययवान सँको, घट्ट बसै, घट्ट बसै. िभ स्स्थर बसला 
नाहीस. खाली न पडण्यािी काळजी घे. डोळे चफरचवणाऱ्या त्या उंिीवरून खाली पडलास िर, सभयािा रथ 
िलत्या मागाला नेणाऱ्या महत्त्वाकाकं्षी िरुणापेक्षा िुला अधेःपाि मोठा होईल.” हे सारे सँकोने ऐकले आचण 
आपल्या धन्याच्या कमरेला त्याने आपल्या हािािा घट्ट चवळखा घािला व िो म्हणाला, ‘महाराज, 
आपल्याला त्यािें आवाज ऐकभ  येि आहेि, िरी िे म्हणिाि, आपण फार उंि गेलो आहो हे कसे काय? 
खरोखर त्यािें शब्द मला इि्या स्पष्टपणे ऐकभ  येि आहेि की, िे आपल्याजवळि आहेि असे एखाद्याला 
वाटाव.े” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “चिकडे लक्ष देऊ नकोस. अशा अलौचकक उड्डाणामध्ये आपले 
श्रवणेंचद्रय आचण दशयनेंचद्रय हीही अलौचककि असणार असे आपण समजले पाचहजे. पण मला इिके घट्ट 
धरू नकोस, नाही िर िभ मला खाली पाडशील. अरे, पण िुला इिके थरथरा कापायला काय झाले? मला 
िर वाटिे, माझ्या साऱ्या आयुष्ट्याि मी इि्या सुखाने घोड्यावरून कधीि प्रवास केला नाही. आपला 
घोडा िर असा िालला आहे की, जणभ काही िो जागिा मुळीि हलि नाही असे वाटाव.े म्हणभन धीर धर. 
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आपण आंदोलने घेि जाऊ आचण मोठ्या मजेने प्रवास करू.” सँको म्हणाला, “मलाही िसेि वाटिे. माझ्या 
पाठीशी चकिीिरी िािे वाऱ्यािे झोि सोडीि आहेि असे मला वाटिे. माझ्या अंगावर वारा कसा झपाट्याने 
येि आहे.” सँकोिे म्हणणे मुळीि िुकीिे नव्हिे. कारण त्यावेळी दोन–िीन िािे खरोखरि त्याच्या चदशनेे 
लावले होिे व त्यािभन चवपुल वारे सुटले होिे. ड्यभक, डिेस आचण त्यािंा कारिारी यानंी या मोचहमेिा सारा 
व्यभह इिका कौशल्याने रिला होिा की, चवनोदासाठी आणखी कशािीही गरज नव्हिी. 

 
शवेटी आपल्या अंगाला वारा झोंबि आहे असे पाहभन डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “खात्रीने आपण 

वािावरणाच्या मध्यिागी आलो असलो पाचहजे. वारे, िुफाने, बफय , मेघािंा गडगडाट, चवजेिा लखलखाट 
आचण आकाशािील इिर उत्पाि येथेि चनमाण होिाि. अशाि वगेाने आपण वर िढि गेलो िर लवकरि 
आपण अस्ग्न–प्रदेशाि प्रवशे करू. िेथे आपण चजविंपणी होरपळभन–िाजभन जाऊ नये म्हणभन ही खंुटी 
कशी चफरवावी हे मला माहीि नाही, ही दुेःखािी गोष्ट होय.” यािवळेी काही दाहक पदाथय िागामध्ये 
घालभन ियार ठेवलेले होिे. िे एका लाबं काठीच्या टोकाला बाधंले गेले आचण त्यानंा आग लावली गेली. 
चशलेदारजी व सेवक याचं्या नाकापासभन ही आग थोड्याि अंिरावर असल्यामुळे चििी धग व धभर त्या 
दोघानंा जाणवली. सँको म्हणाला, “आपण म्हणिा त्या अस्ग्न–प्रदेशाि ककवा त्याच्या अगदी जवळ आपण 
खचिि येऊन पोहोिलो आहोि. हे खोटे असेल िर मला फाशी द्या. माझी अधी दाढी केव्हाि होरपळभन 
गेली आहे. या झापडािभन डोकावभन पहाण्यािी आचण आपण कोठे आहो हे समजभन घेण्यािी मला फार मोठी 
इच्छा आहे.” 

 
डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िसे मुळीि करू नकोस. डॉ्टर टोरॅल्व्हािी चवचित्र पण खरी गोष्ट मला 

आठविे.त्याला सैिानाने डोळे बाधंभन आचण एका बोरूवर बसवभन बारा िासाि नोनाच्या बुरुजावर आणभन 
सोडले. त्या शहरािील एका रस्त्यावर िो बुरुज होिा. िेथे बोबानच्या सेनापिीवर हल्ला होऊन त्याला ठार 
करण्याि आल्यािे आचण त्यामुळे ियंकर गोंधळ माजल्यािे त्याने पाचहले व दुसरे चदवशी सकाळी आपण 
माद्रीदमध्ये आहो असे त्याला आढळले. िेथील लोकानंा त्याने िो सारा वृत्तािं साचंगिला. त्याि त्याने 
असेही साचंगिले की, “मी आकाशािभन जाि असिाना सैिानाने मला डोळे उघडण्यािा हुकभ म केला. म्हणभन 
मी िसे केले िेव्हा मला आढळले, मी िंद्राच्या इि्या जवळ आहे की, मी माझे बोट त्याला लावभ शकेन. 
पण मी परृ्थवीकडे पाहण्यास धजलो नाही. नाही िर त्या महान अंिरामुळे माझे डोके गरगरा चफरावयास 
लागले असिे.” म्हणभन सँको, आपण आपले डोळे मोकळे करिा कामा नये. आपण ज्याच्या िाब्याि आहो 
त्याच्या योजनेवर आचण दक्षिेवर आपण पभणयपणे चवश्वास ठेवला पाचहजे. अरे, िभ मुळीि चिऊ नकोस. 
कारण आपण उंि उंि जाि आहोि िे केवळ कँडायाच्या राज्याि एखाद्या बचहरी–ससाण्याप्रमाणे वगेाने 
खाली उिरण्यासाठी. आपण िेथे लवकरि पोहोिभ. आपण त्या उद्यानािभन चनघभन अधाि िास झाला आहे 
असे जरी वाटि असले, िरी आपण आकाशािील चवस्िीणय पट्टा ओलाडंला आहे.” सँकोने उत्तर चदले, 
“त्यािले मला काही कळि नाही. मला एवढेि पके्क कळिे की, िुमिी िी मडॅम मगॅभलेन ककवा मगॅलॅोना 
(चिला िुम्ही कोणत्या नावाने हाक मारिा?) या लाकडी चिकार जागेवर, िागंली उशी खाली न घेिा, 
बसली असेल, िर माझ्यापेक्षा चििे ढंुगण अचधक कठीण असले पाचहजे.” 

 
त्यािंा हा संवाद ड्यभक, डिेस आचण इिर मंडळी या सवांना आनंददायक वाटि होिा. अखेरीस 

या चवलक्षण मोचहमेिा शवेट करण्यािे ठरवभन त्यानंी आपल्या एका सेवकाला आज्ञा केली, “्लॅस्व्हलेनोच्या 
शपेटीला आग लाव.” (आिापयंि या मोचहमेने त्यािंी िागंली करमणभक केली होिी.) त्या घोड्याच्या 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

पोटाि फटाके, िइुनळे वगैरे दारूकाम ठासभन िरलेले होिे. आग लागिाि त्यािा स्फोट झाला आचण 
प्रिडं आवाज होऊन घोड्यािे िुकडे िुकडे झाले. चशलेदारजी एका बाजभला पडले आचण त्यािंा सेवक 
दुसऱ्या बाजभला आदळला. दोवहेी पुरेसे होरपळभन चनघाले होिे. हे होईपयंि िी चनराश मेरन आचण िी 
दाढीवाली पलटण त्या बागेिभन अदृश्य झाली होिी. बाकीच्या लोकानंी मभस्च्छयि पडल्यािे सोंग केले व िे 
जचमनीवर उिाणे पडले. डॉन चक्व्झोट व सँको यानंा ियंकर िाजले होिे. त्यानंी उठण्यािा प्रयत्न केला 
आचण आजभबाजभस पाचहले. ज्या बागेिभन आपण घोडा घेिला, िेथेि आपण आहोि आचण कैक माणसे 
जचमनीवर मरून प़डलेली आहेि असे पाहभन िे आिययिचकि झाले. पण त्यािें आियय एका मोठ्या िाल्याने 
खेिभन घेिले. िो िाला जचमनीि पुरलेला होिा आचण त्याच्या टोकाला दोन चहरव्या रेशमी दोऱ्यानंी एका 
पाढंऱ्या िमय-पटािी गुंडाळी घट्ट बाधंलेली होिी. त्या िमयपटावर सोनेरी अक्षराि पुढील लेख चलचहलेला 
होिा– 

 
ला मािंा येथील सुचवयाि चशलेदार डॉन चक्व्झोट यानंी सरदारीण चरफाल्डी (अन्यथा चनराश 

मेरन) आचण चिच्या सया यानंा संकटािभन मु्ि करण्यािा प्रयत्न करून त्यािंें दुेःख-चनवारण केले. 
त्यामुळे मलॅॅम्ब्रभनोला पभणय संिोष वाटि आहे. दासीजनाचं्या दाढ्या गळभन पडल्या. राजे ्लॅस्व्हजो आचण 
राणी ॲन्टोनोमचॅसया यानंा आपले पभवीिे स्वरूप पुन्हा प्राप्ि झाले. सेवकािी िपिया जेव्हा पुरी होईल 
िेव्हा त्या संुदरीिा चपच्छा पुरचवणाऱ्या दुष्ट ससाण्याच्या िावडीिभन श्वेि कबभिर बाहेर पडेल आचण 
चिच्यासाठी झुरणारा चििा चप्रयकर चिला आपल्या बाहभि घेऊन शािंपणे झोपवील. सवय माचंत्रकािील श्रेष्ठ 
माचंत्रक साधु मर्मलन याने हे सारे पभवीि चनयोचजि केलेले आहे.” 

 
हा चदव्य लेख वािल्यावर डॉन चक्व्झोट यानंा असे वाटले की, डल्सीचनयावरील जादभिा प्रयोग 

नष्ट करण्याशी यािा संबंध असावा. चििी संकटािभन मु्ििा केल्याबद्दल त्यानंी परमेश्वराला धन्यवाद चदले 
आचण िे ड्यभक व डिेस यािेंजवळ गेले. अद्याप िे मभस्च्छयि आहेि असे त्यानंा चदसले. म्हणभन ड्यभकिा हाि 
धरून िे म्हणाले, “उदार महाराजा, धैयय दाखवा. आिा संकट कोठे आहे? र्िपाि न करिा ही मोहीम 
यशस्वी झाली आहे. चििी नोंद त्या िमयपटावर केलेली आपण वािभ शकाल.” 

 
गाढ झोपेिभन जागे झाल्याप्रमाणे ड्यभकने जािंई चदली आचण आळोखेचपळोखे चदले. हळभहळभ आपण 

शुद्धीवर आल्यािे िासचवले. डिेसनेही िसेि केले–आचण इिर मंडळींनीही. त्या सवांनी आपल्याला 
आियय वाटल्यािा अचिनय इिका बेमालभम केला की, एकंदर प्रकारािील िेष्टा कोणाच्याही नजरेस न 
यावी. ड्यभक आपले डोळे िोळीि िो िमयपट वािण्यासाठी चिकडे चनघाला. नंिर डॉन चक्व्झोट यानंा चमठी 
मारून त्याने त्याचं्या पराक्रमािी आकाशाला चिडण्याइिकी प्रशसंा केली आचण त्यानंा बजावभन साचंगिले, 
“आिापयंि या परृ्थवीिलावर जे जे चशलेदार चनमाण झाले, त्या सवाि िुम्ही अत्यंि शभर आहा.” त्या चनराश 
मेरनच्या िोंडावरील झुडुप नाहीसे झाल्यानंिर आिा चििे िोंड कसे चदसि असेल हे पाहण्यासाठी सँको 
बागेि खालीवर पहाि होिा. पण त्याला असे सागंण्याि आले की, जेव्हा ्लॅस्व्हनो आकाशािभन झळाळि 
खाली आला, िेव्हा िी सरदारीण आपल्या दासींसमविे ित्काळ अदृश्य झाली. िेव्हा त्याचं्यापैकी 
एकीच्याही हनुवटीवर एकही केस चदसि नव्हिा. 

 
डिेसने सँकोला चविारले, “िुझ्या या दीघय प्रवासाि काय काय घडले?” त्याने उत्तर चदले, “काय 

सागंाव ेबाईसाहेब? मी चकिी िरी िमत्कार पाचहले. मी माझ्या डोळ्यावरून कापडािा पट्टा ंकाढभन टाकणे 
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माझ्या धन्याला सहन होण्यासारखे नव्हिे, िरीही प्रत्येक गोष्ट जाणण्यािी मला एक प्रकारिी खाज आहे, 
आचण जे करू नको म्हणभन कोणी साचंगिले असेल त्यािा चपच्छा पुरवण्यािी माझी चवचित्र वृत्ती आहे. 
म्हणभन, आपण अस्ग्न-प्रदेशािभन उड्डाण करीि िाललो आहोि असे जेव्हा माझा धनी सागंि होिा, िेव्हा मी 
माझा हािरुमाल माझ्या नाकावर थोडा सरकचवला आचण खाली पाहभ लागलो. िेव्हा मला काय चदसले 
असेल असे आपल्याला वाटिे? माझ्या फार खाली (ईश्वर आपल्यावर कृपा करो) मला परृ्थवी मोहरीएवढी 
चदसली अन् चिच्यावर इकडेचिकडे िालणारी माणसे उंबरापेक्षा मोठी वाटली नाहीि. आम्ही अस्मानाि 
फार उंि गेलो नव्हिो काय, हे आपणि ठरवा.” डिेस म्हणाली, “चमत्रा, िभ काय बोलिोस यािी काळजी 
घे. माणसे उंबराएवढी आचण परृ्थवी मोहरीएवढी, असे असेल िर एक माणभस साऱ्या परृ्थवीपेक्षा मोठा असला 
पाचहजे आचण चिला झाकभ न टाकणारा असला पाचहजे. मग िभ परृ्थवी कशी पाहणार?” 

 
सँकोने उत्तर चदले, ‘अगदी िसेि. िसे असले िरी मी पृर्थवीिा एक िाग एका बाजभने पाचहला आचण 

दुसरा िाग दुसऱ्या बाजभने.” डिेसने उत्तर चदले, “हे पाहा, सँको, िसे म्हणिा येणार नाही, कोणिीही 
वस्िभ, चििा केवळ एक अंश पाहभन, पभणयपणे पाहिा येणार नाही.” सँको म्हणाला, “ठीक, ठीक, बाईसाहेब, 
िुमिे िे अंश आचण पभणय हे काही मला कळि नाही. मी परृ्थवी पाचहली. बस्स! िेथेि सारी गोष्ट संपली. 
आपण असे समजले पाचहजे की, आम्ही जसे जादभने उडि गेलो, िसेि जादभने पहाि गेलो. कोणत्याही 
बाजभने मी पाचहले असले िरी मला परृ्थवी चदसली आचण सारी माणसेही चदसली. आपल्याला खरे वाटणार 
नाही पण मी सागंिो की, मी माझ्या िवुयािें वर माझा हािरुमाल सरकचवला, िेव्हा मी स्वगाच्या अगदी 
जवळ होिा–इिका की, माझ्या टोपीिे टोक आचण मुय आकाश यामध्ये दीड–चविीिेही अंिर नव्हिे, हे 
मी ठामपणे सागंिो. खरोखर ईश्वर आपल्यावर कृपा करो. अहाहा! स्वगय म्हणजे चकिी चवशाल प्रदेश आहे! 
साि मेंढ्याचं्या िारकासमभहािभन आम्ही जेव्हा प्रवास केला, िेव्हा त्या मेंढ्याबरोबर खेळण्यािी मला इच्छा 
झाली (एकेकाळी मी धनगर होिो ना?) मी जर त्याचं्याशी खेळलो नसिो, िर रडभन रडभन मी आकािं केला 
असिा असे मला वाटिे. त्या िारका माझ्या नजरेस पडिाि मी काय केले असेन? माझ्या धन्याच्या 
पाठीमागभन अत्यंि शािंपणे मी िोरून त्याचं्याकडे पाचहले आचण त्या िुणिुणीि मेंढ्याबरोबर सुमारे पाऊण 
िास मी नािलो–बागडलो–कोणाही चजविं प्राण्याला कळभ न देिा. झेंडभ च्या ककवा गुलमोहराच्या 
फुलासारया संुदर आचण गोड त्या मेंढ्या होत्या. हा आमिा खेळ होईपयंि इमानी लाकडी घोड्याने एक 
पाऊल काही उिलले नाही.” ड्यभकने चविारले, “मेंढ्याबरोबर सँको खेळि होिा, िेव्हा डॉन चक्व्झोट 
काय करीि होिे?” चशलेदारजींनी उत्तर चदले, “साऱ्याि गोष्टी आपल्या नैसर्मगक क्रमापासभन िळलेल्या 
आहेि यािी मला जाणीव असल्यामुळे सँको जे सागंिो िे मला फारसे चवचित्र वाटि नाही. पण माझ्यापुरिे 
सागंावयािे िर, मी स्वगय ककवा नरक, समुद्र ककवा चकनारा–काहीही पाचहले नाही. मला खरोखर एवढेि 
चदसले की, आम्ही आकाशाच्या मध्यिागािभन िाललो आहो आचण अस्ग्न–प्रदेशाच्या अगदी जवळ आहो. 
पण सँको सागंिो त्याप्रमाणे, आम्ही स्वगाच्या अगदी सचन्नध गेलो यावर माझा मुळीि चवश्वास बसि नाही. 
कारण िसे असिे िर, आम्ही अस्ग्नप्रदेशािभन पार गेलो असिो. िो प्रदेश िदं्रािी कक्षा आचण आकाशािा 
उच्च प्रािं यामध्ये आहे. सँको ज्यानंा ‘साप, मेंढ्या’ म्हणिो, त्या प्लीएडेस या िारका जेथे आहेि, िेथे 
जाऊन पोिणे आम्हाला अश्य होिे. िेथे पोिण्यापभवी आम्हाला अग्नीने िस्मसा्  केले असिे. पण 
ज्याअथी त्या अग्नीच्या ज्वालािभन आम्ही चनसटलो, त्या अथी आम्ही इिके उंि उड्डाण केले नाही. सँको 
खोटे बोलि असावा ककवा स्वप्न पहाि असावा.” 
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सँकोने उत्तर चदले, “मी खोटे बोलि नाही की स्वप्न पहाि नाही. वाेः ! वाेः ! त्यापैकी प्रत्येक 
मेंढीिा रंग आचण खुणा मी िुम्हाला सागंभ शकेन. माझ्यावर िुमिा चवश्वास नसेल िर मला प्रश्न चविारा 
आचण माझी कसोटी पाहा. मग मी खरे बोलिो की नाही, हे िुम्हाला सहज कळभन येईल.” डिेस म्हणाली, 
“ठीक आहे. सँको, मला आिा मेंढ्यािें रंग सागं पाहभ.” सँको उत्तरला, “हे पाहा, त्यापंैकी दोन चहरव्या, 
दोन कपगट, दोन चनळ्या आचण एक संचमश्र रंगािी होिी.” ड्यभक म्हणाला, “खरेि, िुला आढळल्या त्या 
मेंढ्या नवीनि जािीच्या होत्या. सँको, परृ्थवीवर अशा रंगाचं्या मेंढ्या आम्हाला कधी चदसि नाहीि.” सँकोने 
उत्तर चदले, “खरे आहे, महाराज. स्वगीय मेंढ्या आचण या जगािील मेंढ्या यामध्ये िुम्ही काही फरक 
कराल ना?” ड्यभकने चविारले, “पण काय रे सँको, त्या मेंढ्यामंध्ये एखादा पुरुष नव्हिा का? कशगे 
असलेला पुकल्लगी प्राणी एकही नव्हिा का?” सँको म्हणाला, “एकही नव्हिा, महाराज. िदं्राचशवाय दुसऱ्या 
कोणत्याही प्राण्याला कशग नव्हिे. मला असे सागंण्याि आले आहे की, कोणाही मेंढ्याला ककवा कशगवाल्या 
प्राण्याला िदं्राच्या कशगापेक्षा आपली कशगे उंि करिा येि नाहीि.” 

 
सँकोला त्याच्या अस्मानी सफरीबद्दल आणखी काही प्रश्न चविारले, त्यानंा योग्य वाटले नाही. 

त्याच्या मनािी स्स्थिी त्यानंी बरोबर ओळखली. या सवय काळाि िो त्या उद्यानािभन इंििरही बाहेर गेला 
नसला, िरी िो स्वगाि िटकल्याच्या आचण िेथे केलेल्या कामाचं्या वािा सागंि सुटेल असे त्यानंा वाटले. 

 
साराशं, हिाश प्रौढािंी मोहीम अशा प्रकारे समाप्ि झाली. चिच्यामुळे ड्यभक व डिेस यानंा केवळ 

त्या काळापुरिी नव्हे िर आपल्या उरलेल्या सवय आयुष्ट्यिर पुरेशी मौज िाखावयास चमळाली. सँको चििका 
काळ जगला असिा िर, चपढ्यान्चपढ्यानंा युगानुयुगे पुरेल इिके चवषय त्याला बोलण्यास चमळाले असिे. 
डॉन चक्व्झोट त्याच्या कानाि कुजबुजले, “सँको, िभ स्वगाि जे पाचहलेस, त्यावर आम्ही चवश्वास ठेवावा, 
अशी िुझी इच्छा आहे ना? मग मी माँटेचसनोजच्या गुहेि जे जे पाचहले, त्यावर िभ चवश्वास ठेवावास अशी 
माझी इच्छा आहे. आिा आणखी एक शब्द बोलभ  नकोस.” 
 

⊡ ⊡ 
  



 

 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ४२ 
 

सँको पँझा आपल्या बेटाचा राज्यकारभार करण्यासाठी  
णनघण्यापूवी त्याला डॉन णिक्झोट याांनी णदलेल्या  

सूचना आणि इतरही महत्त्वाच्या गोष्टी 
 
हिाश प्रौढेच्या मोचहमेला सुयश लािल्यामुळे ड्यभक व डिेस यानंा संिोष वाटला आचण असाि 

दुसरा काही आनंददायक प्रयोग करण्यािा उत्साह त्यानंा वाटला. डॉन चक्व्झोट आचण त्यािा सेवक 
याचं्या िोळेपणािा फायदा घेऊन आपण नवा प्रयोग सहजगत्या पार पाडभ  असा चवश्वास त्यानंा वाटभ  
लागला. लाकडी घोड्याच्या प्रसंगानंिर दुसरे चदवशी ड्यभकने आपल्या सेवकानंा आचण गुलामानंा सँकोशी 
त्याच्या राज्याि कसे वागाव े याच्या सभिना चदल्या, आचण त्याबरोबरि सँकोला आपल्या राज्यािा िाबा 
घेण्यासाठी चसद्ध असण्यािा व त्यािी ियारी करण्यािा आदेशही चदला. कारण, आिा त्या बेटावरील लोक 
कोरड्या उन्हाळ्याि पावसािी जशी वाट पहाि असि, िशीि सँकोच्या आगमनािी अंिेःकरणापासभन वाट 
पहाि होिे. सँकोने आदबीने मुजरा केला आचण ड्यभककडे गंिीरपणे पाहभन म्हटले, “महाराज, मी स्वगािभन 
खाली उिरलो आहे व िेथभन मला परृ्थवी लहान चदसली. त्यामुळे राज्यापाल–पदािा मला पभवी चजिका 
आनंद होि होिा, त्याच्या चनम्मासुद्धा आिा होि नाही. एकाद्या िुटपुजं्या प्रदेशािा–एखाद्या मोहरीच्या 
छोट्याशा कोपऱ्यािा–अचधपिी होण्याि काय मोठेपण आहे? उंबरापेक्षा मोठी नसलेल्या अध्या डझन 
माणसावंर राज्य करण्याि कोणाला काय प्रचिष्ठा आचण सत्ता चमळणार? साऱ्या जगाि पािसहापेक्षा अचधक 
माणसे असिील असे मला वाटि नाही. छेेः मला िे नको, महाराजानंी कृपा करून स्वगािील अत्यंि लहान 
प्रदेश–मग िो मलैिर का असेना–मला बहाल केला, िर परृ्थवीवरील अत्यंि चवशाल बेटापेक्षाही त्यािा 
स्वीकार मी अचधक आनंदाने करीन.” ड्यभकने उत्तर चदले, “दोस्िा सँको, स्वगािील इंििरही जागा मी 
िुला देऊ शकि नाही. कारण िो फ्ि ईश्वरािा अचधकार आहे. जे देणे मला श्य आहे, िे मी िुला देि 
आहे. िे म्हणजे एक बेट–िक्कम आचण हुशार, वाटोळे आचण डौलदार, इिके सुपीक आचण धनधान्यानंी 
समृद्ध की, साऱ्या गोष्टींिी व्यवस्था योग्य प्रकारे करण्यािी कला व अक्कल िुझ्या ठायी असेल, िर िभ 
इहलोकीिे व परलोकीिे अशी दोन्हीही िाडंारे साठवभन ठेवशील.” 

  
सँको म्हणाला, “ठीक िर मग, असभ द्या मला हे बेट! मी त्यािा िागंला राज्यपाल होण्यासाठी 

पराकाष्ठेिा प्रयत्न करीन. त्यामुळे चकिीही बदमाष लोक आडव ेआले िरी मला केव्हा ना केव्हा स्वगािील 
लहानसा कोपरा चमळाल्याचशवाय राहणार नाही. मी काही अधाशीपणाने घरच्या लहानशा खाटेवरून उठभन 
त्या बेटाकडे जाि नाही आचण राज्यपाल म्हणभन चमरवीि नाही. पण राज्यपाल होणे म्हणजे काय आहे, हे 
केवळ जाणण्यासाठी मी चिकडे जाि आहे.” ड्यभंक म्हणाला, “अरे सँको, एकदा का िभ सते्तिी िव 
िाखलीस म्हणजे िभ आपली बोटे िाटण्यािे काम कधीि सोडणार नाहीस लोकावंर हुकमि गाजवणे आचण 
त्यानंा आपल्या आज्ञा पाळावयास लावणे ही गोष्टि इिकी गोड आचण िटका लावणारी आहे. िुझा धनी 
जेव्हा बादशहा होईल, (त्याच्या कायाच्या प्रगिीवरून िो होणार याि शकंाि नाही) िेव्हा िो बादशहािी 
गादी कोणत्याही चविाराने सोडणार नाही अशी मला खात्री वाटिे. आपण बादशहा लौकर का झालो नाही 
यािेि त्याला दुेःख वाटेल.” 
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सँको उत्तरला, “खरे आहे, महाराज. माझे मि आपल्यासारखेि आहे. हुकमि गाजचवणे–मग िी 
मेंढ्याचं्या कळपावर का असेना–ही एक नामी गोष्ट आहे.” ड्यभक म्हणाल, “अरे सँको, िुझ्याबरोबर जगावे 
आचण मराव ेअसे वाटिे. कारण, प्रत्येक गोष्टीकडे िभ बारकाईने पहािोस. िुझ्या शहाणपणामुळे जशी िुझी 
योग्यिा कळभन येिे, त्यािप्रमाणे िभ िागंला राज्यपाल ठरशील अशी मला आशा वाटिे. पण यावेळी अचधक 
बोलणे न लगे. उद्या आणखी चवलंब न करिा िभ आपल्या बेटाकडे कभ ि करावसे. आज दुपारी िुझ्या 
अचधकाराला अनुरूप असा वषे आचण सामान िुला चमळेल. त्यािप्रमाणे िुझ्या प्रवासासाठी आवश्यक त्या 
साऱ्या वस्िभही िुला चमळिील.” 

 
िो म्हणाला, “त्याचं्या इच्छेप्रमाणे िे मला पोशाख िढवोि, पण मी पभवीिाि सँको पँझा राहीन.” 

ड्यभक म्हणाला, “िे खरे आहे. पण प्रत्येक माणसाने आपल्या पदाला चन प्रचिष्ठेला अनुरूप असे कपडे 
वापरले पाचहजेि. वचकलाने सैचनकासारखा वषे धारण करू नये आचण सैचनकाने पाद्र्यािा पोषाख पेहरू 
नये. सँको, िुला सेनानी आचण न्यायाधीश या दोघािंीही स्थाने धारण करावी लागिील, आचण म्हणभन त्या 
दोघाचं्या वषेािे चमश्रण िुझ्या पोशाखाि होईल. कारण, मी िुझ्यावर जो राज्यकारिार सोपवीि आहे, 
त्यामध्ये शस्त्राइिकीि चवदे्यिीही गरज आहे चवद्वानाइिकीि समशरेबहाद्दरािीही गरज आहे.” सँको 
म्हणाला, “चवद्वते्तबाबि मी फारसे काही बोलभ  शकि नाही. कारण अजभन मला मुळाक्षरािंी िोंड–ओळखही 
झालेली नाही. पण त्यापभवी चिस्िाच्या क्रभ सिी जी खभण केली केली जािे, िी माझ्या स्मरणाि राचहली, िरी 
मी िागंला राज्यपाल होईन. शस्त्रासंबधंी म्हणाल िर, मला श्य असेल िोंपयंि मी माझे हत्यार टाकणार 
नाही. प्रि ु आपला पाठीराखा असो!” ड्यभक म्हणाला, “जोपयंि या गोष्टींिी आठवण सँकोला आहे, 
िोपयंि त्याच्या हािभन काही िभक होणार नाही.” 

 
यावळेी डॉन चक्व्झोट िेथे आले. ड्यभकच्या परवानगीने सँको आपल्या राज्याकडे अकस्मा्  जाि 

आहे, हे कळल्यानंिर त्यानंी त्याला एका बाजभस नेले. आपले कायय पार पाडण्यासाठी त्याने काय करावे 
याच्या काही िागंल्या सभिना देण्यािा त्यािंा हेिभ होिा. 

 
डॉन चक्व्झोटच्या खोलीि गेल्यानंिर आचण खोलीिे दार लावल्यानंिर त्यांनी सँकोला 

आपल्याजवळ बळेबळे बसवभन घेिले. नंिर गंिीर आचण चववकेी स्वराि िे बोलभ  लागले. 
 
“चमत्रा सँको, माझ्या आशा पभणय झाल्यािे समाधान मला चमळण्यापभवी िुझ्या आकाकं्षा सफल 

झाल्यािे पाहभन मी परमेश्वराला अनंि धन्यवाद देिो. िुझ्या आकाकं्षा पभणय करण्यासाठी िुझे नशीब वगेाने 
धावभन येि आहे. िुझ्या सेवेिे बक्षीस, मला सुयश लािल्यानंिर, िुला देण्यािे मी कबभल केले आहे. पण 
अद्याप िे यश प्राप्ि होण्याच्या वाटेवर आहे. िभ मात्र आपल्या सवय आशा–आकाकं्षािे अंचिम ध्येय गाठलेस, 
हे समंजसपणे केलेल्या अपेके्षच्या पलीकडिे आहे. काही माणसे पचरश्रम करिाि, आजयव ेकरिाि, आग्रह 
धरिाि, लौकर पुढे होिाि, लाि देिाि, चवनवणी करिाि, हट्ट धरिाि, कोणाकडभनही नकार घेि 
नाहीि, आपल्या मागणीिा अट्टाहास धरिाि आचण िरीही शवेटी त्यानंा इष्ट फल चमळि नाही िे नाहीि. 
पण दुसरा माणभस येिो आचण नचशबाच्या लहरीसरशी ककवा योगायोगाने, बक्षीस घेऊन जािो. जे यश 
चमळचवण्यासाठी पुष्ट्कळ माणसे व्यथय खटाटोप करीि असिाि, िे िो सहज हस्िगि करिो त्यामुळे पुढील 
म्हण चसद्ध होिे “सुखी लोकानंा त्यािें चदवस येिाि आचण िेि िे चनवडिाि. असुखी लोकानंा येिाि केवळ 
घटका आचण त्याही िे गमाविाि.” अरे, िभ िर अगदी ठोंब्या आहेस. रात्री कधी जागि नाहीस की पहाटे 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

कधी उठि नाहीस–कोणिेही कष्ट ककवा त्रास सोशीि नाहीस. फ्ि चशलेदारीिी हवा िुझ्या अंगावरून 
वहाि आहे. पण िभ क्षणाधाि एका बेटािा राज्यकिा झाला आहेस-जणु काही िसे होणे ही अगदी क्षलु्लक 
गोष्ट आहे–चिला काही महत्त्व नाही. चप्रय सँको, मी हे जे बोलि आहे, िे िुझी कनदा करण्यासाठी नव्हे 
ककवा मत्सरामुळेही नव्हे. िर केवळ िुला हे समजावभन देण्यासाठी की, हे सारे यश आपल्याला आपल्या 
गुणामुंळे चमळाले असे िभ मानभ नयेस. मानवी व्यवहारािें चनयंत्रण करणाऱ्या त्या पे्रमपभणय स्वगीय श्िीमुळेि 
हे सारे िुला प्राप्ि झाले आहे. म्हणभन िभ त्या दैवी श्िीिे आिार मानले पाचहजेस. त्या दैवी श्िीच्या 
खालोखाल चशलेदारीच्या श्रेष्ठ व्यवसायाला िभ आपल्या सौयािे श्रेय चदले पाचहजेस. अशा सन्मानािे आचण 
वैिवािे िाडंार चशलेदारीच्या व्यवसायाि साठवचललेले असिे. 

 
“अरे माझ्या बाळा, मी िुझा कॅटो [एक रोमन ित्त्वज्ञ.] आहे. मी िुला यापभवीि जे काही साचंगिले आहे, 

िे ठाम आहे. िरीही मला आणखी काही सागंावयािे आहे, त्याकडे िभ लक्ष दे, माझा उपदेश ऐक, असे माझे 
सागंणे आहे. ज्या वादळी समुद्राि िभ आिा आपली होडी सोडि आहेस, त्यािभन िुला योग्य मागय दाखवभन 
सन्मानाच्या बदंराि सुरचक्षिपणे पोहोिचवणारा मी िुझा धु्रविारा आहे. अचधकार आचण मोठमोठ्या नोकऱ्या 
या गोंधळाि टाकणाऱ्या खोल खाड्या असिाि याि शकंा नाही. अरे माझ्या मुला, ईश्वरािे िय बाळग. 
कारण ईश्वराच्या ियािभन शहाणपणािा जन्म होिो आचण शहाणपणामुळे िभ वाममागाला लागणार नाहीस. 

 
“दुसरी गोष्ट म्हणजे, आपण कोण होिो यािा चविार कर. स्विेःला ओळखणे हे आपले कियव्य 

मान. जगािील अत्यंि अवघड धडा आहे िो हाि; पण या धड्यापासभनि िभ हे चशकशील की, बलैाएवढे 
मोठे होण्यािी बेडकािी मभखय महत्त्वाकाकं्षा टाळावी. नाही िर िभ पभवी डुकरे हाकीि होिास या चविारामुळे, 
िुझ्या िाग्यिक्राला, मोराच्या कुरूप पायाप्रमाणे, अडथळा येईल.” 

 
सँको म्हाणाला, “खरे आहे. िेव्हा मी एक लहान मुलगा होिो. पुढे मी जेव्हा वाढलो चन मोठा झालो 

िेव्हा हंस हाकभ  लागलो– डुकरे नव्हे. पण आपल्या मुद्याशी यािा काही संबंध नाही असे मला वाटिे. कारण 
साधे राज्यपाल काही राजेमहाराजाचं्या वंशािभन आलेले नसिाि.” 

 
डॉन चक्व्झोटनी आपले िाषण पुढे िालचवले, “अगदी खरे. म्हणभन जे लोक थोर कुळाि जन्माला 

आलेले नसिाि, त्यानंी आपल्या अचधकारािा कडकपणा सौम्य व सभ्य करावा. कोणिाही अचधकार ककवा 
स्थान मत्सराच्या कुजबुजीपासभन मु्ि असि नाही. पण सौम्यिा व नम्रिा यानंा िािुयािी चदशा लािली 
िर िी कुजबभज नष्ट होिे. 

 
“सँको, िुझ्या घराण्याच्या हलकेपणावर िभ संिुष्ट राहा. आपण कामकरी कुटंुबाि जन्माला आलो 

हा स्विेःिा कमीपणा मानभ नकोस. िुला जर त्यािी लाज वाटि नसेल, िर दुसरा कोणीही िुला त्याबद्दल 
लाज वाटावयास, लावणार नाही. गर्मवष्ठ आचण व्यसनी असण्यापेक्षा, नम्र आचण सद्धगुणी असे लोकानंी 
आपल्याला मानावे, म्हणभन िभ प्रयत्न कर. खालच्या दजाच्या गावंढळ घराण्याि जन्माला येऊन पोपिी 
खुिी आचण बादशहािे कसहासन अशा परमोच्च पदाला पोहोिलेल्या माणसािंी संया खरोखर अनंि आहे. 
हे चसद्ध करण्यासाठी मी िुला इिकी उदाहरणे देईन की, त्यामुळे िुला कंटाळा येईल आचण िुझा धीमेपणा 
संपुष्टाि येईल. 
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“िुझ्या सवय कृत्यािें सभत्र सद्धगुण हे असाव.े मग ज्या लोकानंा केवळ जन्मामुळे मोठेपणा ककवा 
राजेपणा प्राप्ि होिो त्यािंा हेवा करण्यािे िुला काही कारण रहाणार नाही. सुकुलीनिा ही आनुवचंशक 
असिे, पण गुणवत्ता स्वसंपाचदि असिे–आचण उच्च कुलीनिेपेक्षा गुणवत्ता ही केव्हाही श्रेष्ठि. 

 
“िुझ्या गरीब नािलगापंैकी कोणी िुला िेटण्यास आला िर त्याला कधी चझडकारू नकोस ककवा 

हेटाळभ नकोस. उलट मोठ्या मेहेरबानीने त्यािे स्वागि करून पाहुणिार कर. असे केल्याने िुझ्या 
स्विावािी उदारिा प्रगट होईल आचण त्यामुळे प्रिभला संिोष वाटेल. प्रिभने जे जे चनमाण केले आहे, त्यािा 
चिरस्कार कोणी करू नये अशी त्यािी इच्छा आहे. 

 
“िभ ज्या अचधकारपदावर असशील िेथे माणसाने बायकोचशवाय फार काळ रहाणे योग्य नव्हे. चिने 

आपल्या पिीच्या िाग्याि सहिागी होणे अवश्य आहे. म्हणभन िभ चिला बोलावभन घेिलेस िर चिला िागंले 
चशक्षण दे आचण श्य चििके उत्तम संस्कार दे. त्यामुळे चििा उपजि गावंढळपणा जाऊन चििे वियन संुदर 
व सुसंस्कृि होईल. पुष्ट्कळ वळेा सज्जन व चववकेी पिीने जे कायय उिारले असेल, िे त्यािी असंस्कृि पत्नी 
धुळीस चमळचविे. 

 
“िभ जर चवधुर झालास (िे अश्य नाही) आचण िुला उच्च कुळािील नवरी िुझ्या अचधकारपदामुळे 

सागंभन आली िर, मासे पकडणाऱ्या गळाप्रमाणे, केवळ लाि घेण्यािे काम करणारी वधभ पिकरू नकोस. 
कारण मी सागंिो यावर चवश्वास ठेव की, न्यायखात्यािील लहानमोठ्या कोणत्याही अचधकाऱ्याला आपल्या 
कियव्यािा काटेकोर जाब द्यावा लागिो. आपल्या पत्नीने जे काही घेण्यास त्याने संमिी चदली असेल, त्यािे 
प्रायचित्त त्याला मरण–काळी कठोरपणे द्याव ेलागिे. 

 
“िभ स्विेःचवषयी मोठेपणािी िलिी कल्पना मनाि बाळगभ नकोस. आपल्या ज्ञानािी बढाई जे 

अज्ञानी लोक मारिाि, त्यािंा िो दोष आहे. 
 
“श्रीमंि लोकाचं्या पुराव्यापेक्षा गरीब लोकाचं्या अश्रभमुळे िुझ्या मनाि अचधक न्यायबुद्धी चनमाण न 

झाली िरी करुणा उत्पन्न होऊ दे. 
 
“धचनकाचं्या िेटी आचण नजराणे, िसेि गचरबािें हंुदके आचण चवनवण्या या आड आल्या िरी सत्य 

शोधभन काढण्यािे कामी िभ सारखाि दक्ष राहा. जेथे न्याय घडावयास हवा, िेथेचह अपराधी माणसावर 
कायद्यािा बडगा फार उिलला जाऊ नये. कारण, न्यायाधीशाने दयाळभ असण्यापेक्षा कठोर असणे हा 
काही त्यािा मोठा गुण नव्हे. 

 
“जेव्हा कायद्यािा कठोरपणा सौम्य करावा लागिो, िेव्हा त्यािा हेिभ दया हा असावा–लाि हा 

नसावा.” 
 
“िुझ्या शत्रभिा दावा िुझ्यापुढे असेल िर िभ आपल्या पभवयग्रहावर माि करून वास्िव गोष्टीकडे लक्ष 

दे. 
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“दुसऱ्या माणसाच्या खािर िभ स्विेःच्या िीव्र िावनेने अंध होऊ नकोस. कारण त्यामुळे झालेल्या 
िुकावंर बहुधा काही उपाय नसिो. त्या िुका दुरुस्ि करणे िुझ्या संपत्तीला व कीिीला फार महाग पडेल. 

 
“जेव्हा एखादी संुदर स्त्री िुझ्यापुढे येईल, िेव्हा चिच्या आसवावंरून िभ आपली दृष्टी काढभन घे 

आचण चिच्या चवलापाकडे िभ कानाडोळा कर. चिच्या सुस्काऱ्यामुळे आचण अश्रभमुळे आपली बुद्धी आचण 
सिोटी वाहभन जाऊ नये असे िुला वाटि असेल, िर िभ चिच्या अजािा चविार शािंपणे करण्यासाठी काही 
वळे घे. 

 
“ज्याचं्या अपराधामुळे िभ त्यानंा प्रत्यक्ष चशक्षा करणार असशील, त्यािंी कनदा शब्दानंी करू नकोस. 

िी चशक्षा त्या दुजयनानंा पुरेशी असिे. िीि अपशब्दािी िर कशाला? 
 
“गुन्हेगाराचं्या खटल्यािें वेळी आरोपीचवषयी दे्वषिाव न बाळगिा श्य चििका चविार कर. 

आरोपीला काही संरक्षण नसिे आचण आपल्या भ्रष्ट व दुष्ट स्विावाला बळी पडण्यािा त्याला मोह होिो, हे 
लक्षाि घेऊन िभ. त्यािेवर दया आचण अनुअनुकंपा दाखव. कारण ईश्वरािे सारे गुण सारखे असले, िरी 
त्याच्या न्यायबुद्धीपेक्षा त्यािी दयाबुद्धी आपल्या दृष्टीने अचधक आकषयक चन आनंददायक असिे. 

 
“सँको, हे चनयम िभ पाळलेस िर िुला दीघय आयुष्ट्य, शास्वि कीिी, पभणय पाचरिोचषक आचण 

अवणयनीय सौय प्राप्ि होईल. मग िभ आपल्या मनीच्या इच्छेप्रमाणे आपल्या मुलािंी आचण नािवािंी लग्ने 
लावशील. त्यानंा कोणत्याही हुद्यािी गरज पडणार नाही. सवय लोकामध्ये िभ चप्रय होशील आचण िुझे आयुष्ट्य 
शाचंि–समाधानाि जाईल. िुला िागंले चन पभज्य वाधय् य प्राप्ि होऊन मग मृत्यु येईल, िेव्हा िुझ्या 
नािवडंािी मुले आपल्या कोवळ्या लुसलुशीि हािानंी िुझे डोळे झाकिील. 

 
“आिापयंि मी िुला िुझ्या मनाच्या कल्याणासाठी आचण अलंकारासाठी काही आदेश चदले, आिा 

िुझे शरीर िभषचवण्यासाठी मी ज्या सभिना देणार आहे, त्याकडे लक्ष दे.” 
 

⊡ ⊡ 
  



 

 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ४३ 
 

सँको पँझा याला डॉन णिक्झोट याांनी केलेल्या  
उपदेिाचा उत्रािण 

 
अशा प्रकारे डॉन चक्व्झोट यानंी आपल्या सेवकाला जो बोध केला, त्यावरून िे असामान्य 

िािुयािे आचण उत्तम नीचिमते्तिे गृहस्थ असाविे असे कोणास वाटणार नाही? मात्र आम्ही या इचिहास–
गं्रथाि वारंवार साचंगिल्याप्रमाणे, चशलेदारीच्या थोड्याही उल्लेखाने साऱ्या गुणािें मािेरे होई आचण त्यािंी 
बुद्धी गढभळ होई. त्याचशवाय इिर सवय बाबिीि त्यािंी चनणायक बुद्धी अगदी स्वच्छ असे आचण त्यािंी 
आकलनश्िी अत्यंि िीव्र असे. त्यामुळे क्षणोक्षणी त्यािंी कृत्ये त्याचं्या बुद्धीला बदनाम करीि आचण 
त्यािंी बुद्धी त्याचं्या कृत्यानंा बदनाम करी. पण त्यानंी सँकोला मोज्या शब्दाि जे आदेश चदले, त्यावरून 
िे रम्य कल्पनाश्िीिे प्रि ुअसल्यािे चदसिे. त्यािंी न्यायबुद्धी आचण कल्पनाचवलास यािंा संगम समान 
प्रमाणाि झालेला चदसिो. त्यािें सारे सचद्विार आपल्या मनाि नोंदचवण्यािी आचण कृिीि उिरचवण्यािी 
आशा बाळगभन सँकोने त्याचं्या बोलण्याकडे पुष्ट्कळि अवधान चदले. त्याचं्या उपदेशामुळे आपण आपले 
कियव्य, एकाद्या सन्माननीय माणसाप्रमाणे, बजावभ शकभ , याचवषयी त्याला काडीमात्र शकंा नव्हिी. 

 
डॉन चक्व्झोट पुढे म्हणाले, “िुझ्या शरीराच्या आचण कुटंुबाच्या व्यवस्थेसंबधंी माझी पचहली आज्ञा 

म्हणजे स्वच्छिा. िुझी नखे काढीि जा. काही लोक िी वाढचविाि, िसे करू नकोस. लाबं नखामुळे 
हािािे सौंदयय वाढिे, असे त्यानंा त्याचं्या मभखयपणामुळे वाटिे आचण मग िी माणसाच्या नखापेक्षा 
जनावराच्या पंज्यासारखी चदसिाि. िे दृश्य घाणेरडे आचण िेसभर आहे. 

 
“िुझे कपडे अंगावर घट्ट बसलेले असाविे. कारण सैल िोंगळपणा हा बेपवा मनािा द्योिक 

असिो. अथा्  काही धभिय उदे्दशाने ज्युचलयस सीझरप्रमाणे असा िोंगळपणा करणे ही गोष्ट चनराळी. 
 
“एका वषाि आपली चमळकि चकिी होईल यािा चविार शहाणपणाने कर. िुझ्या सेवकानंा गणवशे 

देण्यास िी चमळकि पुरेशी असल्यास िे गणवशे सभ्य आचण चटकावभ असाविे–देखाव्यासाठी िपकेबाज 
नसाविे. िभ िागंली काटकसर केल्यामुळे िुझा पैसा चशल्लक रहाि असेल िर िो गचरबानंा देऊन टाक. 
सहा नोकर ठेवणे िुला श्य असले, िर िीनि ठेव आचण चिघानंा लागणारा पैसा धमाथय खिय कर. त्यामुळे 
िुला परृ्थवीप्रमाणेि स्वगािही नोकर–िाकर चमळिील. आमिे पोकळ बडे लोक असे वागि नाहीि आचण 
म्हणभन त्यानंा स्वगाि नोकर चमळि नाहीि. 

 
“कादें आचण लसभण खाऊन िभ आपला श्वास चबघडवभ नकोस. नाही िर त्या श्वासाच्या दुगंधीमुळे िभ 

शिेकरी आहेस हे प्रगट होईल. 
 
“गंिीरपणे िालाव ेआचण चववकेाने बोलावे. पण जणभ काही आपण आपलेि शब्द ऐकि आहो असे 

कोणास वाटभ  नये, कोणिीही कृचत्रमिा म्हणजे दोषि. 
 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

“दुपारी थोडे जेवावे आचण रात्री त्याहभन कमी जेवाव.े कारण पोट म्हणजे आरोग्यािे कोठार आहे. 
िेथभन सवय शरीराला आरोग्य चमळिे. 

 
“मद्यपान माफक कराव.े कारण दारुडा माणभस कोणिीही गोष्ट गुप्ि राखभ शकि नाही की आपले 

विन पाळभ शकि नाही. 
 
“िोंडाच्या दोन्ही बाजभंनी अन्न िावभन खाऊ नकोस म्हणजे आपले िोंड अन्नाने पुरेपभर िरू नकोस. 

िार मंडळीमध्ये ढेकर न देण्यािी काळजी घे.” 
 
सँको म्हणाला, “ढेकर म्हणजे काय? िो अवघड शब्द मला कळि नाही.” डॉन चक्व्झोटनी उत्तर 

चदले, “ढेकर देणे म्हणजे पोटािभन गुरगुर आवाज िोंडाने काढणे. पण आपल्या िाषेिील हा शब्द अत्यंि 
अथयवाहक व समपयक असला िरी अत्यंि अचप्रय व जंगली आहे. म्हणभन सभ्य माणसे गुरगुरणेऐवजी ढेकर 
देणे हा लॅचटन िाषेिभन घेिलेला शब्द वापरिाि. आिा िो खेडवळ माणसानंा कळि नसला िरी फारसे 
चबघडि नाही. सवयीने आचण वचहवाटीने िो सवांना कळभ लागेल आचण पचरचिि होईल. अशा नवनव्या 
शब्दामुळेि िाषा समृद्ध होिाि. बहुजनसमाज असे शब्द वापरिो आचण वचहवाटीने िे शब्द िाषेमध्ये रूढ 
होिाि.” 

 
सँको म्हणाला, “बरोबर आहे. आपल्या साऱ्या उपदेशापैकी मी हा उपदेश कधीि चवसरणार नाही. 

कारण माझ्या पोटािभन प्रिडं गुरगुर होि असिे.” डॉन चक्व्झोटनी उत्तर चदले, “ढेकर देिो म्हण, गुरगुर 
होिे असिे म्हणणे सोडभन दे.” सँको म्हणाला, “ठीक आहे. आपण म्हणिा िसेि होऊ दे. ढेकर हा शब्द मी 
नक्की लक्षाि ठेव.” 

 
चशलेदारजी म्हणाले, “सँको, दुसरी गोष्ट म्हणजे िुझ्या नेहमीच्या बोलण्याि म्हणींिी रेलिेल करू 

नकोस. िुला िसे करण्यािी नेहमी सवय आहे. म्हणी म्हणजे संचक्षप्ि आचण सारिभि विने होि हे खरे, पण 
िभ त्यािंा एवढा मोठा गठ्ठा आपल्या िाषणाि आरपार फेकभ न देिोस की िी सारी विने मभखयपणािी वाटभ  
लागिाि.” 

 
सँको म्हणाला, “हाय! हाय! महाराज, माझा हा रोग एकटा ईश्वरि बरा करू शकेल. एका गं्रथाि 

माविील त्यापेक्षा अचधक म्हणी माझ्या संग्रही आहेि. जेव्हा मी बोलभ  लागिो िेव्हा त्या माझ्या ओठावर 
इि्या वगेाने आचण गदीने धावभन येिाि की, त्यापैकी प्रथम कोणी प्रगट व्हाव ेयाचवषयी त्याचं्यामध्ये िाडंण 
लागिे. म्हणभन माझी जीि त्या म्हणी श्य चिि्या जलदीने बाहेर टाकीि असिे. प्रथम आलेली म्हण 
प्रथम बाहेर पडिे. त्याि माझा काही हेिभ नसिो. पण यापुढे मी माझ्या ओठावर पहारा ठेवीन आचण त्यािभन 
एकाही म्हणीला बाहेर जाऊ देणार नाही. माझ्या अचधकार–पदाच्या गािंीयाला शोििील िेवढ्याि म्हणी 
िी िोंडािभि बाहेर काढीन. “श्रीमंिाच्या घरी, िटकन पसरिाि िादरी, जेथे धान्याच्या राशी, िेथे पाहुणे 
उपाशी.” कोणिाही दोष दाखचवला गेला नाही िोपयंि िो दोष नव्हे. घंटेखाली उिा रहाणारा सुरचक्षि 
असिो. आपली िाकरी िुम्ही खाल्ली िर िी िुमच्याजवळ राहणार नाही, संग्रह करणे हा काही त्रास नाही.” 

 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िालभ  दे, िालभ  दे, चमत्रा, िुझे टाके घालण्यािे काम िालभ  दे. म्हणींवर 
म्हणी रिण्यािे काम िालभ  दे. अरे माणसा, साऱ्या म्हणी ओकभ न टाक. येथे कोणी येि नाही. माझी आई 
मला िाबकाने मारिे आचण मी गाडींवर िाबभक मारिो. प्रत्येक चठकाणी म्हणीिे िऱ्हाट वळण्यािे िभ सोडभन 
दे. जुन्या म्हणींिे पुराण सागंण्यािी िभक िभ नेहमी करीि असिोस. पण गेल्या वषीच्या बफाप्रमाणे त्यािंा 
काही उपयोग नसिो. सँको, माझे म्हणणे नीट लक्षाि घे. म्हणींिा उपयोग करणे मी चनचषद्ध मानीि नाही, 
पण त्यािंी अशी चखिडी करण्याने आचण गोंधळ करण्याने सारे संिाषण खोटे आचण चिकार वाटभ  लागिे. िभ 
िसे करिोस. म्हणींमागभन म्हणी केसाने बाधंभन िभ फरफटि आणिोस आचण फेकभ न देिोस. 

 
“िभ जेव्हा घोड्यावर बसशील, िेव्हा आपले सारे शरीर घोड्याच्या ढंुगणावर झोकभ न देऊ नकोस 

आचण आपले पाय िाठ ठेवभ नकोस चन घोड्याच्या पोटापासभन िे फाकवभ नकोस. आपण अजभन डॅपलवर 
बसलो आहो असे समजभन िभ आपले पाय सैल सोडभ  नकोस. कारण घोड्यावर बसण्याच्या ऐटीवरून चन 
रुबाबावरून हा माणसभ मोिद्दार आहे की सभ्य हे कळभन येिे. झोप माफक घे. कारण जो माणभस सभयाबरोबर 
उठि नाही त्यािा बहुिेक सारा चदवस वाया जािो. चशवाय सँको, हे लक्षाि ठेव की, उद्योगशीलिा ही 
िाग्यािी जननी आहे. उलट, आळशीपणामुळे कोणिेही िागंले व सचदच्छेिे कायय िडीस जाि नाही. 

 
“आिा समारोपादाखल मी िुला जो उपदेश करणार आहे, िो िुझ्या शरीरशोिेला अनुलक्षभन 

नसला िरी िभ आपल्या स्मृिीि कायमिा कोरून ठेव. मी आिापयंि िुला केलेल्या उपदेशाइिकाि हाही 
उपदेश िुला लािदायक होईल, असे मला वाटिे. आचण िो उपदेश हा– 

 
“कोणिेही िाडंण अंगावर घेऊ नकोस. घराण्याच्या मोठेपणाचवषयीच्या कोणत्याही वादािा चनणयय 

करू नकोस. कारण िुलना केली की एक दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरिो. िभ ज्याला कचनष्ठ ठरचवशील िो िुझा दे्वष 
करील. पण ज्याला िभ श्रेष्ठत्त्व देशील, िो स्विेःला िुझा उपकृि मानणार नाही. 

 
“पोशाखासंबंधी सागंावयािे िर, घट्ट पायजमा आचण पायमोजे, लाबं कोट आचण त्याहभन लाबं असा 

अंगरखा घालीि जा. घोट्यापाशी रंुद असलेले पायजमे ककवा सैल पायमोजे घालण्यास मी िुला सांगि 
नाही. कारण, िे योद्धयानंा ककवा व्यापाऱ्यानंा शोिि नाहीि. 

 
“चमत्रा सँको, यावळेी मी िुला करावयािा सारा उपदेश इिकाि! यानंिर िुझ्याकडभन मला काही 

वािा कळली, िर प्रसंगास आचण अडिणीस अनुसरून योग्य िो उपदेश मी िुला देईन.” 
 
सँको म्हणाला, “महाराज, आपण मला जे काही साचंगिले, िे सारे फारि िागंले आहे, उपयु्ि 

आहे आचण कायाला पोषक आहे हे मला िागंले कळिे. पण मी जर िे डो्याि ठेवभ शकलो नाही, िर मी 
सुधारणार कसा? नखे काढण्यासंबंधी आपण मला जे साचंगिले िे मी सहजासहजी चवसरणार नाही. आचण 
माझ्या बायकोिे दफन करण्यािे िाग्य मला लािले िर, पुनेः लग्न करण्यािे बाबिीि आपण चदलेल्या 
सभिना मी चवसरणार नाही. पण बाकीिे सारे िरिाड आचण इिर सटर–फटर गोष्टी याचं्यािील एक 
अक्षरसुद्धा मला आठवणार नाही. गेल्या वषी आकाशाि जमलेल्या ढगािें आकार जसे माझ्या आठवणीि 
राहाि नाहीि, िसेि हे होईल. म्हणभन माझी चवनंिी अशी आहे की, आपण मला हे सारे पाढंऱ्यावर काळे 
करून चलहभन द्या. आिा हे खरे की, मला चलचहिा–वाििा काही येि नाही. पण मी लेखन माझ्या 
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पाद्र्याकडे देईन आचण िो िे प्रसंगानुसार माझ्या डोि्याि ठाकभ न–ठोकभ न बसवील.” डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “हाय रे देवा! राज्यपालाला चलचहिा–वाििा येि नाही हे चकिी कनदास्पद चदसिे! सँको, मी िुला 
हे सागंणे अवश्य आहे की, माणसाने इिके चनरक्षर ककवा अडाणी असणे यािा अथय त्यािे आई–वडील 
अत्यंि गरीब आचण क्षदु्र असले पाचहजेि ककवा त्यािा स्विाव इिका चवचित्र असला पाचहजे की, ज्ञानािे 
ककवा कोणत्याही िागंल्या गोष्टीिे संस्कार िे ग्रहण करू शकि नसेल. अिागी जीवा, मला िुझी दया येिे. 
िुझ्या अंगी खरोखर हा फार मोठा दोष आहे. अरे, चनदान आपले नाव चलचहण्यास िरी शीक.” सँको 
म्हणाला, “अं:, िेवढे मला िागंले येिे. मी माझे नाव चलहभ शकिो. जेव्हा मी आमच्या प्राथयना–मंचदराि 
काम करीि होिो, िेव्हा काही अक्षरे खरडण्यास मी चशकलो. मालाच्या गठ्ठ्ठ्यावंर लोक काही अक्षरे 
चलहीि आचण िी माझ्या नावािीि आहेि असे िे मला सागंि. चशवाय माझा उजवा हाि थोटा आहे, असे 
सोंग मी करीन आचण म्हणभन डाव्या हािाने सही करीन. अहो, मृत्यभचशवाय साऱ्या गोष्टींवर उपाय आहे. 
माझ्या अंगी श्िी असल्यामुळे माझ्या इच्छेस येईल िे काम मी करीन. कारण, अशी म्हणि आहे ना? 
‘ज्यािा बाप न्यायाधीश असिो िो आपल्या खटल्यासाठी न्याय–मंचदराि चनधास्िपणे जािो,’ आचण मी 
राज्यपाल आहे–म्हणजे न्यायाधीशापेक्षा मोठा आहे असे मी समजिो. नव ेराजे, नव ेकायदे. कोणीही यावे 
आचण माझ्याशी डावपेि खेळाव.े िे जर माझ्या िोंडावर माझी कनदा करू लागले, िर मी त्यािंी कनदा 
करीन. िे माझ्याकडे लोकर मागावयास आले, िर मी त्याचं्या अंगावरील लोकर काढभन घेईन. ‘देव कृपा 
करी, सुख त्यािे घरी.’ या जगाि श्रीमंि माणसािंी मभखय विने शहाणपणािी मानली जािाि. म्हणभन मी 
श्रीमंि असल्यामुळे–राज्यपाल असल्यामुळे–त्यािही उदार असल्यामुळे (िसे होण्यािी माझी इच्छा 
आहे.) माझ्या अंगी काहीही दोष राहणार नाहीि, हे आपण लक्षाि घ्या. ‘िुम्ही आपले अंग मधाने माखा 
म्हणजे माशािंा िुटवडा िुम्हाला कधी पडणार नाही.’ माझी म्हािारी आजी म्हणे, ‘माणसाजवळ चजिकी 
संपत्ती असेल, चििके त्यािे स्थान िक्कम असिे.’ ‘माजंराच्या गळ्याि घंटा कोण बाधंणार?” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “पुनेः िभ म्हणींिा गोंधळ पोटिर केलास. छप्पन हजार सैिान िुला आचण 

िुझ्या चिकार म्हणींना आपल्या िाब्याि घेवोि. याक्षणी िभ त्या म्हणी, कादं्याच्या माळेप्रमाणे, एकत्र गुंफीि 
आहेस आचण त्यािें चवष मला िारीि आहेस. मी खात्रीने सागंिो, या दुष्ट म्हणी एखादे चदवशी िुला 
फासावर लटकचविील. िुझ्या बेटावरील लोक त्या म्हणीमुळे िुला अचधकारपदावरून खाली खेििील-
चनदान सवांना उपदं्रव देणारा म्हणभन िुला िे टाळिील. अरे, िभ अज्ञानािा अकय  आहेस! िभ या म्हणी कोठभन 
गोळा करून आणल्यास? आचण त्यािंा वापर करण्यास िुझ्या मठ्ठ डो्याला कोणी चशकचवले? एक म्हण 
जरी उच्चारावयािी आचण योग्य रीिीने वापरावयािी म्हटले िर मी घामाघभम होिो–जणभ काही मी जमीन 
खणीि आहे ककवा धान्य मळीि आहे.” 

 
सँको म्हणाला, “िले धनीसाहेब, चकिी क्षदु्र गोष्टीमुळे आपण धावि–पळि सुटिा? माझ्या 

मालमते्तिा मी कसा उपयोग करावा, याबद्दल सैिानाने का कििा करावी? माझ्याजवळ दुसरी काही 
मालमत्ता नाही. म्हणींमागभन म्हणी हीि मा्झी मालमत्ता–माझा सारा साठा. आिा िार म्हणी माझ्या 
िोंडािभन बाहेर पडण्याच्या बेिाि आहेि. एखाद्या टोपलीि फळे िरगच्च िरलेली असावीि, िशा माझ्या 
डो्याि म्हणी साठलेल्या आहेि. पण आिा आळीचमळी. मौन हेि आिा माझे नाव.” 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “छेेः, मी िुला बडबड्या व वटवट्या म्हणेन. िभ हट्टी-गस्प्पष्ट 

आहेस, पण आपल्या चवषयाला अनुरूप अशा ज्या िार संस्मरणीय म्हणी िुझ्या ओठावर घोळि आहेि त्या 
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मी आनंदाने ऐकेन. माझी स्मृिी बरीिशी िागंली आहे. िरी पण मला एकही म्हण आठवि नाही.” सँको 
म्हणाला, “महाराज, या म्हणींपेक्षा िागंल्या म्हणी दुसऱ्या कोणत्या असिील? ‘दोन दुधाच्या दािामध्ये िभ 
आपले आंगठे कधी ठेवभ नकोस,’ ‘जेव्हा एखादा माणभस िुम्हाला म्हणिो, ‘माझ्या बायकोशी िुला काय 
करायिे आहे? िभ माझ्या घरािभन िालिा हो,’ िेव्हा िभ काहीही उत्तर देऊ नयेस.” आणखी एक म्हण 
‘गाडगे दगडावर आपटले काय आचण दगड गाडग्यावर पडला काय? शवेटी गाडगेि फुटणार.’ महाराज, 
या साऱ्या म्हणी िंिोिंि माझ्याशी जुळिाि. राज्यपालाच्या कारिाराि कोणी ढवळाढवळ करू नये. 
केल्यास त्याला पिात्ताप करावा लागेल, हे चनचिि. दोन दुधाच्या दािामंध्ये (िे दुधािे दाि नसभन साधे 
दाि असले िरी िालेल) आपले बोट घालणाऱ्या माणसाला असाि पस्िावा करावा लागिो. दुसरी गोष्ट 
म्हणजे, राज्यपाल काहीही बोलला िरी त्याला कोणी उलटभन बोलिा कामा नये. ‘माझ्या बायकोशी िुला 
काय करावयािे आहे? िभ माझ्या घरािभन िालिा हो,’ असे जर कोणी म्हटले िर, आपण गप्प बसले 
पाचहजे. िसेि हे आहे. ‘गाडगे आचण दगड’ याचं्या म्हणीिा अथय आंधळ्या माणसालाही चदसेल. ज्याला 
दुसऱ्या माणसाच्या डोळ्यािील कुसळ चदसिे, त्याने आपल्या डोळ्यािील मुसळ बाहेर काढले पाचहजे 
म्हणजे लोक असे म्हणणार नाहीि की, गाडगे मड्याला काळे म्हणभन चहणचविे. मेलेल्या बाईलाही चपसभिी 
िीिी वाटिे. चशवाय महाराजानंा हे माहीिि आहे की, शहाण्या माणसाला दुसऱ्याच्या घरी चजिके ज्ञान 
असिे, त्यापेक्षा मभखय माणसाला स्विेःच्या घरी अचधक असिे.” 

 
डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “सँको, िुकिोस िभ. मभखाला कसलेि ज्ञान नसिे–मग िो स्विेःच्या घरी 

असो की दुसऱ्याच्या. कारण मभखयपणाच्या िसुिशुीि पायावर ज्ञानािी िक्कम इमारि कधीि उिारिा येि 
नाही. पण आपण हा संवाद िोडभ  या. िभ जर िागंल्या राज्यपालािे कियव्य पार पाडले नाहीस, िर िो िुझा 
दोष ठरेल. पण त्यािे अपश्रेय मला चमळेल आचण त्यािी मला लाज वाटेल. िरीही मला एवढे समाधान 
राहील की, मला श्य चििका उत्तम आचण अत्यंि उपयु्ि असा उपदेश िुला करण्यािे कियव्य मी केलेले 
आहे. िुझ्या राज्यकारिाराि प्रिभ िुला मागयदशयन करो आचण िुझा उत्कषय होवो. त्या चिकार बेटामध्ये िभ 
साऱ्या गोष्टी उलट्यापालट्या करशील, ही माझी िीिी प्रिभ खोटी ठरवो. िुझ्या अंिरंगािे पभणय ज्ञान मी जर 
ड्यभकला करून चदले, आचण िुझे चगिमीड डोके म्हणजे केवळ म्हणींिे कोठार आचण लुच्चेपणाने िरलेले 
पोिे आहे, असे मी त्यानंा जर पटवभन चदले, िर त्यामुळे िुला त्या बेटािे राज्य चमळण्यास प्रचिबंध होईल. 
पण मला िसे करावयािे नाही.” 

 
सँको म्हणाला, “हे पहा महाराज, या राज्यपदाला मी योग्य नाही असे आपल्याला वाटि असेल, 

िर यापुढे मी त्यािा चविारही करणार नाही. म्हणिाि ना, िसा माझ्या जीवाच्या नखािा िुकडासुद्धा मला 
माझ्या साऱ्या शरीरापेक्षा अचधक चप्रय आहे. मी साधासुधा सँको म्हणभन राहभ शकेन आचण कोंबडी खाणाऱ्या 
राज्यपालाइिकाि लसभण–िाकरीिे जेवण करून मी संिुष्ट राहीन. राव–रंक ककवा उच्च–नीि सवांना 
मृत्यभ आचण चनद्रा समान करिे. माझ्या डोस्याि ही राज्यािी कल्पना प्रथम कोणी घािली हे आपण जरा 
आठवा म्हणजे आपणि िे काम केले आहे असे आपल्याला आढळेल. बेटे आचण राज्यपाल याचं्या 
अचधकाराि काय बसिे हे एकाद्या आंधळ्या पक्ष्यापेक्षा मला जास्ि माहीि नाही. मी राज्यपाल झालो िर 
सैिान माझा कबजा घेईल असा िुमिा िकय  असेल, िर मला साधा सँको राहभन स्वगाि जाऊ द्या. 
राज्यपाल होऊन पािाळाि जाण्यापेक्षा िे िागंले.” 
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डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, िुझ्या या अखेरच्या शब्दामुंळे िभ हजार बेटािें राज्य करण्यास 
लायक आहेस, असे चसद्ध होिे, असे माझे मि आहे. िुझा स्विाव मभळिा िागंला आहे. सुस्विावाचशवाय 
सारे ज्ञान अपभणय असिे. त्या दैवी श्िीवर चवश्वास ठेव आचण सरळ मागापासभन कधीही च्युि होऊ नकोस. 
िुझ्यापुढे जी जी कामे येिील, त्यािंी पभणय माचहिी घे आचण आपला चनिय व हेिु कायम ठेव. न्यायाने वाग. 
ईश्वरािी कृपा नेहमी सदिावावर असिे. आिा आपण िोजनास जाऊ या. कारण ड्यभक आचण डिेस 
आपली वाट पहाि असिील, असे मला वाटिे.  
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प्रकरि ४४ 
 

सँको पँझाला त्याच्या राज्याकडे कसे नेण्यात आले  
आणि डॉन णिक्झोट याांच्यावर त्या णकल्ल्यात कोिते  

णवणचत्र सांकट कोसळले याचा वृत्ाांत 
 
[या इचिहास–गं्रथाच्या परंपरागि वृत्तािंावरून आपल्याला हे कळभन येिे की, या प्रकरणाच्या 

आरंिी मभळ अरबी मजकभ र आचण त्यािे िाषािंर यामध्ये उघड उघड फरक आहे. चसड् हॅमेट याने मभळ 
लेखाि स्विेःवर टीका करण्यािी संधी साधली आहे. डॉन चक्व्झोट व सँको यािंा फ्ि इचिहास 
सागंण्यािे शुष्ट्क व मयाचदि कायय अंगावर घेिल्याबद्दल आचण मनोरंजक व वजनदार असा उपकथािंा व 
चवषयािंरािा मजकभ र चलचहण्यािे स्वािंत्र्य स्विेः गमावल्याबद्दल त्याने स्विेःवरही टीका केलेली आहे. 
आपली कल्पनाश्िी, आपला हाि आचण आपली लेखणी एकाि चवषयाला बाधंभन टाकलेली आहेि आचण 
आपल्या कल्पना काही थोड्या पात्राचं्याि िाषणापुरत्या मयाचदि आहेि, ही अडिण दभर करण्यासाठी 
त्याने या इचिहासाच्या पभवाधाि ‘असंिुष्ट चपशाच्च’ व ‘बचंदवान’ अशा कादंबऱ्या समाचवष्ट केल्या. अथािि 
त्या मभळ कथानकापासभन अगदी वगेळ्या होत्या. त्या िागाि त्याने ज्या इिर गोष्टी साचंगिल्या त्या डॉन 
चक्व्झोट याचं्या कायाच्या कके्षि सहजि पडिाि आचण म्हणभन त्यानंा या गं्रथाि स्थान चमळणे अवश्य आहे. 
िसेि त्या गं्रथकाराने आपले असे मि नमभद केले आहे की, डॉन चक्व्झोट याचं्या साहसी कृत्याकडे 
वािकािें पुष्ट्कळसे लक्ष वधेले जाणे स्वािाचवक आहे आचण वरील कादंबऱ्यािें स्वागि वािकवगय 
उदासीनपणे करील–ककवा चनदान त्यावर वरवर नजर टाकील, पण त्यािंी कृचत्रम रिना अगदी उघड 
असली िरी वािकाचं्या ध्यानी येणार नाही. डॉन चक्व्झोट याचं्या वडेपटपणािा ककवा सँकोच्या 
आगाऊपणािा िाग मधभनमधभन न येिा त्या कादंबऱ्या स्विंत्रपणे प्रचसद्ध झाल्या असत्या, िर िो कृचत्रमपणा 
उघडकीस आला असिा. म्हणभन गं्रथकाराने या उत्तराधाि साऱ्या पृथक् व स्विंत्र गोष्टी गाळल्या आहेि. 
फ्ि मुय कथानकािभन सहजगत्या चनघणाऱ्या उपकथानकािंा त्याने समावशे केला आहे. त्या उपकथाही 
क्वचििि आलेल्या आहेि आचण श्य चिि्या गािंीयाने चनवचेदलेल्या आहेि. गं्रथकाराने स्विेःला अशी 
संकुचिि मयादा घालभन घेिली असल्यामुळे आचण आपली बुद्धी व इिर गुण सीचमि केले असल्यामुळे व 
प्रस्िुि गं्रथाच्याि चवषयाला आपली सारी बुद्धी (अन्य चवशाल चवषय हािाळण्यािी चििी पात्रिा 
असिानाही) वाचहलेली असल्यामुळे या गं्रथािे महत्त्व वाढेल असे त्याला वाटिे. म्हणभन आपण जे चलचहले, 
त्यापेक्षा आपण जे चलचहण्यािे टाळले, त्याबद्दल आपली प्रशसंा होईल, असे त्याला वाटिे. यानंिर त्याने 
आपले इचिहास–कथन पुढीलप्रमाणे िालभ  केले आहे–] 

 
जेवण आटोपल्यावर डॉन चक्व्झोट यानंी आपल्या िोंडी सभिना एका कागदावर चलहभन सँकोला 

चदल्या आचण त्या कोणाकडभन िरी वािभन घेण्यास बजावले. पण त्या सभिनािंा कागद हािी पडिो न पडिो 
िोंि त्या सेवकाच्या हािािभन िो खाली पडला–आचण पडला िो नेमका ड्यभकच्या हािाि. िे त्याने 
डिेसला साचंगिले. िेव्हा त्या दोघानंा वाटले, डॉन चक्व्झोट यािंा समंजसपणा व स्वैरपणा याचं्या 
चमश्रणािे कौिुक करण्यास ही नवी संधी आपल्याला चमळाली आहे. आपली चवनोदी योजना पुढे 
िालचवण्यासाठी त्यानंी त्या चदवशी दुपारी सँकोला योग्य िो लवाजमा देऊन त्याच्या राज्याकडे रवाना 
केले. िे राज्य कोठेही असले िरी सँकोच्या दृष्टीने बेटि होिे. 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

या नव्या व्यभहािी व्यवस्था ड्यभकच्या एका कारिाऱ्याकडे सोपचवली होिी. िो अचधकारी थटे्टखोर 
स्विावािा होिा. एखादी मजेदार योजना सुरू करण्यािे िािुययि त्याच्या अंगी होिे असे नव्हे, िर िी 
अंमलाि आणण्यािा शहाणपणाही त्यािे अंगी होिा. हे दोन्ही गुण एकत्र आले म्हणजे मोठा सुखद संगम 
साधला जािो. मात्र सदचिरुिी संिाळल्याचशवाय कोणिीही योजना खरोखर सुखद होि नाही. यापभवी 
त्याने सरदारीण चरफाल्डीिे सोंग अत्यंि यशस्वीपणे घेिले होिे आचण सँकोशी कसे वागावे यासंबधंी 
आपल्या धन्याने चदलेल्या सभिनािें पालन इिके िोख केले होिे की, त्यािे कोणालाही आिययि वाटावे. 
आिा घडले िे असे की, सँकोने त्या अचधकाऱ्यावर आपली नजर टाकिाि त्याला िास झाला की, आपण 
चरफाल्डीिाि िेहरा पहाि आहोि. म्हणभन आपल्या धन्याकडे वळभन िो म्हणाला, “येथे ड्यभकिा जो 
कारिारी आहे त्यािे िोंड थेट लेडी चरफाल्डीसारखे आहे असे मी म्हणिो. िे आपल्याला मान्य नसेल िर 
सैिान मला खाऊन टाको.” डॉन चक्व्झोटनी त्या अचधकाऱ्याकडे अत्यंि बारकाईने पाचहले आचण त्यािे 
नखचशखािं चनरीक्षण केले व िे म्हणाले, “सँको, या गोष्टीिा चनणयय करण्यासाठी िुला सैिानाच्या िोंडी 
जाण्यािी गरज नाही. त्या दोघािें िेहेरे अगदी सारखे आहेि हे मला चदसिे. िरीसुद्धा हा कारिारी आचण 
िी चनराश मचहला एकि असभ शकणार नाहीि. कारण त्यामुळे फार मोठा घोटाळा होईल. चकिकट आचण 
अवघड अशा शकंा–कुशकंामध्ये आपण सापडभ  आचण त्यािंी ििा ककवा छाननी करण्यास आिा आपल्याला 
वळे नाही. चमत्रा. या दुष्ट जादभटोण्याच्या प्रिावािभन मु्ि होण्याइिकी आपली चनष्ठा उत्कट नाही हे िभ 
लक्षाि घे.” सँको म्हणाला, “महाराज, आपल्याला वाटि असेल की मी िेष्टा करीि आहे. पण आत्ताि 
त्याने आपले िोंड उघडले िेव्हा त्यािे शब्द माझ्या कानावर पडले असिाना मला वाटले, मडॅम 
चरफाल्डीिाि स्वर माझ्या कानाि घुमि आहे. पण आिा मी गप्प रहािो–काही बोलि नाही–मात्र माझा 
संशय खरा की खोटा हे शाधभन काढण्यासाठी मी त्याच्या हालिालीवर नजर ठेवीन.” डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “ठीक आहे. िसे कर. या बाबिीि िभ जे जे शोध लावशील िे आचण िुझ्या राज्यािील इिर घटना 
मला कळचवण्यास िुकभ  नकोस.” 

 
शवेटी सँको असंय माणसािंा लवाजमा घेऊन चनघाला. त्याच्या अंगावर लाबं झगा होिा आचण 

आि इिर कपड्यावर एक पाढंरा डगला व डो्यावर टोपी होिी. िो एका नर–खेिरावर आखभड चरचकबीने 
बसला होिा. ड्यभकच्या हुकुमावरून त्याच्यामागे डॅपलला नेले जाि होिे. एखाद्या दरबारी घोड्याप्रमाणे 
डॅपलच्या िोंडी लगाम व पाठीवर खोगीर घािलेले होिे आचण त्यावर िपकेबाज रेशमी झुली टाकलेल्या 
होत्या. िे पाहभन सँकोला इिका आनंद वाटला की, त्याच्याकडे पाहण्यासाठी िो वारंवार मागे वळभन पाही. 
िेव्हा त्याला इिके सुख वाटि होिे की, जमयनीच्या सम्राटाशीही त्याने आिा आपल्या नचशबािी 
अदलाबदल केली नसिी. िेथभन चनघिाना त्याने ड्यभक व डिेस याचं्या हािािें िुबंन घेिले व आपल्या 
धन्यािे आशीवाद चमळचवले. त्यावळेी डॉन रडभ  लागले आचण सँको िर खभप वळे ओ्साबो्शी रडभ  लागला. 

 
वािकहो, आिा त्या थोर राज्यपालाला शािंिेने जाऊ द्या आचण आपण त्यािा प्रवास सत्वर पभणय 

होवो अशी इच्छा करू या. त्यािा राज्यकारिार जेव्हा सुरू होईल िेव्हा िुम्हाला हसभ येईल. िोपयंि आपण 
त्याि रात्री त्याच्या धन्याच्या नचशबी काय आले हे पाहभ या. त्यामुळे िुम्हाला मोठे हसभ लोटणार नसले, िरी 
िुमिे ओठ आि जािील आचण माकडाप्रमाणे िुम्ही आपले दाि दाखवाल. त्याच्या पराक्रमािे वैचशष्ट्ट्य हेि 
की, त्यामुळे आियय ककवा मौज नेहमी वाटि असिे. 

 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

या इचिहासाि असे नमभद केले आहे की, सँकोच्या प्रयाणानंिर लगेि डॉन चक्व्झोट यानंा त्यािा 
चवरह जाणवभ लागला. त्याचं्या आटो्याि असिे िर त्यानंी आपला अचधकार गाजवभन त्यािे चनयोचजि 
कायय त्याच्यापासभन चहरावभन घेिले असिे. त्यािंी अस्वस्थिा पाहभन आचण त्याचं्या चखन्निेिे कारण 
समजावभन घेण्यािी इच्छा असल्यामुळे, डिेसने त्याना साचंगिले, “सँकोच्या चवयोगामुळे आपण जर इिके 
अस्वस्थ झाला असाल, िर त्याच्या जागी आपण सागंा्ल िी सेवा करण्यास, मी पुरेसे सेवक आचण िरुणी 
पाठवीन.” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “बाईसाहेब, हे खरे आहे. सँकोच्या चवयोगामुळे मी काहीसा 
अस्वस्थ झालो आहे. पण माझ्या सध्याच्या अस्वस्थिेिे दुसरेि एक िक्कम कारण आहे. राणीसाहेबानंी 
माझ्यावर ज्या कृपा–प्रसादािंा वषाव केला आहे, त्यािंा स्वीकार करण्यािे मी नाकारिो यािी क्षमा 
असावी. ज्या सचदच्छेने आपण माझ्यावर हे सारे अनुग्रह केले आहेि, चििाि िेवढा स्वीकार मी करिो. 
यापुढे मला अचिलाषा आहे िी फ्ि, मी माझ्या खोलीि एकटाि राहभन स्विेःिा सेवक होण्यास 
राणीसाहेबानंी मला अनुज्ञा द्यावी, हीि आहे.” डिेसने उत्तर चदले, “महाराज, मी आपली क्षमा मागिे. 
आपण एकटे रहाव ेयाला मी संमिी देऊ शकि नाही. गुलाबाप्रमाणे फुलणाऱ्या िार दासी आपल्या सेवेस 
चसद्ध आहेि,” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “त्या मला गुलाबासारया वाटणार नाहीि–माझ्या बुद्धीला 
टोिणारे िे काटे वाटिील. त्या जर माझ्या खोलीि आल्या िर त्यानंा चखडकीिभन उडी मारून बाहेर जावे 
लागेल. माझ्यासारया नालायक माणसावर आपण आपल्या अनुग्रहािंी जी रास रिली आहे, चिच्यावर 
कळस िढचवण्यािी आपली इच्छा असेल िर मी आपली चवनवणी करिो की, मला एकट्याला मोकळे 
सोडा आचण माझ्या हािानंी माझी सेवा करू द्या. बाईसाहेब, माझ्या खोलीच्या दारािभन कोणत्याही वासना 
आि चशरिा कामा नयेि. कारण माझ्या खोलीच्या कििी या नेहमी माझ्या पाचवत्र्याच्या िटबदंी ठरलेल्या 
आहेि. आपण माझ्यावर चकिीही औदायािा वषाव केला, िरी मी माझ्या या चनयमािे उल्लंघन कधीि 
करणार नाही. थोड्याि म्हणजे, दुसऱ्या कोणी माणसाने माझ्या अंगावरील कपडे उिरचवण्यापेक्षा मी 
रात्रिर िसाि पडभन राहीन.” 

 
डिेस म्हणाली, “उमद्या चशलेदारा, पुरे, पुरे. मी माझा आग्रह सोडिे. आपल्या एकािंािा िगं 

करण्यास एखादी आगंिुक दासीि काय, पण एखादी गुणगुणणारी माशीसुद्धा येिा कामा नये असे हुकभ म मी 
सोडिे. सभ्यिेिे उल्लंघन ज्यामुळे डॉन चक्व्झोट यानंा करावे लागेल, अशी कोणिीही गोष्ट मी त्याचं्यावर 
लादणार नाही. माझा िकय  बरोबर असेल िर ज्या अनेक गुणानंी िे अलंकृि आहेि, त्यामध्ये चवनय हा 
त्यािंा अनन्यसाधारण गुण आहे. म्हणभन महाशय, आपले मजीप्रमाणे आचण आपल्या इच्छेस येईल िेव्हा 
आपण आपल्या अंगावर स्विेः कपडे िढवा ककवा उिरवा. िुम्हाला कोणािाही उपद्रव होणार नाही. 
नैसर्मगक चवधीसाठी िुम्हाला आपल्या खोलीिे दरवाजे उघडण्यािी पाळी येऊ नये म्हणभन, िुमच्या खोलीि 
रात्रीच्या वळेी िुम्हाला ज्या ज्या वस्िभ लागिील त्या सवय ठेवण्यािी काळजी घेिली जाईल. 
आपल्यासारया पराक्रमी, पचवत्र व एकचनष्ठ चशलेदारजींिे पे्रम चजने आपल्या गुणानंी संपादन केले आहे, 
िी टोबोसोिी महान डल्सीचनया सहस्त्रयुगे जगो आचण अचखल परृ्थवीिलावर चििी कीिी फैलावो. कृपाळभ 
परमेश्वराने आमिे राज्यपाल सँको पँझा याचं्या मनाि आपली चशक्षा सत्वर पभणय करण्यािे आणाव ेम्हणजे 
एवढ्या महान मचहलेिे सौंदयय पुन्हा चवस्स्मि जगाच्या दृष्टीस पडेल.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “बाईसाहेब, 
आपल्याला शोिेल असेि आपण बोलला. आपल्यासारया सवोत्तम स्त्रीच्या िोंडभन स्विेःच्या िलेपणाला व 
उदारपणाला शोििील असेि शब्द बाहेर पडणार. आपल्यासारयानंी प्रशसंा केल्यामुळे डल्सीचनयाला 
चवशषे सुख वाटेल हे खचिि. जगािील उत्तमोत्तम व्त्यानंी चििी थोरवी लोकापंुढे माडंली असिी, 
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त्यापेक्षा आपल्यासारया राणीसाहेब चिच्या स्िुचिपाठक झाल्या म्हणभन चििी प्रचिष्ठा खचिि उंिावली 
आहे.” 

 
हा संवाद बाजभस सारून डिेस म्हणाली, “महाशय, रात्रीच्या िोजनािी वळे झाली. माझे स्वामी 

आपली वाट पहाि आहेि. िला िर मग िोजनाला. म्हणजे आपण योग्य वळेी झोपी जाल. कारण काल 
आपण कॅन्डायापयंि जो दीघय प्रवास केला, त्यामुळे आपण अद्याप थकलेले असाल.” डॉन चक्व्झोटनी 
उत्तर चदले. “बाईसाहेब, खरे सागंायिे िर मला थकवा मुळीि वाटि नाही. कारण ्लॅस्व्हलेनोपेक्षा अचधक 
जलदीने जाणाऱ्या पण सुखाने नेणाऱ्या दुसऱ्या घोड्यावर मी कधीि बसलेलो नाही, हे मी आपल्याला 
शपथेवर सागंिो. असा वगेवान आचण शािं घोडा सोडण्यास मॅलॅमब्रभनो का ियार झाले आचण अशा प्रकारे 
त्याला जाळभन टाकण्यासही का प्रवृत्त झाले, यािी मला कल्पना करिा येि नाही.” डिेस म्हणाली, “यािे 
कारण असे मानले पाचहजे की, सरदारीण चरफाल्डी आचण चिच्या सेचवका यानंाि नव्हे िर, इिर पुष्ट्कळ 
लोकानंा त्याने जो अपाय केला. त्यामुळे त्याला दुेःख वाटले. जादभगार व माचंत्रक म्हणभन त्याने जी पुष्ट्कळ 
दुष्ट्कृत्ये खचिि केली असिील, त्यािा पिात्ताप झाल्यामुळे आपल्या दुष्ट व्यवसायािी साधने नष्ट करण्यािी 
इच्छा त्याला झाली असावी. त्यािील मुय साधन म्हणजे ्लॅव्हॅचलनो, िे त्याने िस्मसा्  केले. त्या 
यंत्राच्या साहाय्याने िो सवय जगिर िटकला होिा. कदाचिि असेही कारण असभ शकेल की, डॉन 
चक्व्झोटसारखा महापुरुष ज्याच्यावर स्वार झाला, त्या घोड्यावर बसण्यास दुसरा कोणिाही माणभस 
लायक नाही असे त्याला वाटले असाव.े म्हणभन त्याने त्या घोड्यािा चवध्वसं केला. त्यामुळे, आचण त्याने 
उिारलेल्या िमयपटावरील लेखाने, आपले शौयय शाश्वि स्वरूप पावले आहे.” 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी डिेसला प्रचि-धन्यवाद चदले. िोजनोत्तर िे आपल्या खोलीि गेले. आपल्या 

सेवसे कोणी येऊ नये असे त्यानंा वाटि होिे. चशलेदारीिा िुरा आचण आदशय अशा अमचॅडसिी चनष्ठा त्यानंी 
आपल्या मनिक्षपुुढे चकत्ता म्हणभन ठेवली होिी. आचण म्हणभन आपल्या डल्सीचनयाला त्यानंी जी चनष्ठा अपयण 
केली होिी, चिला धो्याि आणणारा कोणिाही मोहािा प्रसंग आपल्यावर येऊ नये असे त्यानंा वाटि 
होिे. म्हणभन िे खोलीि गेल्यावर त्यानंी खोलीिे दार बदं केले आचण दोन मेणबत्त्याचं्या उजेडाि आपल्या 
अंगावरिे कपडे स्विेः उिरले. पण काय सागंावे? अशा थोर माणसावर कधी ओढवभ नये असे दुिाग्य 
त्यािेंवर ओढवले. आपले पायमोजे ओढभन काढण्यािा प्रयत्न िे करीि असिाना एका पायमोज्यावरिे 
िोवीस टाके उसवल्यािे त्यानंा चदसले. त्यामुळे िो पायमोजा जाळीदार चखडकीसारखा चदसि होिा. 
त्याचं्या स्वच्छिेला कमीपणा आणण्यासारखे त्याि काही नव्हिे, िरी पण या िल्या चशलेदारजींना फार 
दुेःख झाले. चहरव्या रेशमािा िुकडा चमळचवण्यासाठी त्यानंी त्यावळेी औंसिर िादंी चदली असिी. ‘चहरव े
रेशीम’ असे मी म्हणिो, ह्यािे कारण त्यािें पायमोजे चहरव ेहोिे. 

 
येथे बेनेनगेलीला पुढील उद्धगार काढल्याचशवाय रहावले नाही, “दाचरद्र्या! अरे दाचरद्र्या! िुला 

‘महान दैवी देणगी’ म्हणभन कोडोव्हा या महाकवीने का संबोचधले? मी मभर असलो िरी पुष्ट्कळ चििन 
लोकाशंी माझे जे बोलणे झाले आहे त्यावरून मला असे कळले आहे की, पाचवत्र्याि औदायय, नम्रिा, श्रद्धा, 
आज्ञाधारकिा व दाचरद्र्य यािंा समावशे होिो. दचरद्री असिानाही जो माणभस संिुष्ट राहभ शकिो, त्याला 
ईश्वराच्या चवचशष्ट कृपेिे पाठबळ चमळालेले असिे. िसे नसेल िर, वरील गुणाचं्या यादीि समाचवष्ट झालेले 
दाचरद्र्य म्हणजे मनोवृत्तीिे दाचरद्र्य होय. त्यामुळे आपल्याला वाटिे, या जगािील वस्िभंिा उपिोग त्या 
आपल्या नाहीि असे समजभन घ्यावा. हे दुसऱ्या प्रकारिे जे दाचरद्र्य आहे िे फार घािुक आहे. त्याचवषयीि 
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मी आिा बोलि आहे. इिर लोकापेंक्षा सज्जनावर आचण कुलीन माणसावर या दाचरद्र्यािा आघाि का 
व्हावा? त्यामुळे त्याला आपले जोडे चशवाव ेलागिाि आचण आपल्या फाट्या बडंीला, कोठे रेशमािे िर 
कोठे केसािे चठगळ लावावे लागिे आचण कािेिी बटणे चशवावी लागिाि. त्यामुळे त्यािें दैन्य अचधकि 
उघड होिे. त्याचं्या गळ्यािोविालिा कापडी गजरा चिकार रंगािा असिो आचण त्याला सुरकुत्या 
पडलेल्या असिाि–खळ न लावलेल्या घाणेरड्या ल्िरािंा गजरा त्यानंा का घालावा लागिो? (यावरून 
िुमच्या लक्षाि येईल की, खळ व कपडा यािंा उपयोग चकिी प्रािीन काळापासभन केला जाि आहे.) 
आपली प्रचिष्ठा राखण्यासाठी ज्या दचरद्री सज्जनाला स्विेःिी उपासमार करावी लागिे, दुेःखाने जीवन 
कंठाव ेलागिे ककवा आपल्या लहानशा एकाकी खोलीि कोणाला नकळि उपास काढाव ेलागिाि आचण 
नंिर श्य चििका िागंला मुखवटा धारण करून व आपले दाि उगीिि कोरीि जो बाहेर येिो, अशा 
माणसािे चजणे चकिी लाजीरवाणे! त्यािे वियन म्हणजे सन्माननीय दंि होय! िागंला व्यायाम करण्यािी 
गरज ज्यामुळे लागिे, असे सकस अन्न त्याला िधीि खावयास चमळि नाही. खरोखर िो माणभस चकिी 
दुेःखी की, ज्यािी प्रचिष्ठा सदैव धो्याि असिे, ज्याच्या जोड्याला चदलेले चठगळ सारे लोक एक मलै 
अंिरावरून पहाि आहेि असे त्याला वाटिे, ज्याच्या कपाळीिा घाम त्याच्या जुन्यापुराण्या मळलेल्या 
टोपीने शोषला जािो, ज्यािे कपडे अगदी िुटपुजें असिाि आचण ज्याच्या उपाशी पोटाि िकेुिी आग 
िडकलेली असिे!” 

 
असे सारे चखन्न चविार डॉन चक्व्झोट याचं्या मनाि, त्याचं्या पायमोज्यािील चछद्रामुळे नव्याने 

उसळले; पण आपल्या मनाच्या समाधानासाठी त्यानंी असा चविार केला की, सँकोने आपल्याला ज्या 
सपािा ठेवल्या आहेि, त्या आपण उद्या घालभ  म्हणजे झाले. 

 
साराशं चखन्न व जड अंिेःकरणाने िे झोपी गेले. सँकोच्या गैरहजेरीिा चविार आचण आपल्या 

पायमोज्यािी कधी िरून न येणारी हानी–यामुळे िे बेिैन झाले. दुसऱ्या रंगािे रेशीम त्यानंा चमळाले असिे 
िर त्यानंी त्या पायमोज्याला रफभ  केला असिा. कोणत्याही गरीब सज्जनाच्या दीघय दैन्यावस्थेि त्याच्या 
दैन्यािे प्रदशयन करणारी िी मोठी खभण होय. 

 
शवेटी त्यानंी चदव ेमालचवले. पण त्यावेळी इिका ियंकर उष्ट्मा होि होिा की, त्यानंा चवसावा घेणे 

श्य नव्हिे. िे उठले आचण एका जाळीच्या चखडकीिे लहानसे दार त्यानंी उघडले. त्या चखडकीिभन संुदर 
उद्यान चदसि होिे. त्याि काही माणसे कहडि–बोलि आहेि असे त्याचं्या िटकन लक्षाि आले. िे कान 
देऊन ऐकभ  लागले. बागेिील माणसानंी आपला आवाज िढचवला असल्यामुळे त्यानंा त्यािंा संवाद िोरून 
सहज ऐकिा आला. 

 
एक दुसरीला म्हणि होिी, “चप्रय एमेरेचनया, पुरे कर, पुरे कर, मला गाण्यािा आग्रह करू नकोस. 

िुला माहीिि आहे की, हा पाहुणा ज्या क्षणी या चकल्ल्याि आला, िेव्हाि माझे दुेःखी डोळे त्याच्यावर 
चखळले. िेव्हापासभन दुेःख आचण अश्रभ हे माझे सागंािी आहेि. म्हणभन मी गाऊ शकि नाही ककवा गाण्याि 
रस घेऊ शकि नाही. अरेरे! जेव्हा आपला जीव थाऱ्यावर नसिो िेव्हा सारे संगीि आपल्याला त्रासदायक 
वाटभ  लागिे. चशवाय िुला हे माहीि आहे की, माझी धनीण खुट्ट झाले की जागी होिे. चिने आपल्याला येथे 
पहाव ेअसे मला मुळीि वाटि नाही–साऱ्या जगािे राज्य चमळाले िरी मला वाटणार नाही. पण िी जागी 
होणार नाही असे आपण समजभ. िरी माझ्या गाण्याने काय होणार? मला दुेःखाि लोटण्यासाठी हा जो नवा 
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एनीअस आपल्या वस्िीस आला आहे, िो जर झोपी गेलेला असेल आचण माझ्या् गाऱ्हाण्यािे गाणे त्याच्या 
कानी पडणार नसेल, िर माझ्या गाण्याला काय अथय आहे?” दुसरी म्हणाली, “चप्रय आस्ल्टचसडोरा, या 
चविाराने िभ अस्वस्थ होऊ नकोस, अशी माझी प्राथयना आहे. कारण डिेस गाढ झोपी गेली आहे हे चनेःसंशय. 
आपण आचण िुझी इष्ट देविा याचशवाय या घरािील सवयजण झोपलेले आहेि. िुझा िो चप्रयकर जागा आहे 
हे खचिि. आिाि त्याने आपली चखडकी उघडली, िो आवाज मी ऐकला. म्हणभन म्हणिे, माझ्या दुेःखी 
जीवा गा, गा आचण िुझ्या सौम्य स्वराला िुझ्या िंिुवाद्याच्या मधुर संगीिािी जोड दे. आपले बोलणे 
आपल्या धचनणीने कदाचिि ऐकले िर आपण थोडी हवा खाण्यासाठी बाहेर आलो, असे सोंग करू. 
आपल्या खोलीिील उष्ट्मा आपला बिाव करील.” आस्ल्टचसडोराने उत्तर चदले, “हाय, हाय! त्यािे मला 
मोठेसे िय वाटि नाही. माझे चविार माझ्या गाण्यािभन प्रगट व्हाविे असे मला वाटि नाही. पे्रमािी 
जबरदस्ि श्िी ज्यानंा माहीि नाही िे मला िुच्छ चन मभखय प्राणी समजिील. पण िुझी इच्छाि असेल िर 
मी गाणे म्हणण्यािे धाडस करिे. हृदयाि दुेःख असण्यापेक्षा िोंडावर लज्जा असणे िागंले.” 

 
असे म्हणभन चिने आपल्या िंिुवाद्यावरून इि्या नाजभकपणे बोटे चफरचवण्यास सुरुवाि केली की 

त्यामुळे डॉन चक्व्झोट यानंा अत्यंि आनंद झाला. चशलेदारीच्या गं्रथाि त्यानंी चरकामपणी ज्या ज्या 
पराक्रमाच्या असंय गोष्टी वािल्या होत्या, त्यानी त्याचं्या मनाि एकि गदी केली. त्या चखड्या, त्याचं्या 
त्या जाळ्या, त्या बागा, त्यािील िी पे्रमगीिे, त्या पे्रमपभणय िेटीगाठी, त्यािें िे सुखसंवाद आचण िो 
नखरेबाजपणा–हे सारे त्याचं्या कल्पनासृष्टीि उिे राचहले. िटकन् त्यानंी असा िकय  केला की, डिेसिी 
एकादी सखी आपल्या पे्रमाि पडली असावी आचण आपली पे्रमिावना लपचवण्यासाठी िी आपल्या 
शालीनिेशी झगडि असावी. आपल्या चनष्ठेला कोणिा धोका येऊ पहाि आहे, या कल्पनेने त्यानंा िीिी 
वाटली. पण मोहाच्या प्रिडं श्िीशी सामना देण्यािा त्यानंी पक्का चनिय केला. आपली हृदय–स्वाचमनी, 
टोबोसोिी डल्सीचनया, चहच्यावरील आपली चनष्ठा दृढिर करून त्यानंी िे गीि ऐकण्यािा चनिय केला. 
गीि गाणाऱ्या त्या ललनानंा, आपण जागे आहोि हे कळावे म्हणभन, त्यानंी कशक आल्यािे सोंग केले. िो 
आवाज कानी पडिाि त्या दोघींना फार आनंद वाटला. कारण, आपण जी थट्टा आरंचिली आहे, िी वाया 
जाणार नाही अशी खात्री पटण्यासाठी, त्यानंा िेि पाचहजे होिे. नंिर आस्ल्टचसडोराने आपले वाद्य पुन्हा 
नीट लावले आचण पचहला झंकार काढल्यावर िी पुढील गीि गाऊ लागली :– 

 
नाटकी णप्रयारािनगीत 

 
चशलेदारमहाराज, जागे व्हा, आिा पे्रम आक्रमण करीि आहे. उंिी गाद्यावर आणखी चनजभन राहभ 

नका. अप्सरा चप्रयाराधन करीि असिा, घोरणे ही अचिलज्जास्पद गोष्ट आहे. िुमच्या नेत्र–चकरणानंी हृदय 
जळभन कोळसा होि असलेली, उंि आचण कृशागंी सुंदरी अत्यंि दुेःखी अविाराि गाि आहे िे ऐका । लोक 
म्हणिाि, िुमिी रोजिी कििा असिे संुदरींना संकटािभन सोडवण्यािी, मग िुम्ही एका चवद्ध कुमाचरकेच्या 
जखमेला लेप द्यायला नाही म्हणाल? बहाद्दर जवाना, मला सागं कुणी शापभन िुला अशा लहरींनी 
कमनचशबी केले, िुझी का कोणी नाराज अस्वली दाई होिी की व्यालमादीने िुला पाजले? अशा जवानािी 
बढाई त्या आडदाडं डल्सीचनयाने मारावी हे ठीकि आहे. चििे नाव वर आले आहे आचण टोलेडोपासभन 
माचद्रदपयंि िे जाईल. चिच्या प्रीिीिा ठेवा जर िी मला नुसिा देऊन टाकील, िर माझा सगळ्याि िागंला 
परकर नी झगा मी चिला बदल्याि देईन । दैवाने िुझा घाि योजला िर मी सुखी होईन. नुसिे िुझ्या 
शय्येपाशी असावे–िुला कुरवाळावे–आचण थोपटाव,े िुझे केस कविरावे आचण िुझ्या िरीव डो्यावरून 
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चशकार शोधीि राहावे–अशी मागणी मी मनापासभन मागिे. असे मी कधी करू नये असा संदेह येिो. मला 
नुसिे िुझ्या पायाच्या अंगठ्यािे िुंबन घेऊन िुझ्या पावलािी लाबंी चकिी िो वाजवी अंदाज घेिा येईल । 
मी िुला चकिी नटवीन–सजवीन आचण चकिी वैिव िुझ्या हाडावर लादले जाईल! टोप्या चन मोजे! डगले 
चन िुमानी, अजोड मोिी चन मोलािी रत्ने! नीरोसारखा वरिभन मला जळि असलेली पाहभन माझ्या दुेःखािी 
उपेक्षा करू नकोस, िर माझ्या ज्वाळा चवझचवण्यासाठी, माझ्या वीरा, एक कृपाकटाक्ष खाली टाक–
खरोखर, मी कुमाचरका कोंबडी आहे. माझ्याहभन कोवळी कधी चदसली नसेल–नुकिीि वाढलेली मी एक 
चपली आहे. अजभन पधंरा पुरी झाली असली िर मला फाशी दे । हािीपायी धडधाकट आहे मी, माझे केस 
पायापंयंि लटकिाि, िी मी सरळ आहे. शकंा असेल िर पाहभन डोळ्यावंर चवश्वास ठेव, खाली येऊन पहा 
। माझ्या चिमुकल्या नाकाला जोड नाही आचण चिमणीसारखे िोंड चन दाि वैडभयय मण्यासारखे सारे चपवळे. 
इथे मला सारे संुदरी समजिाि! 

 
िुम्ही जाणिा, मी चकिी दुर्ममळ संगीिकार (ऐकि असलाि िर) िुमच्या मान्यिेसाठी अनुनय 

करीि आहे. मला सागंिा येईल की, माझ्या आवाजाइिकाि माझा स्विाव मोहक आहे! अशी चन यासारखी 
आकषयणे माझ्यापाशी पुष्ट्कळ आहेि. मी या चठकाणिी िरुणी आहे. अस्ल्टचसडोरा िुम्हाला मोह पाडो, नाही 
िर चििी अवस्था कठीण आहे.” 

 
प्रणयाराधन करणाऱ्या त्या युविीने आपले गीि येथे संपचवले आचण ज्यािे प्रणयाराधन केले गेले िे 

चशलेदारजी कुरकुरू लागले. आपल्या अंिेःकरणाच्या िळापासभन दीघय श्वास सोडभन िे म्हणाले, “मी इिका 
दुदैवी चशलेदार कसा की, कोणिीही िरुणी माझ्या पे्रमाि पडल्याचशवाय माझ्याकडे पाहभ शकि नाही? 
टोबोसोिी अप्रचिम डल्सीचनया इिकी अिागी कशी की, माझ्या परमोच्च चनष्ठेिा अनुिव एकदाही घेण्यािी 
संधी चिला न चमळावी? राण्यानंो, िुम्ही चििा हेवा का करिा? महाराण्यानो, िुम्ही चििा छळ का करिा? 
वयाि आलेल्या युविींनो, िुम्ही चििा हक्क लुबाडभन घेण्यािा प्रयत्न का करिा? सोडा, त्या अिागी 
संुदरीला मोकळे सोडा. पे्रमामुळे मी माझे हृदयकमल चिला वाचहलेले आहे. त्यािा आस्वाद शािंपणे 
घेण्यािा आनंद चिला लुटु द्या. त्यािि चििा चवजय आहे, वैिव आहे.चिला शरण गेलेल्या माझ्या जीवावर 
चििे पभणय स्वाचमत्व आहे. पे्रमळ आगंिुकानंो, गदी करून सोडणाऱ्या अचप्रय िरुणींनो, दभर व्हा. फ्ि 
डल्सीचनया माझी मदानी वृचत्त सौम्य करू शकेल आचण आपल्या इच्छेप्रमाणे मला घडवभ शकेल. चिच्या 
बाबिीि मी मभर्मिमंि माधुयय आहे–िुमच्या बाबिीि मी साक्षा्  कटुिा आहे. िुमच्यामध्ये मला सौंदयय, 
शहाणपण, चवनय, आनंदी वृत्ती ककवा उदारपणा काही काही चदसि नाही. फ्ि डल्सीचनयामध्ये हे सारे 
गुण मला चदसिाि. चिच्याशी िुलना केली म्हणजे मला इिर साऱ्या चस्त्रया कुरूप, वडे्या, स्वैरािारी आचण 
हल्या कुळाि जन्मलेल्या वाटिाि. चिच्या सेवेला मी स्विेःला वाहभन घ्यावे म्हणभनि चनसगाने मला या 
िभिलावर आणले आहे. आस्ल्टचसडोरा रडो ककवा गावो, जादभगर मभरच्या ियंकर चकल्ल्याि चजच्यासाठी मी 
इिके ठोसे सहन केले त्या डल्सीचनयािा–आचण खास चििाि–मी अद्याप आहे. दुचनयेिील साऱ्या 
चपशाच्च–चवद्यानंा िोंड देऊन चजविं वा मेलेला, कियव्यदक्ष, चनष्ट्कलंक आचण अढळ चनष्ठेिा असा मी चििा 
दास आहे.” असे म्हणभन त्यानंी घाईघाईने चखडकी बंद केली आचण अंथरुणावर आपले अंग झोकभ न चदले. 
जणभ काही आपला मोठा अपमान झाला आहे, अशा कल्पनेने त्यानंा ियंकर संिाप आलेला होिा. त्यानंा 
आपण थोडा वळे िेथेि सोडभ  या. महान सँको पँझा आपला सुप्रचसद्ध राज्यकारिार सुरू झालेला पहाण्यास 
आपल्याला बोलावीि आहे. 

⊡ ⊡  
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प्रकरि ४५ 
 

महान सँको पँझाने आपल्या बेटाचा ताबा कसा घेतला  
आणि त्याचा राज्यकारभार कसा सुरू केला, 

 याचा वृत्ाांत 
 
[हे पािाळाच्या चनरंिर साक्षीदारा, हे चवश्वप्रकाशक िेजोगोला, हे स्वगयलोकच्या नेत्रा, हे मधुर 

जल-शोषका, िुला कोणी कटचब्रअस म्हणिाि, िर कोणी फ्रीचबअस म्हणिाि, कोठे िुला धनुधारी म्हणभन 
संबोधिाि िर कोठे चिषग्वर म्हणभन संबोधिाि! िभ काव्यािा जनक आहेस, संगीिािा संशोधक आहेस, 
शाश्वििा जगच्चालक आहेस! िभ कधी अस्ि पाविाना चदसि असलास िरी िभ चनत्य उदय पाविोस. हे 
िास्करा! िुझ्या साहाय्यानेि मानव मानवाला जन्म देिो. िुझ्या साहाय्यािी मी यािना करिो. मी िुझी 
अशी प्राथयना! करिो की, मला स्फभ िी दे, माझी मंद कल्पना–शस््ि सिेज व उज्ज्वल कर.त्यामुळे माझे 
चनवदेन, सँको पँझासारया महापुरुषाने आपल्या सबंध राज्यकारिाराि जी जी कृत्ये केली, त्यानंा साजेसे 
होईल. िुझ्या सामर्थययशाली प्रिावाचवना मी सुन्न, चखन्न व संभ्रािं होईन. आिा मी माझे चनवदेन पुढे 
िालचविो–] 

 
सँको आपल्या सवय लवाजम्यासह एका शहराि आला. िेथे सुमारे एक हजार रचहवासी राहि होिे. 

ड्यभकच्या सते्तखालील िे एक उत्तम चठकाण होिे. त्या रचहवाश्यानंी त्याला साचंगिले, “या चठकाणिे नाव 
‘बरॅाटॅचरयािे बेट’ असे आहे. त्यािे कारण, या गावािे नाव ‘बरॅाटॅचरया’ (ककवा स्वस्ि गाव) हे आहे ककवा 
िुम्हाला हे राज्य इि्या स्वस्िाि चमळाले.” [बरॅॅटो म्हणजे स्वस्ि.] त्या शहराला िटबंदी होिी. िो वशेीपाशी. 
येिाि मुय मुय अचधकारी व नागचरक आपापल्या औपिाचरक पद्धिीने त्याच्या स्वागिासाठी पुढे आले. 
घंटा वाजभ लागल्या. जनिेने आपल्या आनंदािे सावयचत्रक प्रदशयन केले. नंिर नव्या राज्यपालानंा मोठ्या 
थाटामाटाने, ईश्वराला धन्यवाद देण्यासाठी, मोठ्या प्राथयनामंचदराकडे नेण्याि आले. काही हास्यास्पद 
समारंि झाल्यानंिर, त्यानंी सँकोला वशेीच्या चकल्ल्या चदल्या आचण बरॅाटॅचरया बेटािे कायमिे राज्यपाल 
म्हणभन त्यािें स्वागि केले. िोपयंि सँकोिा पोशाक, त्यािी िालिलणभक, त्यािी प्रिडं दाढी, आचण नव्या 
राज्यपालािी बुटकी व जाड आकृचि–हे सवय पाहभन सवांना मोठे आियय वाटले–या थट्टा–मस्करीिी 
काहीि कल्पना ज्यानंा नव्हिी त्यानंा िर िे वाटलेि, पण त्या कटािं सामील असणाऱ्या लोकानंाही 
वाटले. 

 
साराशं, त्यानंी त्याला प्राथयना–मंचदरािभन न्याय–मंचदराि नेले आचण िेथे त्याच्या आसनावर 

बसचवले. नंिर ड्यभकिा कारिारी त्याला म्हणाला, “राज्यपालसाहेब, या देशािी अशी प्रािीन वचहवाट 
आहे की, या सुप्रचसद्ध बेटािा िाबा जो कोणी घेईल, त्याने आपल्याला चविारलेल्या काही अवघड व 
गुंिागुंिीच्या प्रश्नािी उत्तरे चदली पाचहजेि. त्याच्या उत्तरावरून लोक त्याच्या ज्ञानािी नाडी जाणिाि 
आचण त्याच्या किृयत्वािा अंदाज बाधंिाि. त्यावरून िे ठरचविाि की, या माणसाच्या आगमनामुळे आपण 
हषय मानावा की खेद मानावा.” 
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िो कारिारी बोलि असिाना सवय वळे सँको आपल्यासमोरील कििीवर मोठमोठ्या अक्षरानंी 
चलचहलेल्या लेखावर नजर रोखभन पहाि होिा. त्याला वाििा येि नसल्यामुळे त्याने चविारले, “त्या 
कििीवर जी अक्षरे रंगचवलेली आहेि. त्यािंा अथय काय?” त्याने साचंगिले, “महाराज, ज्या चदवशी आपण 
या बेटािा कबजा घेिला त्या चदवसािा िो वृत्तािं आहे. िो लेख असा आहे–”आज रोजी, अमुक अमुक 
वषाच्या, अमुक अमुक मचहन्याच्या, अमुक अमुक चदवशी लॉडय डॉन सँको पँझा यानंी या बेटािा िाबा 
घेिला. त्यािा उपिोग िे दीघयकाळ घेवोि.” सँकोने चविारले, “काहो, ज्याला हे लोक डॉन सँको पँझा 
म्हणिाि, िो कोण आहे?” कारिाऱ्याने उत्तर चदले, “महाराज, आपणि. कारण या बेटावर या आसनावर 
आरूढ झालेल्या आपल्याचशवाय दुसरा कोणी पॅन्झा आम्हाला माहीि नाही.” सँकी म्हणाला, “चमत्रा, मग 
िभ हे लक्ष्याि घे की, डॉन हे उपपद माझे नाही आचण माझ्यापभवी माझ्या घराण्यािील दुसऱ्या कोणी िे धारण 
केलेले नाही. फ्ि सँको पँन्झा हे माझे नाव आहे. माझ्या बापाला सँको म्हणि, माझ्या आजाला सँको 
म्हणि. आम्ही सारे जण पँझा आहोि–डॉन ककवा डोन्ना असे उपपद आमच्या नावाला जोडलेले नाही. 
िुमिे डॉन हे या बेटािील दगडधोंड्याइिके सवगं असिील असा माझा िकय  आहे. माझ्या म्हणण्यािा अथय 
काय आहे, हे प्रिभ जाणिो–आचण िे मला पुरेसे आहे. माझे राज्य फ्ि िार चदवसि चटकले, िरी मी 
माश्यापं्रमाणे त्रासदायक असणाऱ्या साऱ्या डॉनच्या िाडं्यािी या बेटािभन हकालपट्टी करीन. सज्जन 
कारिाऱ्या, िल पुढे ये, आिा िुझा प्रश्न. त्यािे उत्तर मला श्य चििके िागंले मी देईन–मग त्यामुळे या 
गावाला खेद वाटो वा हषय वाटो.” 

 
त्याि क्षणी त्या न्यायमंचदराि दोन माणसे आली. त्यापंैकी एकािा पोशाख खेडवळासारखा होिा 

आचण हािाि मोठी कात्री घेिलेला दुसरा माणभस कशप्यासारखा चदसि होिा. कशपी म्हणाला, “महाराज, मी 
आचण हा शिेकरी आपल्याकडे आलो आहो. हा इमानी माणभस काल माझ्या दुकानी आला. मी एक कशपी 
आहे आचण मला िागंले दोस्ि लािलेले आहेि. याने मला कापडािा एक िुकडा दाखचवला आचण म्हटले, 
“माझी एक टोपी होण्याइिके हे कापड पुरेसे आहे का?” िेव्हा मी िे कापड मोजले आचण त्याला उत्तर 
चदले, “होय,” प्रामाचणक कशप्याचवषयी िलिीि शकंा घेऊन याने अशी कल्पना केली असेल (अशी माझी 
कल्पना आहे) की, त्याच्या कापडािा काही िाग िोरण्यािी मला इच्छा असावी (कदाचि्  त्यािी कल्पना 
बरोबर असेल). िो म्हणाला, दोन टोप्यानंा पुरेल इिके कापड नाही का?’ त्यािा हेिु मी ओळखला आचण 
त्याला साचंगिले ‘पुरेसे आहे.’ नंिर हा दुष्ट थेरडा (जर महाराजानंा त्यािे असे वणयन केलेले आवडेल िर) 
त्याि सुराि बोलि राचहला आचण ‘त्या कापडाच्या िीन टोप्या होणार नाहीि का?’–शवेटी, ‘पाि टोप्या 
होणार नाहीि का?’ म्हणभन मला चविारू लागला. त्यािी गंमि करण्यािे मी ठरचवले आचण म्हटले, 
“होिील.” मग आम्ही करार केला. आिा िो टोप्या मागण्यासाठी आला. त्या मी त्याला चदल्या आचण पैसे 
माचगिले. िेव्हा िो म्हणिो, “माझे कापड परि दे, नाही िर त्यािी ककमि दे.” सँको शिेकऱ्याला 
म्हणाला, “इमानी माणसा, हे खरे आहे का?” त्याने उत्तर चदले, “होय महाराज, पण याने माझ्यासाठी ज्या 
पाि टोप्या बनचवल्या, त्या त्याने दाखवाव्या अशी माझी चवनंिी आहे.” कशपी म्हणाला, “अलब् , मी 
मनापासभन त्या दाखचविो.” नंिर आपल्या अंगरयािभन आपला हाि बाहेर काढभन त्याने पाि छोट्या 
छोट्या टोप्या दाखचवल्या. खंुट्यावर ठेवाव्या त्याप्रमाणे त्या टोप्या त्याच्या िार बोटावंर व अंगठ्यावर 
ठेवलेल्या होत्या. िो म्हणाला, “हा िला म्हािारा ज्या पाि टोप्या मागिो, त्या या पहा. त्याच्या कापडािा 
लहानसा िुकडाही मी वाया घालचवलेला नाही ककवा एक टाकाही मी अचधक घािलेला नाही. कोणाही 
काराचगराने यािा चनवाडा करावा.” त्या टोप्या पाहभन आचण िो चवचित्र प्रकार जाणभन सारे न्यायमंचदर खो 
खो हसभ लागले. फ्ि सँको गंिीरपणे बसला होिा आचण चविार करीि होिा. नंिर िो म्हणाला, “हा 
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खटला फार रेंगाळि ठेवण्यािी गरज नाही असे मला वाटिे. आणखी काही गाजावाजा न करिा 
न्यायबुद्धीने यािा चनवाडा करिा येईल. म्हणभन हे न्यायमंचदर असा चनणयय देिे की, या कशप्यािी ही 
काराचगरी वाया जावी आचण खेडवळाला आपले कापड गमवाव ेलागाव.े या टोप्या गरीब कैद्यानंा देण्याि 
याव्याि. अशा प्रकारे या प्रकरणािा शवेट व्हावा.” 

 
सँकोच्या या चशके्षने सवय न्यायमंचदराि खसखस चपकली असली, िरी त्याने चदलेल्या दुसऱ्या चशके्षने 

त्यािे चििकेि कौिुक झाले. राज्यपालािी आज्ञा अमलाि आल्यानंिर दोन म्हािारी माणसे त्याच्यापुढे 
उिी राचहली. त्यापंैकी एकाच्या हािाि लाबं छडी होिी. चििा उपयोग िो आधारासाठी काठीसारखा 
करीि होिा. हािाि छडी नसलेला दुसरा म्हािारा म्हणाला, “महाराज, काही काळापभवी या माणसावर 
कृपा करून मी त्याला सोन्यािे दहा क्राऊन उसने चदले. मी मागिाि त्याने िे पैसे परि करावयािे होिे. मी 
बराि काळ त्याला िे पैसे माचगिले नाहीि. कारण त्याने जेव्हा िे पैसे उसने घेिले, िेव्हा त्याला चजिके 
कष्ट झाले असिील त्याहभन अचधक कष्ट, त्याला िे परि करिाना होिील असे मला वाटले, पण मला पैसे 
देण्याकडे िो काहीि लक्ष देि नाही असे पाहभन मी त्याला माझ्या पैशािी मागणी केली; नव्हे, मी त्याला 
जोरािा िगादा लावला. त्याने मला पैसे देण्यािे नाकारले, एवढेि नव्हे िर, िो माझे काही देणे लागिो 
हेही त्याने नाकारले आचण म्हटले, “जर िभ मला इिके पैसे उसने चदले असलेस, िर मी िुला िे नक्की परि 
केले असले पाचहजेि.” आिा हे कजय मी चदले िेव्हा कोणी साक्षीदार नव्हिा आचण त्याने बिावणी 
केल्याप्रमाणे कजािी परिफेड झाली िेव्हाही कोणी साक्षीदार नव्हिा. म्हणभन महाराजानंा माझी अशी 
प्राथयना आहे की, त्याला शपथ घ्यायला लावा. मला पैसे चदल्यािी शपथ त्याने घेिली िर मी त्याला 
देवासमक्ष आचण जगासमक्ष मोकळ्या मनाने क्षमा करीन.” सँकोने चविारले, “छडीधारी म्हािारेबुवा, यावर 
आपले काय म्हणणे आहे?” म्हािाऱ्याने उत्तर चदले, “महाराज, ह्याने मला सोने उसने चदले हे मी कबभल 
करिो. त्याला आिा माझी शपथ पाचहजे आहे, िर मी आपल्याला चवनंिी करिो की, आपण आपल्या 
हािािील न्यायदंड खाली ठेवण्यािी कृपा करावी म्हणजे मी ह्यािे पैसे चकिी सत्याने व प्रमाचणकपणाने 
परि केले यािी शपथ त्या न्यायदंडाला स्पशय करून घेईन.” 

 
त्यानंिर राज्यपालानंी आपला न्याय–दंड खाली ठेवला आचण आरोपीने आपल्या हािािील छडी, 

जणभ काही चििी अडिण होि आहे असे वाटभन, चफयादीिे हािी चदली. मग त्या न्यायदंडावर क्रभ सिी खभण 
करून त्याने शपथ घेिली व जाहीर केले, “या माणसाने मला दहा क्राऊन उसने चदले हे खरे आहे, पण िी 
रक्कम मी त्याच्या हािाि खरोखर परि केली आहे. िे िो चवसरला आहे आचण म्हणभन मला त्या रकमेिी 
मागणी एकसारखा करीि आहे असे मला वाटिे.” हे ऐकल्यावर थोर राज्यपालानंी त्या सावकाराला 
चविारले, “यावर िुझे उत्तर काय?” िो उत्तरला, “माझ्या प्रचिपक्ष्याने शपथ घेिली आहे म्हणभन माझे 
समाधान झाले आहे. मी उलट शपथ घेण्यापेक्षा त्याला िागंला चििन मानीन. माझे पैसे परि केले गेले 
असिील आचण मी िे कदाचिि चवसरलोही असेन.” नंिर त्या ओरोपीने आपली छडी पुन्हा हािाि घेिली 
आचण न्यायाधीशानंा नम्र अचिवादन करून िो न्यायमंचदरािभन िाबडिोब जाऊ लागला. सँकोने िे पाचहले 
आचण छडीिी देवाणघेवाण कशी झाली हा चविार िो करू लागला. सावकाराच्या शािंपणािे त्याला 
कौिुक वाटले. डोके पोटावर टेकभ न आचण अंगठ्याजवळिे बोट नाकावर चफरवभन थोडा वेळ चविार 
केल्यावर सँकोने त्या छडीधारी म्हािाऱ्याला परि बोलाचवण्यािा हुकभ म अकस्मा्  चदला. िो परि आला 
िेव्हा सँको म्हणाला, “अरे प्रामाचणक माणसा! िी छडी मला जरा पाहभ दे. मला चििा उपयोग आहे.” िो 
उत्तरला, “अवश्य, अवश्य, महाराज, ही घ्या.” असे म्हणभन त्याने त्याला िी चदली. सँकोने िी घेिली आचण 
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दुसऱ्या म्हािाऱ्याला िी देऊन िो म्हणाला, “आिा िभ आपल्या मागाने जा. ईश्वर िुझा पाचठराखा असो. 
आिा िुझे पैसे िुला चमळाले.” म्हािारा ओरडला, “हे कसे महाराज? ही छडी सोन्यािे दहा क्राऊन 
ककमिीिी आहे असे आपल्याला वाटिे काय?” राज्यपाल उद्धगारले, “अलब् ! नाही िर मी या 
दुचनयेिील महामभखय माणभस ठरेन. आिा िुला कळेल की, सवय राज्यािे शासन करण्याइिकी मला अक्कल 
आहे.” असे म्हणभन त्याने त्या छडीिे त्या उघड्या कोटाि िुकडे करण्यािा हुकुम चदला. त्याप्रमाणे करिाि 
त्यािभन दहा क्राऊन बाहेर पडले. सारे पे्रक्षक स्िंचिि झाले आचण आपला राज्यपाल हा प्रचि सॉलोमन आहे 
असे मानभ लागले. िे सँकोला चविारू लागले, “या छडीि दहा क्राऊन आहेि असा िकय  आपण कसा 
केला?” त्याने त्यानंा साचंगिले, “जेव्हा आरोपीने शपथ घेिली िेव्हा त्याने चफयादीच्या हािाि छडी कशी 
चदली हे मी पाचहले. ‘मी त्याच्या हािाि दहा क्राऊन परि चदले’ अशी शपथ त्याने घेिली आचण नंिर 
चफयादीकडभन आपली छडी परि घेिली. या सवय गोष्टीिा चविार केला िेव्हा माझ्या डो्याि असे आले 
की, हा पैसा या छडीि ठेवलेला असावा. यावरून िुम्ही हे लक्षाि घ्या की, काही काही वळेा राज्यकिे 
बेअकली असले िरी ईश्वर त्यानंा योग्य न्याय देण्यािे कामी पुष्ट्कळ वळेा मागयदशयन करिो. चशवाय, माझ्या 
प्रदेशािील पाद्र्याकडभन मी अशाि एका व्यवहारािी हकीकि पभवी ऐकली होिी. जे जे म्हणभन लक्षाि 
ठेवण्यािी माझी इच्छा असिे, िे िे सवय मी चवसरून जािो हे खरे, िथाचप माझी स्मृचि िल्लख आहे. या सवय 
बेटाि माझ्यापेक्षा अचधक आठवणीिा माणभस सापडणार नाही.” 

 
शवेटी िे दोन म्हािारे िेथभन गेले–एकजण मोठ्या संिोषाने आचण दुसरा कायमिी काळोखी व 

लज्जा घेऊन. सारे पे्रक्षक आिययिचकि झाले. सँकोच्या वाणीिी आचण करणीिी नोंद करण्यािे आचण 
त्याच्या वियनाकडे लक्ष देण्यािे काम ज्याच्याकडे सोपचवलेले होिे, त्याला हे ठरचविा येईना की, ह्याला 
शहाणा माणभस म्हणाव ेकी आपण समजिो त्याप्रमाणे मभखय म्हणावे? 

 
हा खटला संपिो न संपिो िोंि, एखाद्या आडदाडं धनगरासारखा चदसणाऱ्या माणसाला ओढीि 

ओढीि एक स्त्री िेथे आली आचण मोठ्याने म्हणाली, “न्याय द्या, राज्यपालसाहेब, मला न्याय द्या. या 
परृ्थवीवर मला न्याय चमळाला नाही िर स्वगािभन मला िो घ्यावा लागेल. राज्यपालसाहेब, हा दुष्ट माणभस 
मला एका शिेामध्ये िेटला आचण त्याने माझ्या देहािा पभणय उपिोग घेिला. त्याने मला एखाद्या 
फड्यासारखे हािाळले. गेली िेवीस वष ेमी जे संरचक्षले, िे याने चहरावभन नेले. चधक्कार असो मला! स्वदेशी 
व चवदेशी, चििन व पाखंडी या सवांपासभन मी माझ्या शीलािे संरक्षण केले होिे. एखाद्या खडकाप्रमाणे मी 
टणक होिे. गरीब चबिारी मी चजिकी सुरचक्षि होिे, चििका अग्नीि चजविं रहाणारा प्राणी आगीि कधी 
राचहला नसेल ककवा काट्याकुट्यािभन लोकर बिावली नसेल, पण या रानटी माणसाने आपल्या घाणेरड्या 
हािानंी मला अशा प्रकारे हािाळले.” 

 
सँको म्हणाला, “बाई, बाई, इि्याि शरेे मारू नका. या बहाद्दरािे हाि घाणेरडे होिे की स्वच्छ 

होिे हा मुद्दा नाही.” नंिर त्या धनगराकडे वळभन िो म्हणाला “चमत्रा, या बाईच्या िक्रारीबद्दल िुला काय 
म्हणायिे आहे?” आपण फार घाबरलो आहो आचण त्यामुळे आपली मिी गुंग झाली आहे असे दाखवीि त्या 
माणसाने उत्तर चदले, “महाराज, मी एक गरीब गुराखी आहे आचण डुकरािा व्यापार करिो. म्हणभन आज 
सकाळी, िार डुकरे चवकण्यासाठी (सागंण्याि िुकलो िर जरूर िी दुरुस्िी करण्यास मी ियार आहे) मी 
या गावाबाहेर गेलो होिो. अचधकाऱ्याचं्या जकािीमुळे आचण लाडं्यालबाड्यामुळे मला त्या जनावरािें 
फारसे पैसे चमळाले नाहीि. पण जे चमळाले िे घेऊन मी घरी परि येि होिो, िेव्हा वाटेि मला या हलकट 
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बाईचशवाय दुसरी कोण िेटावी? सैिानाला िर प्रत्येक गोष्टीि नाक खुपसण्यािी सवय असिे आचण त्यािे 
अंगी मोठी श्िी असिे. त्याने आम्हा दोघािंी बाधंली. कोणाही समंजस स्त्रीिे समाधान होईल इिके पैसे 
मी चहला चदले. पण चििे समाधान झाले नाही. चिला आणखी पैसे पाचहजे होिे. िी मला सोडीना–येथे िी 
मला फरफटि घेऊन आली. मी चिच्यावर बलात्कार केला असे िी आपल्याला सागेंल, पण मी जी शपथ 
घेिली आहे–ककवा घेणार आहे–त्यावर मी सागंिो की, ही खोटे बोलि आहे–िी चिखलािील 
बेडकासारखी आहे हे माझे सागंणे अक्षरशेः खरे आहे.” सँकोने चविारले, “िल्या माणसा, िुझ्याजवळ 
िादंीिी काही नाणी आहेि का?” धनगराने उत्तर चदले, “आहेि महाराज, माझ्या छािीवर असलेल्या 
कािडी चपशवीि िादंीिे सुमारे वीस ड्यभकॅट आहेि.” सँको म्हणाला, “िे पैसे आचण सारे काही या 
चफयादीला देऊन टाक.” 

 
हुकभ म झाल्याप्रमाणे त्या माणसाने कापऱ्या हािाने पैसे चदले. िे त्या स्त्रीने घेिले आचण िेथील 

मंडळींना सहस्त्रशेः अचिवादन केले. आईबाप नसलेल्या गरीब मुलािंी आचण दभचषि केलेल्या कुमाचरकािंी 
चवशषे काळजी घेणाऱ्या सज्जन राज्यपालाला हजारो आशीवाद देण्यासाठी चिने गुडघे टेकले. नंिर िी 
चपशवी आपल्या दोन्ही हािािं घट्ट धरून िी न्यायमंचदरािभन िलाखीने बाहेर चनसटली. त्या चपशवीि 
िादंीिी नाणी आहेि की नाही हे पाहण्यासाठी िीि डोकावण्यािी दक्षिा चिने पभवीि घेिली होिी. िो 
धनगर आपल्या डोळ्यािं आसवे आणभन उिा होिा. जणभ काही आपल्या द्रव्याबरोबर आपले र्िही गेले 
आहे, इिका दुेःखी िो चदसि होिा. िी स्त्री जािाि त्या माणसाकडे वळभन सँको म्हणाला, “चमत्रा, धाव, 
धाव, त्या स्त्रीला गाठ. चििी इच्छा असो वा नसो. चिच्याकडभन िी चपशवी घे आचण इकडे आचण.” दोनदा 
सागंाव े इिका बचहरा ककवा वडेा िो धनगर नव्हिा. िो आपल्या पैशामागे चवजेसारखा पळि गेला. सारे 
न्यायमंचदर अत्यंि उत्कंचठि झाले. या प्रकरणािा शवेट काय होिो हे कोणालाि कळेना. पण थोड्याि 
वळेाि िो माणभस आचण िी स्त्री दोघेही परि आले–िो चिला ओढीि होिा िी त्याला ओढीि होिी. चिने 
आपली िोळी वर केली आचण िी चपशवी आपल्या छािीवर ठेवली. िी चिच्यापासभन घेण्यासाठी त्याने आपले 
सवय सामर्थयय उपयोगाि आणले, पण व्यथय. िी स्त्री आपल्याला चमळालेल्या बचक्षसािे संरक्षण इिके िागंले 
करीि होिी की, त्यािे सारे पौरुष कुिकामी ठरले. 

 
िी म्हणाली, “न्याय हवा, सज्जनहो, ईश्वराला स्मरून मला न्याय द्या. महाराज, आपणि पहा की 

हा उमयट, बदमाष राजमागावर-नव्हे, नव्हे, न्यायमंचदरासमोर-माझी चपशवी चहरावभन घेि आहे. हीि चपशवी 
मला देण्यािा हुकभ म आपण त्याला चदला होिा.” राज्यपालाने चविारले, “त्याला िी चपशवी िुझ्यापासभन 
चमळाली काय?” िी स्त्री म्हणाली, “चमळाली? मी िी चपशवी गमावण्याआधी माझे प्राण गमावीन. त्याने माझे 
नाक कापले िेव्हा मी छोकरी होिे. आिा या चिकार, रोगट, खत्रभड, क्षदु्र कुत्र्यापेक्षा दुसरी मोठी कुत्री िुम्ही 
माझ्यावर सोडली पाचहजेि. चिमटे, हािोडे, चछन्नी-वगैरे कोणत्याही हत्यारानंी िी चपशवी माझ्या 
किाट्यािभन चहसकवभन घेिा येणार नाही. फार काय, कसहाच्या पजं्यानंाही िसे करिो येणार नाही. माझे 
पैसे घेण्यापेक्षा माझे प्राण त्यानंा आधी घेिा येिील.” िो माणभस म्हणाला, “महाराज, िी खरे सागंि आहे. 
मी अगदी खलास झालो आहे. ही बया माझ्यापेक्षा मोठी िाकदवान आहे. मी चिला पकडभ  शकि नाही.” 
नंिर सँकोने त्या स्त्रीला म्हटले, “सिोटी हवी. िभ ियंकर स्त्री आहेस, मला िी चपशवी पाहभ दे.” 

 
त्या स्त्रीने त्याला िी चपशवी चदली, त्याने िी त्या माणसाला परि चदली. सँको चिला म्हणाला, 

“बाई ग, माझं ऐक. आपल्या चपशवीिे संरक्षण करिाना िभ जे सामर्थयय व शौयय प्रगट केलेस, िे (नव्हे त्याच्या 
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चनम्मेही) िभ जर आपल्या शरीरािे संरक्षण करण्यासाठी खिय केले असिेस, िर सामर्थययवान ह्युयलसही 
िुझ्यावर स्िी करू शकला नसिा. म्हणभन हे उमयट चस्त्रये, माझ्या दृष्टीपुढभन िालिी हो. िुझ्यावर रोग 
पडो. या बेटाि ककवा त्याच्या पिंक्रोशीि िभ राहभ नकोस. राचहलीस िर िुला दोनश ेफटके खावे लागिील. 
हे लबाड, चनलयज्ज, हलकट चस्त्रये, िभ येथभन श्य चिि्या जलदीने दभर जा.” 

 
िी घाई अत्यंि घाबरली आचण िेथभन चनघभन गेली. काळोया रात्री कृष्ट्ण कृत्य करीि असिाना 

पकडले गेलेल्या स्त्रीप्रमाणे लज्जेने खाली मान घालभन िी गेली. नंिर राज्यपाल त्या माणसाला म्हणाले, 
“आिा चमत्रा, िभ आपले पैसे घेऊन घरी जा. प्रिभ िुझ्या पाठीशी असो. पण जर िुला पुन्हा अशा संकटाि 
सापडावयािे नसेल, िर अशा जनावराशी गाठ बाधंभ नकोस.” धनगराने त्यािें श्य चििके आिार मानले 
आचण िो िेथभन चनघभन गेला. नव्या राज्यपालािी न्यायबुद्धी आचण त्यानंी चदलेल्या चशक्षा पाहभन सवय लोक 
त्यािें पुन्हा कौिुक करू लागले. त्यािा िचरत्र-लेखक म्हणभन ज्यािी नेमणभक झाली होिी, त्याने हा सवय 
वृत्तािं चलहभन घेिला आचण लगेि ड्यभककडे पाठचवला. ड्यभक त्यािी आिुरिेने वाट पहाि होिा. आिा 
आपण इमानी सँकोला येथेि सोडभ  या, कारण त्याच्या धन्याकडे आपण लक्ष देणे अवश्य आहे. 
आस्ल्टचसडोसच्या पे्रमगीिाने त्यािे चित्त फारि अस्वस्थ झालेले आहे. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि ४६ 
 

आल्ल्टणसडोराचे पे्रम–प्रकरि चालू असताना, घांटा व  
माांजरे याांनी डॉन णिक्झोट याांना जी भयांकर  

भीणत दािणवली, त्याचा वृत्ाांत 
 
पे्रमलुब्ध आस्ल्टचसडोराच्या पे्रमगीिाने थोर डॉन चक्व्झोट यानंा चविार-सागराि बुडचवले असिाना 

आपण त्यानंा सोडले होिे. िे अंथरुणावर पडले पण िेथे त्यानंी आपल्याबरोबर ज्या कििा व उत्कंठा 
आणल्या होत्या, त्यानंी त्यानंा असंय माश्यापं्रमाणे सिावभन चवश्रािंी घेऊ चदली नाही. चशवाय त्याचं्या 
फाट्या पायमोज्याच्या दुेःखािी िर त्याचं्या यािनाि पडली होिी. पण काळािी गिी जलद असिे. चिला 
कोणिाही अडथळा ककवा बेड्या रोखभ शकि नाहीि. 

 
पळापळाचं्या पखंावर आरूढ होऊन प्रिाि मंद मंद गिीने आली. प्रकाशािे पुनरागमन झाल्यानंिर 

डॉन चक्व्झोट यानंी सभयोदयापभवीि आपल्या पराच्या मऊ शय्येिा त्याग केला आचण आपल्या अंगावर 
िामड्यािा पोशाख िढचवला. चफरण्याच्या वळेिे बभट त्यानंी पायाि घािले आचण आपल्या पायमोज्यावरील 
संकट एका बुटाि लपचवले. त्यानंी आपला लालिडक अंगरखा आपल्या खादं्यावर टाकला आचण आपल्या 
शौययशाली मस्िकावर जरिारी चकनार असलेली चहरव्या-जािंळ्या रंगािी टोपी बसचवली. आपल्या उजव्या 
खादं्यावर त्यानंी एक पट्टा सोडला. त्यािंी चवश्वासभ व कियबगार समशरे अडकचवलेली होिी. त्याचं्या 
मनगटावर एक जपमाळ होिी. िी िे नेहमी आपल्याबरोबर नेि. अशा रीिीने मोठ्या रुबाबािा आचण ऐटीिा 
पोशाख करून िे माजघराि गेले. िेथे ड्यभक व डिेस पोशाख करून त्याचं्या आगमनािी वाट पहाि होिे. 

 
एका सज्जािभन जाि असिाना चशलेदारानंा आस्ल्टचसडोरा व चििी सखी िेटली. त्या दोघी त्यािंी 

त्या मागावर वाट पहाि होत्या. त्यानंा पाहिाक्षणीि आस्ल्टचसडोराने आपल्याला मभच्छा आल्यािे सोंग केले 
आचण आपल्या सखीच्या बाहभमध्ये िी एकदम कोसळली. त्या सखीने चिच्या कािोळीच्या नाड्या सैल 
करण्यास लगेि सुरुवाि केली. हे पाहिाि डॉन चक्व्झोट चििे जवळ गेले आचण त्या सखीला म्हणाले, 
“या सवांिा अथय काय? आचण असे अपघाि कशामुळे होिाि, हे मला माहीि आहे.” त्या मदिनीस दासीने 
उत्तर चदले, “माझ्यापेक्षा आपल्याला िे िागंले माहीि आहे. पण मला खात्रीने असे माहीि आहे की, 
आस्ल्टचसडोरापेक्षा िागंले आरोग्य उपिोगणारी दासी या घराि दुसरी कोणी आिापयंि आलेली नाही. 
आरोग्यासंबंधी थोडीही िक्रार चिने कधी केल्यािे मला माहीि नाही. खरोखर, जगािील सारे चशलेदार 
इिके कृिघ्न असिील िर त्यािंा सभड घेिला गेला पाचहजे. लॉडय डॉन चक्व्झोटसाहेब, कृपा करून आपण 
परि जा. कारण जोपयंि आपण जवळ आहाि, िोपयंि ही दुदैवी स्त्री शुद्धीवर येणार नाही.” 
चशलेदारजींनी उत्तर चदले, “बाईसाहेब, आज संध्याकाळी माझ्या खोलीि एक िंिुवाद्य आणभन ठेवण्यािी 
मी आपल्याला चवनंिी करिो. मग मी या मचहलेिे दुेःख श्य चििके हलके करीन. कारण प्रणयाच्या 
प्रारंि-कालाि, पुरुषािंी नापसंिी ककवा त्यािे अन्यत्र असलेले पे्रमसंबधं कळल्याने असे रोग बरे होिाि.” 

 
असे म्हणभन िे त्यानंा सोडभन चनघभन गेले. हेिभ हा की, त्या वाटेने जाणाऱ्या माणसानंी आपल्याला 

एकट्याला त्या दोन दासीसमविे पाहभ नये. िे जािाि आस्ल्टचसडोरािी नकली मभच्छा ित्काळ संपली. 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्या सखीकडे वळभन िी म्हणाली, “त्यानंा िंिुवाद्य अवश्य द्या. आपल्याला काही संगीि ऐकचवण्यािी 
चशलेदारजींिी इच्छा असेल याि शकंा नाही. त्यामुळे आपली िरपभर करमणभक होईल.” नंिर त्या दोघी 
डिेसकडे गेल्या आचण आपल्या कामचगरीिा पचरिय त्यानंी चिला करून चदला व डॉन चक्व्झोट यानंा 
िंिुवाद्य पाचहजे असल्यािेही साचंगिले. िेव्हा योग्य संधी आली आहे, असे पाहभन डिेसिा आनंद पोटाि 
मावनेा. चिने ड्यभक व आपली दासी याचं्या साहाय्याने एक नवे कारस्थान रिले. डॉनिी शुद्ध गंमि करावी 
हा चििा हेिु. त्यानंिर िे सवयजण, मोठ्या आनंदाने व उत्कंठेने, रात्रीिी वाट पहाि बसले. चदवसाप्रमाणेि 
रात्रही लौकरि आली. ड्यभक व डिेस यानंी सारा चदवस डॉन चक्व्झोट याचं्याशी सुख-संवाद करण्याि 
घालचवला. त्याि चदवशी डिेसने आपला एक चवश्वासभ नोकर (त्यानेि अरण्याि डल्सीचनयािे सोंग घेिले 
होिे.) टेरेसा पँझाकडे पाठचवला. चिच्या नवऱ्यािे पत्र आचण त्याने िेथे ठेवलेल्या कपड्यािें गाठोडे डिेसने 
त्या नोकरािे हािी चदले. “िुम्हा दोघामंध्ये जे जे काही घडेल त्यािा प्रामाचणक वृत्तािं मला परि येऊन 
सागं.” असे चिने त्याला बजावले. 

 
शवेटी रात्रीिे अकरा वाजले, िेव्हा डॉन चक्व्झोट आपल्या खोलीि गेले. िेथे त्यानंा िंिुवाद्य 

आढळले, िे त्यानंी नीट लावले. नंिर त्यानंी चखडकी उघडली िेव्हा बागेि कोणी िरी चफरि आहे असे 
त्यानंा चदसले. त्यानंी त्या वाद्याच्या िारावंरून आपली बोटे झरझर चफरवली. पुन्हा त्या िारा नीट लावभन 
आचण खोकभ न, आपला घसा साफ करून, संगीिाला चवसंवादी नसलेल्या काहीशा घोगऱ्या आवाजाने त्यानंी 
पुढील गीि गाइले. िे गीि त्यानंी त्याि चदवशी रिले होिे. 
 

उपदेि 
 
“पे्रम हा प्रबळ कारस्थानी वैरी बेसावध हृदयानंा सहज फसविो. िुमच्या आळसामुळे अरचक्षि 

राचहलेले िे हृदय त्याच्या आघािािा प्रचिकार करू शकेल? िुम्ही चरकाम्या असलाि िर िुमिा नाशि । िो 
आपल्या साऱ्या यु्त्या िुमच्यावर िालविो. पण िुम्ही सावध चन कामाि रहा, की िो हिबुद्ध प्रलोिक 
सरळ पळभन जािो । मयादेने शोिणाऱ्या कौिुकास्पद िरुणींना िाग्योदय हवा असेल िर त्यानंी मभकपणे 
घराि राहावे, त्यािें सच्चचरिि त्यािें गुणगान करील । शस्त्रजीवी असोि की दरबारी असोि, शहाणे पुरुष 
या बाबिीि सहमि असिाि की, स्वैचरणींशी जरी खेळ केला िरी पत्नी म्हणभन चनवड सद्धगुणी स्त्रीिीि! 
िटकिे मुशाचफर बेछभ टपणे वाटेवर जी पे्रमप्रकरणे जमविाि, िी सकाळी िाजी चन मजेिी असिाि पण 
संध्याकाळी थंड चन नष्ट होिाि । आिुरघाईने येणारे पे्रमसंबधं चिि्याि घाईने चनघभन जािाि, कारण 
कशीबशी उमटवलेली प्रचिमा हृदयािभन लौकरि अदृश्य होिे । संुदर नी सत्य चित्रावर दुसरी मुद्रा कोण 
रंगवील? अचधक सौंदयय स्थानापन्न असिाना अन्य सौंदयय त्याला चनचिि नमवभ शकणार नाही । टोबोसोिी 
स्वगीय संुदरी डस्ल्सचनया चहिा माझ्यावर सवयस्वी हक्क आहे, िी माझ्या जीवाशी एकरूप झालेली असिाना 
चििी प्रचिमा कशानेही फाटभ  शकणार नाही । िेव्हा दैव प्रसन्न असो की संिप्ि असो, माझी चनष्ठा कशानेही 
दभर होणार नाही. पे्रचमकािा मुकुट म्हणजे अखंड इमान. त्याला प्रीिीि िमत्कार घडविा येिा ।” 

 
डॉन चक्व्झोट यािें गीि ड्यभक, डिेस, आस्ल्टचसडोरा आचण चकल्ल्यािील बहुिेक सारे लोक 

यानंी सारा वेळ लक्ष देऊन ऐकले. िे गीि संपिे न संपिे िोंि चशलेदारजींच्या चखडकीच्या अगदी वर 
असलेल्या उघड्या सज्जािभन एक दोर खाली आला. त्याला चनदान शिंर लहान लहान मंजुळ घंटा 
बाधंलेल्या होत्या. त्यानंिर एका मोठ्या पोत्यािभन सोडलेली असंय माजंरे खाली आली. त्याचं्या 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

शपेट्यानंा त्याहभन लहान घंटा बाधंलेल्या होत्या. त्या घंटािंा चकणचकणाट आचण त्या माजंरािंी 
आरडाओरड यामुळे असा काही िीषण आवाज चनमाण झाला की, त्यामुळे ही थट्टा करणारे लोकही थोडा 
वळे दिकले. डॉन चक्व्झोट यानंा िर चवलक्षण आियय वाटले–आचण िे स्स्िचमि झाले. त्यािवेळी दुदैवाने 
दोन-िीन घाबरलेली माजंरे त्याचं्या चखडकीच्या सळ्यािभन उडी मारून आि आली आचण चपशाच्चाप्रमाणे 
त्या खोलीि इकडभन चिकडे नािभ लागली. िे पाहभन कोणाला वाटले असिे, सैिानािंी सबंध पलटणि 
खोलीि नािि आहे. िेथे जळि असलेल्या मेणबत्या त्या माजंरानंी चवझचवल्या आचण बाहेर जाण्यािा त्यानंी 
प्रयत्न केला. मोठ्या घंटा बाधंलेला दोरखंड खाली-वर ओढला जाि होिा. ज्यानंा या कारस्थानािी 
काहीि कल्पना नव्हिी, िे फार आिययिचकि झाले. शवेटी डॉन चक्व्झोट यािें आियय ओसरले, िेव्हा 
त्यानंी आपली िलवार उपसली. आचण िी गरगरा चफरवभन आपल्याजवळ चखडकीपाशी ठेवली व िे 
मोठ्याने ओरडले, “अरे दुष्ट माचंत्रकानंो! अरे सैिानी बदमाषानंो! मी ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट आहे. 
िुमच्या साऱ्या दुष्ट कृत्यािंा माझ्यावर काहीही पचरणाम होणार नाही.” नंिर खोलीिर उड्या मारीि 
असलेल्या माजंराचं्या मागे धावि जाऊन त्यानंी त्याचं्यावर त्वषेाने हल्ला केला आचण िी बाहेर जाण्यािा 
प्रयत्न करीि असिाना त्यानंा कापभन टाकण्यास त्यानंी प्रारंि केला. पण शवेटी माजंरानंी त्या चखडकीिभन 
आपली सुटका करून घेिली. त्याचं्यापैकी एका माजंराला मात्र िसे करणे जड गेले. त्याने त्याचं्या 
िोंडावर झेप घेिली आचण आपल्या पंज्यानंी व दािानंी त्याचं्या नाकािा िावा घेिला. त्यामुळे डॉन यानंा 
इि्या वदेना झाल्या की, िे श्य चिि्या मोठ्याने ओरडभ  लागले. त्याचं्या ओरडण्यािे कारण काय 
असाव ेयािी कल्पना करून ड्यभक व डिेस त्याचं्या साहाय्यास ित्काळ धावभन गेले. एका गुरुचकल्लीने त्यानंी 
त्याचं्या खोलीिे दार उघडले, िेव्हा त्यानंा िो दुदैवी चशलेदार त्या माजंराशी चनकराने झटापट करीि 
असल्यािे आढळले. त्याचं्यावरील आपली पकड सोडण्यास िे माजंर ियार नव्हिे. िी चवषम झंुज त्यानंी 
आपल्या मेणबत्याचं्या प्रकाशाि पाचहली. ड्यभकने मध्ये पडभन त्या प्राण्याला दभर नेण्यािी ियारी दाखचवली, 
पण िसे करण्यास डॉन चक्व्झोट त्यानंा परवानगी देईनाि, िे म्हणाले, “कोणीही त्याला पकडभ  नये. या 
सैिानाशी, या जादुगाराशी, या माचंत्रकाशी मी एकटा आमनेसामने झंुज देईन! ला मािंा येथील डॉन 
चक्व्झोटशी सामना करणे म्हणजे काय, हे त्याला समजावभन देईन.” 

 
त्याचं्या धाकदपटशाकडे मुळीि लक्ष न देिा िे माजंर गुरगुरि राचहले आचण त्यानंा घट्ट धरून 

बसले. शवेटी ड्यभकने त्यािे पजें चशलेदारजींच्या मासाि रुिले होिे िे उपसभन काढले आचण त्या प्राण्याला 
चखडकीवाटे चिरकावभन चदले. डॉन चक्व्झोट याचं्या िेहऱ्यावर िेसभर ओरखडे चनघाले होिे आचण त्याचं्या 
नाकािी स्स्थिीही फारशी िागंली नव्हिी. पण त्या दुष्ट माचंत्रकाला आपल्या हािािभन ड्यभकने सोडचवले, 
यामुळे त्यानंा चजिका खेद झाला चििका दुसऱ्या कशानेही झाला नाही. लगेि मलम मागचवण्याि आले. 
खुद्द आस्ल्टचसडोराने आपल्या शुभ्र कर-कमलानंी त्याचं्या जखमावंर मलम लाचवले. त्यािंी शुश्रभषा करीि 
असिाना िी त्याचं्या कानाि कुजबुजली, “क्रभ र पाषाण–हृदयी चशलेदारा, िभ जो आडमुठा हट्टीपणा आचण 
चिरस्कार दाखचवलास, त्याबद्दल योग्य चशक्षा म्हणभन, ही सारी संकटे िुझ्या कपाळी आली आहेि, िुझा 
सेवक सँको स्विेःला फटके मारण्यािे चवसरो म्हणजे िुझी लाडकी डल्सीचनया मंत्रािभन कधीि मु्ि 
होणार नाही आचण िुला चिच्या आकलगनािे कधीि सुख चमळणार नाही. चनदान िभ उपेचक्षलेली पण िुझी 
ि्ि असलेली मी जोपययि चजविं आहे, िोपयंि िरी िसे घडणार नाही.” 

 
याला डॉन चक्व्झोट यानंी काहीही उत्तर चदले नाही. त्यानंी फ्ि एक दीघय श्वास टाकला. ड्यभक 

व डिेस यािें आिार मानभन िे चवसावा घेण्यास गेले. उड्या मारणाऱ्या व ओरडणाऱ्या त्या बदमाष 
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जादुगाराशी सामना देिाना त्या दोघानंी आपल्याला मदि केली म्हणभन त्यानंी आिार मानले नाहीि. 
कारण त्या जादभगारािंी त्यानंा पवा नव्हिी, पण ड्यभक व डिेस याचं्या पे्रमळपणाबद्दल आचण सद्भावाबद्दल 
त्यािें त्यानंी आिार मानले. आपल्या िेष्टेला हे वळण लागल्यािे पाहभन ड्यभक व डिेस यानंा फार खेद 
वाटला. आपली िेष्टा चशलेदारजींना इिकी घािुक ठरेल की, त्यामुळे िे आपल्या खोलीि पाि चदवस पडभन 
राहिील, असे त्यानंा वाटले नव्हिे. िे दोघे िेथभन चनघभन गेले. त्यानंिरच्या पाि चदवसािं डॉन चक्व्झोट 
याचं्यापुढे दुसरे साहस दत्त म्हणभन उिे राचहले. िे पभवीपेक्षा अचधक आनंददायक होिे पण िे आिाि सागंिा 
येि नाही. कारण आपल्या राज्यकारिारामध्ये अत्यंि व्यग्र असलेल्या आचण त्याि मोठी गोडी िाखि 
असलेल्या सँको पँझाकडे इचिहासकाराने वळणे अवश्य आहे. 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि ४७ 
 

सँको पँझाच्या राज्यकारभारात त्याने केलेल्या वतणनाचा  
आििी वृत्ाांत 

 
या इचिहास–गं्रथाि असे साचंगिले आहे की, सँकोला त्या न्याय–मंचदरािभन एका ऐश्वययशाली 

राजवाड्याि नेण्याि आले. त्यािील एका प्रशस्ि दालनाि त्याला असे चदसभन आले की, िोजनासाठी 
टेबलावर िादर घािलेली आहे आचण अत्यंि सुव्यवस्स्थि व श्रीमंिी थाटािे खाद्यपदाथय त्यावर ठेवलेले 
आहेि. त्या दालनाि त्यानंी प्रवेश करिाि संगीिािे चननाद सुरू झाले आचण त्यािे हाि धुण्यासाठी िार 
नोकर त्याच्या सेवसे सादर झाले. त्याने मोठ्या गािंीयाने आपले हाि धुिले. आिा वाद्यािें चननाद 
थाबंले.िेव्हा सँको टेबलाच्या वरच्या टोकास बसला. कारण िेथे िेवढेि एक आसन होिे आचण एकाि 
माणसासाठी िादर घािलेली होिी. एक माणभस िेथे आला आचण सँकोच्या कोपरापाशी उिा राचहला. 
त्याच्या हािाि देवमाश्याच्या हाडािी काडंी होिी. िो वैद्य असल्यािे पुढे कळभन आले. नंिर टेबलावर नाना 
िऱ्हेिी फळे आचण इिर खाद्य–पदाथय आले. चवद्यार्थयासारया चदसणाऱ्या नोकराने प्राथयना म्हटली, एका 
सेवकाने सँकोच्या हनुवटीखाली लेसिा रुमाल अडकचवला, चिसऱ्या नोकराने त्याच्यापुढे फळािंी बशी 
ठेवली. सँकोने त्यािील एक िुकडा आपल्या िोंडाि घािला असेल–नसेल, िोंि त्या वैद्याने आपल्या 
काडंीने त्या बशीला स्पशय केला. क्षणाधाि एका नोकराने िी बशी दभर नेली. चिच्याजागी मासंाने िरलेली 
दुसरी बशी ित्काळ आणभन ठेवण्याि आली. चििी िव सँको घेणार, िोंि त्या वैद्याने आपल्या काडंीने 
पभवीच्या फलाहाराच्या बशीप्रमाणेि िीही बशी नाहीशी केली. अशा बश्या िरािर नाहीशा होि असलेल्या 
पाहभन सँकोला नवल वाटले. आपल्याजवळच्या मंडळीकडे पाहभन त्याने त्यानंा चविारले, “अशा प्रकारे 
खाणाराच्या डोळ्यानंा अन्न पुरवभन आचण पोटाला उपाशी ठेवभन िुम्ही पाहुण्यानंा खेळवीि असिा काय?” 
वैद्याने उत्तर चदले, “राज्यपालसाहेब, जेथे राज्यपाल आहेि अशा अन्य बेटािील वचहवाटीप्रमाणे आचण 
रूढीप्रमाणेि आपल्याला येथे खाना येईल. मी शरीर–शास्त्रािा डॉ्टर आहे आचण राज्यपालाच्या 
आरोग्यािी काळजी घेण्यासाठी मला या बेटाि पगार चदला जािो. माझ्या स्विेःच्या आरोग्यापेक्षा 
राज्यपालाच्या आरोग्यािी काळजी मी अचधक घेिो. त्याचं्या शरीर–प्रकृिीिा अभ्यास मी रातं्रचदवस 
करिो, म्हणजे िे आजारी पडले असिाना त्यानंा कोणिे औषध द्याव ेहे मला िागंले कळिे. मी मुय गोष्ट 
करिो, िी ही की, त्याचं्या िोजनािे वळेी मी नेहमी हजर असिो आचण त्यानंा जे पोषक असेल, िेि त्यानंा 
खाऊ देिो व त्याचं्या आरोग्याला जे बाधक आचण त्याचं्या पोटाला जे उपद्रवकारक आहे, असे मला वाटिे, 
िे मी त्यानंी खाण्यास प्रचिबधं करिो. म्हणभन मी फळे घेऊन जाण्यािा हुकभ म केला. कारण िी फार थंड 
आचण ओली होिी. दुसऱ्या बशीिील पदाथय फार उष्ट्ण आचण मसाला घालभन फार िळलेले होिे. त्यामुळे 
खाणाऱ्यािी िहान वाढली असिी. म्हणभन िी बशी घेऊन जाण्यास मी सांचगिले. जो माणभस खभप दारू 
चपिो, त्याच्या शरीरािील मभळिी आद्रयिा नष्ट होिे. िी आद्रयिा म्हणजे जीवनािे इंधन होय.” 

 
सँको म्हणाला, “िर मग िाजलेल्या बदकािंी ही बशी मला काही अपाय करणार नाही ना?” वैद्य 

म्हणाला, “थाबंा, राज्यपालसाहेबानंी िे खाऊ नये. िे खाण्याला प्रचिबधं करण्यास मी येथे चजविं उिा 
आहे.” सँकोने चविारले, “का खाऊ नये?” वैद्याने उत्तर चदले, “कारण, आमिे वैद्यराज–चहप्पोके्रटस्–
वैद्यशास्त्रािे उत्तरधु्रव व िेजोगोल–एका सभत्राि म्हणिाि, ‘खभप खाणे वाईट आचण खभप बदके खाणे हे 
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सवांि वाईट.’” सँको म्हणाला, “असे जर असेल िर मग वैद्यराजानंी या टेबलावरील या सवय बश्यापंैकी 
कोणत्या बशा मला अत्यंि उपयु्ि आहेि आचण कमी अपायकारक आहेि हे पहावे, म्हणजे मला त्या 
बश्यािंील पदाथांनी पोटिर जेविा येईल. वैद्यराजानंी आपल्या काडंीने साऱ्या बश्या अदृश्य करू नयेि. 
कारण, मी आशवेर आचण या राज्याच्या सौयावर जगि आहे. िकेुने मरण्यास मी ियार नाही. (वैद्यराज 
काहीही म्हणोि पण) कोणिाही खाद्यपदाथय मला खाऊ न देणे हा माझे आयुष्ट्य कमी करण्यािा मागय आहे-
लाबंचवण्यािा नव्हे.” वैद्याने उत्तर चदले, “अगदी खरे आहे, महाराज. िथाचप माझे मि असे आहे की, 
सश्यािे हे पदाथय केसाळ व मऊ असल्यामुळे आपण िे खािा कामा नये. िसेि गायीच्या वासरािी ही 
सागुिी आपण िाखभ नये. िी जर िाजलेली-िळलेली नसिी िर चिच्या बाजभने काही िरी म्हणिा आले 
असिे. पण आिा आहे त्या स्स्थिीि िी मुळीि खािा कामा नये.” सँकोने चविारले, “ठीक, िर मग 
पलीकडे चजच्यािभन इिका धभर चनघि आहे, त्या िल्या मोठ्या बशीसंबधंी आपले मि काय आहे? त्याि मासं 
आचण िाजी असेल असे मी समजिो. त्याि नाना िऱ्हेच्या खाद्यपदाथांिी चखिडी असल्यामुळे मला 
मानवले आचण पोषक असेल, असेि पदाथय िेथे मला सापडिील असे वाटिे.” वैद्य म्हणाला, “छेेः छेेः, 
असा दुर्मविार आमच्यापासभन फार दभर आहे. त्या चमसळीपेक्षा जगािील दुसरा कोणिाही खाद्यपदाथय 
आरोग्याला अचधक बाधक नाही. िी श्रीमंिी चमसळ िुमच्या श्रीमंि चिक्षभसाठी आचण पाद्र्यासंाठी राखभन 
ठेवा–महाचवद्यालयािील िुमच्या गुरंूना आचण खेड्यािील लग्नाच्या जेवणावळीवर अधाशीपणाने हाि 
मारणाऱ्या लोकानंा िे पदाथय द्या, पण राज्यपालाचं्या टेबलानंा त्या खाद्यपदाथांिा िार होिा कामा नये. िेथे 
िाजे लुसलुशीि व कोवळे खाद्य–पदाथय, चमसळ न करिा, ठेवले पाचहजेि. यािे कारण असे की, संचमश्र 
औषधापेंक्षा साधी चनिळे औषधे साधारणिेः िागंली मानली जािाि. कारण चमश्रण म्हटले की, त्यािे घटक 
चवषम प्रमाणाि घािले जाण्यािी िभक होण्यािा संिव असिो. पण साध्या औषधाि असा अपाय होण्यास 
जागा नसिे. म्हणभन सध्या राज्यपालानंा योग्य आहार कोणिा, हे मी सागंिो. त्यामुळे त्यािें आरोग्य कायम 
राहभन िे वाढेल. िो आहार म्हणजे बटाटयािे लहान शिंर कापे आचण नाकरगाच्या मुरंब्यािे थोडेसे पािळ 
िुकडे. त्यामुळे त्यािें पोट िरेल आचण त्याचं्या पिनश्िीला मदि होईल.” हे ऐकभ न सँको आपल्या 
खुिीवर मागे रेलला आचण वैद्याच्या िोंडाकडे बारकाईने पाहभन अत्यंि गािंीयाने त्याने त्याला चविारले, 
“िुमिे नाव काय? िुम्ही हा अभ्यास कोठे केला?” त्याने उत्तर चदले, “महाराज, ऑगोरोिा डॉ्टर पेिो 
रेचझओ असे मला म्हणिाि. मी जेथे जन्मलो, त्या गावािे नाव चटटीफुएरा असे आहे. िे गाव कॅराके्वल व 
कँपोडेल अल्मोडाबार याचं्यामध्ये वसलेले आहे. मी माझी डॉ्टरीिी पदवी ओसुना चवद्यापीठािभन घेिली 
आहे.” 

 
सँको अत्यंि चिडभन म्हणाला, “अरे, श्री. पेिो रेचझओ डी ऑगेरो, कॅराके्वल व कँपोडेल 

अल्मोडाबार याचं्यामध्ये वसलेल्या टीटीफुएरा येथे जन्मलेला, आचण ओसुना चवद्यापीठािभन डॉ्टरिी 
पदवी घेणारा–वगैरे, वगैरे जो कोणी िभ आहेस, िो येथभन िालिा हो! यािक्षणी ही खोली सोड. नाही िर 
या सभययप्रकाशाशपथ मी एक िला मोठा सोटा घेऊन िुझ्या शरीरावर िो िालवीन आचण या बेटािील साऱ्या 
वैद्यानंा असे बडवभन काढीन आचण त्याचं्या बरगड्या मोडभन टाकीन की, येथे त्या अडाणी वैद्याचं्या टोळीिील 
एक माणभस चशल्लक रहाणार नाही. चवद्वान आचण समंजस वैद्यािंा मात्र मी पुष्ट्कळ गौरव करीन आचण 
देवदभिाप्रमाणे त्यािंा सन्मान करीन. अरे, पेिो रेचझओ, मी पुनेः सागंिो, िभ माझ्या दृष्टीपुढभन दभर हो. नाही 
िर ज्या खुिीवर मी बसलो आहे िी हािाि घेऊन मी िुझ्या डो्याच्या किधड्या करीन. मग त्याबद्दल मला, 
हे अचधकारपद सोडल्यावर, कोणी कोटाि खुशाल खेिो. मला त्यािी पवा नाही. माझी बाजभ स्वच्छ 
करण्यासाठी मी म्हणेन, ‘मानवजािीिा शत्रभ असणाऱ्या नालायक वैद्यापासभन जगािी मी सुटका केली, ही 
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त्या जगािी मोठी सेवाि होय! अरे, मला खाऊ द्या. नाही िर हे िुमिे राज्य परि घ्या. कारण, जे पद 
माणसाला पोटिर खाऊ देि नाही, त्यािी ककमि दोन वाटाण्याइिकीही नसिे.” राज्यपालािा पारा 
इिका िढलेला पाहभन वैद्य घाबरला. त्याि क्षणी त्या खोलीिभन िो गुपिुप चनघभन गेला असिा, पण 
रस्त्यािील कशगािा आवाज त्यािवळेी सवांना ऐकभ  आला. िो ऐकिाि कारिाऱ्याने चखडकीबाहेर पाचहले 
आचण मागे वळभन म्हटले, “ड्यभककडभन िािडीिा खचलिा आलेला चदसिो. त्याि काही महत्त्वािे पत्र 
असेल हे चनेःसंशय.” 

 
दभि घाम गाळीि लगेि िेथे आला. त्याच्या मुदे्रवर त्वरा व कििा कोरलेली चदसि होिी. आपल्या 

छािीवरून एक पाकीट काढभन त्याने िे राज्यपालाला चदले. राज्यपालाने िे कारिाऱ्याला चदले आचण 
पत्रािील मजकभ र वािण्यास त्याला फमावले. िो असा होिा–”बरॅाटेचरया बेटािे राज्यपाल डाँन सँको पँझा 
यासं–खुद्द त्याचं्या ककवा त्याचं्या सचिवाच्या हािाि देण्यासाठी.” सँको म्हणाला, “माझा सचिव कोण 
आहे?” शजेारिा एक मनुष्ट्य म्हणाला, “ मी आहे, महाराज. कारण, मला चलचहिा–वाििा येिे आचण मी 
चबस्केन गाविा आहे.” सँको म्हणाला, “या िुझ्या शवेटच्या गुणामुळे िभ सम्राटािाही सचिव होऊ शकशील. 
मग उघड िे पत्र आचण त्याि काय चलचहले आहे िे पाहा.” त्या नव्या सचिवाने िसे केले आचण िे पत्र 
स्विेःशी वािले व राज्यपालानंा साचंगिले, “फ्ि खाजगी जागेि सागंावा असा चवषय या पत्राि आहे.” 
िेव्हा सँकोने कारिारी व आिारी याचशवाय बाकी सवांना िेथभन जाण्यास फमावले. नंिर सचिवाने पुढील 
पत्र वािले:– 

 
“लॉडय डॉन सँको पॅझा, मला अशी माचहिी चमळाली आहे की, या एक–दोन रात्री आपले काही शत्रभ 

िुमच्या बेटावर मोठ्या आवेशाने हल्ला करण्यािा बेि करीि आहेि. म्हणभन िुम्ही जागरूक राचहले पाचहजे 
आचण स्विेःिे संरक्षण केले पाचहजे. पभवयियारी आपण केली नाही असे होऊ नये. चवश्वास हेरानंी मला 
अशीही माचहिी पुरचवली आहे की, िुमिा खभन करण्यासाठी िार माणसे वषेािंर करून शहराि चशरलेली 
आहेि. शत्रभच्या योजनेला िुमच्या किृयत्वािा मोठा अडथळा आहे असे िे मानिाि. आपल्यािोविी पहा, 
आपल्याशी बोलण्यासाठी येणाऱ्या नवया माणसानंा परवानगी देिाना काळजी घ्या आचण आपल्यापुढे जे 
जे ठेवलेले असेल िे मुळीि खाऊ नका. िुम्हाला गरज असल्यास मी कुमक पाठवीन. सवय बाबिीि मी 
िुमच्या शहाणपणावर चवसंबभन आहे–चकल्ल्यािभन, िा. १६ऑगस्ट, पहाटे िार वाजिा. 
 

आपला चमत्र, 
ड्यभक.” 

 
ही बािमी ऐकभ न सँकोला आियय वाटले आचण त्याच्याजवळ िेथे असलेल्या लोकानंाही मोठी कििा 

वाटली. पण शवेटी सँको त्या कारिाऱ्याकडे कळभन म्हणाला, “या बाबिीि प्रथम कोणिी गोष्ट करावयास 
हवी–आचण अत्यंि जलदीने करावयास हवी–हे मी िुम्हाला सागंिो. त्या डॉ्टर रेचझओला 
अंधारकोठडीि डाबंभन टाका. मला ठार मारण्यािा हेिभ कोणािा असेल िर िो त्यािाि. माझी उपासमार 
करून मला हळुहळु मृत्यभच्या मुखाि लोटणारा िोि आहे. सवय प्रकारच्या मृत्यभमध्ये हा अत्यंि वाईट.” 
आिारी म्हणाला, “िथाचप माझे मि असे आहे की, येथे आपल्यापुढे जे पदाथय माडंलेले आहेि, त्यापंैकी 
कोणिाही महाराजानंी खाऊ नये. कारण िे काही चिक्षणुींनी पाठचवलेले आहेि. ‘सैिान प्रिभच्या पाठीशी 
उिा राहभन डोकावि असिो’ अशी म्हणि आहे.” सँको म्हणाला, “िे कोणीि नाकारणार नाही. म्हणभन 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

मला यावळेी पाव आचण सुमारे िार पौंड सुका मेवा फराळासाठी आणभन द्या–त्यामध्ये काही चवष असणार 
नाही. काही खाल्ल्याचशवाय मी चजविं राहभ शकि नाही. आपल्याला जर त्या लढाया मारण्यासाठी ियार 
राहावयािे असेल िर आपण पोटिर खाल्ले पाचहजे. कारण पोट हृदयाला संिाळिे–हृदय पोटाला नव्हे. 
िोपयंि, हे सचिवा, िभ ड्यभकसाहेबानंा उत्तर पाठव आचण कळव की, आपली आज्ञा न िुकिा सवयिोपरी 
पाळली जाईल. डिेसना माझी आठवण कृपया ठेवण्यास चलही. िसेि माझी बायको टेरेसा पँझा चहच्याकडे 
माझे पत्र व गाठोडे घेऊन कोणाला िरी पाठचवण्यास चवसरू नका अशी चवनंिी कर. डिेसने िसे केले िर 
िी मी खास कृपा समजेन आचण मी त्यािंी सेवा माझ्या सवयश्िीचनशी करण्यािी काळजी घेईन. माझा धनी 
ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट यािें चवस्मरण मला झालेले नाही ककवा त्याचं्याशी मी कृिघ्न पण नाही, हे 
आपण त्यानंा सागंाव.े बाकीिा मजकभ र मी िुझ्यावर सोपचविो. िुझ्या इच्छेप्रमाणे िो काहीही चलही. 
िागंल्या सचिवाप्रमाणे आचण कट्टया चबस्केनरप्रमाणे िभ आपले काम कर. आिा हे पदाथय घेऊन जा आचण 
खाण्यासाठी काही िरी मला आण. मग िुला चदसभन येईल की, माझ्याशी व माझ्या बेटाशी गडबड करण्यास 
धजणाऱ्या साऱ्या हेरानंा, जादभगारानंा आचण गळेकापभ कुत्र्यानंा वठणीवर आणण्यास मी समथय आहे.” 

 
यावळेी एक नोकर खोलीि येऊन म्हणाला, “महाराज, आपल्याशी एका महत्त्वाच्या कामासंबधंी 

बोलभ  इस्च्छणारा एक खेडवळ माणभस आला आहे.” सँको म्हणाला, “ही कामे घेऊन येणाऱ्या माणसािंा 
उपद्रव अजभन मला होि आहे हे चवलक्षण आहे. ही कामािी वळे नाही, हे न कळण्याइिके िे मभखय असले 
पाचहजेि. त्यानंा असे वाटिे का की, आम्ही राज्यकिे आचण न्यायदािे पोलादा–पाषाणािे बनचवलेले 
असिो आचण हाडा–मासाच्या इिर प्राण्यापं्रमाणे आम्हाला चवश्रािंीिी व खाण्या–चपण्यािी काही गरज 
नसिे? हे माझे राज्य फार काळ चटकणार नाही असा िकय  करण्याइिका मी ििुर आहे. पण िे चटकलेि िर 
ईश्वराला आचण माझ्या बुद्धीला स्मरून मी सागंिो, मी या साऱ्या कामाच्या माणसानंा पाठीला पाय लावभन 
पळावयास लावीन. बरे िर, येऊ द्या त्या माणसाला आि. पण माझा खभन करणारा कोणी दुष्ट बदमाष ककवा 
हेर िो नाही ना याकडे लक्ष द्या.” नोकर म्हणाला, “िो चबिारा गरीब जीव आहे. कटाि त्यािा हाि नाही हे 
मी खात्रीने सागंिो. िो िसा काही करणार नाही असा चदसिो. त्याच्या अंगी अपाय करण्यािी श्िीि 
नाही. िागंल्या पावाप्रमाणे िो चनरुपद्रवी चदसिो.” कारिारी म्हणाला; “आम्ही सारेजण आपल्याजवळ 
आहो, िेव्हा िीिीिे काहीि कारण नाही.” सँको म्हणाला, “अहो, पण आधी माझे बोलणे ऐका. आिा 
डॉ्टर रेचझओ गेला आहे. मग मी पोट िरण्यासारखे काही खाऊ नको का?–मग िो पावािा पापुद्रा आचण 
कादंा का असेना!” आिारी म्हणाला, “रात्री खा. मग महाराजानंा कुरकुरण्यास काही जागा राहणार नाही. 
दुपारच्या जेवणािी उणीव रात्रीिे जेवण िरून काढील.” सँको म्हणाला, “देव करो आचण िसे होवो..” 

 
नंिर िो खेडवळ माणभस आि आला. त्याच्या स्वरूपावरून िो एक सज्जन, चनरुपद्रवी पण मभखय 

जीव असावा, असे चदसि होिे. खोलीि प्रवशे करिाि त्याने चविारले, “राज्यपाल कोण?” सचिवाने उत्तर 
चदले, “खुिीवर बसलेले आहेि िेि, 

  
राज्यपालािे हाल: ३४३ 
 
दुसरे कोण?” िो माणभस म्हणाला, “मी राजेसाहेबानंा नम्रिेने अचिवादन करिो.” गुडघे टेकभ न 

त्याने सँकोला त्याच्या हािािे िुंबन घेऊ देण्यािी चवनंिी केली. िी सँकोने चझडकारली आचण म्हटले, 
“ऊठ, ऊठ आचण िुला काय म्हणायिे असेल िे मला सागं.” मग िो खेडवळ उठभन उिा राचहला आचण 
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म्हणाला, “महाराज, चसउडँडरीलपासभन पाि–सहा मलैावंर असलेल्या चमगेल टुरा या शहरािील मी एक 
शिेकरी आहे.” सँको म्हणाला, “हे दुसरे टीटीफ्युएरा आले. पण चमत्रा, पुढे सागं. िे शहर मला िागंले 
माहीि आहे. आमच्या गावापासभन िे फार दभर नाही.” खेडवळ म्हणाला, “आपली मजी असेल िर मी माझे 
काम सागंिो. देव–दयेने माझे लग्न रोमन कॅथॉचलक िियमधील आपल्या ‘पचवत्र मािे’समोर झाले. मला 
दोन मुले आहेि आचण िी कॉलेजाि चशकि आहेि. लहान मुलगा कलेिा चवशारद होण्यािा आचण मोठा 
मुलगा पारंगि होण्यािा अभ्यास करीि आहे. माझी बायको मेली असल्यामुळे मी चवधुर आहे. खरे सागंायिे 
िर चिला एका दुष्ट डॉ्टराने ठार मारले, असे कोणीही म्हणेल. िी गरोदर असिाना त्याने चिला रेिक 
चदले. ईश्वरािी कृपा असिी आचण चिने एका मुलाला जन्म चदला असिा िर मी त्याला डॉ्टरीिा अभ्यास 
करण्यासाठी पाठचवले असिे. मग त्याला आपल्या िावािंा हेवा करण्यािे काही कारण राचहले नसिे.” 

 
सँको म्हणाला, “यािा अथय असा की, िुझी बायको जर मेली नसिी-ककवा त्यानंी चिला जर मारले 

नसिे–िर िभ चवधुर झाला नसिास.” त्याने उत्तर चदले, “अगदी खरे.” सँको म्हणाला, “आपली मिे 
अगदी जमि आहेि. अरे इमानी चमत्रा, पुढे सागं–िरिर सागं. कारण आिा माझी दुपारिी वामकुक्षी 
घेण्यािी वेळ झाली आहे–कामकाजािे बोलणे करण्यािी नव्हे.” शिेकरी पुढे म्हणाला, “महाराज, आिा 
मी आपल्याला हे साचंगिले पाचहजे की, िो जो माझा मुलगा कला–चवशारद आहे–ककवा होणार आहे,–
त्यािे पे्रम आमच्याि शहरािील एका कुमाचरकेवर बसले आहे. चििे नाव ्लॅरा पलेचरना. अत्यंि श्रीमंि 
शिेकरी अँियभ पलेचरना यािी िी मुलगी! पलेचरनो हे नाव काही बरोबर नाही. पण त्याचं्या सवय चपढीला 
अधांगवायु झालेला असल्यामुळे पलेचटकोसा या रोगाच्या नावावरून त्यािें नाव पडले. पण आिा त्यानंा 
पलें चरनो या नावानेि सारे जण ओळखिाि. िे नाव त्या िरुणीला फारसे शोिि नाही. कारण चििे सौंदयय 
अमोल मोत्यासारखे आहे. चिच्या उजव्या बाजभला उिे राहभन िुम्ही चिच्याकडे पाचहले िर िुम्हाला िी 
रानािील फुलासारखी चदसेल. डाव्या बाजभने मात्र िी इिकी िागंली चदसि नाही. कारण देवीमुळे चििा 
डावा डोळा गेला आहे आचण चिच्या सवय िोंडावर पुष्ट्कळ खोल खडे्ड खणले गेले आहेि. पण चििे 
चहिकििक म्हणिाि, ‘यामुळे काही चबघडले नाही. पे्रचमकािंी हृदये पुरण्यासाठी ही थडगी आहेि.’ िी 
इिकी स्वच्छ आहे की, िी आपले नाक आपल्या ओठावर येऊ देि नाही. िी िे घट्ट आवळभन धरिे. चिच्या 
नाकपुड्या दोन्ही बाजभस वळलेल्या आहेि–जणु काही त्यानंा चििे िोंड पहावयािे नाही. त्या नाकपुड्या 
काहीशा रंुद आहेि पण एकंदरीि िी फार िागंली चदसिे. चिला दहा–बारा दुधािे दाि ककवा दाढा 
आलेल्या नाहीि ही गोष्ट वगळली, िर या देशािील एक अत्यंि ििुर कुमाचरका िी ठरेल. चिच्या ओठािे 
वणयन कसे कराव ेहे मला कळि नाही. इिके पािळ आचण कोमल आहेि की, रेशमाप्रमाणे ओठािंी गुंडाळी 
करण्यािी पद्धि असिी िर, चिच्या सवांगािी गुंडाळी करिा आली असिी. चशवाय सवयसामान्य ओठािा 
नेहमीिा वणय त्या ओठानंा नाही. आिापयंि कोणी पाचहला नसेल असा अत्यंि आिययकारक वणय त्या 
ओठािंा आहे. चनळा, चहरवा आचण नाकरगी अशा रंगािें चमश्रण िेथे आहे. या चित्रािे इिके चवस्िाराने वणयन 
मी केले म्हणभन राज्यपालसाहेबानंी मला क्षमा करावी. आज ना उद्या िी माझी मुलगी होणार आहे, म्हणभन 
चिच्या अनेक अलौचकक अवयवािें वणयन मी केले. त्या मुलीचवषयी मला मनापासभन जे पे्रम आचण स्नेह 
वाटिो त्यामुळेि मी हे वणयन केले.” 

 
सँको म्हणाला, “िुझ्या इच्छेप्रमाणे िे चित्र िभ चकिीही काळ रंगव. अशा रंगकामािी मोचहनी 

माझ्यावर जबरदस्ि पडिे. माझे जेवण जर झालेले असिे, िर याहभन िागंली करमणभक व्हावी अशी मी 
इच्छा केली नसिी.” खेडवळ म्हणाला, “मी आचण आपले सेवक–चनदान आपण–आिाि या गोष्टीिा 
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चनकाल करण्यािी वळे आलेली आहे. पण महाराज, त्याला काही अथय नाही. चििा संुदर डौल आचण चििे 
स्वरूप मी जर आपल्या डोळ्यापंुढे उिे केले िर आपण चििा गौरव कराल. पण िसे होणार नाही. कारण, 
चििे शरीर इिके वाकडे–चिकडे आचण िोळामोळा झालेले आहे की, चििे गुडघे चिच्या हनुवटीला 
चिडिाि. आचण िरीही कोणालाही असे चदसेल की, िी जर िाठ उिी राहभ शकली िर चििे डोके छिाला 
लागेल. चिने माझ्या कला–चवशारद मुलाच्या हािाि लग्नासाठी आपला हाि यापभवीि चदला असिा. पण 
िी िो हाि लाबंवभ शकि नाही. कारण, त्याच्या चशरा अगदी आकसलेल्या आहेि. िथाचप त्या हािाच्या 
लाबं–रंुद नखामुंळे त्याला मोठी शोिा आली आहे. चििा हाि चकिी िागंला घडचवलेला आहे हे 
आपल्याला कळभन येईल.” 

 
सँको म्हणाला, “झाले इिके पुरे, पण आपण असे समजभ या की िभ चििे चित्र नखचशखािं रेखाटले 

आहेस. आिा िुला काय हवे आहे? चमत्रा, इिकी वळणे–वाकणे न घेिा आचण चवषयािंर न करिा मुद्यावर 
ये.” शिेकरी म्हणाला, “महाराज, आपण माझ्या सुनेच्या बापाला चशफारसीिे पत्र देण्यािी कृपा करावी 
आचण त्याने हे लग्न घडवभन आणाव ेअसे आपण त्याला सागंाव ेअशी माझी इच्छा आहे. कारण मालमते्तच्या 
बाबिीि ककवा शारीचरक स्स्थिीिे बाबिीि आम्ही समान आहो. राज्यपालसाहेब, आपल्याला खरे सागंायिे 
िर, माझ्या मुलावर िेटभक झाल्यासारखे झाले आहे. त्याि असा एक चदवस जाि नाही की, जेव्हा िीन–
िारदा दुष्ट चपशाच्चे त्याला झपाटीि नाहीि. पे्रमाच्या आगीि पडण्यािे दुदैव एकदा त्याच्या कपाळी आले, 
म्हणभन त्याच्या िोंडािी त्विा िामड्यासारखी कोरडी पडली आहे आचण त्यािे डोळे एकसारखे दुेःखाश्रु 
गाळीि आहेि. असे जरी असले िरी त्यािा स्विाव देवदभिासारखा आहे. पण आिा त्याला झटके आले 
म्हणजे िो वारंवार स्विेःला बडवभन बु््या मारून घेिो, िसे नसिे िर आपण त्याला ‘संि’ म्हटले असिे.” 

 
सँको म्हणाला, “अरे प्रामाचणक माणसा, िुला आणखी काही मागावयािे आहे काय?” शिेकरी 

म्हणाला, “आणखी एकि गोष्ट. पण िी बोलण्यािे मला जरा िय वाटिे. िरी मी िी माझ्या हृदयाि 
कंुजि–सलि ठेवभ शकि नाही. म्हणभन िी मी साचंगिलीि पाचहजे. माझी इच्छा एवढीि आहे की, 
महाराजानंी माझ्या कला–चवशारद मुलाला संसार थाटण्याला आचण घर घेण्याला िीनश े ककवा सहाश े
ड्यभकॅट देणगी म्हणभन द्याव.े म्हणजे सासऱ्याच्या कटकटींना शरण न जािा िे स्विंत्रपणे राहभ शकिील.” 
सँको म्हणाला, “वा! वा! िुला आणखी काही पाचहजे असेल िर माग. त्या मागणीच्या आड िीिी ककवा 
लज्जा येऊ देऊ नकोस. िल्या गृहस्था, बोलभन टाक.” शिेकरी म्हणाला, “काही नाही महाराज.” त्याच्या 
िोंडभन हे शब्द चनघिाि न चनघिाि िोंि राज्यपाल िाडकन् उठभन उिे राचहले आचण ज्या खुिीवर िे बसले 
होिे, चिला धरून म्हणाले, “अरे उद्धट मभखा, खेडवळ वडे्या, याि क्षणी माझ्यापुढभन चनघभन जा. नाही िर 
पँझा घराण्यािी शपथ घेऊन मी सागंिो की, या खुिीने मी िुझ्या मठ्ठ डो्यािे िुकडे िुकडे करीन. अरे 
राडंलेका, बदमाषा, िभ सैिानािा रंगारी आहेस. यावळेी माझ्याकडे सहाश ेड्यभकॅट मागण्यासाठी िभ येिोस 
काय? अरे घाणेरड्या, लभि िरलेल्या कुत्र्या, िुझ्या डो्याि चिखल िरलेला आहे काय? इिके पैसे 
माझ्याजवळ कोठभन असणार? आचण असले िरी िुझ्यासारया वेड्या चन म्हािाऱ्या बदमाषाला मी िे का 
द्याविे? िुझ्या त्या चमगेल टुरािी ककवा पलेचरनोजच्या चपढ्यास्न् पढ्यािंी मला काय पवा? या खोलीिभन 
िालिा हो, असे मी सागंिो. ड्यभकच्या प्राणािी शपथ घेऊन मी सागंिो, मी माझे शब्द खरे करीन आचण 
िुझा मभखय मेंदभ डो्यािभन बाहेर फेकभ न देईन. िभ चमगेल टुरािा रचहवासी नाहीस–सैिानािी अवलाद 
आहेस. माझ्या सहनश्िीिा अंि पहाण्यािे सैिानािे काम घेऊन िभ येथे आला आहेस. अरे, मी राज्यपाल 
होऊन दीड चदवससुद्धा झाला नाही. पण िभ ठोंब्या माझ्याजवळ सहाश ेड्यभकॅट मागिोस!” 
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कारिाऱ्याने त्या शिेकऱ्याला िेथभन चनघभन जाण्यािी खभण केली. त्याप्रमाणे िो खाली मान घालभन 
चनघभन गेला. राज्यपाल आपल्या संिापाच्या धम्या खऱ्या करील, या िीिीने िे फार घाबरल्यािे चदसि 
होिे. त्या दुष्ट लुच्च्याला आपले सोंग कसे वठवावे हे िागंले माहीि होिे. पण आिा आपण सँकोला त्याच्या 
संिप्ि मनोवृत्तीि सोडभ  या. त्याला शािंिा व चनवािंपणा चमळभ द्या. आपण डॉन चक्व्झोटकडे वळभ या. 
माजंराने त्याचं्या िोंडावर ओरखडे काढल्यामुळे त्यािें िोंड मलमपट्टयानंी झाकलेले असिाना आपण 
त्यािंा चनरोप घेिलेला होिा. त्या जखमामुंळे त्यानंा आठ चदवस चवश्रािंी घेणे िाग पडले. त्या काळाि जे 
काही घडले िे आिा चसड् हॅमेट चनवदेन करणार आहेि. या इचिहासािील कोणिाही प्रसंग चकिीही क्षदु्र 
असला, िरी िे योग्य वेळी पभणय सत्यचनष्ठेने िो चनवचेदिाि, िसाि हाही वृत्तािं सागंण्यािे विन त्यानंी चदले 
आहे. 
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प्रकरि ४८ 
 

डचेसची दासी डोन्ना रोणिगेझ णहच्यािी डॉन णिक्झोट  
याांचा काय सांबांि आला? तसेच वाचकाांच्या स्मृतीमध्ये  

कायमचे स्थान णमळणविारे व नमूद करण्यासारिे  
दुसरे काही उतारे 

 
डॉन कक्व्झोट यानंा अशा प्रकारे दुदैवाने दुखापिी झाल्या. त्यामुळे िे अत्यंि चखन्न व चिडखोर 

बनले. त्यािंा िेहरा, देवदभिाच्या हािाने नव्हे, पण माजंराच्या पजं्याने ओरबाडला गेला. चशलेदारीच्या 
जीवनाि हा प्रसंग दुदैवी होय. सहा चदवस िे लोकापंुढे येऊ शकले नाहीि. एके चदवशी रात्री िे आपल्या 
खोलीि अशा प्रकारे अंथरुणावर पडले असिाना जागे होिे आचण आपल्या दुदैवािा व आल्टीचसडोराच्या 
आजयवािंा चविार करीि होिे. िेव्हा कोणी िरी आपल्या खोलीिे दार चकल्लीने उघडीि आहे असे त्यानंा 
चदसले. ित्काळ त्यानंी िकय  केला की, िी पे्रमलुब्ध दासी आपल्या पाचवत्र्यािा िगं करण्यासाठी आचण 
टोबोसोच्या लेडी डल्सीचनयाच्या िरणी आपण जी चनष्ठा अपयण केली आहे िी नष्ट करण्यासाठी या खोलीि 
येि असावी. या कल्पनेने िारले जाऊन, कोणालाही ऐकभ  जाईल इि्या मोठ्या आवाजाि िे म्हणाले, 
“माझ्या हृदयाच्या गािाऱ्याि आचण माझ्या वक्षेःस्थलाच्या अत्यंि गुह्य िागाि ज्या मोचहनीिी मभिी 
कोरलेली आहे, चिच्यावरील माझी ि्िी कोणिीही चवश्व–संुदरी नाहीशी करू शकणार नाही–मभळीि 
करू शकणार नाही. माझ्या हृदयाच्या एकमेव स्वाचमनीिे रूपािंर एखाद्या शुद्ध खेडवळ मोलकचरणीि झाले 
ककवा सोनेरी टॅगस नदीच्या अप्सरेमध्ये होऊन िी मागावर रेशमी व जरिारीिे कापड चवणभ लागली, िरी 
माझी चिच्यावरील चनष्ठा उणी होणार नाही. हे माझ्या एकमेव हृदयस्वाचमनी, मर्मलन ककवा माँटेचसनोज 
यासारया माचंत्रकानंी आपल्या मजीप्रमाणे िुला कोठेही स्थानबद्ध करून ठेवले आचण िभ कोठेही असलीस, 
िरी िभ माझी आहेस आचण मी कोठेही असलो िरी, मी िुझाि असेन–आचण असलो पाचहजे.” 

 
त्यािें हे िाषण संपिे न संपिे िोंि दरवाजा उघडला. ित्काळ िे अंथरुणाि उठभन उिे राचहले. 

त्यावळेी त्यािंा देह डो्यापासभन पायापयंि सचॅटनीच्या चपवळ्या रजईमध्ये गुंडाळलेला होिा आचण त्याचं्या 
डो्यावर लोकरी टोपी होिी. त्यािें िोंड आचण त्याचं्या चमशा कपड्याने बाधंलेल्या होत्या. त्यािें ओरखडे 
िरून चनघावेि म्हणभन िोंड बाधंलेले होिे आचण चमशा खाली लोंबभ नयेि म्हणभन त्या बाधंलेल्या होत्या. अशा 
वषेाि िे एखाद्या चवचित्र ििुासारखे चदसि होिे. कल्पना करिा येणार नाही इिके िे चवचित्र दृश्य होिे. 
त्यानंी आपले डोळे दारावर रोखले. चखन्न व शरणागि अशी आल्टीचसडोरा आपल्याला चदसेल अशी त्यािंी 
अपेक्षा होिी. पण एक अत्यंि आदरणीय प्रौढा येि असिाना त्याचं्या दृष्टीस पडली. चिच्या अंगावर पाढंरा 
बुरखा होिा. िो इिका लाबं होिा की, त्याने चििा देह डो्यापासभन पायापयंि झाकला होिा. चिने 
आपल्या डाव्या हािाच्या बोटाि अधी जळिी मेणबत्ती धरलेली होिी. आचण मेणबत्तीिा प्रकाश आपल्या 
डोळ्यावर पडभ  नये म्हणभन चिने आपला उजवा हाि आपल्या िोंडापुढे धरला होिा. चििे डोळे िल्यामोठ्या 
िष्ट्म्याने झाकले होिे. िी अगदी हळभ हळभ, अत्यंि मंद गिीने येि होिी. डॉन चक्व्झोट चिच्या हालिाली 
बारकाईने पहाि होिे. चििा झगा आचण चििे मौन पाहभन त्यानंा वाटले, कोणी िेटकीण ककवा जादभगारीण 
आपल्यावर दुष्ट जादभ टाकण्यासाठी या वेषाि आली असावी. म्हणभन त्यानंी श्य चिि्या त्वरेने क्रभ साच्या 
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खुणा सुरू केल्या. िोपयंि िी मभिी पुढे पुढे येि होिी. खोलीच्या मध्यिागी येिाि चिने आपली नजर वर 
केली. िेव्हा डॉन चक्व्झोट आपल्या छािीवर क्रभ साच्या हजारदा खुणा करीि असल्यािे चिला चदसले. 

 
त्या मभिीच्या दशयनाने त्यानंा जर आियय वाटले असेल, िर त्याचं्या दशयनाने चिल चििकेि िय 

वाटले. म्हणभन चपवळ्या पोषाखाि गुंडाळलेला त्यािंा देह पाहिाि–िो सडपािळ आचण पट्ट्ट्या बाधंलेला 
व रजईि गुंडाळलेला िो देह पाहिाि–िी म्हणाली, “माझ्यावर कृपा करा. हे काय आहे?” आकस्स्मक 
ियामुळे चिच्या हािािील मेणबत्ती खाली पडली. खोलीि अंधार पसरला. िी पळभन बाहेर जाऊ लागली. 
चिच्या लाबं झग्यामुळे िी अडखळभ लागली आचण त्या खोलीच्या मध्यिागी खाली पडली. त्यामुळे डॉन 
चक्व्झोट यानंा मोठी कििा वाटली आचण िे म्हणाले, “अरे चपशाच्च्या–ककवा जो कोणी असशील िो, िभ 
कोण आहेस? माझ्यापासभन िुला काय हव ेआहे हे मला कृपा करून सागं, अशी माझी चवनंिी आहे. िुझा 
जीव यािना िोगीि असेल िर असे मला सागं, म्हणजे मी माझ्या श्िीिी पराकाष्ठा करून त्याला स्वास्र्थय 
चमळवभन देण्यािा प्रयत्न करीन. कारण मी कॅथॉचलक चििन आहे आचण अचखल मानवजािीिे कल्याण 
करण्यािी मला इच्छा आहे. त्याि कारणाने मी चशलेदारीिा व्यवसाय माझ्या चशरावर घेिला आहे. त्यािी 
कियव्ये अनंि आहे. पापलोकािील जीवािंा उद्धार करण्यािे काम मी करीि असिो.” 

 
त्या चबिाऱ्या म्हािारीने त्यािी ही चवनंिी ऐकली आचण आपल्या िीिीवरून डॉन चक्व्झोटच्या 

िीिीिी कल्पना केली. िी चखन्न व खालच्या स्वराि म्हणाली, “अहो लॉडय डॉन चक्व्झोट, (आपण िे 
असाल िर) मी चपशाच्च नाही ककवा िभि नाही अथवा आपण कल्पना करिा त्याप्रमाणे पापलोकाि 
चखिपणारा जीवचह नाही. डिेसिी मानकरीण डोन्ना रोिीगेझ मी आहे. काही गाऱ्हाणी घेऊन मी 
आपल्याकडे आले आहे. आपण जी गाऱ्हाणी दभर करिा, िशाि स्वरुपािे हे आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, 
“डोन्ना रोिीगेझ, पे्रमािे काही कारस्थान रिण्यासाठी िभ येथे आली नाहीस काय, हे मला सागं. पण 
त्यासाठी जर िभ येथे आली असशील िर िुझे श्रम वाया जािील हे मी सागंिो. टोबोसोच्या लेडी 
डल्सीचनयाच्या अप्रचिम सौंदयाला धन्यवाद असोि! अशा काही कामचगरीवर, बाईसाहेब, िुम्ही आला 
नसाल िर िुम्ही आपली मेणबत्ती पेटवा आचण परि या. आपण िुमच्या इच्छेस येईल त्या कोणत्याही 
चवषयावर बोलभ. पण लक्ष्याि ठेवा, दुष्ट हेिभने केलेली सारी िाषणे, पे्रमासाठी केलेले सारे मोहािे िाळे मी 
टाळिो.” मेरन म्हणाली, “काय, दुसऱ्यानंा मुली पुरचवणारी मी कंुटीण आहे? महाराज, आपण मला 
ओळखि नाही असे चदसिे. असा चिकार धंदा करण्याइिकी मी अजभन चशळी झालेली नाही. अद्याप माझ्या 
अंगावर िरपभर मासं आहे आचण िोंडाि सारे दाि आहेि– त्याबद्दल मी प्रिभिे आिार मानिे. या अरॅगॉन 
प्रािंाि ज्या व्याधी चवपुल आहेि, त्यानंी माझे थोडे दाि खाल्ले आहेि, इिकेि. पण अंमळ थाबंा. मी माझी 
मेणबत्ती पेटविे. मग मी माझ्या दुदैवािी कहाणी आपल्याला सागेंन. कारण, जगािील साऱ्या गोष्टी 
ठाकठीक करणारे आपणि आहा.” असे म्हणभन, उत्तरािी वाट न पाहिा, िी िेथभन चनघभन गेली. 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी काही काळ चििी वाट पाचहली, पण त्याचं्या िलाख डो्याि या नव्या 

साहसासंबधंी हजारो कल्पना लौकरि खेळभ लागल्या. आपल्या हृदयस्वाचमनीवरील चनष्ठेला बाध 
आणणाऱ्या नुसत्या चविाराला िरी आपण शरण गेलो, ही आपली िभक झाली, असे त्यानंा वाटले. िे 
स्विेःशी म्हणाले, “सरदाचरणी, उमराचवणी, डिेस, राण्या–महाराण्या याचं्याकडभन माझा परािव करणे 
सैिानाच्या श्िीबाहेरिे असेल आचण म्हणभन िो एका म्हािाऱ्या दाईकडभन माझा असा परािव करीि 
असेल. कोणी सागंावे, खरे काय िे! मी पुष्ट्कळदा मोठ्या चविारी माणसाकडभन असे ऐकले आहे की, सैिान 
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एकाद्या माणसाला सुंदर चस्त्रयापेक्षा कुरूप चस्त्रयामंाफय िि मोहाि पाडिो. कोणी सागंावे, हा एकािं, ही संधी, 
रात्रीिी ही शािं वळे–यामुळे माझ्या सुप्ि वासना जाग्या होिील आचण ज्या मोहकारक गोष्टीवर मी पभवी 
कधी ठेिकाळलो नाही, त्यामुळेि या उिारवयाि माझा अधेःपाि होईल. अशा बाबिीि, संकटाला िोंड 
देण्यासाठी थाबंण्यापेक्षा पळभन जाणे िागंले. पण मी असा मभखासारखा चविार करीि का बसलो आहे? 
पे्रिाच्या वस्त्रासारखा पाढंरा, लाबं बुरखा धारण केलेली व नाकावर िष्ट्मा असलेली एक जुनाट दासी 
अत्यंि स्वैरािारी पुरुषाच्या भ्रष्ट अंिेःकरणाि अपचवत्र चविार चनमाण करील ककवा जागृि करील, हे खचिि 
अश्य आहे. अंगावर िरपभर मासं असलेली एकादी िरी दाई ककवा प्रौढा असेल काय? या माजघरािील 
एक िरी वस्िभ नम्र, स्वािाचवक चन सुसह्य आहे काय? कोणाही पुरुषािी करमणभक करण्यास चनरुपयोगी 
अशा चरकामटेकड्या सुरकुिलेल्या दासींिा िाडंा िालिा होवो! चजने आपल्या खोलीि फ्ि दोन रोगट 
दासीना कामाला बसचवले असे चजच्याबद्दल सागंिाि, त्या स्त्रीला काय नावाजायिे? दोन पुिळ्या माडंभन 
ठेवल्यासारखीि शोिा खऱ्याखुऱ्या सोबचिणींमुळे त्या खोलीला आली आहे. 

 
असे म्हणभन िे, डोन्ना रोचिगेझला बाहेर ठेवण्यासाठी दार बदं करण्यास आपल्या अंथरुणािभन 

उठले पण त्यािवळेी िी पेटलेली मेणबत्ती घेऊन आि आली. िेव्हा रजईि गुंडाळलेले, िोंडाला पट्ट्ट्या 
बाधंलेल्या व डो्यावर लोकरी टोपी असलेले चशलेदारजी आपल्याजवळ आलेले पाहभन िी पुनेः घाबरली 
आचण दोन–िीन पावले मागे सरली व म्हणाली, “चशलेदारसाहेब, येथे माझी अब्रभ सुरचक्षि आहे ना? 
कारण, आपण आपल्या चबछान्यािभन बाहेर येणे िागंले चदसि नाही, असे मला वाटिे.” डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “बाई, िोि प्रश्न मी िुला चविारला पाचहजे. माझ्यावर काही आक्रमण व बळजबरी होणार नाही 
ना? मी सुरचक्षि आहे ना, हे िभ मला साग.” िी म्हणाली, “चशलेदारसाहेब, आपल्याला िय कोणािे?” डॉन 
चक्व्झोट उत्तरले, “िुझे? कारण थोड्याि सागंावयािे िर, मी पाषाणािा बनलेलो नाही की िभ चपिळेिी 
बनलेली नाहीस. आचण आिा माध्यान्ह नाही–िागंली मध्यरात्र आहे–माझी िभक होि नसेल, िर 
मध्यरात्रही टळभन गेली आहे. चशवाय, एकाद्या गुहेपेक्षाही खाजगी व एकािंाच्या जागी आपण आहो. लबाड 
चन मग्रभर एनीअसने संुदर चन कोमलहृदयी चडडोिा उपिोग अशाि जागी घेिला. िथाचप, बाईसाहेब, 
आपण आपला हाि माझ्या हािाि द्या. माझा संयम चन सावधानिा यापेक्षा दुसऱ्या कोणत्याि संरक्षणािी 
मला इच्छा नाही.” असे म्हणभन त्यानंी स्विेःच्याि उजव्या हािािे िुबंन घेिले आचण त्याने चििा हाि 
धरला. िसाि चवधी करून चिने आपला हाि त्याचं्या हािाि चदला. 

 
[येथे चसड् हॅमेट (चवषयािंर करून) महंमदािी शपथ घेऊन सागंिो की, चशलेदारजी व मेरन 

हािाि हाि घालभन खोलीच्या दरवाज्यापासभन चबछान्यापयंि िालि गेले, हे दृश्य पहाण्यासाठी मी 
माझ्याजवळच्या दोन कोटािला उत्तम कोट बक्षीस चदला असिा.] थोड्याि सागंायिे िर, डॉन चक्व्झोट 
पुन्हा अंथरुणाकडे गेले आचण त्याचं्यापासभन काही अंिरावर असलेल्या खुिीवर डोन्ना रोचिगेझ बसली. 
चिने आपला िष्ट्मा काढभन घेिला नव्हिा ककवा मेणबत्ती खाली ठेवली नव्हिी. डॉन चक्व्झोट यानंी आपल्या 
िोंडाचशवाय बाकी सारे शरीर पके्क झाकभ न टाकले होिे. थोडा वेळ दोघेही मौन धारण करून होिे. त्या 
मौनािा िगं चशलेदारजींनी प्रथम केला आचण िे म्हणाले, “बाईसाहेब, आिा आपण आपल्या मनािील सारी 
खळबळ मोकळेपणाने सागंा. िुमच्या गाऱ्हाण्याकडे माझे शुद्ध कान अगत्याने लक्ष देिील आचण िुमिे संकट 
दभर करण्यासाठी माझे दयाळभ अंिेःकरण मदि करील खचिि समजा.” प्रौढा म्हणाली, 

 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

“िसा माझा चवश्वास आहे. आपल्यासारया सुखद व आकषयक अशा व्य्िीकडभन असेि उदार 
उत्तर चमळेल, असे मी माझ्या मनास बजावले होिे. थोर महाराज, गोष्ट अशी आहे की, आिा आपण मला 
अरॅगॉनच्या मध्यिागी एखाद्या क्षदु्र, अिागी सोबचिणीच्या वषेाि खुिीवर बसलेली पहाि असला, िरी मी 
ह्या प्रािंािील एका थोर घराण्यािील असभन ओस्व्हडोच्या ॲस्टुचरअसिी आहे. पण दुदैव माझे, माझ्या 
आईवचडलाचं्या पचरस्स्थिीला, कशामुळे हे मी सागंभ शकि नाही, ओहोटी लागली आचण त्यानंी माझी उपेक्षा 
केली. त्यानंी मला माचद्रदला नेले. िेथे त्यानंा माझी दुसरी काही िागंली सोय करिा न आल्यामुळे त्यानंी 
मला एका दरबारी स्त्रीकडे घरिी दासी म्हणभन ठेवले. स्पष्टि सागंावयािे िर, माझ्या उभ्या आयुष्ट्याि 
माझ्यापेक्षा अचधक िागंले काम कोणी केले नसेल. मला िेथे नोकरीवर ठेवभन माझे आईबाप घरी परि गेले. 
काही वषांनंिर िे दोघेही मरण पावले. िे स्वगाि गेले असाविे, अशी मला आशा आहे. कारण िे अत्यंि 
सज्जन होिे आचण धार्ममक वृत्तीिे कॅथॉचलक होिे. मग मी पोरकी झाले आचण चिकार पगार व चकरकोळ ित्ता 
चमळचवणाऱ्या दरबारी नोकराचं्या दुदयशिे जाऊन पडले. त्यािवळेी प्राथयना–मंचदरािील एक सज्जन सेवक 
माझ्या पे्रमाि पडला. िसे काही होि आहे, हे माझ्या स्वप्नािही नव्हिे हे मी ईश्वरसाक्ष सागंिे. िो काहीसा 
उिार–वयािा होिा. त्यािी दाढी िव्य होिी आचण िो िागंला चदसे–चवशषे म्हणजे, िो राजासारखा िला 
माणभस होिा. कारण िो डोंगराळ प्रदेशािील होिा. आम्ही आमिे पे्रम–प्रकरण फार पुढे नेले नाही, पण िे 
माझ्या धचनणीच्या कानी गेले. म्हणभन लोकािंी िोंडे बंद करण्यासाठी, काही गाजावाजा न करिा, चिने 
कॅथॉचलक िियमध्ये आपल्या ‘पचवत्र मािेसमोर’ आम्हा दोघािें लग्न लावभन टाकले. त्या लग्नापासभन मला 
एक मुलगी झाली. चिने माझ्या सुदैवािा (असल्यास) पभणय चवध्वसं केला. यािा अथय मला बाळंिपणाि मृत्यु 
आला असे नव्हे. माझे पभणय चदवस िरले होिे व सुखरूप प्रसभिी झाली होिी; पण थोड्या काळाने माझा पिी 
मृत्यभ पावला. (त्याच्या आत्म्यास शािंी चमळो!) त्याला मृत्यभ कसा आला हे आपल्याला सागंण्यासाठी, मला 
वळे असिा, िर आपण आियय केले असिे, असे मी खात्रीने सागंिे.” येथे िी करुण स्वराने रडभ  लागली 
आचण म्हणभ लागली, “महाराज, मी आपली क्षमा माचगिली पाचहजे, कारण माझे मन मला आवरि नाही. 
ज्या ज्या वळेी मी माझ्या अिागी पिीिा चविार करिे, िेव्हा िेव्हा अश्रभ ढाळल्याचशवाय मला राहवि नाही. 
अहो, िो चकिी देखणा चदसि होिा आचण चकिी रुबाबाने आपल्या खेिरावर स्वार होि होिा. 
लोखंडासारया काळ्याकुट्ट, िरिक्कम खेिरावर िो बसे आचण त्याच्या पाठीमागे माझी धनीण बसे, कारण 
त्यावळेी आिाप्रमाणे गाड्या व खुच्या वापराि नव्हत्या. चस्त्रया नोकराच्या पाठीमागे बसि. आिा माझी जीि 
खवळली आहे. म्हणभन सारी कहाणी साचंगिल्याचशवाय मला राहवि नाही. त्यावरून, माझा चप्रय चकिी 
सुसंस्कृि होिा आचण चशष्टािाराच्या प्रत्येक बाबिीि चकिी दक्ष होिा; हे आपल्याला कळभन येईल. 

 
“एके चदवशी माचद्रद येथे िो सेंट जेम्स स्रीटवर आला. िो रस्िा काहीसा अरंुद आहे. माझी धनीण 

खेिरावर त्याच्या पाठीमागे बसली होिी. त्यावळेी न्यायमंचदरािील एक न्यायाधीश त्याला िेटला. 
त्याच्यापुढे दोन अचधकारी होिे. न्यायाधीशाला पहािाि त्याला आदर दाखचवण्यासाठी माझ्या नवऱ्याने 
आपले खेिर एका बाजभस वळचवले–आपण त्यािेंसाठी वाट करून देि आहो, असे त्याला दाखवायिे होिे. 
पण माझी धनीण त्याच्या कानािं कुजबुजली, “अरे मठ्ठा, यािा अथय काय? मी इथं आहे हे िुला माहीि 
नाही काय?” न्यायाधीशही काही कमी सभ्य नव्हिा. आपला घोडा थाबंवभन िो म्हणाला, “महाराज, आपण 
आपल्या वाटेने जा, िुम्ही माझ्यासाठी थाबंण्यािी गरज नाही. लेडी गचँसल्डा (िे माझ्या धचनणीिे नाव 
होिे.) याचं्या सेवसे सादर होणे हे मला शोिभन चदसेल.” पण माझ्या नवऱ्याने, आपली टोपी हािाि घेऊन, 
आपली आदब िशीि िालभ  ठेवली. पण त्यामुळे धनीण त्यािेवर खभपि संिापली आचण शवेटी चिने एक 
मोठी टािणी–दािणि म्हणा ना–आपल्या चपशवीिभन काढली आचण त्याच्या पाठीि िोसकली. त्यामुळे 
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माझा नवरा एकदम दिकला आचण आरडि-ओरडि खोचगरावरून खाली पडला–आपल्यामागभन 
धचनणीलाही त्याने खाली पाडले. लगेि चििे दोन नोकर चिच्या मदिीस धावले–आचण न्यायाधीश व त्यािे 
दोन अचधकारीही. ग्वाडालॅजँराच्या वेशीि मोठा गोंगाट झाला (वशेीपाशी जमलेल्या चरकामटेकड्या 
लोकानंी गलगा केला, असे मला म्हणायिे आहे.) साराशं, माझी धनीण घरी पायी आली आचण माझा नवरा 
एका शस्त्रचवशारद वैद्याकडे गेला. ‘आपल्या फुप्फुसाि कोणी िोसकले आहे.’ अशी िक्रार त्याने केली. 
त्याने हे जे नम्रपणािे वियन केले, त्यािा बोिाटा सवयत्र झाला. त्यामुळे रस्त्यावरील मुलेही त्याच्यािोविी 
गोळा होऊन त्यािी टर उडवभ लागली. त्यामुळे–आचण माझ्या धचनणीिी दृष्टी काहीशी कोिी असल्यामुळे–
चिने त्याला आपल्या नोकरीवरून बडिफय  केले. िे त्या अिागी माणसाने आपल्या चजवाला इिके लावभन 
घेिले की लवकरि त्याला आपल्या प्राणािे मोल द्याव ेलागले. 

 
“आिा मी एक अनाथ चवधवा राचहले–संिाळ करण्यासाठी एक कन्या घेऊन राचहले. िी जसजशी 

शरीराने वाढि गेली, िसिशी सौंदयानेही वाढि होिी आचण समुद्राच्या फेसासारखी संुदर चदसि होिी. 
शवेटी मी उत्तम िरिकाम करणारी असल्यामुळे माझी धनीण डिेस यानंी, (त्यािें ड्यभकसाहेबाशी नुकिेि 
लग्न झाले होिे) मला व माझ्या मुलीला आपल्या सागंिी रहाण्यास येथे–-अरॅगॉनमध्ये–आणले. 
कालािंराने माझी मुलगी वयाि आली आचण जगािंील सवोत्तम स्त्री झाली. िी िडंोलाप्रमाणे गािे, 
अप्सरेप्रमाणे नाििे, रान–हचरणाप्रमाणे उड्या मारिे, पिंोजीप्रमाणे चलचहिे–वाििे आचण सावकाराप्रमाणे 
चहशबेचठशबे करिे. चििे वागणे चकिी ठाकठीक असिे हे मी सागंि नाही, पण झऱ्यािे झुळझुळ वाहणारे 
शुद्ध पाणी काही चिच्याहभन अचधक स्वच्छ खात्रीने नसिे. चिच्या वयासंबंधी सागंायिे िर, मी िुकि 
नसल्यास, िी सोळा वषे, पाि मचहने व िीन चदवस या वयािी आहे. 

 
“आिा अशा या माझ्या मुलीच्या पे्रमाि कोण पडले असेल? येथभन फार दभर नसलेल्या, ड्यभकच्या 

एका खेड्याि रहाणाऱ्या एका अत्यंि श्रीमंि शिेकऱ्यािा मुलगा चिच्या पे्रमाि पडला. खरोखर, त्याने काय 
काय केले हे मला माहीि नाही, पण िो चिच्या इि्या जवळ गेला की, लग्न करण्यािे विन देऊन त्याने 
लाडीगोडीने चििी संमिी चमळचवली. साराशं, आपल्या इच्छेप्रमाणे वागण्यािे त्याने चिच्याकडभन कबभल 
करून घेिले, पण आिा िो आपला शब्द खरा करण्यािे नाकारीि आहे. हा सारा प्रकार ड्यभकला 
अपचरचिि नाही. कारण मी याबद्दल त्यािेंकडे खभप खभप वळेा िक्रार केली आहे आचण माझ्या मुलीशी लग्न 
करण्यािी त्या िरुणाला आज्ञा देण्यास चवनंिी केली आहे. पण ड्यभकसाहेब माझे ऐकि नाहीि–फार काय, 
त्या प्रकरणाचवषयी मी काही बोललेले त्यानंा खपिही नाही. कारण त्या दुष्ट िरुणािा बाप श्रीमंि आहे 
आचण िो ड्यभकला पैसे कजाऊ देिो–कोणत्याही प्रसंगी त्याला जामीन राहिो. त्यामुळे त्याला ड्यभकसाहेब 
कधीही नाराज करू इस्च्छि नाहीि. 

 
“महाराज, म्हणभन मी आपल्याला प्राथयना करिे की, माझ्या मुलीिे हे प्रकरण चवनंिी करून ककवा 

स्िी करून, मागाला लावभन द्या. लोकािंी गाऱ्हाणी दभर करण्यासाठी आचण संकटाि सापडलेल्यानंा 
साहाय्य करण्यासाठीि प्रिभने आपल्याला या जगाि पाठचवले आहे, असे प्रत्येकजण म्हणिो. कृपा करा 
आचण माझ्या कन्येच्या पोरकेपणाकडे, चिच्या लावण्याकडे, चिच्या िारुण्याकडे आचण चिच्या इिर साऱ्या 
गुणाकडे, सदय दृष्टीने पहा. माझ्या दृष्टीने चविार केला िर, माझ्या धचनणीच्या साऱ्या दासींमध्ये एकही 
चिच्या पासंगाला पुरणार नाही–फार काय, चजला आस्ल्टचसडोरा म्हणिाि–िी सवांि अत्यंि नाजभक चन 
संुदर आहे, असा बोिाटा आहे–पण िीसुद्धा माझ्या मुलीपासभन एक मलै अंिरावर उिी रहाण्याच्या 
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योग्यिेिी आहे. माझ्या मुलीबरोबर चििे नावही उच्चारणे योग्य होणार नाही, असे मला खात्रीने वाटिे. 
कारण, महाराज, मी आपल्याला सागंिे, जे जे िकाकिे, िे सारे सोने नसिे. ही आल्टीचसडोरा मोठी 
आढ्यिाखोर आहे. सौंदयापेक्षा आढ्यिा आचण नम्रिेपेक्षा िढेलपणा चिच्या अंगी अचधक आहे. चशवाय चििी 
प्रकृिीही मुळीि उत्तम नाही. चििा श्वासोछ्वास इि्या जोराने होिो की, चिच्याजवळ कोणीही क्षणिर 
उिा राहभ शकि नाही– छेेः, माझी धनीण डिेससुद्धा. पण जाऊ द्या, मी आणखी काही बोलि नाही. 
कििीलाही कान असिाि, म्हणिाि.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “डिेसबाईसंबंधी काय म्हणिा आपण? डोन्ना रोचिनेझ, मला िे सागंा, 

अशी मी, आपल्याला चप्रय असणाऱ्या साऱ्या वस्िभंिी आण घेऊन, चवनंिी करिो.” प्रौढा म्हणाली, 
“महाराज, आपली चवनंिी इिकी जोरदार चन िरुळ घालणारी आहे की, चिला चवरोध करणे श्य नाही. मी 
आपल्याला संपभणय सत्य साचंगिलेि पाचहजे. महाराज, आपण माझ्या स्वाचमनीिे सौंदयय, चिच्या मुदे्रिी 
कोमलिा आचण रेखीवपणा पाचहला आहे ना? घासभनपुसभन ठेवलेल्या समशरेीप्रमाणे चििी मुद्रा िळपि 
असिे. चििे दुधासारखे, केशरासारखे चदसिाि–िदं्रासारखे संुदर आचण सभयासारखे िेजस्वी चदसिाि. िी 
जेव्हा िालिे, िेव्हा चिच्या मुदे्रवर असा िाव असिो की, िभमीला स्पशय करण्याि चिला कमीपणा वाटिो. 
साराशं, चिच्या आरोग्यसंपन्न यष्टीमुळे चिच्या सवय सौंदयाला चजविंपणा प्राप्ि होिो. महाराज, मी 
आपल्याला, सागंिे की, या सवय सौंदयासाठी चिने प्रथम ईश्वरािे आिार मानले पाचहजेि. नंिर चिने 
ईश्वरािे आिार मानले पाचहजेि िे अशासाठी की, चिच्या दोन्ही पायािंभन र्ि व पभ वहाि असिो. िो दभचषि 
स्त्राव चनघभन जावा म्हणभन िी आपले पाय उघडे ठेविे. चिच्या शरीराि अशी घाण मोठ्या प्रमाणावर आहे असे 
वैद्यािें म्हणणे आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “कुमारी मािेिा जयजयकार असो! डिेसच्या शरीरािभन 
असे स्त्राव होणे श्य आहे काय? िुम्ही सागंिा म्हणभनि यावर मी चवश्वास ठेविो. नाही िर अनवाणी 
िालणाऱ्या एकाद्या महंिाने िे साचंगिले असिे, िरी िे मी मानले नसिे. सौंदयाच्या एवढ्या 
पभणाविारापासभन आम्ही संुगधी अष्टगंध द्रवरूपाने पाझरि असेल–र्िस्त्राव नव्हे–असे आम्हाला खचिि 
वाटिे. आिा मला असे वाटभ  लागले आहे की, असे स्त्राव होणे आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वािे असेल–अवश्य 
असेल.” 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी हे शब्द उच्चारले, िोंि खोलीिे दार खाडकन् उघडले. त्याबरोबर डोन्ना 

रोचिगेझला ियंकर िीिी वाटली आचण त्यामुळे आपल्या हािािील मेणबत्ती चिने खाली पडभ  चदली. आचण 
त्या खोलीि (लोक म्हणिाि त्याप्रमाणे) लाडंग्याच्या िोंडासारखा काळोख पसरला. त्या चबिाऱ्या 
दासीला वाटले, कोणी िरी आपला गळा धरला आहे आचण िो इिका आवळला आहे की, आरडाओरड 
करणे आपल्या श्िीबाहेर आहे, दुसऱ्या एकाने चििा अंगरखा ओढला आचण चिच्यावर—चिच्या उघड्या 
कुल्ल्यावर–सफाईने इि्या चनदययपणे बडचवले की, िसे करणाऱ्याचशवाय दुसऱ्या कोणािेही अंिेःकरण 
करुणेने हालले असिे. डॉन चक्व्झोट यानंाही करुणा वाटल्याचशवाय राचहली नाही, पण आपल्या 
चबछान्यावरून उठणे त्यानंा योग्य वाटले नाही. म्हणभन िे िेथेि आरामाि शािंपणे पडभन राचहले. या सवय 
गोंधळािा अथय काय? हे त्यानंा कळेना. मेरनच्या पाठीवर उसळलेले िुफान आपल्याही पाठीवर आदळेल, 
असे िय त्यानंा वाटले–आचण िे िय अकारण नव्हिे. कारण त्या मभक काययकत्याने त्या म्हािारीला सरळ 
केल्यानंिर (िी ओरडण्यास धजली नाही) िे डॉन चक्व्झोटकडे आले. त्याचं्या अंगावरील रात्रीिे कपडे 
चहसकावभन घेऊन त्यानंी त्यानंा इि्या जोराने आचण इि्या वेळा चिमटे घेिले की, स्वसंरक्षणासाठी डॉन 
चक्व्झोट यानंा बु््यािंा, श्य चििका, उपयोग केल्याचशवाय राहवले नाही. हा झगडा सुमारे अधा िास 
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िालला. नंिर िी अदृश्य चपशाच्चे गुप्ि झाली. डोन्ना रोचिगेझ चहने आपला अंगरखा नीट घािला. आपल्या 
दुदैवाबद्दल शोक करीि पण चशलेदारजीशी एकही शब्द न बोलिा िी खोलीिभन बाहेर गेली. चशलेदारजी 
होिे िेथेि राचहले. चिमटे चनघाल्यामुळे िे दुेःखीकष्टी झाले होिे–अत्यंि कििािुर व चविारमग्न बनले 
होिे. अशा प्रकारे आपल्याला छळणारा दुष्ट जादभगार कोण असावा हे त्यानंा कळेना; पण आपल्याला िे 
योग्य वेळी कळेल. आिा आपण त्यािंा चनरोप घेऊ या आचण सँको पँझाकडे वळभ या. आपल्या इचिहासाच्या 
क्रमामध्ये आिा आपण त्यािी िेट घेणे अवश्य आहे. 

 
⊡ ⊡  
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प्रकरि ४९ 
 

सँको पँझा आपल्या बेटाची पाहिी करण्यास गेला  
असता, त्याला काय अनुभव आला? 

 
आपण आपल्या समथय राज्यपालानंा बऱ्याि अस्वस्थ अवस्थेि सोडले होिे. त्यावळेी त्या खेडवळ व 

गंमत्या दुष्ट माणसाने त्यािंा चपच्छा पुरचवला होिा. िसे करण्यास त्या खेडवळास त्या 
मुयाचधकाऱ्याकडभन–आचण त्याला ड्यभककडभन—सभिना चमळालेल्या होत्या. म्हणभन त्याने 
राज्यपालसाहेबािंी थट्टा करण्यासाठी आपल्या स्स्थिीिे बेफाम वणयन केले होिे. पण सँको चकिीही मठ्ठ व 
मभखय असला, िरी त्याने त्या सवांना िागंले िोंड चदले. शवेटी आपल्याजवळ असलेल्या माणसानंा उदे्दशभन 
िो बोलभ  लागला. या माणसामध्ये पेिो रोचझयोही होिा. ड्यभकच्या पत्रािी ििा संपल्यावर िो बाहेर गेला 
होिा, पण आिा िो खोलीि परि आला होिा. सँको म्हणाला, “आिा मला खरोखर असे वाटिे की, 
न्यायाधीश व राज्यपाल हे चपिळेिे घडचवलेले असले पाचहजेि–चनदान िसे असावेि. म्हणजे आपले काम 
आहे असा बहाणा करून सवय काळी, सवय क्षणी, जे लोक आपापली गाऱ्हाणी घेऊन त्यािेंकडे जािील, 
त्यािें म्हणणे ऐकले जाईल व त्याचं्या गाऱ्हाण्यािंा चनकाल लावला जाईल. अशा लोकानंा स्विेःचशवाय 
दुसऱ्या कोणािी पवा नसिे. इिरािें काहीही होवो, आपले काम झाल्याशी कारण, असे िे मानिाि. 
एकाद्या अिागी न्यायाधीशाने त्यािें म्हणणे ऐकले नाही आचण ित्काळ चनकालाि काढले नाही–कारण, 
त्याला दुसरे काही काम असेल ककवा िे लोक योग्य वेळी आले नाहीि म्हणभन—िर िे कुरकुरिाि, त्याला 
शाप देिाि आचण त्याच्या पभवयजाचं्या अस्थी उकरून काढिाि–त्यािी हाडे खाऊन टाकण्यािी त्यानंा 
इच्छा असिे. पण अहो लुडबुडेमहाराज, िुमिी चकिीही कामे असली, िरी िुम्ही फार घाई करिा असे मी 
िुम्हालंा, आपल्या परवानगीने, सागंिो. िुम्ही जरा धीर धरा आचण आपला अजय करण्यास योग्य वळे 
येईपयंि थाबंा. िोजनाच्या वळेी येऊ नका–जेव्हा माणभस झोपी जाि असिो, िेव्हा येऊ नका. कारण, 
आम्ही न्यायाधीशही हाडामासंािीि माणसे आहो–चनसगाच्या गरजा आम्हालंाही िागवाव्या लागिाि. मी 
इिका दुदैवी की, मला माझे अन्नही खावयास चमळि नाही. येथे असलेला माझा दोस्ि श्रीयुि डॉ्टर 
रेचझयो टीटीफ्युएरला धन्यवाद असोि! िो मला उपास घालभन ठार मारीि आहे–आचण िरीही शपथेवर 
सागंिो की, हे सारे माझा जीव वािचवण्यासाठी आहे. त्याला–आचण त्याच्यासारया वैदभ लोकाचं्या 
टोळीला–ईश्वराने असलेि आयुष्ट्य द्यावे, अशी माझी प्राथयना आहे. मात्र, िागंल्या वैद्यानंा मान–सन्मान 
योग्य आहे.” 

 
ज्यानंा ज्यानंा म्हणभन सँकोिी माचहिी होिी, त्या सवांना त्यािे इिके शहाणपणािे िाषण ऐकभ न 

आियय वाटले. त्यानंा असे वाटभ  लागले की, अचधकार आचण चवश्वासािी पदे प्राप्ि झाल्यानंिर काही 
लोकािंी डोकी चफरिाि आचण गोंधळभन जािाि, त्यािप्रमाणे काही लोकाचं्या चठकाणी शहाणपण येिे. 
िथाचप चटटीफ्युरा येथील डॉ. पेिो रेचझओ ऑगेरो याने त्याला साचंगिले, चहप्पोके्रटसच्या सवय चनयमािें 
उल्लंघन करून आपण आज रात्री िोजन कराव.े त्यामुळे राज्यपाल िभिय िरी शािं झाले आचण िे 
संध्याकाळिी व संध्याकाळच्या जेवणािी मोठ्या आिुरिेने वाट पहाि बसले. त्याचं्या दृष्टीने काळ इिका 
मंद गिीने येि होिा की, िो एका जागीि थाबंला आहे असे त्यानंा वाटले. शवेटी िो इस्च्छि क्षण आला. 
िेव्हा नोकरानंी त्याला कादं्यासह मासंािे िुकडे आचण काहीसे चशळे असलेले वासराच्या पायािे मासं 
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वाढले. राज्यपाल िकेुलेले असल्यामुळे त्यानंी मोठ्या अधीरिेने व िवीने जेवणास सुरुवाि केली. 
चमलनिी पाखरे, िशीि रोमिी पाखरे, सोरेंटोिो सागुिी, रोमनिे कवडापक्षी ककवा लॅव्हाजोसिे चहरव ेहंस 
यािंा मासंाहारि आपल्याला चमळाला आहे असे समजभन िो जेवण करीि होिा. क्षधेुिी िीक्ष्ण धार 
थोडीफार कमी झाल्यानंिर वैद्याकडे वळभन िो म्हणाला, “हे पहा डॉ्टर, यापुढे मला नाजभकसाजभक 
पदाथय ककवा माझ्या पोटाला खभष करण्यासारखा आहार देण्यािी िसदी िुम्ही घेऊ नका. त्यामुळे माझ्या 
पोटािे समाधान मुळीि होणार नाही. माझ्या पोटाला सवय आहे िी िागंल्या गोमासंािी ककवा डुकराच्या 
अथवा बकऱ्याच्या मासंािी, मुळ्यािंी आचण कादं्यािंी. पण जर िुम्ही मला दरबारी थाटािे नाजभकसाजभक 
जेवण देऊ लागलाि िर िे माझ्या पोटाला जड जाईल आचण चिडचवल्यासारखे होईल. आज ना उद्या मला 
त्यािा पुरा चिटकारा येईल. पण जर आिारीबुवानंी मला खमंग चखिडी वाढली िर मला िुकल्यासारखे 
वाटणार नाही. साऱ्या सडलेल्या पालेिाज्या एकाि एक चमसळभन चशजचवल्या–खभप चशजचवल्या, िर त्यािंी 
खुमारी काही न्यारीि! िचवष्टपणाने खािा येईल असे कोणिेही चमश्रण िुम्ही ियार करा. त्याबद्दल मी 
िुम्हाला िागंले बक्षीस देईन. पण कोणीही आमच्यासारया प्रवासी लोकावर आपली चहकमि िालवभ नये. 
आम्ही मभखय असभ ककवा नसभ, आम्हाला कोणी मभखय बनवभ नये. अरे, आपण मौज करू या, शहाणपणाने वागभ 
या. ईश्वर जेव्हा प्रकाश पाडिो िेव्हा िो सवांनाि देिो. मी या बेटािे राज्य िोखपणे करीन, लबाडीिे 
व्यवहार करणार नाही, लाि घेणार नाही. पण लक्ष्याि ठेवा, मी माझ्या हक्कािा चिळमात्र िागही कोणाला 
घेऊ देणार नाही. म्हणभन प्रत्येकाने न्यायाने वागाव े आचण आपले हाि आवरावे, नाही िर प्रत्येकावर 
उगारण्यासाठी माझ्याजवळ सोटा आहे हे त्याने लक्ष्याि ठेवाव.े जे मला फार दभर ओढभन नेऊ इस्च्छिाि 
त्यानंा पिात्ताप करावा लागेल. िुम्ही मधासारखे गोड वागभ लागलाि, िर मधमाशा िुम्हाला खाऊन 
टाकिील.” 

 
कारिारी म्हणाला, “राज्यपालसाहेब, खरोखर आपण जे साचंगिले िे बहुिेक सारे बरोबर आहे. 

या बेटािील नागचरकाचं्या विीने मी अशी हमी देिो की, िे आपल्या आज्ञािें पालन व आिरण ित्परिेने, 
पे्रमाने आचण वेळच्यावळेी करिील. आपण आपल्या राज्यकारिाराच्या प्रारंिी आपल्या शासनािा जो सौम्य 
प्रकार दाखचवला, त्यामुळे महाराजानंा हाचनकारक असे कोणिेही कृत्य–ककवा कोणिीही योजना–
करण्यािी संधी त्यानंा चमळालेली नाही.” सँकोने उत्तर चदले. “मलाही िसेि वाटिे. याहभन चनराळा चविार 
ककवा कृिी समजण्यास जे लोक ियार होिील, िे लोक मभखय व दुष्ट म्हटले पाचहजेि. िुम्हाला मी हेही 
सागंणे अवश्य आहे की, िुम्ही माझी आचण माझ्या डॅपलिी काळजी घेिली िर मला आनंद वाटेल. 
आम्हाला पाचहजे चििके खाद्य चमळाले पाचहजे. कारण िी अत्यंि महत्त्वािी गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, 
शहराि फेरफटका मारण्यास आपण जाऊ या. त्यािी योग्य वळे िुम्ही मला सागंा. कारण माझा हेिभ असा 
आहे की, या बेटािभन सारी घाण आचण किरा, बदमाष आचण उडाणटप्पभ आळशी व दुष्ट आचण गलेलठ्ठ 
चिकारी या सवांिी हकालपट्टी करावी. कारण, माझ्या सज्जन चमत्रानंो, िुम्ही हे लक्ष्याि घ्या की, एखाद्या 
जन–समभहामध्ये असलेले सुस्ि, आळशी आचण असभ्य लोक म्हणजे मधमाशाच्या मोहळािील चनरुद्योगी 
नर होि. कष्ट करणाऱ्या मधमाशा जो मध गोळा करिाि िो हे नर नासभन–खाऊन टाकिाि. माझी इच्छा 
शिेकऱ्यानंा उते्तजन देण्यािी, सुसंस्कृि माणसािें हक्क शाबभि ठेवण्यािी, गुणी माणसानंा बक्षीस देण्यािी 
आचण सवाहभन अचधक म्हणजे धमाबद्दल आदर ठेवण्यािी–धार्ममक माणसानंा मान देण्यािी आहे. माझ्या 
सज्जन चमत्रानंो, याबद्दल िुम्हाला काय वाटिे? मी मुद्याला धरून बोलि आहे की चरकाम्या गप्पा मारीि 
आहे?” कारिाऱ्याने उत्तर चदले, “राज्यपाल साहेब, आपण इिके िागंले बोलि आहा की, आपल्यासारखा 
चनरक्षर माणभस (महाराजानंा मुळीि वाििा येि नाही असे मी समजिो) इि्या संस्मरणीय गोष्टी सागंिो 
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आचण एकेक वा्यािभन एकेक सुिाचषि बोलिो, हे पाहभन मी आियाने िचकि होऊन जािो. ज्यानंी 
आपल्याला इकडे पाठचवले आचण जे येथे हजर आहेि, त्यापैकी कोणीही इि्या ज्ञानािी आपल्याकडभन 
अपेक्षा केली नसेल; पण प्रत्येक चदवशी काही नविे आियय चनमाण होिे, िेष्टेच्या गोष्टी खऱ्या होिाि आचण 
दुसऱ्याला हसण्यासाठी जे येिाि िे स्विेःि हास्यािा चवषय बनिाि.” 

 
आिा रात्र झाली होिी आचण डॉ्टर रेचझओच्या परवानगीने राज्यपालािें िोजन झाले होिे. 

शहराि फेरफटका मारण्यास िे ियार झाले होिे. िे बाहेर चनघाले िेव्हा त्याचं्याबरोबर िो कारिारी, िो 
सचिव, िो आिारी, िो इचिहास–लेखक (त्याचं्या कृत्यािंी नोंद करणारा), कैक चशपाई आचण कायद्यािे 
आधारस्िंि–इि्या मोठ्या संयेने चनघाले की, त्यािंी एक लहानशी पलटणि झाली. त्याचं्या मध्यिागी 
असलेल्या महापुरुषाने–सँकोने–हािाि न्याय–दंड घेऊन, मोठ्या रुबाबाने प्रयाण केले. िे शहराि फार 
दभर गेले नाहीि िोंि त्याचं्या कानी िरवारींिा खणखणाट पडला. िो आवाज जेथभन येि होिा चिकडे िे 
घाईने गेले. चिकडे जािाि त्यानंा दोन माणसे लढि असलेली चदसली. अचधकाऱ्यानंा पाहिाि त्यांनी 
आपली लढि थाबंचवली. त्यािवळेी त्याचं्यापैकी एकजण ओरडला, “काय, या शहराि ईश्वराला व 
राजाला न जुमानिा लोकानंा असे लुबाडले जािे? िर रस्त्यावर माणसािें सवयस्व चहरावले जाि असिाना 
येथील नागचरक स्वस्थ कसे बसिाि?” सँको म्हणाला, “िल्या माणसा, थाबं, थोडा धीर धर. या 
झगड्यािे कारण काय िे मला सागं. कारण मी राज्यपाल आहे.” दुसरा माणभस म्हणाला, “महाराज, मी 
आपल्याला थोड्या शब्दाि सागंिो. महाराजानंी हे लक्षाि घ्याव ेकी, आिाि रस्त्यावर आम्ही जुगार खेळि 
असिाना या माणसाने एक हजार रील कजकले–कसे िे, देवाला माहीि. मी खेळ िालभ  असिा उिा होिो. 
अनेक वळेा खेळाि वाद उत्पन्न झाला असिाना मी चनकाल देि होिो, खरा की खोटा हे मला सागंिा येणार 
नाही. आपली कमाई घेऊन िो िेथभन चनघाला. खुषीने िो मला एक क्राऊन देईल अशी माझी अपेक्षा होिी. 
माझ्या राहणीच्या लोकामंध्ये िशी पद्धि आहे. जे लोक वरच्या दजािा जुगार खेळिाि आचण कजकिाि, 
त्यािंी गोष्ट सोडा, पण मामुली जुगाऱ्यािंी िाडंणे टळावीि म्हणभन असे खुषीने पैसे चदले जािाि. बरोबर 
ककवा िुकीिे असे चनकाल देणारे लोक त्याच्या पाठीशी असिाि. पण मला काहीही न देिा िो चनघभन गेला. 
त्याच्या वागण्याने मला फारसा संिोष झाला नाही. िरी मी त्याच्या मागोमाग धावलो. मी त्यािा चमत्र आहे 
आचण दुदयशिे सापडलेना सभ्य गृहस्थ आहे–माझ्या चमत्राने मला बेकारीच्या काठावर आणभन सोडलेले 
आहे आचण जगण्यािे साधन मजजवळ काही नाही, यािा चविार त्याने करावा, अशी माझी इच्छा मी त्याला 
अत्यंि नम्रिेने साचंगिली आचण मला आठ रील देण्यािी कृपा करण्यािी चवनंिी केली. पण िो कंजभष 
माणभस! कॅकसपेक्षा मोठा िोर! ॲिॅचडलापेक्षा अचधक लुच्चा! िो मला चिकार िार रील देऊ लागला. 
महाराज, त्याच्या अंगी चकिी थोडी लज्जा आचण चववकेबुद्धी आहे हे आपणि पहा म्हणजे झाले. आपण जर 
ऐनवळेी येथे आला नसिा िर मी त्याला कजकलेले सारे पैसे ओकावयास लावले असिे आचण कावळा व 
बगळा यािील फरक त्याला चशकचवला असिा.” 

 
सँकोने दुसऱ्या माणसाला चविारले, “यावर िुझे म्हणणे काय आहे?” दुसऱ्याने उत्तर चदले, 

“माझा प्रचिस्पधी म्हणिो िे मी नाकारू शकि नाही. मी त्याला फ्ि िार रील देईन. कारण यापभवी पुष्ट्कळ 
वळेा मी त्याला पैसे चदले आहेि. उपकारािी अपेक्षा जे धरिाि त्यानंी चशष्टािाराने वागावे, आचण जे चमळाले 
असेल त्याबद्दल ऋणी रहाव.े ज्यानंी पैसे कजकले त्याचं्याशी हुज्जि घालभ  नये. िे कजकणारे लोक नेहमी 
फसवचेगरी करीि असिे आचण रास्ि मागाने पैसे कजकीि नसिे, िर त्यािंी गोष्ट चनराळी. मी िोखपणाने 
वागणारा जुगारी आहे–हा म्हणिो त्याप्रमाणे लबाड नाही. हे चसद्ध करण्यास मी त्याला काही जादा रील 
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देण्यास नकार देिो, यापेक्षा दुसरा िागंला पुरावा कोणिा असभ शकेल? फसव्या लोकाकडे कानाडोळा 
करणाऱ्या गुंडाशी लबाड लोक नेहमी हािचमळवणी करिाि.” कारिारी म्हणाला, “िे खरे आहे. महाराज, 
या माणसािे आिा आम्ही काय कराव े अशी आपली इच्छा आहे.” सँको म्हणाला, “मी सागंिो. प्रथम, 
िल्याबुऱ्या कोणत्याही मागाने ज्याने पैसे कजकले त्याने या गुंडाला िाबडिोब शिंर रील द्यावे आचण गरीब 
कैद्यानंा िीस रील द्याव.े ज्या माणसाजवळ जगण्यासाठी काही नाही, जो बेकारीच्या काठावर उिा आहे 
आचण या गावाहभन त्या गावाला लबाडी करीि कहडि आहे त्याने, शिंर रील घ्यावे आचण उद्या सकाळी या 
बेटािभन चनघभन जाव.े पुढील दहा वषांि त्याने या बेटावर पाऊल ठेवभ नये. परलोकाि जाऊन आपली 
हद्दपारी संपुष्टाि आणण्यािी त्याला इच्छा असेल, िरि त्याने येथे पुन्हा याव.े मला जर िभ पुन्हा येथे 
आढळलास िर मारेकऱ्याच्या मदिीने मी िुल वधस्िंिावर लटकि ठेवीन. िालिे व्हा, मला जाब देण्यािा 
कोणी प्रयत्न करू नका नाही िर मी त्याला पाठीला पाय लावभन पळावयास लावीन.” 

 
नंिर एकाने पैसे चदले व दुसऱ्याने घेिले. पचहला घरी गेला व दुसरा बेटाबाहेर गेला. नंिर 

राज्यपाल म्हणाले, “माझी ठाम इच्छा अशी आहे की, हे बेिाल जुगारािे अडे्ड बदं केले पाचहजेि. िे 
समाजाला अत्यंि घािुक असाविे असा माझा िकय  आहे.” त्या अचधकाऱ्यापंैकी एकजण म्हणाला, “या 
अड्ड्ड्यासंबधंी सागंावयािे िर िो बदं करणे फार अवघड आहे. कारण त्यािा मालक मोठ्या दजािा आहे. 
िो पते्त खेळभन चजिके पैसे चमळचविो, त्यापेक्षा अचधक पैसे वषाच्या शवेटी जुगाराि घालचविो. गुणी व सभ्य 
माणसाचं्या अशा अड्ड्ड्यामध्ये बदमाष लबाडानंा आपली हाििलाखी दाखचविा येि नाही. पण त्यापेक्षा 
अचधक उपद्रवकारक आचण अचधक ियंकर माणसानंा पोसणाऱ्या पण कमी प्रचसद्ध असलेल्या जुगारी 
अड्ड्ड्यावर आपण आपली सत्ता िालवावी. जुगार हे व्यसन असले िरी आिा िे सवांच्या अंगवळणी पडले 
आहे. म्हणभन सज्जनाच्या व सभ्य गृहस्थाच्या घरी जुगार खेळणे िागंले. गुंडाचं्या अड्याि सारी रात्र 
जुगारािा खेळ झाल्यानंिर खेळणाऱ्याच्या हािी बुडबुडासुद्धा लागि नाही. त्यािे कपडे ओरबडभन-घेऊन 
त्याला हाकलभन चदले जािे.” सँको म्हणाला, “ठीक आहे. सारे काही योग्य वळेी होईल. या बाबिीि 
पुष्ट्कळि बोलण्यासारखे आहे, हे मला माहीि आहे.” 

 
यािवळेी एका अचधकाऱ्याने एका िरुणाला धरून राज्यपालापुढे उिे केले व म्हटले, “महाराज, 

हा िरुण माणभस आपल्याकडे येि होिा, पण आपण शहरािी पहाणी करीि आहा हे कळल्यावर िो पळभ 
लागला–त्यािे पाय चजि्या जलद त्याला नेिील चिि्या वगेाने िो पळभ लागला. त्यावरून िो जसा 
असावयास पाचहजे, िसा नाही हे उघड झाले. म्हणभन मी त्याच्या पाठीमागे पळालो. वाटेि िो पडला नसिा 
िर मी त्याच्याजवळ जाऊन पोहोिलो नसिो.” सँकोने चविारले, “दोस्िा, िुला पळावयास काय झाले?” 
िरुणाने उत्तर चदले, “महाराज, पहारेकऱ्याचं्या प्रश्नाने कोणी माणभस चिडभन जािो. िे टाळण्यासाठीि मी 
पळालो.” सँकोने चविारले, “िभ कोणिा धंदा करिोस?” त्याने उत्तर चदले, “मी धंद्याने चवणकर आहे.” 
राज्यपालाने चविारले, “िभ काय चवणिोस?” िो म्हणाला, “महाराजाचं्या कृपेने िाल्यासाठी पोलादी टोके 
घडचविो.” सँको म्हणाला, “वा, वा! िभ थटे्टखोर आहेस आचण आमिी थट्टा करण्यािे सोंग करीि आहेस 
असे मला वाटिे. फार छान! पण रात्रीच्या यावळेी िभ कोठे िालला आहेस?” त्याने उत्तर चदले, “हवा 
खाण्यासाठी, महाराज.”सँकोने चविारले, “छान! या बेटाि लोक हवा खाण्यास कोठे जािाि?” िरुणाने 
उत्तर चदले, “जेथे वारा वाहिो िेथे.” सँको म्हणाला, “फार नामी उत्तर! यािील खरी गोष्ट ही आहे की, िभ 
अगदी चनलंज्ज माणभस आहेस. पण लक्षाि घे की, मी हवा आहे, वारा आहे आचण िुझ्या चशडाि वारा िरून 
िुला कैदखान्याि चपटाळिो. पकडा त्याला आचण न्या त्याला चिकडे. आज रात्री हा बच्चा मोकळ्या हवेि 
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चनजणार नाही, अशी काळजी मी घेईन. िो उघड्यावर चनजला िर त्याला थंडी होईल.” िरुण म्हणाला, 
“महाराज, रात्री मोकळ्या हविे मला चनजभ न देण्यापेक्षा मला राजा करणे सोपे आहे.” सँको म्हणाला, “अरे 
पळपुट्या िरुणा! िुला िुरंुगाि टाकभ न पुन्हा बाहेर आणणे माझ्या अचधकाराि नाही काय? माझी इच्छा 
आचण मजी असेल चिि्या वळेा मी िसे करू शकेन.” िरुण उत्तरला, “आपला अचधकार चकिीही असो, 
आपण मला िुरंुगाि चनजावयास लावणार नाही.” सँको म्हणाला, “असे म्हणिोस? अरे, घेऊन जा याला 
िुरंुगाकडे, कळभ दे त्याला कोण िुकला िे–िो की मी? िे कळण्यासाठी त्याला ही ककमि द्यावी लागेल. 
त्याला िुरंुगाबाहेर जाऊ देण्यास िुरंुगाचधकाऱ्यािा हाि त्याने ओला केला आचण त्याने त्याला िुरंुगाच्या 
बाहेर एक हाि जाऊ चदले, िर मी त्याला दोन हजार ड्यभकॅट दंड करीन.” िरुण म्हणाला, “ही सारी थट्टा 
आहे. कारण आज रात्री मला िुरंुगाि चनजावयास लावण्यािा प्रयत्न अचखल मानवजािीने केला िरी मी 
िो धाब्यावर बसवीन.” सँको म्हणाला, “अरे, िभ िर मभर्मिमंि सैिान आहेस. मी िुला बेड्या घालीन. त्या 
काढभन टाकभ न िुला मोकळे करणारा कोणी देवदभि िुझ्या पाठीशी आहे काय?” िो िरुण मोठ्या आनंदाने 
म्हणाला, “िले राज्यपालसाहेब, आिा आपण चविाराने बोलभ  या आचण मुद्यावर येऊ या. समजा, 
महाराजानंी मला िुरंुगाि पाठचवले आचण हािापायाि बेड्या घालभन िेथील उचकरड्याि पुरून टाकले, 
मला मोकळे सोडल्यास जेलरला जबरदस्ि दंड केला आचण आपले सारे हुकभ म काटेकोरपणे अंमलाि 
आले असे समजा, िरी काय होईल? मला जर झोप घेण्यािी इच्छा नसेल िर मी रात्रिर जागा राहीन. 
माझे डोळे चमटणारसुद्धा नाहीि. माझी इच्छा असो–नसो, आपण आपल्या सवय सामर्थयाने मला झोप 
घ्यावयास लावाल काय िे कृपा करून सागंा.” सचिव म्हणाला, “मुळीि नाही. िरुणाने आपल्या 
बोलण्यािा अथय स्पष्ट केला आहे.” सँको म्हणाला, “ठीक िर, िुला जागे रहाण्यािी इच्छा आहे आचण िी 
संिुष्ट करण्यासाठी िभ झोप टाळीि आहेस–माझी इच्छा मोडण्यासाठी नव्हे. मग घरी जा आचण झोप देव 
िुला िागंली चवश्रािंी देवो. मी त्याि अडथळा आणणार नाही. पण पुन्हा न्यायािा असा खेळखंडोबा न 
करण्यािी काळजी घे. कारण जेव्हा िभ कोणािी टर उडचवशील िेव्हा एखादा अचधकारी कदाचिि िुझे डोके 
उडवील.” िरुण आपल्या मागाने गेला आचण राज्यपालानंी आपली पहाणी पुढे िालभ  केली. 

 
थोड्या वळेानंिर दोन अचधकारी एका माणसाला घेऊन आले. त्याचं्यापैकी एकजण म्हणाला, 

“राज्यपालसाहेब, आम्ही येथे हा जो माणभस आणला आहे, त्यािा पोशाख पुरुषासारखा आहे, पण िो पुरुष 
नसभन स्त्री आहे–संुदर स्त्री आहे.” नंिर त्यानंी दोन-िीन कंदील चिच्या डोळ्यापाशी उिलभन धरले. त्याचं्या 
प्रकाशाि त्यानंा, सुमारे सोळा वष ेवयाच्या स्त्रीिे िोंड चदसले. िे इिके संुदर होिे की, कोणालाही आिययि 
वाटाव.े चििे केस सोनेरी व चहरव्या रेशमाच्या जाळीि बाधंभन टाकलेले होिे. त्यानंी चिच्या पोशाखािे 
चनरीक्षण नखचशखान्ि केले. िेव्हा त्यानंा आढळले की, चििे पायमोजे जािंळ्या रेशमािे असभन त्यािें बंद 
पाढंऱ्या टाफेटािे आहेि आचण त्याच्या कडेला सोने आचण मोिी आहेि. चििा पायजमा चहरव्या रंगािा 
असभन त्यावर सोनेरी पट्टया होत्या. चििा अंगरखा त्याि कापडािा होिा. त्याच्या आि अत्यंि िलम अशा 
पाढंऱ्या–सोनेरी कापडािे जाकीट होिे. चििे बभट पाढंरे होिे आचण पुरुषासारखे होिे. चिच्यापाशी िलवार 
नव्हिी पण एक अत्यंि िारी चकमिीिी कट्यार मात्र होिी. चिच्या बोटावर पुष्ट्कळ मौल्यवान अंगठ्या 
होत्या. थोड्याि म्हणजे त्या सवांना िी िरुणी अत्यंि देखणी वाटली. पण त्याचं्यापैकी एकालाही चििी 
माचहिी नव्हिी. त्या मंडळींपैकी जे लोक शहराि रहाि होिे त्यानंाही, िी कोण आहे यािी कल्पना नव्हिी. 
सँकोिी मस्करी करण्याच्या या साऱ्या कारस्थानाि जी माणसे सामील होिी, त्यानंा िर इिरापेंक्षाही 
अचधक आियय वाटि होिे. कारण आपण रिलेल्या कारस्थानाि हे साहस योजलेले नाही, असे त्यानंा पके्क 
माहीि होिे. म्हणभन पुढील प्रकारािी िे मोठ्या उत्सुकिेने वाट पाहभ लागले. 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

चिच्या लावण्याने सँको चवस्स्मि झाला आचण त्याने चिला चविारले, “िभ कोण आहेस? कोठे 
िाललीस? आचण असा पोशाख का केलास?” योग्य त्या लाजाळभपणाने जचमनीवर आपले डोळे रोखभन िी 
म्हणाली, “महाराज, जी गोष्ट मी गुप्ि राखावी याला काही कारण आहे, िी इि्या लोकासंमोर मी 
आपल्याला सागंभ शकि नाही. फ्ि एकि आश्वासन मी आपल्याला देिे की, मी िोर नाही–दुष्ट बुद्धीिी 
नाही, िर एक अिागी कुमाचरका आहे. कुमाचरकाचं्या मयादेिे अचिक्रमण करणे मला मत्सराच्या प्रिावामुळे 
िाग पडले आहे.” हे ऐकभ न कारिारी म्हणाला, “राज्यपालसाहेब, आपण आपल्या नोकरानंा दभर जाण्यास 
सागंाव े म्हणजे ही मचहला आपल्याला आपल्या मनािील चविार अचधक मोकळेपणाने सागेंल.” 
राज्यपालानंी िसे केले. सारे लोक दभर अंिरावर गेले. फ्ि मुयाचधकारी, एक सेवक व सचिव िेथे 
राचहले. मग त्या िरुणीने आपला वृत्तािं पुढीलप्रमाणे साचंगिला– 

 
“मी पेिो पेरेझ मझँोकािी मुलगी. या शहराि लोकरीिा व्यापार करणारा िो एक शिेकरी आहे. 

िो माझ्या बापाच्या घरी वारंवार येिो.” कारिारी म्हणाला, “बाई, यावर चवश्वास ठेवणे कठीण आहे. 
कारण, पेिो पेरेझला मी िागंले ओळखिो. त्याला मुलगा ककवा मुलगी नाही अशी माझी खात्री आहे. 
चशवाय िभ म्हणिेस, िो माझा बाप आहे, आचण त्यािवेळी सागंिेस, िो माझ्या बापाच्या घरी वारंवार येिो.” 
सँको म्हणाला, “माझ्याही लक्षाि िे आले होिे.” िी म्हणाली, “सज्जनहो, खरे सागंायिे िर सध्या माझे मन 
इिके गोंधळले आहे की, मी काय बोलिे हे मला कळि नाही. खरी गोष्ट म्हणजे मी डीएगो डी ला ल्लाना 
यािी कन्या आहे. त्यानंा िुम्ही सारे ओळखिा असे मी समजिे.” कारिारी म्हणाला, “आिा यावर चवश्वास 
बसेल. कारण, मला डीएगो डी ला ल्लाना माहीि आहे. िो फार िागंला गृहस्थ आहे. त्यािी कजदगी मोठी 
आहे आचण त्याला एक मुलगा व एक मुलगी आहे. पण त्यािी बायको मेल्यापासभन त्या मुलीला पाचहल्यािे 
शहरािील कोणी सागंभ शकणार नाही. कारण, त्याने चिला इिके कोंडभन ठेवले आहे की, सभयानेही चिला 
पाचहलेले त्याला खपि नाही. पण लोकाि वदंिा आहे की, िी अत्यंि संुदर आहे.” त्या िरुण स्त्रीने उत्तर 
चदले, “महाराज, आपण अगदी खरे बोललाि. िी मुलगी मीि. माझ्या सौंदयाच्या लौचककाने िुमिी काही 
िलिी समजभि झाली असल्यास आिा िुमिा भ्रम नाहीसा झाला असेल. कारण, िुम्ही माझे मुख पाचहलेले 
आहे.” असे म्हणभन चिच्या डोळ्यािंभन अश्रभंिे लोट वाहभ लागले. हे पाहभन सचिव आपल्या सेवकाच्या कानाि 
कुजबुजला, “या चबिाऱ्या युविीिे बाबिीि काही िरी चवलक्षण घडले असले पाचहजे आचण त्यामुळे असे 
वषेािंर करून या अयोग्य वेळी िी येथे आली असावी.” सेवक म्हणाला, “िे चनर्मववाद आहे. चिच्या अश्रभंमुळे 
आपला संशय खरा ठरि आहे.” सँकोने आपल्याला सुििील िी उत्तमोत्तम विने सागंभन चििे सातं्वन केले 
आचण चिला म्हटले, “घाबरू नकोस. िुझ्यावर कोणिे संकट आले आहे, हे आम्हाला सागं. मुली, िुला 
सुख वाटाव ेम्हणभन आम्ही सवयजण श्य िे सवय प्रयत्न करू.” 

 
िी म्हणाली, “सद्धगृहस्थहो, िुम्हाला माहीिि असेल की, माझी आई वारल्यापासभन गेली दहा वषे 

माझ्या बापाने मला कोंडभन ठेवले आहे. आमच्या घरी अत्यंि सुशोचिि असे एक लहानसे प्राथयना–स्थान 
आहे. िेथे आम्ही सामुदाचयक प्राथयना करिो. मी या सवय काळाि चदवसा सभयाचशवाय आचण रात्री िदं्र–
िाऱ्याचंशवाय दुसरे काहीि पाचहले नाही, रस्िे, िौक, बाजार, प्राथयना–मंचदरे ही कशी असिाि, हे मला 
माहीि नाही. माझा बाप, माझा िाऊ आचण िो शिेकरी पेिो पेरेझ (खरे लपचवण्यासाठी मी िुम्हाला प्रथम 
िोि माझा बाप म्हणभन सागंि होिे) याचशवाय दुसरी माणसेही मी कधी पाचहली नाहीि. (प्राथयना–
मंचदराचशवाय दुसरीकडे कोठेही जाण्यास मला परवानगी नसल्यामुळे) या स्थानबद्धिेने मी फार काळ 
अस्वस्थ झाले. आचण मला अशी इच्छा झाली की, हे जग पहाव–ेचनदान जेथे मी जन्मले िे शहर िरी 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

पहाव.े ही माझी इच्छा अवैध ककवा अयोग्य नाही असे मला वाटले. मेजवान्या, बचक्षस–समारंि, नाटकािें 
प्रयोग, सावयजचनक क्रीडा वगैरेचवषयी लोकानंा बोलिाना मी ऐकि असे. म्हणभन मी माझ्या िावाला एकदा 
चविारले, (िो माझ्यापेक्षा एक वषाने लहान आहे.) “या साऱ्या प्रकारािंा अथय काय? आचण मी न 
पाचहलेल्या इिर असंय गोष्टी आहेि, त्यािंा अथय काय?” त्याने मला श्य चििकी माचहिी चदली. पण 
त्यामुळे माझी इच्छा िृप्ि न होिा, आपण आपल्या स्विेःच्या डोळ्यानंी हे सारे पाहण्यािी इच्छा मात्र 
बळावली. साराशं, मी माझ्या िावाला चवनंिी केली–िी केली नसिी िर बरे झाले असिे.... येथे पुनेः 
चिच्या डोळ्यािंभन अश्रभ वाहभ लागले. िे पाहभन कारिारी म्हणाला, “मुली, िल, पुढे सागं. िुला काय झाले 
िे शवेटपयंि सागं. कारण, िुझ्या शब्दामुळे आचण िुझ्या अश्रभंमुळे आम्हा सवांना फार मोठी उत्कंठा लागभन 
राचहली आहे.” िी उत्तरली, “मला आणखी थोडेि शब्द सागंावयािे आहेि, पण आणखी पुष्ट्कळ अश्रभ 
ढाळावयािे आहेि. कारण सामान्यिेः असे अश्रु म्हणजे अशा अचविारी इच्छािें फल असिाि.” 

 
सँकोच्या सेवकािे काम करणारा ड्यभकिा नोकर या िरुणीच्या लावण्याने मुग्धचवद्ध झाला होिा. 

चिला पुनेः पाहण्यासाठी आपला कंदील त्याने वर उिलला. पे्रचमकाच्या दृष्टीिभन चिच्याकडे िो पहाि 
असल्यामुळे त्याला चिच्या गालावंरून ओघळणारे अश्रु मोत्यासंारखे–ककवा संुदर फुलावंरील दैवी 
दवकबदभसारखे–पभवेकडील रत्नाइंिके मौल्यवान–वाटले. चिच्या सुस्काऱ्यामुंळे आचण अश्रभंमुळे चििे दुेःख 
फार मोठे असावे, असे चदसि होिे. पण िसे िे नसावे, अशी इच्छा िो करू लागला. चिने आपली कहाणी 
सागंण्यासाठी इिका वेळ घेिला म्हणभन राज्यपाल धुमसि राचहले आचण म्हणभन त्यानंी चिला म्हटले, 
“आपल्या कहाणीिा शवेट झटपट कर. आम्हाला िाटकळि ठेवभ नकोस. आिा उशीर झाला आहे. 
आम्हाला अजभन पुष्ट्कळ कामे करावयािी आहेि.” 

 
अधयवट हंुदके देि व सुस्कारे सोडीि िी म्हणाली, “महाराज, माझे दुदैव इिकेि की, मी माझ्या 

िावापाशी त्यािे काही कपडे उसने माचगिले आचण आमिे चपिाजी झोपी गेल्यावर एखादे चदवशी रात्री मला 
सारे शहर दाखवभन आण असे म्हटले. माझ्या आग्रहाच्या चवनंिीला मान देऊन त्याने संमिी चदली आचण 
आपले कपडे मला देऊन माझे कपडे स्विेः घािले. जणभ काही त्याच्यासाठीि बनचवले आहेि असे माझे 
कपडे त्याला बरोबर बसि होिे. त्याला दाढी मुळीि आलेली नाही. एखाद्या अत्यंि संुदर स्त्रीसारखा िो 
चदसिो. अशी ियारी झाल्यावर आजि रात्री, सुमारे एक िासापभवी, आम्ही बाहेर पडलो. माझ्या चपत्यािा 
गडी व आमच्या स्विेःच्या अनावर इच्छा यांनी आम्हाला मागय दाखचवला आचण आम्ही सवय शहरिर 
िटकलो. आम्ही घरी परि जाि असिाना आमच्या बाजभने पुष्ट्कळ लोक येि असलेले आम्हाला चदसले. 
िेव्हा माझा िाऊ म्हणाला, “िाई, हे खात्रीने पहारेकरी असले पाचहजेि. िभ माझ्या मागोमाग ये. आिा 
आपण पळभ या. –नव्हे, श्य चिि्या वगेाने उड्डाण करू या. आपल्याला कोणी ओळखले िर आपली 
कंब्िीि िरेल.” असे म्हणभन िो इि्या वगेाने पळभ लागला की, जणभ काही त्याच्या पायाला पखं फुटले 
आहेि. मीही घाई केली पण मी इिकी भ्यालेली होिे की, दहा–बारा पावले जाण्यापभवीि मी खाली पडले. 
नंिर एका माणसाने मला पकडले आचण आपल्यासमोर आणभन उिे केले–आचण हा लोकािंा जमाव मला 
दुष्ट िालीिी स्त्री-एक मभखय चन बेफाम चनशािर–मानभ लागला. ही गोष्ट मला लज्जास्पद वाटिे.” सँकोने 
चविारले, “याचशवाय िुला दुसरे काहीि झाले नाही काय? िभ प्रथम म्हणालीस, कोणाच्या मत्सरामुळे मी 
िटकभ  लागले.” युविीने उत्तर चदले, “मी मत्सरािे सोंग केले असले िरी मला दुसरे काहीि झाले नाही. 
जगािे ककचिि दशयन घ्यावे–आचण िेही शहरािील रस्त्यापलीकडिे नव्हे–या एकाि इच्छेमुळे मी 
घराबाहेर पडण्यािे धाडस केले.” नंिर चिच्या या साऱ्या चनवदेनाला चिच्या िावाने पुष्टी चदली. 
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त्याला आिा एका पहारेकऱ्याने िेथे आणले होिे. त्याने आपल्या बचहणीला सोडल्यावर त्या 
पहारेकऱ्याने त्याला पकडले होिे. त्याच्या अंगावर एक श्रीमंिी कोपरी आचण दमास्कसिा चनळा िरजरी 
कोट होिा. दुसरे काही नव्हिे. त्याच्या मस्िकावर त्याच्या केश–कलापाचशवाय अन्य काही िभषण नव्हिे. 
त्यािे केस सोनेरी कड्यापं्रमाणे नैसर्मगक वळणामुळे कुरळे चदसि होिे आचण खालपयंि लोंबि होिे. 
राज्यपाल, कारिारी आचण सेवक या सवांनी त्याला एका बाजभस नेले आचण ‘असा पोशाख िभ का केलास?’ 
असे चविारले. त्यानंी त्यािी कसभन िपासणी केली. त्याच्या बचहणीने चदले, िसेि उत्तर त्यानेही चदले. 
त्यावळेी िो चिच्याइिकाि लाजला आचण कििािुर झाला. त्या िरुणीच्या लावण्यािा वेध लागलेल्या 
सेवकािे यामुळे समाधान झाले. 

 
सवय प्रकरण ऐकल्यानंिर राज्यपाल म्हणाले, “खरोखर, हा एक छोटासा बाचलश मभखयपणाि आहे. 

या स्वैर खेळािा आचण िारुण्यािील प्रमादािा वृत्तािं सागंण्यासाठी इिके सुस्कारे टाकण्यािी आचण 
आसव े ढाळण्यािी मुळीि गरज नव्हिी–इिके अडखळण्यािी आचण मुरडण्यािी चन लाबंलाबं सबबी 
सागंण्यािी काहीि गरज नव्हिी. मोठे अवडंबर न माजविा, िुम्हाला असे म्हणिा आले नसिे का, ‘आमिी 
नाव ेअशी अशी आहेि. केवळ शहराि िटकण्यासाठी आचण आपली छोटीशी चजज्ञासा िृप्ि करण्यासाठी 
आम्ही आमच्या बापाच्या घरािभन एक–दोन िास िोरून बाहेर पडलो.’ बस्स! खलास झाली सारी गोष्ट. हे 
सारे रडणे–ओरडणे कशाला?” िी युविी म्हणाली, “आपण फार िागंले बोलला. पण आपणि कल्पना 
करा की, ियामुळे आचण त्रासामुळे, मी जसे वागावयास हव ेहोिे िशी वागभ शकले नाही.” सँको म्हणाला, 
“ठीक आहे. काही चबघडले नाही. आिा आमच्याबरोबर िल. आम्ही िुला िुझ्या बापाच्या घरी पोिवभ. िभ 
घराि नाहीस हे अद्याप कदाचि्  कोणाच्या लक्षाि आले नसेल. पण पुनेः थाटमाट पहाण्यासाठी बाहेर न 
िटकण्यािी काळजी घे. फार मोठे साहस करू नकोस. शीलविी युविीने जणभ काही आपली एक िंगडी 
मोडली आहे असे समजभन घरीि राहाव.े कोंबडी व स्त्री बाहेर िटकभ  लागल्या की संपले. चजला बाहेरिे 
पहाण्यािी लालसा झाली, चिला आपल्याला लोकानंी पहाव ेअशीही लालसा होणार. यापेक्षा मी अचधक 
काही बोलण्यािी गरज नाही.” 

 
त्या िरुणाने राज्यपालानंी दाखचवलेल्या सभ्यिेबद्दल त्यािें आिार मानले आचण त्याचं्या 

व्यवस्थेप्रमाणे िो आपल्या घरी गेला. घरी जािाि या िरुण चिमण्याने लोखंडी गज असलेल्या एका 
चखडकीवर लहान दगड फेकला. ित्काळ एक दासी (िी त्यािंी वाट पहािि बसली होिी.) खाली आली. 
त्याला व त्याच्या बचहणीला चिने आि घेिले. 

 
नंिर राज्यपालानंी आपली पहाणी पुढे िालचवली. िालि असिाना सवय वेळ िे त्या िावा–

बचहणींच्या सभ्य वियनाचवषयी आचण सौंदयाचवषयी बोलि होिे. या अिागी मुलानंा रात्रीच्या वळेी दुचनया 
पहाण्यािी िीव्र इच्छा कशी झाली यािी ििा िे करीि होिे. 

 
िो सेवक त्या िरुणीच्या पे्रमाि इि्या आवगेाने पडला होिा की, दुसरे चदवशी चिच्या घरी जाऊन 

चिच्या बापाकडे चििी लग्नासाठी मागणी करण्यािे त्याने ठरचवले. आपण ड्यभकिे एक बडे सेवक 
असल्यामुळे िो म्हािारा बाप आपली चवनंिी मान्य करील याचवषयी त्याला काडीमात्र शकंा नव्हिी. उलट, 
सँकोला अशी मोठी इच्छा झाली की, या िरुण माणसािे आपली मुलगी सँचकका चहच्याशी लग्न लावभन 
द्याव.े राज्यपालाच्या कन्येसाठी कोणिाही िरुण स्विेःला िारी समजणार नाही. अशा चवश्वासाने सँकोने हे 
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लग्न श्य चिि्या लौकर जमवभन आणण्यािे ठरचवले. शवेटी, त्यािी भ्रमंिी त्या रात्रीपुरिी संपली आचण 
त्यानंिर दोन–िीन चदवसािंि त्यािा राज्य–कारिारही संपुष्टाि आला आचण त्यामुळे त्याच्या साऱ्या 
मोठमोठ्या योजना आचण आकाकं्षा धुळीस चमळाल्या. िे आपल्याला पुढे कळभन येईल. 

 
⊡ ⊡  
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प्रकरि ५० 
 

ड्यूएन्नाला बडणविारे आणि डॉन णिक्झोट याांना णचमटे घेिारे 
 आणि ओरबडिारे कोि होते याचा वृत्ाांत. तसेच सँकोचे  

पत्र टेरेसा पँझा या त्याच्या बायकोकडे घेऊन  
जािाऱ्या नोकराच्या यिस्वी कायाचा वृत्ाांत 

 
या अचधकृि इचिहासािा लेखक चसड हॅमेट अत्यंि बारीसारीक गोष्टीिीही अत्यंि बारकाईने 

िौकशी करून असे चनवदेन करिो की, जेव्हा डोन्ना रोचिगेझ आपल्या खोलीिभन चनघभन डॉन चक्व्झोटच्या 
दालनाि जाि होिी, िेव्हा चिच्याजवळ चनजलेल्या एका म्हािाऱ्या दासीने िे पाचहले. सवयि स्त्री–जनानंा 
मुय आनंद वाटिो िो, टेहेळणी करण्याि, िौकशी करण्याि आचण प्रत्येक गोष्टीि आपले नाक 
खुपसण्याि. त्याप्रमाणे चिने आपल्या सहदासीच्या हालिालीवर ित्काळ नजर ठेवली. िी चिच्या पाठोपाठ 
इि्या सावधचगरीने गेली की, चिला त्यािा पत्ता लागला नाही. डोन्ना रोचिगेझ चशलेदारजीच्या दालनाि 
जािाक्षणीि ही दुसरी दासी डिेसकडे धावि गेली–बोिाटा करण्यािा दासींिा गुण आपल्या अंगी नाही 
असे होऊ नये म्हणभन. चिने डिेसच्या कानाि हळभि साचंगिले, डोन्ना रोचिगेज डॉन चक्व्झोटच्या दालनाि 
आिा आहे. हे डिेसने ड्यभकला साचंगिले. रात्रीच्या या गाठीिेटीिे रहस्य जाणण्यािी आपली उत्सुकिा 
िृप्ि करण्यासाठी, ड्यभकिी परवानगी घेऊन डिेसने आस्ल्टचसडोराला आपल्याबरोबर घेिले आचण त्या 
दोघी त्या अंधाराि गुपिुप िालि गेल्या. डॉन चक्व्झोटच्या दारापाशी जाऊन त्या ऐकि उभ्या राचहल्या. 
आि िे जे बोलि होिे त्यािील प्रत्येक शब्द या दोघींच्या कानावर सहजि पडला. आपल्या पायािील 
र्िस्त्रावािे गुचपि आपल्या गळ्या मनाच्या दासीने उघड केल्यािे डिेसने जेव्हा ऐकले, िेव्हा चिला 
आपला राग आवरेना. आस्ल्टचसडोराही चििकीि खवळली. संिाप आचण अधाशी सभडबुचद्ध यानंी ओिप्रोि 
िरलेल्या त्या दोघीजणी त्या दालनाि घुसल्या आचण त्यानंी ड्यभएन्नाला बडवभन काढले व चशलेदाराला 
चिमटे काढले. हे सारे पभवी साचंगिलेि आहे. स्त्री–सौंदयाचवरुद्ध ककवा त्याचं्या लौचककाचवरुद्ध 
अपमानास्पद शब्द कोणी उच्चारले, िर क्रोध आचण संिाप परमोच्च कबदभला पोहोििाि आचण सभड घेण्यािी 
इच्छा जागृि होिे. 

 
जे काही घडले त्यािा सारा वृत्तािं सागंभन डिेसने ड्यभकिी करमणभक केली. डॉन चक्व्झोट याचं्या 

आिरट गोष्टीमुळे त्यानंा जी मौज िाखावयास चमळि होिी, िी पुढे िालचवण्यािी मोठी इच्छा त्या दोघानंा 
होिी. डल्सीचनयािी जादभ नष्ट करण्यािे जेव्हा ंठरले, िेव्हा चििे सोंग घेणाऱ्या नोकराला टेरेसा पँझाकडे 
पाठचवण्यास आले. त्याच्याबरोबर चिच्या नवऱ्यािे एक पत्र चदलेले होिे. (कारण सँकोच्या डो्याि त्यािा 
राज्यकारिार गच्च बसलेला असल्याने िो आपल्या बायकोला पत्र पाठचवण्यािे पार चवसरला होिा.) 
त्यािवळेी त्या नोकराजवळ डिेसने आपले स्विेःिे एक पत्र आचण िेट म्हणभन िारी ककमिीिी पोवळ्यािी 
एक माळ चदलेली होिी. 

 
आिा गोष्ट अशी आहे की, िो नोकर हुषार आचण िुणिुणीि मुलगा होिा. ड्यभक व डिेस यानंा खभष 

करण्यािी त्याला फार इच्छा होिी. म्हणभन िो सँकोच्या खेड्याकडे झपाट्याने चनघाला. त्या खेड्याजवळ 
जािाि त्याला एका ओढ्याच्या काठावर काही चस्त्रया कपडे धभि असलेल्या चदसल्या. त्यानंा त्याने 
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चविारले, “ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट या चशलेदारािा सेवक सँको पँझा नावािा कोणी आहे. त्यािी 
बायको टेरेसा पँझा या शहराि राहिे काय?” त्याने हा प्रश्न चविारिाि, कपडे धभि असलेली एक िरुण 
मुलगी उठली व म्हणाली, “िी टेरेसा पँझा माझी आई आहे आचण गफॅर सँको हा माझा बाप आहे. िो 
चशलेदार आमिा मालक आहे.” नोकर म्हणाला, “वा छान, िल िर मग माझ्याबरोबर आचण िुझ्या 
आईकडे मला घेऊन िल. कारण िुझ्या बापािे एक पत्र व एक िेट चिच्यासाठी मी आणली आहे.” मुलगी 
म्हणाली, “महाराज, हे काम मी िाबडिोब करीन.” िी सुमारे िौदा वषांिी चदसि होिी–थोडे कमीअचधक 
वय चििे असेल. आपण धभि असलेले कपडे आपल्या एका मचैत्रणीपाशी ठेवभन, डो्यािे केस बाधंण्यासाठी 
ककवा पायाि बभट घालण्यासाठी न थाबंिा, उघड्या पायानंी आचण आपल्या कानावर केस उडि असिाना, 
िी त्या नोकराच्या घोड्याजवळ उड्या मारीि गेली व म्हणाली, “िला, िला. आपली मजी असेल िर 
िला. आमिे घर जवळ आहे. िुम्ही या शहराि येण्यािे वळेी आझी आई घरी आहे. चबिारीिा जीव दुेःखाने 
काठोकाठ िरलेला आहे. कारण, चकिी चदवस झाले मला माहीि नाही, पण पुष्ट्कळ चदवसािं चिने माझ्या 
बापाचवषयी काही ऐकले नाही.” नोकर म्हणाला, “बरे िर, चिच्या मनाला आनंद देणाऱ्या बािम्या घेऊन 
मी आलो आहे, हे खचिि.” 

 
शवेटी धावि–पळि–उड्या मारीि, िी मुलगी घरापाशी जािाि, श्य चिि्या मोठ्या आवाजाि 

हाक मारून म्हणाली, “आई आई, ये, बाहेर ये, माझ्या बापािी पते्र व िेटी घेऊन एक माणभस येथे आला 
आहे.’ ही हाक कानी पडिाि आई बाहेर आली. िी ओबडधोबड िागािा गुंडा कािीि होिी. चिच्या अंगावर 
िपचकरी रंगािा परकर होिा. िो इिका आखभड होिा की, िो वर जणभ काही कापलेलाि आहे. त्याि रंगािे 
जाकीट चिच्या अंगाि होिे आचण त्यावर सैलपणे रुळणारा झगा होिा. िी म्हािारी नव्हिी िरी िाळीशी 
उलटलेली चदसि होिी. पण चििी शरीरयष्टी िक्कम, बळकट, चनकोप, उत्साही आचण सुदृढ होिी. त्या 
नोकराबरोबर आपल्या मुलीला पाहभन चिने चविारले, “बाळ, काय आहे हे? हा माणभस कोण आहे?” 
नोकराने उत्तर चदले, “मी लेडी टेरेसा पँझा यािंा सेवक आहे.” त्याबरोबर घोड्यावरून उडी मारून त्याने 
अत्यंि नम्रपणे चिच्या पायाशी लोटागंण घािले आचण िो म्हणाला, “हे उदार लेडी डोन्ना टेरेसा, आपल्या 
करकमलािे िुबंन घेण्यािी परवानगी आपण मला द्यावी. कारण बरॅाटेचरया बेटािे अचधकारसंपन्न 
राज्यपाल लॉडय डॉन सँको पँझा याचं्या धमय–पत्नी आपणि आहा.” टेरेसा म्हणाली, “छान, छान, 
महाराज, आपण काय करीि आहा? आपल्या दरबारी चस्त्रयापंैकी मी कोणी नाही. या खेड्यािील गरीब व 
वडेपट बाई मी आहे–एका शिेकऱ्यािी मुलगी आहे–चशलेदाराच्या सेवकािी पत्नी आहे हे खरे, पण 
राज्यपालािी नव्हे.” नोकराने उत्तर चदले, “राज्यपाल होण्यास चत्रवार पात्र असणाऱ्यािी अत्यंि सत्पात्र 
अशा पत्नी बाईसाहेब आहेि. मी जे म्हणिो त्यािा पुरावा म्हणभन कृपा करून हे पत्र आचण ही िेट आपण 
स्वीकारावी.” असे म्हणभन त्याने आपल्या चखशािभन सोन्याि गुंफलेली प्रवाळाच्या मण्यािंी माळ बाहेर 
काढली आचण चिच्या गळ्याि घािली व म्हटले, “हे पत्र नामदार राज्यपाल यानंी चदलेले आहे आचण या 
माळेबरोबर मी आपल्याला देण्यासाठी जे दुसरे पत्र आणले आहे िे डिेस राणीसाहेबानंी चदलेले आहे. 
त्यानंीि मला बाईसाहेबाकडे पाठचवले आहे.” 

 
टेरेसा िचकि झाली आचण चिच्या मुलीिा आनंद िर गगनाि मावनेा! िी चििुदं्री म्हणाली, “या 

सवय प्रकरणाच्या बुडाशी आमिे धनी डॉन चक्व्झोट नसिील, िर मला फाशी द्या. वाेः, हे सारे त्यािेंि 
किृयत्व. त्यानंीि माझ्या बापाला िे राज्य ककवा सरदारकी देण्यािे विन अनेक वेळा चदलेले होिे; िे त्यानंी 
आिा खरे केलेले चदसिे.” नोकर उत्तरला, “िभ म्हणिेस िे खरे आहे. या पत्राि साचंगिल्याप्रमाणे 
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बरॅाटेचरया बेटािा राज्यपाल लॉडय सँको हे आहेि, िे लॉडय डॉन चक्व्झोट याचं्यामुळेि.” टेरेसा म्हणाली, 
“िल्या माणसा, िुझी मजी असल्यास मला िे पत्र वािभन दाखव. कारण मला काििा येिे, पण वाििा 
मुळीि येि नाही.” सँचकका म्हणाली, “माझेही िसेि आहे. पण अंमळ थाबंा. मी पचंडि समॅसन कॅरॅस्कोला 
ककवा खुद्द आमच्या धमयगुरूला येथे घेऊन येिे. माझ्या बापािी बािमी ऐकण्यासाठी िे आनंदाने येथे 
येिील.” नोकर म्हणाला, “िभ इिकी िसदी घेऊ नकोस. कारण, मला जरी काििा येि नसले, िरी 
वाििा येिे. मी िुम्हाला िे पत्र दाखविो.” असे म्हणभन त्याने िे पत्र वािभन दाखचवले. िे या गं्रथाि पभवीि 
आलेले असल्यामुळे येथे गाळले आहे. िे पत्र वािभन झाल्यावर त्या नोकराने डिेसिे पत्र बाहेर काढले 
आचण वािभन दाखचवले. िे पुढीलप्रमाणे होिे– 

 
सखी टेरेसा, 
 
“िुमिे पिी सँको यािें गुण, त्यािंा चवनोद आचण त्यािंा प्रामाचणकपणा या सवांमुळे मी माझे पिी 

ड्यभकसाहेब यानंा माझी अशी इच्छा साचंगिली की, आपल्या बेटापैकी एकािे राज्य सँकोला बहाल करावे. 
िे आपल्या किेरीि एखाद्या ससाण्याप्रमाणे िल्लखपणे काम करीि असिाि असे मला कळले आहे. आचण 
त्यामुळे मी आचण माझे पिी लॉडय ड्यभक या उियिानंा फार आनंद झाला आहे. त्या जागेवर त्यािंी चनवड 
करिाना मी फसले नाही म्हणभन मी प्रिभला अनंि धन्यवाद चदले. कारण, चसचनओरा टेरेसा, हे िुम्ही लक्षाि 
ठेवा की, या जगाि िागंला राज्यपाल चमळणे कठीण आहे. सँको आपल्या कारिाराि चजिके िागंले 
ठरिील, चििकी मी ईष–कृपेने िागंली ठरेन. 

 
“हे माझ्या चप्रय मचैत्रणी, मी िुम्हाला सोन्याि गुंफलेली प्रवाळ–मण्यािंी माळ पाठवीि आहे. 

िुमच्यासाठी पभवेकडिे मोिी आणावयास हव ेहोिे असे मला वाटिे, पण पे्रमािे हे लहान चिन्ह मोठ्या पे्रम–
िेटीच्या आड येणार नाही असे मला वाटिे. अशीही वळे येईल की, जेव्हा आपली जानपछान वाढेल, 
आपण एकत्र बोलि बसभ. त्यािभन काय चनघेल हे कोणी सागंावे? िुमिी कन्या सँचकका चहला माझे 
आशीवाद कळवा आचण सागंा, ‘ियारीि ऐस.’ कारण चिच्या ध्यानीमनी नसिाना चिच्या लग्नािा बार 
थाटाने उडवभन देण्यािा माझा बेि आहे. 

 
“िुमच्या शहराि ओक वृक्षािी मोठमोठी फळे आहेि असे मला कळिे. िी पाि–पिंवीस मला 

कृपया पाठवा. आपल्या हािभन िी येणार असल्यामुळे, मी त्यािे मोल मोठे मानीन. िुमिे कसे काय िालले 
आहे हे कळचवण्यासाठी िागंले लाबंलिक पत्र मला कृपया चलहा. िुम्हाला जर कशािी गरज लागली िर 
मला सागंा, म्हणजे मी िी पभणय करीन. िुमच्या केवळ िोंड उघडण्यावरून मी िुमच्या मनािील िाव ओळखभ 
शकेन. ईश्वर आपले रक्षण करो! 
 

‘चकल्ल्यािभन’  “आपली पे्रमळ मतै्रीण, 
  डिेस” 

 
हे पत्र ऐकल्यावर टेरेसा म्हणाली, “धन्य, धन्य आहे मी! चकिी थोर बाई आहे ही! गवािा अंशसुद्धा 

चिच्या अंगी नाही! अशा बाईबरोबर प्रिभने मला जचमनीि पुरावे–पण आमच्या शहरािील आढ्यिाखोर 
चस्त्रयाबंरोबर नको. आपण फार उच्च कोटीिील आहोि म्हणभन वाऱ्यानेही आपल्याला स्पशय करू नये असे 
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त्यानंा वाटिे. जणभ काही आपण राण्या आहोि अशा वैिवािा थाटमाट करून त्या प्राथयनामंचदराि येिाि. 
एखाद्या गरीब खेडवळ बाईकडे पहाणे हे त्यानंा िुच्छपणािे वाटिे असे चदसिे. पण काय आियय! ही थोर 
बाई डिेस असभनही, मला ‘सखी’ म्हणभन संबोचधिे आचण जणभ काही चिच्याइिकीि मी मोठ्या योग्यिेिी 
आहे असे समजभन वागिे. साऱ्या देशािील िियवरील सवाि उंि अशा मनोऱ्याइिकी उंि अशी िी मला 
चदसेल. चिने ओक-फळे माचगिली आहेि–िर मी बाईसाहेबानंा सबधं पेटी िरूनि पाठवीन आचण िी 
इिकी उत्तम असिील की, जवळ–दभरिे सारे लोक त्यािें कौिुक करिील. सँचकका, आिा िभ या 
सद्धगृहस्थािे िागंले स्वागि कर. त्याला काहीही उणीव पडभ  देऊ नकोस. त्याच्या घोड्यािी काळजी घे, 
िबेल्याकडे पळि जा, काही अंडी आण, डुकराच्या मासंािे िुकडे कर. एखाद्या राजपुत्राप्रमाणे त्याने येथे 
वागाव.े त्याने जी अपभवय वािा आणली त्यामुळे आचण त्याच्या उमद्या स्वरूपामुळे असे वाटिे की, त्यािा 
पाहुणिार यापेक्षा कमी होिा कामा नये. िोपयंि मी शजेाऱ्यापाजाऱ्याकडे जाऊन येिे. मला माझा आनंद 
आवरि नाही. मी धावि जािे आचण ही बािमी त्यानंा सागंिे. आपला िला पाद्री आचण न्हावी श्री. चनकोलस 
या सवांना ही बािमी कळली पाचहजे. कारण िे िुझ्या बापािे आयुष्ट्यिरािे चमत्र आहेि.” मुलगी म्हणाली, 
“िसेि कर आई. पण लक्षाि ठेव, िभ मला प्रवाळािे चनम्मे मणी चदले पाचहजेस. िे सारे िुला देण्यािे त्या 
थोर बाईसाहेबाचं्या मनाि नसेल” आई म्हणाली, “मुली, हे सारे िुझ्या मनिे आहे. पण काही चदवस मला 
ही माळ माझ्या गळ्याि घालभ  दे. िसे केल्याने माझे हृदय आनंदाने चकिी उिबंळभन येिे यािी िुला कल्पना 
नाही.” नोकर म्हणाला, “िुम्हाला आिाि आणखी आनंद होईल. माझ्या कािडी चपशवीि काय आहे हे 
पहा िर खरे! राज्यपालानंी फ्ि एक चदवस चशकारीिे वळेी केलेल्या कापडािा जो उत्तम वेश धारण 
केलेला होिा, िो त्यानंी सँचककाला माझ्याबरोबर पाठचवला आहे.” सँचकका उदगारली, “अरे वा! माझ्या 
बापावर आचण हा वेष आणणाऱ्या या संुदर माणसावर प्रिभ कृपा करो!” 

 
लगेि टेरेसा गळ्याि िी मण्यािंी माळ घालभन आचण हािाि िी पते्र घेऊन िेथभन धावि गेली. 

एखाद्या नगाऱ्यावर बोटे आपटावीि त्याप्रमाणे िी त्या पत्रावर आपली बोटे खेळवीि होिी. योगायोगाने 
पाद्री व पचंडि कॅरॅस्को चिला िेटले. िेव्हा िर िी नािभ–बागडभ  लागली. आचण म्हणाली, “खरोखर, आम्ही 
आिा बडे झालो. आमच्या साऱ्या नािलगाि आिा कोणी छोटा राहणार नाही. आिा आम्हाला ‘राज्य’ 
नावािी िली वस्िभ चमळाली आहे. आिा माझ्याकडे पाहभन कोणाही िढेल स्त्रीने नाक उडचवले िर मी चिला 
िसेि करीन. चिच्या माझ्यािले अंिर काय आहे यािी जाणीव मी चिला करून देईन.” पाद्री म्हणाला, 
“टेरेसा, काय िालले आहे हे? ही कसली वडेी लहर आली आहे िुला? िुझ्या हािाि हे कसले कागद 
आहेि?” टेरेसाने उत्तर चदले, “ही वडेी लहर मुळीि नाही. डिेस आचण राज्यपाल याचं्याकडभन आलली 
ही पते्र आहेि. माझ्या गळ्यािील हे मणी शभद्ध प्रवाळािे आहेि–आचण िे सारे सोन्याि गुंफलेले आहेि. मी 
गव्हनयरीण आहे, हे मी िुम्हाला खात्रीपभवयक सागंिे.” पाद्री म्हणाला, “खरोखर िभ कोण आहेस हे कळि 
नाही. टेरेसा, िुझ्या म्हणण्यािा अथय आम्हाला समजि नाही.” टेरेसा म्हणाली, “हे कोडे उलगडणारी ही 
पते्र पहा.” असे म्हणभन चिने त्यानंा िी पते्र चदली. समॅसन कॅरॅस्कोलाही कळाव े म्हणभन पाद्र्याने िी पते्र 
मोठ्याने वािली. दोघेही आिययिचकि होऊन एकमेकाकडे पाहभ लागले. पभवीपेक्षाही आिा त्यानंा मोठे कोडे 
वाटभ  लागले. “हे पत्र कोणी आणले?” असे पचंडिाने चविारले. टेरेसा त्यानंा म्हणाली, “माझ्याबरोबर घरी 
िला म्हणजे पत्र आणणारा माणभस िुम्हाला चदसेल. िो एक उमदा, देखणा िरुण आहे–दुसऱ्या कोणाही 
माणसाइिका िो सुंदर आहे. याच्यापेक्षा दुप्पट ककमिीिी िेट त्याने मला आणली आहे.” 
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पाद्र्याने चिच्या गळ्यािभन मण्यािंी िी माळ काढली आचण पुनेः पुनेः िी चनरखभन पाचहली. िी मोठी 
मोलािी वस्िभ आहे हे ध्यानी आल्यावर त्याला या साऱ्या गोष्टींिा अथय काही कळेना. िो म्हणाला, “मी जो 
वषे धारण करिो त्यामुळे, या सवय प्रकरणािा बोध काय घ्यावा हे मला सागंिा येि नाही. पचहली गोष्ट ही 
की, हे मणी शुद्ध प्रवाळािे असभन सोन्याि गुंफलेले आहेि अशी माझी खात्री झाली आहे. दुसरी गोष्ट अशी 
की, ओकवृक्षािी पाि–पिंवीस फळे मागणारी डिेस येथे आहे.” समॅसन कॅरॅस्को म्हणाला, “िुम्हाला 
श्य असेल िर हा गुंिा उलगडा. पण िला. आपण त्या दभिाला पाहभ या. कदाचिि िो आपले सारे संशय 
दभर करील.” 

 
त्यानंिर िे सवयजण टेरेसाबरोबर चनघाले. त्यानंा िो नोकर आपल्या घोड्यासाठी थोडेसे धान्य 

िाळीि असलेला आढळला आचण त्याच्या िोजनासाठी, अंड्याबरोबर चशजचवण्याकचरिा सँचकका 
डुकराच्या मासंािे िुकडे करीि होिी. त्या दोघानंा त्या नोकरािे वियन आचण त्यािा पोशाख आवडला. 
नेहमीिे नमस्कार–िमत्कार झाल्यानंिर समॅ्सन म्हणाला, “डॉन चक्व्झोट आचण सँको पँझो यािी काही 
बािमी ऐकण्यािी आमिी इच्छा आहे. सँकोने आपल्या बायकोस चलचहलेले एक आचण डिेसने चलचहलेले 
दुसरे पत्र आम्ही वािलेले असले िरी, आम्हाला िी पते्र म्हणजे कोडी वाटिाि. सँकोला राज्य–त्यािही 
एका बेटािे राज्य–कसे चमळाले असेल, यािी कल्पनाि आम्हाला करिा येि नाही. कारण 
िभमध्यसमुद्रािील सारी बेटे-चनदान बहुिाशं बेटे–राजाच्या मालकीिी आहेि हे आम्हाला पके्क माहीि 
आहे.” 

 
नोकराने उत्तर चदले, “सद्धगृहस्थहो, श्रीयुि सँको पँझा राज्यपाल आहेि हे चनेःसंशय सत्य आहे. िे 

एका बेटािे राज्यपाल आहेि की नाही, यािा चनणयय करण्यािा आव मी आणीि नाही. पण मी िुम्हाला हे 
खात्रीपभवयक सागंिो की, एक हजाराहभन अचधक नागचरक असलेल्या गावावर त्यािी हुकमि िालिे. आिा 
डिेस–बाईसाहेबानंी एका खेडवळ स्त्रीकडे मभठिर ओक–फळे माचगिली, िर त्याि काही नवल नाही. 
कारण, त्या गवापासभन इि्या मु्ि आहेि की, आपल्या एका शजेाऱ्याकडे कंगवा उसना मागण्यासाठी 
त्यानंी नोकराला पाठचवल्यािे मला माहीि आहे. िुम्ही हे लक्षाि घ्या की, अरॅगॉनमधील चस्त्रया 
कॅस्टाईमधील चस्त्रयाइंि्याि थोर असल्या िरी उपिार आचण चशष्टािार यावर त्या फारसा िर देि नाहीि. 
त्या मोठी ऐट चमरवीि नाहीि. साऱ्या लोकानंा सलगीने वागचविाि.” 

 
अशा िऱ्हेने त्यािंा संवाद िालभ  असिाना, सँचकका नािि–बागडि िेथे आली. चििा ओिा 

अंड्यानंी िरलेला होिा. त्या नोकराकडे वळभन िी म्हणाली, “महाराज, आिा माझा बाप राज्यपाल आहे, 
िरी िो माडंिोळणा घालिो काय, हे मला कृपा करून सागंा.” नोकर म्हणाला, “खरे म्हणजे मी त्याकडे 
कधी लक्ष चदले नाही, पण िे घालीि असाविे हे चनेःसंशय.” िी छोकरी म्हणाली, “माडंिोळणा घािलेल्या 
माझ्या बापाला पहाण्यासाठी मी हव े िे देईन. मला आठवण आहे िेव्हापासभन माझ्या बापाने िोळणा 
घािलेला पहाण्यािी मला इच्छा आहे. हे चवचित्र नव्हे काय?” नोकर म्हणाला, “िो जसे असाविे असे 
िुला वाटिे िसे िभ त्यानंा, चजविं राचहल्यास, पहाशील. त्यािें राज्य दोन मचहने चटकले िरी त्याचं्या 
डो्यावर छत्री असलेली िुला चदसेल.” 

 
त्या माय–लेकीकडे पाहभन नोकर हसि आहे, हे पाद्री व पचंडि याचं्या लक्षाि स्पष्टपणे पण िरीही 

मण्यािंी मोलािी माळ आचण चशकारीिा पोशाख (आिा पयंि टेरेसाने त्यानंा या वस्िभ दाखवल्या होत्या.) 
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यामुळे त्यािंा पुनेः गोंधळ उडाला. िोपयंि सँचककाच्या चवचित्र कल्पना आचण चिच्या आईिे िाषण यामुळे 
आलेले हसभ त्यानंा दाबिा येईना. टेरेसा म्हणाली, “पाद्रीबुवा, आपल्या शजेाऱ्यापंैकी कोणी माचद्रद ककवा 
टोलेडो येथे जाणार आहे का, यािी जरा िौकशी करा. त्याचं्याकडभन मला नव्यािला नवा आचण दरबारी 
थाटािा मोठा परकर चवकि आणावयािा आहे–पैसे देऊन िागंल्यािला िागंला, चमळेल िो, परकर 
आणावयािा आहे. ‘कुमारी मािेिी’ शपथ घेऊन मी सागंिे, मी माझ्या नवऱ्याच्या राज्यकारिाराला, मला 
श्य असेल चििकी, शोिा आणणार आहे. लोकानंी मला येथे त्रास चदला िर मी त्या न्याय मंचदराि धावि 
जाईन आचण उत्तमोत्तम अशा गाडीि बसभन त्याचं्या राज्याि दौडि जाईन. राज्यपालािी जी अधांगी, चिला 
या साऱ्या गोष्टी चमळाल्याि पाचहजेि.” सँचकका म्हणाली, “आई, िुझ्यासारखी िभि. उद्यापेक्षा आज रात्रीि 
हे सारे घडावयास हव.े माझ्या आईजवळ मी आमच्या गाडीि बसलेली जेव्हा लोक पहािील, िेव्हा िे िेष्टा 
करिील–उपहास करिील आचण म्हणिील, ‘पहा, पहा, िी िोळसट चन चिकारडी शिेकऱ्यािी मुलगी 
पलीकडे बसली आहे. पहा चिने चकिी डामडौल केला आहे आचण पोपच्या मचैत्रणीसारखी िी त्या गाडीि 
कशी लोळि आहे.’ पण अशा बोलण्यािी पवा मी काय करिे? मी गाडीिभन ऐटीने जाि असिाना त्यानंा 
चिखलाि खुशाल चखिपि पडभ  दे. नाव े ठेवणाऱ्या साऱ्या क्षदु्र लोकाचं्या कपाळी लज्जा आचण दुदैव येिे. 
ज्यािंी फते्त होिे, त्यानंा लोक हसिाि–लबाड कोल्ह्यािी नेहमीि िलिी असिे. आई माझे म्हणणे बरोबर 
आहे ना?” टेरेसा म्हणाली, “बाळे, िभ अगदी बरोबर बोललीस! या साऱ्या िागंल्या गोष्टी माझ्या िल्या 
सँकोने मला वारंवार साचंगिलेल्या आहेि. याहभन आणखी चकिी िरी गोष्टी व्हायच्या आहेि. मुली, िभ 
पहाशीलि की, मी सरदारीण होईपयंि चवश्रािंी घेणार नाही. साऱ्या गोष्टींिा प्रारंि व्हावा लागिो, असे 
िुझा जनक म्हणि असे, हे मी ऐकले आहे. िो म्हणींिाही जनक आहे. िुम्हाला कोणी गाय चदली, िर दावे 
बाधंभन चिला घेऊन िला. िुम्हाला कोणी राज्य चदले िर िे घ्या–सरदारकी चदली िर िी पकडा आचण 
मोठ्या आनंदाने िुम्हाला कोणी मोठी देणगी चदली, िर िी चहसकावभन घ्या. मुली, जी वस्िभ देण्याला 
िागंली, िी घेण्यालाही िागंली. जेव्हा सुदैव आपले दार ठोठावीि असिे, िेव्हा उठभन िे दार न उघडिा 
चबछान्यावर घोरि पडणे, ही कल्पना चवचित्र आहे.” सँचकका म्हणाली, “लोकाचं्या मनाि असेल िे सारे 
त्यानंी ओकले, िरी मला काय त्यािे? लोकािंी दृष्टी फाटभन जाईल इिकी संुदर मी चदसेन आचण लोक 
घायाळ होिील इिकी मी मोठी बनेन. मग ‘घोड्यावर बसभन चिकारीण िालली आहे, पहा.’ वगैरे बोलभन िे 
चकिीही चवष ओकोि.” 

 
हे ऐकभ न पाद्री म्हणाला, “पँझािें सारे घराणे या जगाि आले, िे आपल्या पोटाि म्हणींिा साठा 

घेऊनि आले, असे कोणाला वाटणार नाही? कोणत्याही चवषयावर ििा असो, सवय वळेी िे त्या म्हणी 
फेकीि असिाि पण त्यािील एकीिाही अथय त्यानंा माहीि नसिो.” नोकर म्हणाला, “मलाही िसेि 
वाटिे. नामदार राज्यपालही प्रत्येक वा्याला अशा िुका करीि असिाि. पुष्ट्कळ वेळा त्या मुद्याला सोडभन 
असिाि. मात्र त्यामुळे साऱ्या मंडळींना नेहमी संिोष वाटि असिो आचण माझे धनी व धनीण त्यािंी अपार 
प्रशसंा करिाि.” कॅरॅस्को म्हणाला, “मग महाराज, आपण आम्हाला अजभन खात्रीने सागंि आहा ना की, 
सँको हा खरोखर राज्यपाल आहे. आचण त्याच्या विीने डिेसने या िेटी व ही पते्र पाठचवली आहेि. या 
वस्िु आम्ही पाहाि असलो आचण िी पते्र आम्ही वािलेली असली, िरी त्यावर चवश्वास ठेवण्यास आम्ही 
आमिे मन ियार करू शकि नाही. उलट आमिा दोस्ि डॉन चक्व्झोट याचं्या मिाकडे धाव घेण्यास 
आमिे मन प्रवृत्त होिे. हे सारे जादभच्या प्रिावाने झाले आहे असे आम्हास वाटिे. िुम्ही हाडा–मासंािे खरे 
प्राणी आहाि की एक काल्पचनक दभि आहाि, यािा शोध माझ्या अंिेःकरणाि घेण्यािा प्रयत्न मी करीि 
आहे.” नोकराने उत्तर चदले, “सद्धगृहस्थहो, मी िुम्हाला एवढेि सागंभ शकिो की, मी चदसिो िसा 
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खराखुरा दभि आहे, लॉंडय सँको पँझा खरेखुरे राज्यपाल आहेि, आचण मी ज्यािंा सेवक आहे, िे ड्यभक व 
डिेस त्याला राज्य देण्यास समथय आहेि–आचण िे त्यानंी त्याला चदलेही आहे. िेथे िे अत्यंि योग्य िऱ्हेने 
वागि असल्यािी मला चवश्वसनीय माचहिी आहे. िरीही याि काही जादभ–चबदभ असली िर िौकशी 
करण्यािे काम मी िुमच्यावर सोपचविो. यापेक्षा या प्रकरणािी अचधक काहीि माचहिी मला नाही, हे मी 
माझ्या आई–बापाचं्या प्राणािंी शपथ घेऊन सागंिो. सवय शपथामंध्ये ही अत्यंि मोठी आहे. कारण, िे दोघे 
चजविं आहेि आचण त्याचं्यावर माझे फार पे्रम आहे.” 

 
पचंडि म्हणाला, “िसे असेल! पण िरीही सम्राटाबद्दलही शकंा असिेि.” नोकराने उत्तर चदले, 

“िुम्हाला वाटले िर िुम्ही शकंा घ्या. पण मी िुम्हाला सत्य साचंगिले आहे. सत्य हे असत्यावर नेहमी माि 
करिे आचण पाण्यावर राहणाऱ्या िेलाप्रमाणे वर राहिे. पण जर माझ्या शब्दावर िुमिा चवश्वास नसेल िर 
िुमच्यापैकी कोणीही माझ्याबरोबर याव े आचण ज्याबद्दल आपल्या कानावंर चवश्वास नाही िे स्विेःच्या 
डोळ्यानंी पहाव.े” सँचकका म्हणाली, “मी मोठ्या आनंदाने येिे. महाराज, आपण मला आपल्या पाठीमागे 
बसवा. माझ्या बापाला पहाण्यािी मला उदंड इच्छा आहे.” नोकर म्हणाला, “राज्यपालाचं्या मुलीने अशा 
प्रकारे, नोकर–िाकर न घेिा, प्रवास करिा कामा नये. गाडीिभन ककवा धमणीिभन, नोकराचं्या मोठ्या 
िाफ्याचनशी त्यानंी प्रवास करावा.” सँचकका म्हणाली, “हे काय बोलणे? िुमच्या गाडीिभन प्रवास करणे 
काय आचण गाढवाच्या पाठीवरून जाणे काय, दोन्ही सारखेि. मी िुमच्या त्या नाजभक आजारी मुलीसारखी 
नाही–मुळीि नाही.” आई म्हणाली, “चिमणे, शािं हो. आपण काय बोलिो हे िुला कळि नाही. या 
माणसािे म्हणणे बरोबर आहे. काळ बदलला आहे. जेव्हा सँको साधा होिा, िेव्हा सँचकका साधी होिी. 
आिा िो राज्यपाल आहे, म्हणभन िभ बाईसाहेब आहेस. माझे म्हणणे बरोबर की िभक हे मी नीट सागंभ शकि 
नाही.” नोकर म्हणाला, “टेरेसाबाईसाहेब आपल्या मनाि असेल त्यापेक्षा अचधक बोलि आहेि, पण आिा 
मला श्य चिि्या लौकर पोटिर खायला द्या. कारण मला आज दुपारी परि गेले पाचहजे.” पाद्री 
म्हणाला, “मग महाराज, माझ्याबरोबर िला आचण माझ्या घरी चकरकोळ जेवण घ्या. आपल्यासारया 
िागंल्या माणसािा पाहुणिार करण्यािी इच्छा, माझी शजेारीण टेरेसा चहला चकिीही असली िरी, िी िसे 
करण्यास समथय नाही.” 

 
नोकराने थोडेसे आढेवढेे घेिले, पण िसे करणे िागंले होईल असे पटल्यामुळे, शवेटी त्याने िी 

चवनंिी मान्य केली. त्यािा सहवास चमळणार म्हणभन आचण डॉन चक्व्झोट याचं्याचवषयी आपल्याला पुष्ट्कळ 
माचहिी चमळण्यािी संधी आली आहे हे पाहभन, पाद्र्याला आनंद वाटला. टेरेसाला आलेल्या पत्रािंी उत्तरे 
चलहभन देण्यािी ियारी पचंडिाने चिला दाखचवली. पण िो एक थटे्टखोर माणभस आहे, असे चिला वाटि 
असल्यामुळे त्याने आपले सल्लागार व्हाव,े अशी चििी इच्छा नव्हिी. म्हणभन चलचहिा येणाऱ्या, प्राथयना–
मंचदरािील एका नवचश्या िरुणाला चिने दोन अंडी व खाद्यपदाथय चदले. त्याने चिच्यासाठी दोन पते्र 
चलचहली–एक, चिच्या नवऱ्याला आचण दुसरे, डिेसला. त्या पत्रािंा सारा मजकभ र चिने साचंगिला होिा. 
या सुप्रचसद्ध इचिहासाि िी पते्र फार वाईट ठरणार नाहीि, हे यापुढे चदसभन येईल. 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि ५१ 
 

सँकोच्या राज्यकारभाराचे विणन पुढे चालू आणि  
इतरही घटना घडल्या तिा 

 
राज्यपालानंी रात्री शहरािी पहाणी केल्यानंिर दुसरे चदवशीिी सकाळ उजाडली. त्या रात्रीच्या 

उरलेल्या काळाि त्या कुलीन सेवकाने झोप घेिली नाही, िर त्या मोहक मुदे्रच्या आचण वषेािंचरि 
कुमाचरकेच्या आकषयक सौंदयािा चविार करण्याि िो काळ आनंदाने घालचवला. उलट, कारिाऱ्याने िो 
काळ आपले स्वामी व स्वाचमनी यानंा, सँकोने काय केले व िो काय बोलला, हे चलहभन कळचवण्याि 
घालचवला. सँकोच्या बोलण्याि शहाणपणा व िोळेपणा यािें चवचित्र चमश्रण होिे. त्याच्या बोलण्यापेक्षा 
त्यािे करणे कमी आिययकारक नव्हिे. 

 
शवेटी राज्यपालसाहेबानंी जागे होण्यािी मेहेरबानी केली. डॉ. पेिो रेचझओच्या हुकुमाप्रमाणे 

नोकराने त्याचं्या न्याहारीसाठी फळांिा थोडासा मुरंबा आचण शुद्ध घोटिर पाणी आणले. त्यापेक्षा पाव आचण 
द्राक्षािंा एक घोस यािंी संुदर न्याहारी त्यानंी अचधक पसंि केली असिी. पण त्या बाबिीि त्यानंा स्विेःला 
काही करिा येण्यासारखे नव्हिे. म्हणभन चमळेल िे गोड करून घेणे त्याना िाग होिे. त्यािंी इच्छा आचण 
त्यािंी िभक याच्याशी चवसंगि अशी िी न्याहारी पाहभन िे अगदी चखन्न झाले. पण संिुष्ट झाल्यािा देखावा 
करणे त्यानंा िाग पडले. डॉ्टराने त्यानंा असे वाटावयास लावले की, “थोडेि खाव े पण सुग्रास अन्न 
खाव.े त्यामुळे माणसाच्या वृत्ती िरिरीि होिाि आचण बुद्धी िीक्ष्ण होिे. वजनदार व्यवसाय करणाऱ्या आचण 
सत्ताधीश असणाऱ्या माणसानंा अशाि प्रकारिा आहार योग्य असिो. अशा माणसानंा मनोबलापेक्षा 
शरीरबलािी गरज कमी असिे.” डॉ्टराच्या या पोकळ युस््िवादामुळे सँको िकेुने हैराण झाला–
अधयमेला झाला आचण आपल्या मनािल्या मनाि मनाि िे राज्य आचण िे देणारा–या दोघानंाही चशव्याशाप 
देऊ लागला. िो िकेुलेला असला िरी, त्या चकरकोळ न्याहारीच्या बळावर, त्या चदवशी लोकाचं्या 
गाठीिेटी घेण्यास िो िुकला नाही. त्याच्यापुढे प्रथम जो माणभस आला िो नवखा होिा. त्याने आपली 
पुढील हकीकि चनवदेन केली. त्यावेळी कारिारी व इिर सेवक उपस्स्थि होिे. िो नवखा माणभस 
म्हणाला– 

 
“महाराज, एकाि माणसाच्या मालकीच्या प्रदेशािे एका मोठ्या नदीने दोन िाग केलेले आहेि. 

त्यासंबधंीिी हकीकि मोठ्या महत्त्वािी आहे आचण काहीशी अवघड पण आहे. म्हणभन आपण माझ्याकडे 
लक्ष पुरवाव ेअशी माझी चवनंिी आहे. या नदीवर एक पभल आहे त्याच्या एका टोकाला वधस्िंि आहे आचण 
न्यायमंचदर पण आहे. त्याि िार न्यायाधीश असिाि आचण िे त्या प्रदेशाच्या व नदीच्या मालकाने केलेल्या 
एका चवचशष्ट कायद्यािी अंमलबजावणी करिाि. िो कायदा असा— 

 
‘या पुलाच्या एका टोकापासभन दुसऱ्या टोकाकडे जाण्यािी ज्याला इच्छा असेल त्याने आपण कोठे 

जाि आहोि व आपले काम कायआहे हे आधी शपथेवर जाहीर केले पाचहजे. त्याने खरे साचंगिले िर 
त्याला जाऊ चदले जाईल. पण जर िो खोटे सागेंल िर त्याला फाशी चदले जाईल—कोणिीही दयामाया न 
दाखचविा पुलाच्या टोकाशी असलेल्या वधस्िंिावर त्याला फाशी चदले जाईल.’ 
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‘हा कायदा अमलाि आल्यानंिर, त्याच्या कठोरपणाकडे लक्ष न देिा, पुष्ट्कळ लोकानंी या 
पुलावरून जाण्यािे धाडस केले.त्यानंी शपथेवर खरे साचंगिले असे चदसभन आल्यामुळे न्यायाचधशानंी त्यानंा 
काहीही उपद्रव न देिा पलीकडे जाऊ चदले. एके चदवशी असे घडले की, कोणी एक वाटसरू िेथे आला 
आचण त्याने शपथेवर असे जाहीर केले की, ‘या वधस्िंिावर मरण्यासाठी मी येथे आलो आहे. माझे काम 
एवढेि.’ 

 
“यामुळे न्यायाधीश घोटाळ्याि पडले व म्हणाले, ‘आम्ही जर या माणसाला मोकळे जाऊ चदले िर 

त्याने खोटी शपथ घेिलेली आहे आचण कायद्याच्या शब्दाप्रमाणे त्याने मेले पाचहजे. आम्ही जर त्याला फाशी 
चदले, िर त्याने शपथेवर खरे साचंगिले आहे की, मला या वधस्िंिावर मरावयािे आहे. म्हणभन याि 
कायद्याने आम्ही त्याला जाऊ चदले पाचहजे.’ 

 
“महाराज, न्यायाधीशानंी या माणसािे काय करावे, यािा चनणयय आिा आपल्याकडभन पाचहजे 

आहे. कारण या बाबिीि काय चनकाल द्यावा हे त्यानंा कळि नाही. म्हणभन िे अजभन खोळंबभन राचहले 
आहेि. आपली िीक्ष्ण बुचद्धमत्ता आचण चबकट प्रश्न सोडचवण्यािी महान पात्रिा–यािंी माचहिी चमळाल्यामुळे 
त्यानंी मला आपल्या विीने महाराजानंा अशी चवनंिी करण्यास पाठचवले आहे की, इि्या गुंिागुंिीच्या 
आचण जचटल प्रकरणाि आपण आपले मि द्याव.े” 

 
सँकोने उत्तर चदले, “िुम्हाला स्पष्टि सागंावयािे िर, ज्यानंी िुम्हाला इकडे पाठचवले त्या पभज्य 

न्यायाचधशानंी इिकी िसदी घेण्यािे काही कारण नव्हिे. कारण माझ्या अंगी बुद्धीच्या िीक्ष्णिेपेक्षा मंदिाि 
अचधक आहे हे मी खात्रीने सागंिो. िथाचप िुमिा प्रश्न मला पुन्हा एकदा ऐकभ  द्या, म्हणजे मला िो पुरा 
कळेल आचण कदाचिि शवेटी मी या प्रकरणािभन काही िोड काढभ  शकेन.” त्या माणसाने आपला प्रश्न पुनेः 
पुनेः साचंगिला. त्यािे बोलणे संपल्यावर सँको म्हणाला, “माझ्या मिाप्रमाणे, या प्रश्नािे उत्तर ित्काळ असे 
देिा येईल–वधस्िंिावर मरण्यासाठी आपण आलो आहो असे त्या माणसाने शपथेवर साचंगिले आहे. िी 
िेथे मेला िर िो शपथेवर खरे बोलला असे ठरेल आचण मग कायद्याप्रमाणे त्याला मोकळे केले पाचहजे 
आचण पुलावरून जाऊ चदले पाचहजे. उलट, िुम्ही जर त्याला फाशी चदले नाही, िर िो खोटे बोलला असे 
होईल. मग त्याि कायद्याप्रमाणे त्याला फाशी द्याव ेलागेल,” त्या नवया माणसाने उत्तर चदले, “महाराज 
म्हणिाि िसेि आहे. आपण हे प्रकरण बरोबर माडंले आहे.” सँको म्हणाला, “मग असे का करीि नाही? 
त्या माणसािा जो िाग खरे बोलला, त्याला चबनधोक जाऊ द्याव ेआचण जो िाग खोटे बोलला त्याला फाशी 
द्याव,े म्हणजे कायद्यािे पालन केल्यासारखे होईल.” नवया माणसाने उत्तर चदले, “महाराज, िसे झाले 
िर आपल्याला त्या माणसािे दोन िुकडे करावे लागिील–आचण िे केले िर िो मरेल हे खचिि. यािा 
अथय कायद्यािी अंमलबजावणी नीट होि नाही. पण कायद्यािे पालन काटेकोरपणे झाले पाचहजे.” 

 
सँको म्हणाला, “ठीक, आिा माझे ऐका. मी जर अगदी मठ्ठ नसेन िर मला असे चदसिे की, 

ज्याच्याचवषयी िुम्ही बोलिा त्या माणसाला मारण्यास चजिके कारण आहे, चििकेि चजविं रहाण्यास आचण 
पुलावरून जाऊ देण्यास आहे. सत्य त्याला वािचविे, असत्य त्याला फाशी देिे. आिा हे प्रकरण असे 
आहे–त्याला मु्ि करण्यास चजिके कारण आहे चििकेि चशक्षा ठोठावयासही आहे. म्हणभन िुम्ही त्याला 
मु्ि कराव ेअसे िुम्ही त्या न्यायाचधशानंा सागंाव ेअशी माझी इच्छा आहे. कारण हाचन करण्यापेक्षा कल्याण 
करणे केव्हाही स्िुत्य. मला जर चलचहिा आले असिे, िर मी हा माझा चनणयय स्वहस्िे चलहभन चदला असिा. 
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मी हे जे काही बोलि आहे, िे माझ्या स्विेःच्या डो्यािील नाही. या बेटािे राज्य करण्यास 
चनघण्याआधीच्या रात्री, माझा धनी डॉन चक्व्झोट यानंी मला जे पुष्ट्कळ आदेश चदले, त्यापंैकी एक मला 
आिा आठविो, आचण िो म्हणजे, जेव्हा न्यायािी पारडी समान असिाि ककवा एखादा खटला संशयास्पद 
असिो, िेव्हा आपण कठोरपणापेक्षा दयेने वागणे पसंि कराव.े या आणीबाणीच्या वळेी मला सुदैवाने हे 
आठवले ही खरोखर प्रिभिी कृपाि होय.” कारिारी म्हणाला, “महाराज, आपला हा चनवाडा इिका 
न्यायािा आहे की, लेस्डीमोचनयन लोकानंा कायदे करून देणाऱ्या खुद्द लायकरगसने, महान सँकोने चदला 
त्यापेक्षा अचधक िागंला चनणयय कधीकाळी चदला असेल मला वाटि नाही. 

 
“महाराज, सकाळिे काम आिा पुष्ट्कळि झाले आहे, म्हणभन आपण न्यायमंचदरािे काम कृपया 

िहकभ ब करावे. आिा महाराजानंा पोटिर जेवण देण्यािा हुकभ म मी सोडिो.” सँको म्हणाला, “योग्य 
बोललाि. मला जे काही पाचहजे आहे िे हेि. नंिर आपण न्यायािा पट पुन्हा माडंभ . िेव्हा कोणावर चवशषे 
कृपा करण्यािे कारण नाही. मला िागंले खाऊ घाला आचण मग चत्रवार चकिकट असलेले प्रश्न आचण 
खटले माझ्यापुढे आणा. िे सारे मी कसे उलगडिो आचण सभययप्रकाशाइि्या स्वच्छ स्वरूपाि कसे माडंिो 
िे पहा.” कारिारी जसे बोलला िसेि वागला. एवढ्या ििुर राज्यपालाला उपाशी ठेवणे हे त्याच्या 
न्यायबुद्धीला जड वाटले. चशवाय सँकोिी शवेटिी जी िेष्टा करण्यािे काम त्याच्यावर सोपचवण्याि आले 
होिे, िी दुसरे चदवशी रात्री करण्यािे त्याने योजले होिे.  

 
डॉ. चटफ्युराटी यािे सवय चनबधं पायाखाली िुडवभन, सँकोने त्या चदवशी आकंठ िोजन केले. 

िोजनाच्या टेबलावरील िादर काढभन नेल्यानंिर एक दभि िेथे िािडीने आला. त्याने राज्यपालानंा डॉन 
चक्व्झोटनी चलचहलेले पत्र आणले होिे. सँकोने िे मनाि वािण्यास सचिवास फमाचवले. एकािंािि 
वािण्यासारखे त्याि काही नसेल, िर िे मोठ्याने वािण्यास त्याने त्याला साचंगिले. त्याप्रमाणे सचिवाने 
त्या पत्रावरून प्रथम आपली नजर चफरचवली आचण िो म्हणाला, “महाराज, हे पत्र जाहीर रीिीने वािले 
जाव,े एवढेि नव्हे िर, सोन्याच्या अक्षरानंी िे खोदले जाण्याच्या योग्यिेिे आहे. िे पत्र असे– 

 
ला माांचा येथील डॉन णिक्झोट याांचे 
बॅराटेणरया बेटाचे राज्यपाल सँको पँझा याांना पत्र 

 
“चमत्रा सँको, िुझ्या चनष्ट्काळजीपणािा आचण आगाऊपणािा वृत्तािं माझ्या कानी येईल अशी 

अपेक्षा मी करीि असिाना, िुझ्या ििुर वियनािी वािा कळल्यामुळे माझा अपेक्षा–िगं झाला आचण त्यािा 
मला आनंद वाटला. त्यासाठी मी ईश्वरािे चवशषे आिार मानिो. ईश्वर सवाि हल्या माणसाला त्याच्या 
दाचरद्र्यािभन वर काढिो आचण मभखाला शहाणा बनचविो. मी असे ऐकिो की, कोणाही शहाण्या 
माणसाप्रमाणे िभ राज्यकारिार करीि आहेस. त्यामुळे िभ स्विेःवर मोठा खभष असलास, िरी अत्यंि नीि 
प्राण्यािी नम्रिा िभ कायम ठेवली आहेस. पण सँको, एखाद्या अचधकाराच्या सते्तला बळकटी यावी म्हणभन 
आपल्या हृदयीच्या नम्रिेला आळा घालणे पुष्ट्कळ वेळा अत्यंि अवश्य असिे–आचण सोयीिेही असिे, हे िभ 
लक्ष्याि घ्यावेस अशी माझी इच्छा आहे. कारण एखाद्या उच्चपदी पोहोिलेल्या माणसािी िाषा त्याच्या 
थोरपणास अनुसरून असली पाचहजे–पभवीच्या हल्या राहणीला धरून िी भ्रष्ट स्वरूपािी असिा कामा 
नये. िुझा पोशाख व्यवस्स्थि व संुदर असावा. एखाद्या खाबंालाही िागंला पोशाख िढचवला िर िो 
खाबंासारखा चदसि नाही. िभ नखरेबाज व िपकेबाज पोशाख करावास असे मला वाटि नाही, पण 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

न्यायाधीश असिाना सैचनकािा वषे धारण करणे योग्य नव्हे. िुझ्या स्थानाला योग्य असा िुझा वेष असावा–
िो नेहमी स्वच्छ व सभ्य असावा, 

 
“लोकािंी अंिेःकरणे कजकण्यासाठी ज्या पुष्ट्कळ गोष्टी कराव्या लागिाि, त्यापैकी मुय दोन 

गोष्टींिी चशफारस मी िुला करिो. पचहली म्हणजे सभ्य, सौजन्यपभणय आचण सवय जगाला योग्य वाटेल असे 
वियन ठेवावे, हे मी िुला पभवीि साचंगिले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे धनधान्यािी चवपुलिा कमी न पडण्यािी 
िभ काळजी घे. कारण गरीब लोकाचं्या िावनानंा टंिाई व िभक याचं्या इिका त्रास दुसऱ्या कशानेही होि 
नाही आचण त्याचं्या मनोवृत्ती दुसऱ्या कशानेही प्रक्षबु्ध होि नाहीि. 

 
‘पुष्ट्कळ नवनेव ेहुकभ म िभ सोडभ  नकोस–पण जर सोडलेस, िर िे चहिकारक आचण िागंले आहेि 

का–आचण त्यािें पालन काटेकोरपणे होईल का–याकडे लक्ष असाव.े कारण ज्या कायद्यािें पालन नीट 
होि नाही िे करून न केल्यासारखे असिाि. त्यावरून एवढेि चदसिे की, ज्या राजपुत्राला कायदे 
करण्यािे ज्ञान व अचधकार आहे, त्याला िे अंमलाि आणण्यािा चनधार नाही. ज्या कायद्यािी केवळ िीचि 
वाटिे पण जे पाळले जाि नाहीि िे, बेडकानंा राजा म्हणभन चदलेल्या लाकडाच्या ओंड्यासारखे, 
असिाि. िो पाहभन िे बेडभक प्रथम भ्याले. पण लवकरि िे त्याला िुच्छ मानभ लागले आचण पायाखाली 
िुडवभ लागले. 

 
“िभ सदगुणािंा चपिा हो पण दुगुयणािंा सासरा हो. नेहमी कठोर होऊ नकोस की सदय राहभ नकोस. 

या दोन टोकािंील मध्यमक्रम स्वीकार. मध्यमक्रम हा शहाणपणािा मध्यकबदभ असिो. 
 
“कैदखाने, कत्तलखाने, सावयजचनक बाजार यानंा िभ िेटी दे, कारण अशा चठकाणी राज्यपालाने 

हजर राहणे अत्यंि अवश्य असिे. 
 
“लवकरि सुटका होण्यािी आशा धरणाऱ्या कैद्यानंा समाधान दे. 
 
“कसायानंा िुझा दरारा वाटला पाचहजे. म्हणजे िे आपली वजने–मापे िोख ठेविील आचण 

त्यामुळे फेरीवाले व लबाड व्यापारी याचं्यावरही विक बसेल. 
 
“दुदैवाने िभ जर लोिी बनलास, खादाड बनलास, ककवा चस्त्रयानंा वश झालास (िसा िभ नाहीस 

असे मी मानिो) िर त्या दोषािें धनी आपण आहो यािे प्रदशयन करण्यािे टाळ. कारण गाव आचण 
िुझ्याजवळ येणारे लोक यानंी िुझी ही दुबयलिा ओळखली, िर त्या बाजभने िे िुझ्यावर नक्की हल्ला करिील 
व िुझा कायमिा सत्यानाश करणाऱ्या मोहाि िुला पाडिील. 

 
“िभ िेथभन िुझ्या राज्याकडे जाण्यापभवी मी िुला जे आदेश आचण चनबधं चलहभन चदले, िे पुनेः पुनेः 

वाि आचण गंिीरपणाने त्यािंा चविार कर. राज्यपालािे कायय करीि असिाना ज्या अडिणी व पेिप्रसंग 
वारंवार येि असिाि, त्या सवांमध्ये त्यािंा िुला िागंला फायदा होईल. 

 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

“ड्यभक व डिेस यानंा पत्र चलही आचण आपली कृिज्ञिा व्य्ि कर. कारण कृिघ्निा हे गवािे 
अपत्य असिे–मनाच्या भ्रष्टिेिे िे अत्यंि कटभ  फल होय. उलट, जो माणभस आपल्या उपकारकत्याशी 
कृिज्ञ असिो, िो ईश्वराशीही िसाि असेल यािी हमी मी देिो. ईश्वराने त्यािे इिके कल्याण केलेले 
असिे आचण पुढेही िो िे सिि करीि असिो. 

 
“लेडी डिेस यानंी िुझी बायको टेरेसा चहच्याकडे िुझा चशकारी वषे आचण दुसरी एक िेट 

याचं्यासह एका दभिाला पाठचवले आहे. िो कोणत्याही क्षणी परि येईल अशी आमिी अपेक्षा आहे. 
 
“अलीकडे माझा एका माजंराशी सामना झाला. िेव्हा माझ्या नाकाला बराि उपद्रव झाला आचण 

त्यामुळे माझे मन काहीसे अस्वस्थ झाले आहे. पण हे सारे महत्त्वािे नाही. कारण मला छळणारे जसे काही 
माचंत्रक आहेि, िशी माझे रक्षण करणारीही काही माणसे आहेि. 

 
“िुझ्याबरोबर असलेल्या कारिाऱ्यािा हाि चरफाल्डीच्या सरदारणीच्या प्रकरणाि काही होिा का, 

हे मला कळव. कारण िसे िुझे एकदा मि होिे. िुझ्या वाट्यास काय काय येिे िे सारे मला कळव. कारण 
आपणा दोघाचं्या मनािील अंिर फार थोडे आहे. माझे येथील आळशी जीवन लवकरि सोडभन देण्यािा 
माझा चविार आहे. कारण िैन व आराम यासाठी मी जन्मास आलेलो नाही. 

 
“मला एक काम सागंभन आलेले आहे. त्यामुळे ड्यभक व डिेस यांिी कृपा मला गमवावी लागेल असे 

वाटिे. त्यामुळे मला मनस्वी दुेःख होईल हे खरे, पण माझ्या चनियाि बदल होणार नाही. दुसऱ्यानंा संिुष्ट 
करण्यापेक्षा माझा व्यवसाय नीट करणे हे माझे कियव्य आहे. ‘प्लेटोच्या मतै्रीपेक्षा सत्य थोर आहे.’ 

 
लॅचटन शब्दािंा हा िुकडा मी िुला पाठवीि आहे. कारण आिा िभ राज्यपाल झाल्यामुळे त्या िाषेिे 

थोडेफार ज्ञान िुला झाले असेल असे मी आनंदाने मानिो. रामराम! जगाच्या दयेवर जगण्यापेक्षा वरच्या 
स्स्थिीि ईश्वर िुला राखो. 
 
  िुझा चमत्र, 
  ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट 

 
सँकोने िे पत्र मोठ्या दक्षिेने ऐकले. शहाणपणा व प्राजंलपणा या दोन्ही गुणानंी यु्ि अशा त्या 

पत्रािी प्रशसंा, िे ज्यानंी ज्यानंी ऐकले, त्या सवांनी मु्िकंठाने केली. नंिर सँको आपल्या टेबलावरून 
उठला आचण आपल्या सचिवाला बोलावभन, आणखी चवलंब न लाविा, आपल्या खोलीि गेला. आपला धनी 
डॉन चक्व्झोट यानंा उत्तर चलचहण्यासाठी त्याने िेथे स्विेःला कोंडभन घेिले. त्याने त्या लेखकाला 
साचंगिले, “मी सागेंन िो मजकभ र शब्दन्शब्द चलहभन घे. त्याि थोडीही िर घालभ  नकोस ककवा कमी करू 
नकोस.” त्याने ही आज्ञा काटेकोरपणे पाळली. नंिर ियार झालेल्या पत्रािा सवयसाधारण सभर पुढीलप्रमाणे 
होिा– 

 
ला माांचा येथील डॉन णिक्झोट याांना 
सँको पँझा याांचे उत्र 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

“येथे मी कामाि इिका गढभन गेलो आहे की, माझे डोके खाजवायला ककवा माझी नखे कापण्याला 
मला वळे चमळि नाही. त्यामुळे माझी नखे फार लाबं झाली आहेि. देव माझ्यावर दया करो! माझे चप्रय 
धनीसाहेब, मी आपल्याला हे सागंि आहे यािे कारण इिकेि की, या राज्याि माझे बरे–वाईट काय होि 
आहे हे मी आपल्याला अद्याप कळचवले नाही, म्हणभन आपण आियय वाटभ  देऊ नये, आपण आचण मी जेव्हा 
रानावनािभन िटकि होिो, त्यापेक्षा आिा येथे िकेुने माझी उपासमार अचधक होि आहे. 

 
“ड्यभकसाहेबानंी मला परवा एक पत्र चलचहले आचण कळचवले की, िुम्हाला ठार मारण्यासाठी 

काही हेर या बेटाि चशरलेले आहेि. आिापयंि असा एकही हेर मला आढळला नाही. फ्ि एक डॉ्टर 
आढळला आहे. जे जे राज्यपाल या बेटावर येिील, त्यानंा ठार मारण्यासाठी या बेटावरील लोकानंी त्याला 
िाडोत्री म्हणभन ठेवला आहे. िे त्याला डॉ. पेिो रेचझओ डी ऑगेरो या नावाने ओळखिाि. त्यािा जन्म 
टीटीफ्युरा येथे झालेला आहे. िो माझा साक्षा्  मृत्यभ आहे, अशी िीिी मला वाटावयास लावणारे त्यािे नाव 
आहे. हा डॉ्टर स्विेःचवषयी असे सागंिो, ‘जेव्हा िुम्हाला रोग झालेले असिील, िेव्हा िे मी बरे करिो, 
पण जेव्हा झाले नसिील, िेव्हा िे होऊ नयेि अशी िजवीज मी करिो.’ हे त्यािे केवळ ढोंग आहे. त्यािा 
औषधोपिार म्हणजे उपासामागभन उपास–शवेटी रोग्यािे शरीर म्हणजे केवळ हाडािंा सागंाडा बनिे–जणु 
काही शरीर चझजभन चझजभन अस्स्थपजंर होणे हे िाप येण्याइिके वाईट नाही. थोड्याि म्हणजे िो मला 
उपाशी ठेवभन ठार मारीि आहे. वास्िचवक मी अशा चविाराि होिो की, आपण राज्यपाल झाल्यानंिर 
आपल्याला िागंले गरम गरम खाद्य–पदाथय पोटिर खायला चमळिील आचण थंड मद्य प्यायला चमळेल. 
िसेि िलम सुिािे कपडे अंगावर घालिा येिील आचण पराच्या मऊ चबछान्यावर चनजभन पुनेः िाजेिवाने 
होिा येईल. पण येथे िापसाप्रमाणे मला िपिया करावी लागि आहे. आचण िी मी नाखुशीने करीि 
असल्यामुळे शवेटी सैिान मला गट्ट करील अशी मला िीिी वाटिे. 

 
“आिापयंि मी फी म्हणभन, लािं म्हणभन ककवा दुसऱ्या काही नावाने एक पैसुद्धा माझ्या बोटाच्या 

चिमटीि धरलेली नाही. असे कसे होिे, यािी मला कल्पना नाही. कारण जािा जािा मी असे ऐकले आहे 
की, या बेटावर जे राज्यपाल येिाि, त्यानंी येथे प्रवशे करण्यापभवीि, या गावािील लोकाकंडभन त्यानंा 
अत्यंि उत्तम देणगी चमळिे–ककवा चनदान बरीि मोठी रक्कम कजाऊ चमळिे. केवळ येथेि नव्हे, िर इिर 
चठकाणीही अशीि चनत्यािी वचहवाट आहे असे लोक बोलिाि. 

 
“काल रात्री शहराि भ्रमण करीि असिाना, पुरुषाच्या वषेािील एक अत्यंि संुदर िरुणी आचण 

स्त्रीच्या पोशाखािील चििा एक िाऊ मला िेटला. त्या मुलीवर माझ्या सेवकािे पे्रम बसले आचण चिला मी 
माझी पत्नी करणार आहे असे िो म्हणिो. त्या िरुण मुलाला मी माझा जावई म्हणभन नक्की केले आहे. आज 
आम्ही दोघे त्याच्या बापाकडे–कोणी एका डीएगा डी ला ल्लाना याच्याकडे–ििा करण्यास जाणार 
आहोि. िो एक सभ्य गृहस्थ आहे आचण रोमरोमाि जुना चििन आहे. 

 
“आपण साचंगिल्याप्रमाणे मी बाजारपेठानंा िेट देिो. काल मला हॅझेल फळे चवकणारी एक 

फेरीवाली आढळली. िी सारी फळे िाजी आहेि अशी चिने थाप मारली. पण मला असे आढळले की, 
चशळ्या, पोकळ व सडलेल्या फळाचं्या मोठ्या राशींमध्ये चिने काही िाजी फळे चमसळली आहेि. िी 
दवाखान्यािील मुलानंा द्यावीि असे मी ठरचवले. िागंल्या–वाईटािंी चनवड कशी करावी हे त्यानंा माहीि 
असिे. त्या फळवालीला मी अशी चशक्षा चदली की, पधंरा चदवस या बाजाराि िभ येिा कामा नये. लोक 
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म्हणिाि, मी िागंले केले. इथल्या लोकाचं्या मिे अशा बाजारी बायकापेंक्षा अचधक बदमाष माणसे साऱ्या 
दुचनयेि नसिील, असे मी आपल्याला सागंिो. या चस्त्रया म्हणजे उद्धट, उमयट, सैिानी आचण चशवराळ 
िोंडाच्या प्राण्यािंा घोळका आहे. इिर चठकाणी मी ज्या चस्त्रया पाचहल्या त्यावरून मला असेि वाटिे. 

 
“डिेसनी माझी बायको टेरेसा पँझा चहला एक पत्र चलचहले आचण आपण उल्लेचखलेली िेट 

पाठचवली यामुळे मी फार फार खभष आहे. केव्हा ना केव्हा िरी मी त्याचं्या या पे्रमळ कृत्यािी परिफेड 
करीन. अथा्  िसे करणे मला जड जाईल. कृपा करून आपण माझे प्रणाम त्यानंा कळवा आचण माझे मि 
सागंा की, आपण आपली देणगी फाट्या पोत्याि टाकलेली नाही, हे शब्दापेंक्षा कृिीने पुढे चसद्ध होईल. 

 
“मी जर आपल्याला सल्ला देऊ शकि असेन िर, आपण आचण ड्यभक व डिेस याचं्यामध्ये 

कोणिाही दुरावा येऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे. कारण, आपण त्याचं्याशी िाडंला िर त्यािा सवाि 
वाईट पचरणाम माझ्यावरि होणार! मी कृिज्ञ आहे असे आपण समजिा. मग स्विेःच्या चकल्ल्याि आपले 
आगि-स्वागि ज्यानंी केले, त्याचं्याशी आपण कृिज्ञ न रहाल िर िे आपल्याला शोिणार नाही. 

 
“आपले माजंरािे प्रकरण काय आहे हे मला मुळीि कळले नाही. पभवीच्याि प्रकाराने आपण अद्याप 

झपाटलेले आहा, एवढाि िकय  मी करिो. समक्ष िेटीि आपण मला अचधक सागंाल. 
 
“मी आपल्याला एखादी िेट आनंदाने पाठचवली असिी, पण काय पाठवावे हे मला कळि नाही. 

येथे फ्ि िकिकीि नळ्या मोठ्या कौशल्याने ियार केल्या जािाि आचण त्या कािडी फुग्यावर फार 
कौशल्याने बसचवल्या जािाि. पण मी जर माझ्या जागी काही काळ राचहलो, िर मी आपल्याला योग्य अशी 
काही िरी वस्िभ खचिि पाठवीन—मग िी कोणिीही असो आचण िी चमळचवण्यासाठी मला चकिीही कष्ट 
पडोि. 

 
“माझी बायको टेरेसा पँझा चहने मला पत्र चलचहले िर कृपा करून आपण टपालखिय देऊन िे पत्र 

मला पाठवावे. चििे, माझ्या घरािे आचण माझ्या मुलािें कसे काय िालले आहे, हे कळण्यािी मला फार 
फार इच्छा आहे. 

 
“ईश्वर आपल्याला दुष्ट बुद्धीच्या जादभगारापासभन सुरचक्षि राखो आचण मला या राज्यािभन सुरचक्षि 

आचण सुदृढ असा बाहेर काढो. डॉ. पेिो रेचझओ मला ज्या आहारावर ठेवीि आहे त्यामुळे माझी येथभन 
धडपणे सुटका होणार नाही असे वाटिे. 

 
  महाराजािंा सेवक 
  “राज्यपाल सँको पँझा” 
 

सचिवाने पत्र पभणय केले आचण ित्काळ त्या िािडीच्या दभिाबरोबर पाठचवले. सँकोचवरुद्ध ज्यानंी 
कारस्थान रिले होिे िे लोक नंिर एकत्र जमले आचण त्याला या राज्यािभन कसे हलवावे यािा चविार 
करू लागले. जे बेट आहे असे सँकोला वाटि होिे, त्यािी सुव्यवस्था लावण्यासाठी सँकोने पुष्ट्कळ चनयम 
ियार करण्याि िी दुपार घालचवली. बाजारािील दलाल आचण वायदे करणारे लोक याचं्याचवरुद्ध त्याने 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

एक हुकभ म प्रचसद्ध केला. आचण दुसऱ्या हुकुमाने, कोणत्याही प्रदेशािभन दारू आणण्यास उते्तजन चदले. मात्र 
िी दारू कोठे ियार झालेली आहे हे मालकाने जाहीर केले पाचहजे, म्हणजे चिच्या योग्यिेप्रमाणे आचण 
िागुंलपणाप्रमाणे चििा दर ठरचवला जाईल. दारूि पाणी चमसळभन िेसळ करणाऱ्या ककवा िलत्या नावाने 
िी चवकणाऱ्या लोकानंा मृत्यभिी चशक्षा ठोठावली जाईल. सवय प्रकारच्या पोशाखािी–त्यािही पादत्राणािंी–
ककमि त्याने कमी केली, कारण िी बेसुमार आहे असे त्याला वाटले. िसेि सेवकािें विेन अमयाद आहे 
असे वाटल्यामुळे त्याने िे मयाचदि केले आचण त्याचं्या सेवा–गुणावंर विेनािे प्रमाण ठरचवले. जे लोक 
अश्लील व अनैचिक गीिे आचण लावण्या िर चदवसा ककवा अंधाऱ्या सायंकाळी, गािाि ककवा ियार करून 
चवकिाि, त्यानंा त्याने कडक चशक्षा ठेवली. िसेि िमत्कारािे वणयन जे आंधळे लोक आपल्या गाण्यािभन 
करिाि, त्यानंा मनाई करण्याि आली. कारण अशा प्रकारे गाइले जाणारे बहुिेक सवय िमत्कार खोटे 
असिाि आचण सत्याला कमीपणा आणणारे असिाि असे त्याला वाटले. िे सत्य असल्यािे अचधकृि पुरावे 
कोणी दाखल केल्यास त्यानंा ही मनाई लागभ नसे. 

 
गरीब लोकािंी िपासणी करण्यासाठी–त्यानंा छळण्यासाठी नव्हे–िे खरोखर गरीब आहेि की 

नाहीि यािी छाननी करण्यासाठी त्याने एका खास अचधकाऱ्यािी नेमणभक केली. कारण खोट्या 
लंगडेपणाच्या आचण कृचत्रम जखमाचं्या नावाखाली पुष्ट्कळ ढोंगी उडाणटप्पभ लोक पैसे मगरूरपणाने 
लुबाडिाि आचण दारूि व दंग्याि उधळभन टाकिाि. त्यामुळे खऱ्या गरीब लोकानंा दान–धमािा फायदा 
चमळि नाही. 

 
साराशं, त्याने इिके चहिकारक चनबंध घािले की, त्यािें पालन त्या चठकाणी आजही होि आहे. 

‘महान् राज्यपाल सँको पँझा याचं्या राजाज्ञा’ या नावाने िे चनबयध प्रचसद्ध आहेि. 
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प्रकरि ५२ 
 

डोन्ना रोणिगेझ या नावाने ओळिल्या जािाऱ्या दुसऱ्या  
णनराि ककवा सांत्रस्त प्रौढेच्या साहसी कृत्याचे विणन 

 
चसडभ  हॅमेट चनवदेन करिाि की—डॉन चक्व्झोट याचं्या जखमा िरून आल्यामुळे त्यानंा असे वाटभ  

लागले की, आपण जो चशलेदारीिा व्यवसाय फुशारकीने सागंि असिो त्याच्याशी या चकल्ल्यािील आपले 
जीवन सुसंगि नाही. म्हणभन त्यानंी ड्यभक व डिेस यािा चनरोप घेऊन सरॅॅगोस्सा येथे जाण्यािे ठरचवले. 
िेथे लवकरि सामने होणार होिे. िशा समारंिाि नेहमी चमळणारे बक्षीस म्हणभन आपण चिलखि कजकभ न 
घेऊ अशी आशा त्यानंा वाटि होिी. म्हणभन त्या चकल्ल्याच्या स्वामी–स्वाचमनींसह िे एकदा िोजनास बसले 
असिाना त्यानंी आपल्या या नव्या योजनेिा पचरिय त्यानंा करून चदला. िोंि दोन चस्त्रयानंी त्या प्रशस्ि 
दालनाि प्रवेश केला. त्याचं्या अंगावर शोकदशयक वषे नखचशखािं होिा. त्याचं्यापैकी एकजण डॉन 
चक्व्झोटजवळ आली आचण त्याचं्या पायाशी चिने लोटागंण घािले–त्याचं्या पायािे िुंबन घेिले–आचण 
मोठमोठे दुेःखािे सुस्कारे सोडभन चिने असे काही शोकपभणय चवलाप करण्यास सुरुवाि केली की, िेथे 
असलेल्या सवय लोकानंा फार आियय वाटले. डॉन चक्व्झोटवर आपल्या सेवकाने केलेली ही काही नवी 
करामि असावी असा िकय  ड्यभक व डिेस यानंी केला, िरी िी स्त्री इि्या कळकळीने सुस्कारे सोडीि 
होिी आचण चवलाप करीि होिी की, त्यािें मन संशयाि पडले. आचण त्यानंा, हे काय घडि आहे, यािी 
काहीि कल्पना येईना. 

 
शवेटी त्या दयाळभ वीर–पुरुषाने चिला जचमनीवरून उठचवले आचण आपला बुरखा काढावयास 

लावले. काय आियय! कोणािीही अपेक्षा नसिाना, त्या सवांना कुटंुबािील पाठराखीण डोन्ना रोचिगेझ चहिे 
िोंड चदसले. शोक करणारी दुसरी स्त्री चििी मुलगी होिी. चिला त्या श्रीमंि शिेकऱ्याच्या मुलाने फसचवले 
होिे. त्या दोघींना जे ओळखि होिे त्यानंा–चवशषेिेः ड्यभक व डिेस यानंा–नवल वाटले. िोळेपणा व 
अचविारीपणा या दासीच्या अंगी असला, िरी िी वडेेपणाच्या इि्या थरापयंि जाईल असे कोणासि 
वाटले नाही. शवेटी िी शोकाकुल प्रौढा ड्यभक व डिेस यानंा उदे्दशभन म्हणाली, “महाराज, एका 
चवश्वासघािकी दुष्ट माणसाच्या चनलयज्जपणामुळे आम्ही या दुदैवी प्रकरणाि सापडलो आहो. त्यािभन आपण 
बाहेर कसे पडिो यािी मला कििा लागभन राचहली आहे. म्हणभन या चशलेदारजीशी संवाद करण्यािी 
परवानगी आपण मला द्यावी.” िेव्हा ड्यभकने चिला वाटेल िे बोलण्यािी परवानगी चदली. म्हणभन िी डॉन 
चक्व्झोट यानंा म्हणाली, “शभर चशलेदारजी, एका घाणेरड्या िरुण शिेकऱ्याने नीिपणाने व चवश्वासघािाने 
माझ्या या चप्रय मुलीला कसे फशी पाडले यािी हचककि मी आपल्याला सागंभन फार चदवस झाले नाहीि. 
ज्या चबिारीच्या आयुष्ट्यािे वाटोळे झाले आहे, िी येथे हजर आहे. चििा कैवार घेऊन चिच्या आयुष्ट्यािी 
घडी नीट बसचवण्यािे विन आपण मला चदले आहे. पण आिाि मला कळिे की, आपण या चकल्ल्यािा 
चनरोप घेण्याच्या ियारीि आहा आचण प्रि ुपाठवील त्या साहसी कामचगरीिा शोध करण्यासाठी चनघणार 
आहा. आपण कोठे जाणार हे कोणासि माहीि नाही. पण आपण येथभन जाण्यापभवी मी आपल्यापाशी एक वर 
मागि आहे. िो म्हणजे त्या गलेलठ्ठ उडाणटप्पभला आव्हान देऊन आपण त्याला माझ्या मुलीशी लग्न 
करण्यास िाग पाडाव.े पभवी चिच्याशी संबधं असिाना त्याने िसे करण्यािे विन चदले होिे. ड्यभकसाहेब 
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माझी ही स्स्थिी सुधारिील असे मानणे मभखयपणािे आहे. त्यािे कारण मी आपल्याला खाजगी रीत्या पभवी 
साचंगिलेि आहे. म्हणभन ईश्वराने आपले संरक्षण कराव ेआचण आपण आमिे संरक्षण कराव.े” 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी, मोठ्या गािंीयाने आचण प्रशािं मुदे्रने, उत्तर चदले, “अहो थोरल्या बाई, आपले 

अश्रभ आवरा–अिभक सागंायिे िर–आपले डोळे कोरडे करा आचण आपले सुस्कारे थाबंवा. कारण िुमच्या 
कन्येवरील अन्याय दभर करण्यािे काम मी माझ्या चशरावर घेि आहे. िी िागंली वागली आहे. पण चिने 
आपल्या अत्यंि िाबडेपणाने त्या पे्रचमकाच्या आश्वासनावर चवश्वास ठेवला नसिा िर बरे झाले असिे. 
माझी आश्वासने सहज चदली जािाि, पण िी सहजासहजी अंमलाि आणली जाि नाहीि. म्हणभन मी 
ड्यभकसाहेबाचं्या परवानगीने त्या आिरट दुष्टािा शोध लावण्यासाठी येथभन िाबडिोब प्रयाण करिो. त्यािा 
शोध लागिाि मी त्याला आव्हान देईन आचण िो आपला हट्ट िालवभ लागला िर त्याला ठार मारीन. कारण 
माझ्या व्यवसायािे मुय ध्येय हे आहे की, नम्र माणसानंा क्षमा करावी आचण उद्धटानंा शासन करावे, दुेःखी 
माणसानंा दुेःखमु्ि करावे आचण क्रभ र माणसािंा चवनाश करावा.” ड्यभक म्हणाला, “चशलेदारमहाराज, या 
िल्या दासीने ज्याच्याचवषयी िक्रार केली, त्या माणसािा शोध करण्यासाठी आपण िसदी घेण्यािे काही 
कारण नाही. िसेि त्याला आव्हान देण्यासाठी आपण माझी परवानगी मागण्यािेही कारण नाही. कारण, 
जाब देण्यासाठी िो माणभस येथेि या चकल्ल्याि आपल्याला िेटेल, अशी मी आपल्याला हमी देिो. िुम्हा 
दोघाचं्या संरक्षणािी व्यवस्था आम्ही करू. अशा प्रकारच्या दं्वद्वयुद्धाि जे चनयम शस्त्रचवदे्यनुसार पाळावे 
लागिाि, िे सवय पाळले जािील आचण दोन्ही पक्षानंा न्याय चदला जाईल. आपापल्या प्रदेशाि एकेका 
माणसािे दं्वद्वयुद्ध करण्यास जे राजे मुिा देिाि, त्यानंी हे सारे चनयम पाळलेि पाचहजेि.” डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “महाराज, आपले एवढे आश्वासन चमळाल्यावर, आपल्या अनुजे्ञने, मी यावळेी सामन्यािे माझे 
चनयम बाजभस सारिो आचण त्या गुन्हेगारा्या नीिपणाइिका मी खाली उिरिो चन त्याला माझ्याशी 
िाल्यािे हाि करण्यास लायक मानिो. म्हणभन िो येथे हजर असो वा नसो, त्याला मी आव्हान देिो आचण 
िुच्छ लेखिो. कुमारी असणाऱ्या या जीवाला ज्याने फसचवले आचण ज्याच्या हलकटपणामुळे िी आिा 
कुमारी राचहली नाही, त्यािा चधक्कार मी करिो. त्याने, एक िर मुलीला आपली कायदेशीर पत्नी बनवभन 
आपले विन पाळावे, नाही िर, दं्वद्वाि मरून जाव.े” असे म्हणभन त्यानंी आपला हािमोजा हािािभन बाहेर 
काढला आचण त्या दालनाच्या मध्यिागी फेकभ न चदला. िो ड्यभकने उिलभन घेिला आचण अशी घोषणा केली 
की, “माझ्या नोकराच्या विीने मी हे आव्हान स्वीकारिो. सामन्यािी वळे सहा चदवसानंिरिी राहील आचण 
त्यािे स्थळ चकल्ल्यािील न्याय-मंचदर हे असेल. चशलेदारािंी जी शसे्त्र नेहमी असिाि िीि—िाला, ढाल, 
संरक्षणािे चिलखि इत्यादी—वापरली जािील. िी वापरिाना, फसवचेगरी, वचशलेबाजी ककवा जादभटोणा 
केला जाणार नाही. रणके्षत्रावरील न्यायाधीश सामनेवाल्याचं्या झडत्या घेिील.” 

 
ड्यभकने आणखी असे साचंगिले, “पचहली गोष्ट ही होणे अवश्य आहे की, या सच्च्या सोबचिणीने चन 

या लुच्चा कुमाचरकेने आपले न्याय्य कायय आपल्या कैवाऱ्याच्या हािी सोपचवले पाचहजे नाही िर काहीही केले 
जाणार नाही आचण हे आव्हान फोल ठरेल.” प्रौढेने उत्तर चदले, “मी माझ्या कायािील न्याय याचं्यावर 
सोपविे.” मुलीनेही पुष्टी चदली, “मीही िसेि करिे.” िेव्हा िी अगदी लाजली होिी आचण िी आक्रोशाच्या 
स्वराि बोलि होिी. सारी पभवयियारी झाली आचण या प्रकरणी काय करावयािे यािा चनिय ड्यभकने 
आपल्या मनाशी केला. शोक करीि आलेले अजयदार परि गेले. त्यानंा आपल्या घरािील माणसे म्हणभन 
यापुढे कोणी मानभ नये, िर न्याय मागण्यासाठी या चकल्ल्याि आलेल्या त्या मचहला आहेि असे समजावे 
अशी आज्ञा डिेसने केली. त्यामुळे त्याचं्यासाठी चनराळी खोली देण्याि आली आचण पाहुण्याप्रमाणे त्यािंी 
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िरिभद करण्याि आली. त्यामुळे इिर सेवकानंा मोठे आियय वाटले. डोन्ना रोचिगेझ आचण चप्रयकराने 
सोडलेली चििी मुलगी यािंा शवेट काय होणार यािी त्यानंा काहीि कल्पना येईना. त्या मुलीने आपल्या 
अंगावर घेिलेले काम त्यानंा हास्यास्पद वाटले. 

 
यानंिर लगेि जणभ काही या प्रयोगािील शवेटिा अंक म्हणभन, त्या सवय लोकािंी करमणभक पभणय 

करण्यासाठी एक नोकर आि आला. टेरेसा पँझा चहच्याकडे पते्र व िेटी नेणारा हाि िो नोकर. िो परि 
आल्यािे पाहभन ड्यभक व डिेस यानंा परमानंद झाला. त्यािा प्रवास चकिपि यशस्वी झाला, हे जाणण्यािी 
त्यानंा मोठी इच्छा होिी. त्याप्रमाणे त्यानंी त्याला चविारले. पण त्याने साचंगिले, “आपल्याला जो वृत्तािं 
मला सागंावयािा आहे, िो जाहीरपणे ककवा थोड्या शब्दाि सागंिा येणार नाही. म्हणभन महाराजानंी िो 
वृत्तािं खाजगी रीिीने ऐकावा आचण त्यापभवी त्या पत्राचं्या वािनाने आपली करमणभक करून घ्यावी, अशी 
माझी चवनंिी आहे.” असे म्हणभन त्याने दोन पते्र बाहेर काढली आचण िी बाईसाहेबािें हािी चदली. एका 
पत्रावर चलचहले होिे— 

 
“(कोणत्या प्रदेशाच्या हे मला माहीि नाही. पण) लेडी डिेस यािेंसाठी.” दुसऱ्या पत्रावर सभिना 

होिी “बरॅाटेचरया बेटािे राज्यपाल आचण माझे यजमान सँको पँझा यािें सेवसेी (माझ्यापेक्षा पुष्ट्कळ वषे 
ईश्वर त्यािंी िरिराट करो)” िे पत्र वािीपयंि डिेसिे मन टोिि होिे, म्हणभन चिने िे पत्र उघडले आचण 
स्विेःशी िरयकन् वािले. त्याि गुप्ि असे काहीि नाही असे आढळभन आल्यामुळे चिने िे मोठ्याने वािले. 
त्यामुळे सवांना िे ऐकिा आले. पत्राि पुढील मजकभ र होिा— 

 
टेरेसा पँझाचे डचेसला पत्र 

 
“बाईसाहेब, 
 
“राणीसाहेबानंी मला जे पत्र पाठचवले, त्यामुळे मला प्रिडं आनंद झाला. कारण, अशाि पत्रािी 

वाट मी अंिेःकरणापासभन खरोखर पहाि होिे. पोवळ्यािी माळ िागंली आहे आचण माझ्या नवऱ्यािा 
चशकारी वषे चििकाि िागंला आहे. आपण माझ्या पिीला राज्यपाल केले यामुळे आमच्या गावािील सवय 
लोकानंा फार आनंद झाला आहे. िे आपल्या कृपेिे मोठे फळ आहे, असे िे मानिाि. पण त्यावर 
कोणािाही चवश्वास बसि नाही– चवशषेिेः आमिा पाद्री, न्हावी, मास्टर चनकोलस आचण पचंडि समॅ्सन 
कॅरॅस्को यािंा िर मुळीि चवश्वास बसि नाही. पण त्यािंा चवश्वास बसो वा न बसो, मला त्यािी पवा काय? 
िे खरेि आहे– मग कोणीही काहीही बडबडो! खोटे बोलणे हे मभखयपणािे असिे. मीही त्यावर चवश्वास 
ठेवला नसिा पण पोवळ्यािी माळ आचण चशकारी वेष यामुळे माझा चवश्वास बसला. येथील प्रत्येक 
माणसाला वाटिे, माझा नवरा मठ्ठ आहे आचण मेंढ्याचं्या कळपावरि राज्य करण्यास लायक आहे. ठीक 
आहे, ईश्वर त्याला मागयदशयन करो आचण िो जशी आपल्या मुलािंी काळजी घेिो िशी ईश्वर त्यािी घेवो. 
माझ्यासंबधंी म्हणाल िर, राणीसाहेब, आपल्या कृपेने मी असे ठरचवले आहे की, जोवर िवा िापला आहे, 
िोवर पोळी िाजभन घ्यावी–एखाद्या िागंल्या गाडीि लोळि लोळि दरबाराि जाव ेआचण पभवीपासभन माझा 
दे्वष करणाऱ्या लोकािें डोळे आियाने बाहेर पडभ  द्याविे. पाठीमागे कनदा करणाऱ्या अशा लोकािें टोळके 
मोठे आहे. म्हणभन राणीसाहेब, मी आपल्याला प्राथयना करिे की, मला द्रव्यािा मोठा हंडा पाठचवण्याचवषयी 
आपण माझ्या नवऱ्याला हुकभ म द्यावा. कारण, दरबाराि राहणे फार खिािे असिे असे मला वाटिे. एका 
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पावाच्या लहानशा िुकड्यासाठी िेथे सहा पेन्स द्यावे लागिाि. आचण अच्छेर मासंासाठी िीस नाणी 
मोजावी लागिाि, हे ऐकभ न कोणीही िचकिि होईल. मी चिकडे याव ेअसे माझ्या नवऱ्याला वाटि नसेल, 
िर त्याने मला वळेीि िसा चनरोप पाठवावा. माझे पाय चिकडे जाण्यास वळवळि आहेि. माझे शजेारी–
पाजारी मला सागंिाि की, जर मी आचण माझी मुलगी दरबाराि गेलो–आचण आम्ही गेले पाचहजे–त्वरेने 
आचण िलाखीने गेलो—िर माझ्या नवऱ्यामुळे मला चजिकी प्रचसद्धी चमळेल, त्यापेक्षा माझ्यामुळे त्याला 
अचधक प्रचसद्धी चमळेल. कारण, पुष्ट्कळ माणसानंा असा प्रश्न चविारल्याचशवाय राहावि नाही, “या गाडीि 
कोणत्या चस्त्रया आहेि?” मग माझ्या सेवकापंैकी एकजण उत्तर देईल, “बरॅाटेचरया बेटािे राज्यपाल सँको 
पँझा याचं्या पत्नी व कन्या गाडीि आहेि.” अशा प्रकारे माझ्या नवऱ्याला प्रचसद्धी लािेल आचण मला सवयत्र 
सन्मान चमळेल. जसे रोम शहर सवय जगाि श्रेष्ठ, िसे आम्ही सवयजण श्रेष्ठ ठरू. 

 
“या वषी आम्ही ओक फळे गोळा केली नाहीि यािा मला चकिी खेद वाटिो, हे आपल्या लक्षाि 

येणार नाही. िथाचप एक एक फळ िोडभन जेवढा साठा मी केला आहे, िो सवय मी राणीसाहेबाकंडे पाठवीि 
आहे. त्यासाठी मी मुद्दाम डोंगरावर गेले आचण सवांि मोठी फळे काढभन आणली. िी शहामृगाच्या 
अंड्याएवढी मोठी असावयास हवी होिी, अशी माझी इच्छा आहे. 

 
“आपल्या ऐश्वयामुळे आपण मला पत्र चलचहण्यास चवसरू नये अशी माझी प्राथयना आहे. मी 

आपल्याला उत्तर पाठवीन आचण माझे कसे काय िालले आहे हे आपल्याला कळवीन हे खचिि. आमच्या 
खेड्यािील साऱ्या बािम्या मी आपल्याला कळवीन. राणीसाहेबािें रक्षण प्रिभने कराव े आचण मला त्यानंी 
चवसरू नये अशी प्राथयना करीि मी या खेड्याि वाट पहाि बसले आहे. माझी मुलगी सँचकका आचण माझा 
मुलगा हे राणीसाहेबाचं्या हािािे िुंबन घेि आहेि. 

 
“आपल्याला पत्र चलचहण्यापेक्षा आपली प्रत्यक्ष िेट घेण्यािी इच्छा करणारी 

 
  आपली सेचवका, 
  “टेरेसा पँझा.” 

 
या पत्राने त्या सवय मंडळींिी—त्यािही ड्यभक व डिेस यािंी–मोठी करमणभक केली. नंिर डिेसने 

डॉन चक्व्झोट यानंा चविारले, “राज्यपालािे पत्र उघडणे िुकीिे होईल काय? िे पत्र फार िागंले असेल 
अशी माझी कल्पना आहे.” चशलेदारजींनी चिला साचंगिले, “आपली चजज्ञासा पभणय करण्यासाठी मी हे पत्र 
उघडिो.” िसे त्यानंी केल्यावर त्यानंा त्या पत्राि पुढील मजकभ र आढळला— 

 
टेरेसा पँझाचे आपला पती सँको पँझा याला पत्र 

 
“माझ्या लाड्या, मधुर सँको, मला िुझे पत्र चमळाले. िे वािभन मला आनंदाने वडे लागण्यािी 

पाळी आली, हे मी िुला शपथ घेऊन सागंिे. कारण, मी कॅथॉचलक चििन आहे. माझ्या चप्रयकरा, िभ 
राज्यपाल झालास हे जेव्हा ं कानी पडले, िेव्हा मला इिका हषय झाला की, केवळ आनंदाच्या िराि मी 
मरून जचमनीवर पडले असिे. कारण िुला माहीिि आहे की, मोठ्या दुेःखाप्रमाणेि आकस्स्मक आनंदही 
मृत्यभला कारणीिभि होिो. िुझी मुलगी सँचकका चहने केवळ आनंदामुळे िोहोबाजभस पाण्यािा सडा घािला. 
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नंिर चिला काय झाले हे कळले. िभ पाठवलेला वषे माझ्या डोळ्यासमोर होिा, लेडी डिेसनी पाठवलेली 
पोवळ्यािी माळ माझ्या मनाि होिी आचण िुझे पत्र माझ्या हािाि होिे, िे ज्याने आणले, िो माझ्याजवळ 
उिा होिा. या सवय प्रकारामुळे मला असे वाटले की, मी जे पहाि आहे, अनुिवीि आहे, िे सारे स्वप्न आहे. 
एक धनगर कधी काळी बेटािा राज्यपाल होईल असे कोणाला वाटले असेल? पण माझी आई म्हणि असे, 
‘जो मोठमोठी स्वप्ने पहािो, िो मोठे जीवन जगिो.’ हे मी सागंिे यािे कारण असे की, मी जर दीघयकाळ 
जगले, िर आणखी मोठमोठ्या गोष्टी मला पहावयास चमळिील. जकाि घेणारा अचधकारी ककवा शिेकरी 
झालेल्या िुला पाचहल्याचशवाय मी कधीही स्वस्थ बसणार नाही. त्या कामामुळे पुष्ट्कळ लोक सैिानाकडे 
जाि असले िरी, त्याच्यामुळेि जात्याला दळण चमळिे, दरबाराि येण्यािी मला चकिी िीव्र इच्छा आहे, हे 
डिेसबाईसाहेब िुला सागंिील, त्यािा िभ कृपया चविार कर आचण िुझ्या मनाि काय आहे, िे मला कळव. 
गाडीिभन िेथे येऊन िुझे िभषण होऊन राहाव ेअशी माझी इच्छा आहे. 

 
“िभ राज्यपाल आहेस, यावर पाद्री, न्हावी, पचंडि ककवा िियिा नोकर यािंा चवश्वास बसि नाही. िे 

म्हणिाि, िुझा धनी डॉन चक्व्झोट याचं्या सवय कायाप्रमाणेि हेही कायय जादभने ककवा हाििलाखीने झालेले 
असाव.े समॅ्सनने िर अशी धमकी चदली आहे की, मी सँकोला शोधभन काढिो आचण राज्यािे हे वडे त्याच्या 
डो्यािभन काढभन टाकिो—िसेि डॉन चक्व्झोट याचं्या चशरपेिािला मभखयपणा बाहेर काढिो. मी 
त्याचं्याकडे पाहभन फ्ि हसिे आचण माझ्या पोवळ्याच्या माळेकडे पहाि बसिे आचण चविार करिे की, िभ 
पाठचवलेल्या पोशाखािभन िुझ्या मुलीसाठी झगा कसा ियार करिा येईल. 

 
“लेडी डिेस यानंा मी काही ओक फळे पाठचवली. िी घडीव सोन्यािी असिी िर चकिी बरे झाले 

असिे! िुझ्या बेटाि मोत्याचं्या माळा घालण्यािी रूढी असेल िर मला काही माळा पाठव. 
 
“येथे अशी बािमी आहे की, बेरेयुकाने आपल्या मुलीिे लग्न एका दुेःखी चित्रकाराशी लावले आहे. 

कोणिेही चित्र मी काढिो अशी थाप मारून िो येथे आला. नागचरकानी त्याला नगर—िवनावर 
राजमुद्रा—चिन्हािी चिते्र काढण्यािे काम चदले. त्याने या कामासाठी दोन ड्यभकॅट माचगिले. िे त्यानंी 
त्याला चदले. िेव्हा िो कामास लागला. आठ चदवस िो कििी चििाडीि होिा, पण शवेटी त्याच्या हािभन 
काहीि काम झाले नाही. िो म्हणाला, असे क्षदु्र काम मला करिा येणार नाही आचण त्याने त्यानंा त्यािें पैसे 
परि चदले. पण एक कसबी माणभस म्हणभन त्यािे नाव झाले आचण त्यामुळे त्यािे लग्न झाले. खरी गोष्ट अशी 
आहे की, त्याने आिा आपल्या हािािील कंुिला टाकभ न कुदळ घेिली आहे आचण सभ्य गृहस्थाप्रमाणे िो 
शिेावर जाि असिो. पेिो डी लोबोच्या मुलाने धमयगुरूिा पंथ स्वीकारला आहे आचण म्हणभन आपले डोके 
िासभन घेिले आहे. कमगो सल्व्हाटोिी नाि कमचगल्ला चहला हे कळले आचण चिने त्याला लग्नािे विन 
देण्यािी चवनंिी केली. त्याच्यापासभन िी गरोदर झाली आहे असे म्हणण्यास दुष्ट लोकाचं्या चजिा किरि 
नाहीि. पण िो या गोष्टीिा कडकडभन इन्कार करिो. या वषी आपल्याला एकही ऑचलव्ह फळ चमळणार 
नाही आचण दारूिा एक थेंबही कोणी पे्रमामुळे ककवा पैशामुळे देणार नाही. सैचनकािंी एक िुकडी या 
गावािभन गेली आचण जािाना चिने येथील िीन पोरी आपल्याबरोबर नेल्या. त्यािंी नावे मी िुला सागंि 
नाही. कारण, कदाचिि त्या परि येिील आचण त्या िल्या—बुऱ्या कशाही असल्या िरी त्याचं्याशी लग्न 
लावण्यास िरुणािंी वाण पडणार नाही. सँचकका िरिकाम करिे आचण दररोज िीन हाफ—पेन्स पुरे 
चमळचविे. िे पैसे िी एका फट असलेल्या पेटीि ठेविे. त्यािभन प्रपिंाला लागणाऱ्या वस्िभ आम्ही चवकि 
आणिो. पण आिा िी राज्यपालािी मुलगी आहे, म्हणभन चिने काम करण्यािी काही गरज नाही. िभ चिला 
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आपल्या प्राप्िीिा काही िाग देशील. बाजारािील ओढा आटभन गेला आहे. अलीकडे चदव्याच्या खाबंावर 
वीज पडली. या माझ्या पत्राला िभ उत्तर देशील आचण मी दरबाराि येण्यासंबंधी आपला चनिय कळचवशील 
अशी मला अपेक्षा आहे. प्रिभने िुला दीघायुष्ट्य द्यावे—माझ्यापेक्षा अचधक, चनदान माझ्याइिके—दीघय आयुष्ट्य 
द्याव.े कारण, मी िुला या जगाि माझ्या पाठीमागे खुशीने ठेवणार नाही. 
 
  “िुझी बायको, 
  “टेरेसा पँझा.” 

 
या पत्रािंी मोठी िहा झाली. त्यामुळे खभप हशा चपकला आचण सवांिी करमणभक झाली. िो आनंद 

पभणय करण्यासाठीि की काय, यािवळेी डॉन चक्व्झोट यानंा सँकोने चलचहलेले उत्तर घेऊन दभि परि 
आला. िे उत्तरही जाहीरपणे वािले गेले. राज्यपाल वडेा आहे असे ज्यानंा वाटि होिे, िे सवय श्रोिे 
दिकले! नंिर डिेस िेथभन आि गेली. सँकोच्या खेड्यापयंि आपण केलेल्या प्रवासासंबधंी त्या नोकराला 
काय सागंावयािे आहे हे चिला समजावभन घ्यावयािे होिे. त्या प्रवासािा सारा वृत्तािं, अणुमात्र न वगळिा, 
त्याने चिला साचंगिला. टेरेसाने चदलेली ओकफळे आचण िीज त्याने डिेसकडे चदली. रॉचिअनमधील 
फलापेंक्षा ही िागंली होिी. त्यािंा स्वीकार डिेसने कृिज्ञिेने केला. आिा आपण चिला िेथेि सोडभ  या 
आचण बेटावरील सवय राज्यपालािंा आदशय असणारा महापुरुष सँको पँझा याच्या राज्यकारिारािी 
पचरसमाप्िी कशी झाली हे पाहभ या. 
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प्रकरि ५३ 
 

सँको पँझाच्या राज्य-कारभाराची कष्टप्रद समाप्ती  
आणि समारोप 

 
आयुष्ट्यािील गोष्टी नेहमी एकाि स्स्थिीि राहिील, असे मानणे ही िुकीिी कल्पना आहे. 

वस्िुमात्रािे स्वरूप सिि बदलि असिे आचण िक्रक्रमाने चफरि असिे. वसंिामागोमाग ग्रीष्ट्म येिो, 
ग्रीष्ट्मामागोमाग शरद येिो. शरदामागोमाग चशचशर आचण नंिर पुन्हा वसंि–असे काळािे हे रहाट–गाडगे 
सिि िालभ  असिे. फ्ि मानवी जीवन, कालापेक्षाही अचधक त्वरेने, आपल्या अंिाकडे धाव घेि असिे. िे 
पुन्हा परि येण्यािी आशा नसिे. असीम व अनंि आशा असल्या िर पुढील जन्मािीि काय िी आशा असिे. 
मुसलमान ित्त्वज्ञ चसड् हॅमेट यािे म्हणणे असे आहे. मानवाच्या या जीचविािी अस्स्थरिा आचण गचिमानिा 
यािंा शोध केवळ चनसगाच्या प्रकाशाि श्रदे्धच्या प्रकाशाचशवायदेखील–मानवाला लागलेला आहे. 
िचवष्ट्यकालािा अवचध अनंि आहे, असे मानले जािे. आपल्या गं्रथकारािा हा नैचिक चविार पभणाथाने 
कोणी स्वीकारावा असे समजण्यािे कारण नाही. त्याला त्यावरून एवढेि दाखवावयािे होिे की, सँकोिे 
िाग्य चकिी अशाश्वि आहे–एखाद्या स्वप्नाप्रमाणे िे चकिी लौकर लुप्ि झाले आचण आपल्या उच्च पदावरून 
िो आपल्या पभवीच्या खालच्या स्थानावर परि कसा आला. 

 
इिके चदवस राज्यकारिार केल्यानंिर राज्यपाल चवसावा घेण्यास जेव्हा टेकले, िी सािवी रात्र 

होिी. पाव व दारू यानंी त्यािंी िृप्िी झाली नसली िरी खटले ऐकण्यािा, चशक्षा ठोठावण्यािा, कायदे 
करण्यािा आचण हुकभ म व जाहीरनामे काढण्यािा त्याला वीट आला होिा. जागेपणी िकेुच्या ग्लानीमुळे 
त्यािे डोळे चमटभ  लागि, पण त्याला झोप क्वचििि येई. एकदा अशीि झोप लागली असिाना एकाएकी 
घंटािंा आचण अत्यंि िीषण आरडाओरडीिा मोठा आवाज त्यािे कानी पडला–जणभ काही सारे बेट बुडि 
होिे. िो एकदम दिकभ न आपल्या चबछान्याि उठभन बसला आचण या गोंगाटािा आपल्याशी काही संबधं 
आहे का हे जाणण्यासाठी िो मोठ्या दक्षिेने ऐकभ  लागला. अशा प्रकारे त्या अंधाराि िो कान देऊन ऐकि 
असिाना असंय नगारे व िुिाऱ्या यािें आवाज, घंटा व आक्रोश याचं्या गोंगाटाि, चमसळले. त्यामुळे 
त्याला मोठा धोका वाटला. त्यािी िीिी आचण धास्िी वाढली आचण त्यािी अगदी गाळण उडाली. िेव्हा 
त्याने चबछान्यािभन उडी मारली आचण आपल्या पायाि िढाव घािले. जमीन ओलसर होिी. त्याच्या 
अंगावर सदऱ्याचशवाय दुसरे काही नव्हिे. त्याने धावि जाऊन खोलीिे दार उघडले. िेव्हा एका हािाि 
पेटिे पचलिे आचण दुसऱ्या हािाि नंग्या समशरेी घेऊन सुमारे वीस माणसे गलॅरीिभन येिाना त्याला 
चदसली. िी माणसे ओरडि होिी, “राज्यपालसाहेब, शसे्त्र घ्या, शसे्त्र घ्या, शत्रभंिा लोंढा बेटाि चशरला 
आहे. आिा आपला पराक्रम आचण आपले कौशल्य यानंी आम्हाला या संकटािभन मु्ि केले नाही िर आम्ही 
सारे खलास झालो!” अशा प्रकारे आरडाओरड करीि आचण मोठ्या त्वषेाने व स्वैरपणाने इकडे चिकडे 
धावि िे सवयजण दारापाशी आले. िेथे सँको आपले िान हरपभन व ियिीि होऊन उिा होिा. त्या 
लोकापैकी एकजण ओरडला, “महाराज, शसे्त्र घ्या, यािक्षणी शसे्त्र घ्या. या सवय बेटासह आपला सत्यानाश 
व्हावा असे आपल्याला वाटि नसेल, िर हािाि शसे्त्र घ्या.” सँको म्हणाला, “अरे, मी शसे्त्र का घेऊ? मला 
शस्त्रािंी ककवा लढायािंी काही माचहिी आहे का? त्यापेक्षा िुम्ही माझा धनी डॉन चक्व््झोट यानंा का 
बोलावीि नाही? िे िुमच्या शत्रभंना क्षणाधाि चपटाळभन लाविील. हाय! हाय! मी केवढा पापी ! मला या 
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घाईगदीिले काहीि कळि नाही.” दुसरा म्हणाला, “राज्यपालसाहेब, केवढी शरमेिी गोष्ट आहे ही! 
आपल्या मनािा केवढा हा कमकुविपणा!  हे पहा, आम्ही आपल्यासाठी िढाईिी चन बिावािी शसे्त्र येथे 
आणली आहेि. िी आपण धारण करून बाजाराकडे िालभ  लागा. आपण आमिे नेिे व सेनापिी आहा –
म्हणभन िसेि वागा आचण आपण राज्यपाल असल्यािे जगाला दाखवा.”  

 
सँको म्हणाला, “ असे का? मग आणा िी शसे्त्र, िढवा माझ्या अंगावर, दैव माझ्या पाठीशी असो!” 

िेव्हा त्यानंी त्याच्यासाठी दोन मोठमोठ्या ढाली आणल्या. त्या त्याचं्याजवळ पभवीि होत्या. त्याने आपल्या 
अंगावर इिर कपडे घालण्यापभवी त्यानंी त्याच्या सदऱ्यावर त्या ढाली बाधंल्या. एक ढाल त्याच्या पाठीवर 
आचण दुसरी त्याच्या छािीवर. त्याि मुद्दाम केलेल्या िोकामध्ये त्यािी हत्यारे ठेवलेली होिी. त्या ढाली 
दोरानी चजि्या घट्ट बाधंिा येिील चिि्या घट्ट बाधंल्या असल्यामुळे चबिारा राज्यपाल अडकला गेला 
आचण एखाद्या बाणाप्रमाणे िाठपणे कैदी झाला. त्याला आपले गुडघे वाकचविा येईनाि की एक पाऊल 
टाकिा येईना. टेकण्यासाठी आचण िाठ उिे राहण्यासाठी त्यानंी त्याच्या हािाि एक िाला चदला. आिा 
त्याने कभ ि करावे, आपले नेिृत्व करावे, आपल्यामध्ये िैिन्य चनमाण करावे, अशी त्यािंी इच्छा होिी. िे 
त्याला म्हणाले, “आपण आमिे सेनापिी असल्यामुळे आम्हाला चवजयाचवषयी शकंा नाही.” सँको म्हणाला, 
“मी कभ ि करू? अहो, मी आवळलो गेलो आहे. िेव्हा मी कभ ि करू शकेन असे िुम्हाला कसे वाटिे? हे पटे्ट 
मला इिके घट्ट बाधंलेले आहेि की, मी गुडघ्यािे साधें वाकवभ शकि नाही. िुम्ही मला आपल्या हािािभन 
नेले पाचहजे आचण एखाद्या जागेवर मला ठेवले पाचहजे ककवा उिे केले पाचहजे. मग मी या िाल्याने ककवा 
माझ्या देहाने िो जचमनीिा िुकडा धन्य करीन.” दुसरा माणभस म्हणाला, “चधक्कार असो िुम्हाला 
राज्यपालसाहेब! आपले पाय िाठ झाले आहेि व त्यामुळे आपल्याला हालण्यास अडथळा येिो; त्यािे 
कारण आपली शसे्त्र नसभन आपली िीिी हे आहे. अहो, उशीर होि आहे. शत्रभ बळावि आहे आचण संकट 
आपल्यावर कोसळि आहे. म्हणभन िला, िला, पुढे िला.” अशा िऱ्हेने आग्रह व कनदा झाल्यावर त्या 
चबिाऱ्या राज्यपालाने पुढे जाण्यािा प्रयत्न केला. त्यासाठी एक हालिाल करिाि त्याने जचमनीवर 
लोटागंण घािले, िे इि्या जोराने की, त्याला वाटले, आपल्या साऱ्या हाडािंा िुराडा झाला. आपल्या 
कविामध्ये एखादा मोठा कासव असावा ककवा दोन फळ्यामघ्ये डुकराच्या मासंािा िुकडा सापडावा अथवा 
एखादी होडी उलटीपालटी होऊन चििा कणा वर यावा त्याप्रमाणे िो िेथे जचमनीवर पडला. िो पडला 
असिाना त्याच्याचवषयी अणुमात्र अनुकंपा त्या थटे्टखोर सोबत्यानंा वाटली नाही. उलट, त्यानंी चदवे 
मालचवले आचण ियंकर गोंगाट केला व आपल्या िलवारींिा खणखणाट िालभ  केला, एवढेि नव्हे िर, त्या 
चबिाऱ्या राज्यपालाच्या शरीरावर िे थयथया नािले आचण त्यानंी त्याच्या ढालीवर आपल्या िलवारी 
त्वषेाने आपटल्या. त्या ढालीमध्ये आपले डोके लपवभन त्याने जर आपला बिाव केला नसिा िर त्यािी 
मोठी दुदयशा झाली असिी.  

 
त्या आपल्या छोट्या कविामध्ये सँको आवळला गेला होिा आचण िीषण िीिीने ग्रासलेला होिा. 

घाबरल्यामुळे त्याच्या अंगािभन घाम वाहभ लागला. िो अिेःकरणािभन परमेश्वरािी प्राथयना करू लागला, “हे 
प्रिो, बेटािा राज्यकारिार करण्याच्या या खराब धंद्यािभन मला मु्ि कर.” काही माणसानंी त्याला लाथा 
मारल्या, काहीजण त्याच्यावर अडखळभन पडले आचण एकजण िर त्याच्यावर उडी मारून काही काळ उिा 
राचहला आचण टेहेळणीच्या बुरुजावर उभ्या राचहलेल्या सेनापिीप्रमाणे आपल्या सैचनकानंा उते्तजन देऊ 
लागला व हुकभ म सोडभ  लागला. िो गरजला, “ऐका, िरुणानंो ऐका, शत्रभिा मारा या बाजभने जोराने होि 
आहे, त्याने पाडलेले कखडार बुजवभन टाका, िो दरवाजा िाब्याि घ्या, कििीला लावलेल्या त्या चशड्या 
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खाली ओढा, आगीिे गोळे आणा, उकळिे डाबंर, राळ आचण िेल यािंी िाडंी आणा, िुम्ही खंदकाि बसा, 
उशा–गाद्या–रजया टाकभ न रस्िे अडवा.” साराशं, त्याने कृिािंािी सारी आयुधे बोलाचवली. िसेि वेढा 
घािलेल्या आचण सुरंुग लावलेल्या शहरािे रक्षण करण्यासाठी जी यंते्र लागिाि िीही त्याने बोलाचवली. 
सँकोला फार ओरखडे चनघाले होिे िरी िो शािंपणे आचण चनमभटपणे सारे सहन करीि होिा. िो आपल्या 
मनाि म्हणि होिा, “देव करो आचण हे बेट कजकले जावो ककवा मला मृत्यभ येवो अथवा या संकटाच्या 
राशीिभन मी बाहेर पडो.”  

 
शवेटी प्रिभने त्यािी प्राथयना ऐकली. त्याच्या ध्यानी-मनी नसिाना त्याच्या कानी त्यािंा ओरडा ऐकभ  

आला. “फते्त ! फते्त! गचनमाला चपटाळभन लावले. आिा राज्यपालसाहेब, उठा, िला आचण चवजयािी फळे 
िाखा. आपल्या अकज्य शस्त्राचं्या पराक्रमामुळे गचनमाकडभन आपण जी लभट चमळचवली आहे, चििी वाटणी 
करा.” सँको चखन्न स्वराने म्हणाला, “अरे, मला उठवा रे.” त्यानंी त्याला पायावर उिे केले. िेव्हा िो 
म्हणाला, “मी चपटाळभन लावलेल्या साऱ्या गचनमानंा माझ्या कपाळावर चखळे ठोकभ न चखळवभन टाका. 
गचनमाच्या कोणत्याही लुटीिी वाटणी मी करणार नाही. येथे माझा जर एखादा चमत्र असेल िर त्याने मला 
शािं करण्यासाठी दारूिा एक घोट द्यावा आचण घामाने माझे जे शरीर डबडबलेले आहे िे कोरडे 
करण्याच्या कामी मला मदि करावी, एवढीि माझी चवनंिी आहे. माझ्या साऱ्या शरीरावर पाणीि पाणी 
झालेले आहे.” िेव्हा त्यानंी त्यािे अंग पुसले,  त्याला दारू चदली आचण त्याच्या ढाली काढभन घेिल्या नंिर 
िो चबछान्यावर बसला असिाना, काहीशा िीिीने आचण त्याने सोसलेल्या काहीशा कष्टाने, िो मभस्च्छयि 
होऊन पडला. िे पाहभन ज्यानंी हा प्रयोग उिा केला होिा, त्यानंा आपण अचिरेक केला  असे वाटभन 
पिात्ताप होऊ लागला. पण थोड्याि वळेाने सँको आपल्या मभच्छेिभन आचण िे आपल्या अस्वस्थिेिभन 
उठले. शुद्धीवर येिाि त्याने चविारले, “चकिी वाजले?” त्यानंी उत्तर चदले, “आिा उजाडले आहे.” िो 
काहीि बोलला नाही. िकार शब्द न काढिा िो आपले कपडे अंगावर घालभ  लागला. िो हे करीि असिाना 
गंिीरपणे गप्प बसला होिा. साऱ्या मंडळींिे डोळे त्याच्यावर रोखले होिे. कपडे  घालण्यािी घाई िो 
इिकी का करीि आहे यािे त्यानंा नवल वाटि होिे.  

 
शवेटी त्याने आपले कपडे िढचवण्यािे काम पभणय केले आचण हळभहळभ िो िालभ  लागला, (िो इिका 

ओरबाडला गेला होिा की, त्याला जलद िालणे अश्य होिे.) िो िबेल्याि गेला. त्याच्या पाठोपाठ सारी 
मंडळी गेली. डॅपलपाशी जाऊन त्याने त्या मभक प्राण्याला चमठी मारली आचण त्याच्या कपाळािे पे्रमाने िुबंन 
घेिले. डोळ्यािं अश्रभ आणभन िो म्हणाला, “अरे माझ्या चवश्वासभ चमत्रा, इकडे ये. माझ्या प्रवासािा आचण 
दुेःखािंा िभ िागीदार आहेस. जेव्हा िभ चन मी एकत्र आलो िेव्हा िुझे सामानसुमान दुरुस्ि करणे आचण िुझ्या 
छोट्याशा सागंाड्याि अन्न िरणे एवढीि काळजी मला घ्यावी लागि होिी. त्यावळेिे माझे चदवस, माझे 
मचहने आचण वष े सुखािी होिी. पण मी जेव्हा िुला सोडले आचण महत्त्वाकाकें्षच्या आचण अचिमानाच्या 
मनोऱ्यावर मी िढलो, िेव्हा हजारो दुेःखे, हजारो यािना आचण िार हजार कष्ट यानंी माझ्या जीवाला 
झपाटभन टाकले – सिावभन सोडले.” 

 
अशा िऱ्हेने बोलि असिाना त्याने गाढवाच्या पाठीवर खोगीर िढचवले. कोणीही त्याच्याशी 

बोलण्यािी इच्छा दाखचवली नाही. ही ियारी झाल्यावर मोठ्या कष्टाने सँको आपल्या गाढवावर स्वार 
झाला. नंिर िो कारिारी, िो सचिव, िो सेवक, िो डॉ. पेिो रेचझओ आचण िेथे असलेली इिर माणसे 
यानंा उदे्दशभन िो म्हणाला, “सद गृहस्थहो, वाट मोकळी सोडा. मला माझ्या पभवीच्या स्विंत्र जीवनाकडे 
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परि जाऊ द्या. मी येथभन गेलो म्हणजे माझ्या आयुष्ट्यािी जुनी रहाटी मी सुरू करीन आचण येथे मला चजवंि 
पुरणाऱ्या मृत्यभिभन मी पुन्हा उठेन. राज्यपाल होण्यासाठी – बेटािंा ककवा गावािंा बिाव त्यावर िुटभन 
पडणाऱ्या शत्रभपासभन करण्यासाठी –मी जन्माला आलेलो नाही. जमीन खणण्या – नागंरण्याला काय 
लागिे, द्राक्षािे मळे फुलचवण्यासाठी व कापण्यासाठी काय लागिे यािे मला ज्ञान आहे – कायदे करण्यािे 
आचण देशािें व राज्यािें रक्षण करण्यािे ज्ञान ‘मला नाही. सेंट पीटर रोममध्येि शोिभन चदसिो. यािा अथय 
असा की, आपण ज्या व्यवसायासाठी जन्माला आलो त्यालाि प्रत्येकाने चिकटभन असाव.े राज्यपालाच्या 
राजदंडापेक्षा माझ्या हािाि कुदळि अचधक काम करील. मला उपाशी ठेवभन ठार मारणाऱ्या एखाद्या चशष्ट 
वैद्याच्या कृपेवर अवलंबभन राहण्यापेक्षा साध्या चखिडीने पोट िरणे मला अचधक आवडेल. उन्हाळ्याच्या 
चदवसाि ओक वृक्षाच्या सावलीखाली बसणे ककवा थंडीच्या चदवसाि माझ्या इच्छेस येईल िेव्हा मेंढ्याचं्या 
दुहेरी केसाळ िामड्याि लपेटभन बसणे हे मला आरामािे वाटेल. उंिी उंिी लोकरी कापडामध्ये आचण 
िलम वस्त्रामध्ये माझे शरीर झाकभ न मी राज्यािी गुलामचगरी सोशीि रहाणे मला नको आहे. सभ्य लोकहो, 
ईश्वर िुमिे कल्याण करो ! ड्यभकसाहेबानंा माझा संदेश कृपया सागंा, मी नागवा जन्मलो आचण आिा 
नागवाि आहे. मी काही कमावले नाही की गमावले नाही. यािा अथय असा की, मी या राज्याि पै न घेिा 
आलो आचण पै न घेिा येथभन िाललो आहे. बेटािे राज्यपाल जेव्हा येथभन जािाि िेव्हा त्याचं्याजवळ 
गडगंज संपत्ती असिे, त्याच्या उलट माझे वागणे आहे. म्हणभन माझा मागय मोकळा करा आचण मला जाऊ 
द्या. साध्या दफनाच्या कापडाि मी माझे सारे शरीर गुंडाळभन घेिले पाचहजे. कारण आिा माझी एक िरी 
बरगडी शाबभि आहे असे मला वाटि नाही. ज्या गचनमानंी माझे शरीर रात्रिर िुडचवले त्यानंा धन्यवाद 
असोि.”  

 
डॉ. रेचझओ म्हणाला, “राज्यपालसाहेब, असे होिा कामा नये. मी महाराजानंा एक औषधी पेय 

देिो. जचमनीवर पडणे, हाडे चनखळणे, ओरखडे चनघणे आचण इिर सवय प्रकारच्या दुखापिी याचं्यावर िे 
वस्िाद औषध आहे. िे घेिले की आपले पभवीिे आरोग्य आचण सामर्थयय पुन्हा प्राप्ि होईल. आपल्या 
आहारासंबंधी म्हणाल िर मी जेवणािा एक नवाि प्रकार आखभन देण्यािे विन देिो. आपल्या इच्छेस 
येिील िे पदाथय आपण िरपभर खाविे.” सँकोने उत्तर चदले, “डॉ्टरसाहेब, फार उशीर झाला. मला 
जाण्यास अडथळा करण्यापेक्षा एक वळे मला िुम्ही िुकय  बनवभ शकाल. छे! छे! या लबाड्या आिा पुन्हा 
माझ्यापुढे िालणार नाहीि. मला येथे ठेवभन घेणे ककवा राज्यकारिारािा आस्वाद घेण्यासाठी झाकलेल्या 
बशीिभन पक्वान्न वाढभन आणणे, यापेक्षा िुम्ही मला पखंाचशवाय अस्मानाि उड्डाण करावयास लौकर लावाल. 
मी त्या राज्यािा आस्वाद पुन्हा कधीही घेणार नाही. माझ्या अंगाि पँझािे र्ि खेळि आहे. आम्ही सारेजण 
प्रबळ इच्छेिे आचण ठाम मिािे लोक आहो. आम्ही एखादी गोष्ट चवचित्र आहे असे म्हटले आचण िी सरळ 
असली व सारी मानवजाि िसे म्हणि असली िरी आम्ही चिला चवचित्रि म्हणणार. िला िर. या 
घंुघुरट्याला या िबेल्याि आपले पखं टाकभ न जाऊ द्या. या पंखानंीि त्याला अस्मानाि उिलभन नेले आचण 
ससाण्या –चिमण्यािें बळी बनचवले. आिा मला हळभहळभ सरळ मागाने पुनेः सपाट जचमनीवर येऊ द्या. िेथे 
मला कोडोबामध्ये ियार झालेले उत्तम िामड्यािे रंगीि बभट वापरावयास चमळाले नाहीि, िरी गरीब लोक 
वापरिाि िसल्या सपािािंी जोडी माझ्या पायानंा चमळण्यास अडिण पडणार नाही. प्रत्येक मेढीने आपल्या 
जोडीदाराकडे जाव.े िािंाराने आपल्या मयादेबाहेरिा उद्योग करू नये. म्हणभन मला जाऊ द्या. उशीर 
झाला आहे.”  
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कारिारी म्हणाला, “राज्यपालसाहेब, महाराजािंा चवयोग होणार म्हणभन आम्हाला दुेःख होि 
असले िरी, आचण आपले िािुयय व स् रस्िी माणसाला शोिेसे वियन यामुळे आपल्या सहवासािा लोि 
आम्हाला चकिीही होि असला िरी, आम्ही आपल्याला आपल्या मनाचवरुद्ध थाबंवभन घेण्यािा प्रयत्न 
करणार नाही; पण महाराज, आपल्याला हे माहीि आहेि की, जेव्हा एखादा राज्यपाल आपण शासन 
केलेला प्रदेश सोडभन जािो िेव्हा त्याला आपल्या कारिारािा वृत्तािं देणे िाग असिे. म्हणभन आपण जे दहा 
चदवस (वास्िचवक साि चदवस) आमच्यामध्ये होिा, त्या काळािील कारिारािा वृत्तािं आपण कृपया 
द्यावा. मग आपल्याला शाचंि लािो!” सँकोने उत्तर चदले. “माझ्या कारिारािा जाब मागण्यािा अचधकार 
कोणाही माणसाला नाही. त्यासाठी ड्यभकसाहेबानंी कोणािी नेमणभक केली असेल, िर गोष्ट चनराळी. पण 
मी आिा त्याचं्याकडेि जाि आहे, अन् त्यानंाि मी सरळ साद्यिं वृत्तािं देईन. आचण खरे म्हटले िर मी 
इि्या मोकळ्या हािानंी जाि आहे की, या बेटावर देवदभिाप्रमाणे मी राज्य केले, यािा दुसरा पुरावा 
देण्यािी गरज नाही.” डॉ्टर रेचझओ म्हणाला, “महान् सँको बरोबर बोलि आहेि. हे सत्य आहे. आपण 
त्यानंा जाऊ चदले पाचहजे असे माझे मि आहे. त्याचं्या िेटीिा ड्यभकसाहेबानंा मोठा आनंद वाटेल हे 
खचिि.” िेव्हा सवांनी त्यानंा जाऊ देण्यास संमिी चदली आचण म्हटले, “आम्ही आपल्या सेवसेाठी 
आपल्याबरोबर येिो आचण आपल्याला, सोय म्हणभन ककवा मौज म्हणभन, प्रवासाि ज्या ज्या गोष्टी लागिील 
त्या पुरचविो.” सँकोने त्यानंा साचंगिले, “माझी  इच्छा एवढीि आहे की, माझ्या गाढवासाठी थोडे दाणे 
आचण स्विेःसाठी अधा पाव व थोडे िीज आपण मला द्याव.े इि्या लहान प्रवासाि याहभन दुसऱ्या गोष्टींिी 
गरज नाही.” नंिर त्या सवांनी त्याला आकलगन चदले आचण त्याने त्या सवांना आकलगन चदले. त्यावळेी 
त्याचं्या डोळ्यािं अश्रभ आल्याचशवाय राचहले नाहीि. त्याने आपल्या संवादाि आचण अढळ चनिेयाि जे 
शहाणपण दाखचवले होिे, त्यािे साियय कौिुक करीि िे सवयजण मागे राचहले. 
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प्रकरि ५४ 
 

या इणतहासािी सांबद्ध अिाच गोष्टी  
दुसऱ्या कोित्याही नाहीत. 

 
ड्यभक व डिेस यानंी असा चनिय केला की, आपल्या सेवकाला डॉन चक्व्झोट यानंी जे आव्हान 

चदले आहे िे व्यथय ठरू नये. डोन्ना रोचिगेझ ही आपली सासभ होण्यािे टाळावे म्हणभन िो िरुण फ्लँडसयमध्ये 
पळभन गेला होिा. त्यामुळे त्यानंी त्याच्या जागी गसॅ्कनच्या एका हुजऱ्यािी चनवड केली आचण त्याने आपले 
काम कसे वठवाव े याच्या सभिना त्याला चदल्या. दोन चदवसानंी ड्यभकने डॉन चक्व्झोट यानंा साचंगिले, 
“िार चदवसामंध्ये आपला प्रचिस्पधी आपल्याला रणागंणावर िेटेल. चशलेदाराप्रमाणे िो सागंोपागं सशस्त्र 
असेल. मी त्या मुलीला कधी लग्नािे विन चदले, हे म्हणणे खोटे आहे, हे िो  चसद्ध करील.” या बािमीने 
डॉन चक्व्झोट यानंा माठा आनंद झाला. यावळेी आपण िमत्कार करून दाखवभ असे िे मनाि म्हणाले. 
आपले शौयय चन आपले सामर्थयय चकिी चवशाल आहे, हे अशा थोर पे्रक्षकासमोर दाखचवण्यािी संधी 
चमळाल्यामुळे त्यानंा अलौचकक सुख वाटले. या आशनेे त्यािें मन उन्नि व प्रमुचदि झाले. आचण हे िार 
चदवस कधी संपिाि, यािी वाट िे पाहभ लागले. अधीरिेमुळे आचण उत्सुकिेमुळे त्यानंा हे िार चदवस 
म्हणजे िार युगे वाटली.  

 
बरे, आिा आपण त्या िार चदवसािंा चनरोप घेऊ – अशा पुष्ट्कळ गोष्टींिा आपण चनरोप घेिो – 

आचण सँकोकडे थोडे लक्ष पुरवभ. सुख – दुेःखानंी त्यािे मन दुिगंलेले होिे. आपल्या डॅपलवर बसभन िो 
आपल्या धन्याकडे श्य चिि्या लौकर िालला होिा. जगािील साऱ्या बेटाचं्या राज्यापेक्षा त्याला 
आपल्या धन्यािा सहवास अचधक मोलािा वाटि होिा. िो आपल्या बेटापासभन – अथवा गावापासभन (िुम्ही 
त्याला कोणिेही नाव द्या. िे काय आहे यािी िवकशी करण्यािी िसदी त्याने कधीि घेिली नाही.) – 
फार दभर गेला नाही िोि त्याला रस्त्यावर सहा याते्रकरू िेटले. त्याचं्या हािाि काठ्या होत्या. गाणी 
म्हणि चिक्षा मागणारे िे परदेशिे लोक असाविे. त्याच्याजवळ येिाि िे एका रागेंने उिे राचहले आचण 
आपल्या िाषेि काही िरी गाणे म्हणि सुटले. त्यािले सँकोला काहीि कळले नाही. फ्ि एकि शब्द 
कळला – आचण िो चिके्षसंबधंी होिा हे उघड आहे. त्यावरून त्याने िाडले की, त्याचं्या गाण्यािे धु्रपद व 
हेिु दान – धमय हाि असला पाचहजे. िो अत्यंि उदार होिा, असे चसड् हमेट सागंिो. त्याने आपली 
िामड्यािी चपशवी उघडली आचण त्यािभन अधा पाव व िीज काढभन िे त्यानंा चदले. िुम्हाला देण्यासारखे 
माझ्याजवळ दुसरे काही नाही, असे त्याने खुणा करून त्यानंा साचंगिले. त्यानंी िी चिक्षा मोठ्या आनंदाने 
स्वीकारली; पण िेवढ्याने संिुष्ट न होिा िे आपल्या िाषेि ओरडले, (“गेल्टे, गेल्टे”) “पैसे, पैसे!” सँको 
म्हणाला, “िुम्हाला काय पाचहजे हे मला कळि नाही.” िेव्हा त्याचं्यापैकी एकाने आपल्या वक्षेःस्थळावर 
असलेली एक थैली बाहेर काढली आचण िी सँकोला दाखचवली त्यावरून त्याने ओळखले की, त्यानंा पैसे 
हव ेआहेि. पण त्याने आपला अंगठा आपल्या िोंडावर ठेवभन आचण आपल्या हािािी िार बोटे हविे हलवभन 
अशा अथािी खभण केली की, माझ्याजवळ एक पैसासुद्धा नाही.  

 
डॅपलच्या कुशीि टािा मारून सँकोने त्या याते्रकरंूमधभन वाट काढण्यािा प्रयत्न केला. पण 

चिि्याि त्याच्याकडे बारकाईने पाहाि असलेल्या एका याते्रकरूने त्याला पकडले आचण त्याच्या कमरेला 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

चवळखा घालभन उत्तम स्पॅचनश िाषेि िो म्हणाला, “देव दया करो ! मी हे काय पाहाि आहे? हे श्य आहे 
का? माझा चजगरदोस्ि – माझा िला शजेारी सँको पँझा – याला मी माझ्या बाहभमध्ये धरले आहे काय? 
होय, होय, िोि हा असला पाचहजे. कारण मी दारू प्यालेलो नाही ककवा स्वप्नाि नाही.” आपल्या नावाने 
कोणी हाक मारीि आहे आचण िो याते्रकरू आपल्याला इि्या पे्रमाने चबलगि आहे हे पाहभन सँकोला 
आियय वाटले. एक शब्दही न बोलिा िो त्याच्याकडे टक लावभन पाहभ लागला. बराि वेळ त्याने त्याच्या 
िोंडाकडे चनरखभन पाचहले, िरी िो कोण असावा यािी त्याला काही कल्पना करिा येईना. त्यािे आियय 
जाणभन िो याते्रकरू म्हणाला, “काय? दोस्िा, सँको, आपला जुना स्नेही, आपल्या गावाि दुकान माडंभन 
बसलेला आपला शजेारी चरकोट चद मोचरस्को याला िभ ओळखि नाहीस?” िेव्हा सँकोने त्याच्याकडे पुनेः 
चजज्ञासेने पाचहले आचण आठवण्यािा प्रयत्न केला. शवेटी त्याला त्यािी पुरी ओळख पटली. गाढवावरून 
खाली न उिरिा, त्याच्या गळ्याला चमठी मारून, सँको म्हणाला, “अरे चरकोट, या जुनाट पोशाखाि 
रूपािंर झालेल्या िुला कोणिा सैिान ओळखभ शकेल? अशा प्रकारे िुझे रूपािंर कोणी केले? पुनेः 
स्पेनमध्ये येण्यािे धाचरष्ट िभ कसे केलेस? िुला जर कोणी ओळखले, िर काय होईल यािी मला कल्पनाि 
करिा येि नाही. साऱ्या दुचनयेिे राज्य चमळाले िरी मी िुझ्या वषेाि राहणार नाही.” याते्रकरू म्हणाला, 
“िभ जर मला उघडकीस आणले नाहीस िर, सँको, मी पभणय सुरचक्षि आहे. या वषेाि मला कोणीि ओळखभ 
शकणार नाही. पण आपण या रस्त्यावरून बाहेर जाऊ या आचण त्यापलीकडच्या एल्म वृक्षाचं्या राईि बसभ 
या. िेथे मी आचण माझे सागंािी यानंी थोडा फराळ करण्यािे ठरचवले आहे. िभ आमच्याबरोबरि जेव. िे 
लोक प्रामाचणक आहेि, यािी मी िुला ग्वाही देिो. राजाजे्ञिे पालन करण्यासाठी मला आपले गाव सोडावे 
लागले, िेव्हापासभन मी माझा काळ कसा घालचवला, हे िुला सागंण्यािी संधी मला िेथे चमळेल. आपल्या 
दुदैवी राष्ट्रािील लोकानंा राजाजे्ञिे फार िय असिे, हे िुला माहीि आहेि.”  

 
या बेिाला सँकोने संमिी चदली. चरकोटने बाकीच्या याते्रकरंूना हा बेि साचंगिला. रस्त्यापासभन 

बऱ्याि अंिरावर असलेल्या त्या राईकडे िे सवयजण एकत्रपणे गेले. िेथे त्यानंी आपले दंड खाली ठेवले 
आचण याते्रकरूिा वेष उिरून िे बडं्या घालभन बसले. िे सारेजण देखणे िरुण होिे. फ्ि चरकोट हा 
काहीसा जरा–जजयर झालेला होिा. प्रत्येकाने स्वाचदष्ठ व मसालेदार खाद्य पदाथांनी िुडंुब िरलेली 
िामड्यािी चपशवी आणलेली होिी आचण त्यामुळे झकास दारू घशाखाली ओिण्यािी इच्छा होि होिी. िे 
जचमनीवर बसले. चहरव ेगवि हीि त्यािंी जेवणाच्या मेजावरील िादर ! थोड्याि वळेाि िेथे पाव, मीठ, 
सुऱ्या, फळे, िीज आचण खारवलेले डुकरािे मासं चदसभ लागले. आचण त्यानंा आनंदवभ लागले. त्या मासंावर 
अजभन काही द्रव चदसि होिे. िे कोणालाही शोषभन घेिा आले असिे. िहान चनमाण करण्यासाठी कॅस्व्हझार 
नावािी माशाच्या अंड्यािंी काळी गािळुीही िेथे होिी. ऑचलव्ह फळािंा साठाही त्याचं्याजवळ पुष्ट्कळ 
होिा, पण िी सारी सुकलेली होिी. पण त्या मेजवानीिे खरे वैिव म्हणजे दारूिे सहा िामडी बुधले. 
प्रत्येक याते्रकरू आपल्या वाट्यािा बुधला दाखवीि होिा. सज्जन चरकोटही मोचरस्कोिा जमयन झाला होिा. 
त्याने आपलीही बाटली इिराचं्या दारूि चमसळली. िचवष्ट िोजन मोठ्या आवडीने करणाऱ्या माणसापं्रमाणे 
त्यानंी िे पदाथय खाण्यास सुरुवाि केली. िे पदाथय अत्यंि रुिकर होिे. त्यािें सेवन िे सावकाशीने करीि 
होिे. प्रत्येक वळेी प्रत्येक पदाथािा लहान लहान िुकडा िे सुऱ्याच्या टोकावर घेि होिे. नंिर त्या सवांनी 
एकदम आपले हाि वर केले आचण बाटल्यािंी िोंडे आपल्या िोंडाि घालभन त्यािें िळ हविे ठेवले. त्यानंी 
आपले डोळे, ब्रह्मानंदी टाळी लागलेल्या माणसाप्रमाणे, आकाशावर रोखले. बराि वेळ िे त्या अवस्थेि 
होिे. त्या बाटल्यािील साक्षा्  र्ि असे मद्य िे आपल्या पोटाि चरिवीि होिे. आपल्याला चमळालेला 
आनंद व्य्ि करण्यासाठी िे आपली डोकी हलवीि होिे – जणभ त्यानंा परमानंद चमळाला होिा. सँकोला 
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या साऱ्या प्रकारािे मोठे कौिुक वाटले. त्याि त्याला थोडाही दोष आढळला नाही. उलट त्याला सवयि 
िागंले चदसले. “िुम्ही रोममध्ये असाल, िेव्हा रोमन लोकापं्रमाणे वागा.” ही जुनी म्हण साथय करून 
दाखचवण्यािे त्याने ठरचवले. म्हणभन त्याने चरकोटला आपली बाटली देण्यास चवनंिी केली. इिरापं्रमाणेि 
त्याने चििा आस्वाद घेिला व आनंद लुटला. मेजवानीिी पद्धि आपल्याला िागंलीि माहीि आहे असे 
त्याने दाखचवले. त्यानंी त्या बाटल्या अशा प्रकारे िार वळेा कुरवाळल्या. पण पािव्यादंा कुरवाळण्यािे 
काही कारण पडले नाही. त्या पार खलास झाल्या होत्या – त्याचं्यािील जीव उडभन गेला होिा. त्यामुळे 
त्याचं्या मौजेला शोकािे स्वरूप आले. जोपयंि दारू चशल्लक होिी, िोपयंि सारे काही ठाकठीक होिे. त्या 
याते्रकरंूपैकी, हा नाही िर िो, सँकोला मधभन मधभन आपल्या उजव्या हािाशी बसवी. स्पॅचनश व जमयन – 
सारेजण एक होऊन ओरडि, ‘दारूिा मजा असो !’ सँको म्हणे, ‘आज िरी दारूिा मजा असो!’ आचण 
नंिर िो िब्बल अधा िास खो खो हसि सुटे. आपल्या अलीकडील दुेःखािी ककवा आपल्या राज्याच्या 
हानीिी त्याला त्यावळेी काडीमात्र कििा वाटली नाही. जो काळ माणसे खाण्याचपण्याि खिय करिाि, 
त्यावर कििेिा प्रिाव मुळीि पडि नाही. साराशं, त्यािंी पोटे िुडंुब िरल्यामुळे त्याचं्या हाडानंा 
चवसावण्यािी इच्छा झाली. म्हणभन त्याचं्यापैकी पािजण झोपी गेले. फ्ि सँको आचण चरकोट हे दारू प्याले 
होिे थोडी, पण त्यानंी खाल्ले होिे खभप, म्हणभन जागे राचहले. थोड्याि अंिरावर असलेल्या एका बीि 
झाडाच्या सावलीखाली िे गेले. बाकीिे लोक झोपले असिाना, चरकोट सँकोला िागंल्या स्पॅचनश िाषेि 
पुढीलप्रमाणे बोलला :- 

 
“दोस्िा सँको पँझा, आपल्या राष्ट्रािील ज्या लोकानंा राज्याबाहेर चनघभन जाण्यािी राजाज्ञा 

झाली, िे सवय ियिीि झाले–चनदान मी िरी घाबरलो, हे िुला िागंले माहीि आहे. त्यामुळे आमच्या 
प्रयाणािी मुदि संपली नसिानाि मला असे वाटले की, माझ्यावर व माझ्या मुलाबाळावंर या कायद्यािी 
अंमलबजावणी लवकरि होणार. म्हणभन त्यािंी आचण माझी सुरचक्षििा वळेीि चनमाण करण्यािे मी 
ठरचवले. आपले चनवासस्थान आपल्यापासभन चहरावभन घेिले जाणार आहे असे ज्या माणसाला माहीि 
असिे, िो िेथभन आपली हकालपट्टी होण्यापभवी दुसरे घर चमळचविो. िसे मी केले, मी एकट्याने आपले 
शहर सोडले आचण दुसरे गाव आधी शोधण्यासाठी मी चनघालो. आपल्या शहरािभन घाईने बाहेर जाणाऱ्या 
इिर लोकानंा ज्या गैरसोयी सोसाव्या लागल्या, त्या आपण न सोसिा आपल्या कुटंुबाला दुसरीकडे 
हलचवण्यािा मी चविार केला. आमच्यािील शहाण्या शहाण्या लोकानंा योग्य अशी िीिी वाटि होिी की, 
आमच्या मभर वंशाला हद्दपार करण्यासाठी जी घोषणा झालेली आहे िी धमकीवजा नाही (िी िशी आहे असे 
मानभन काही लोक मोठ्या खुशीि होिे) िर चदलेली मुदि संपल्यानंिर चििा अंमल खात्रीने केला जाईल. 
यावर चवश्वास ठेवण्याकडे माझा कल होिा. कारण आमच्या लोकाचं्या योजना फार ियंकर आहेि यािी 
मला जाणीव होिी. राज्याच्या अंिरंगािभन या सवांनी हुसकभ न लावण्यािा धडाडीिा चनणयय राजाने केला, 
िो दैवी पे्ररणेिा असावा, असे मला वाटल्याचशवाय राचहले नाही. आम्ही सवयजण अपराधी होिो असे नव्हे, 
आमच्यामध्ये काहीजण चनष्ठाविं व खरे चििन होिे; पण त्यािंी संया इिकी लहान होिी की, 
त्याचं्याचवरुद्ध असणाऱ्या लोकानंा िे प्रचिकार करू शकि नव्हिे आचण घराि शत्रभ ठेवणे सुरचक्षिपणािे 
नव्हिे. साराशं, आम्हाला हद्दपार करणे अवश्य होिे. काही लोकानंा आमिे हे दैव सौम्य व सुखद वाटले 
असेल, पण आम्हालंा आमच्या चशरावर कोसळलेले िे अत्यंि ियानक संकट वाटले. जेथे कोठे आम्ही 
असभ, िेथे आम्ही अश्रभ ढाळीि, स्पेनमधभन झालेल्या आपल्या हद्दपारीबद्दल शोक करीि असिो. कारण, 
काही झाले िरी, आम्ही त्या देशाि जन्मलो होिो आचण िो देश आमिी मायिभमी आहे. आमच्या दुेःखामध्ये 
आम्हाला जो चवरंगुळा हवा असे, िो आम्हाला कोठेही चमळि नसे. बाबेरीसारया आस्फ् रकेिील प्रदेशाि 
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आपले िागंले स्वागि होईल व आपल्याला सुख चमळेल,  अशी आमिी अपेक्षा होिी, पण िेथेही आम्हाला 
अत्यंि मोठी अमानुषिा आढळली आचण अत्यंि वाईट िऱ्हेने वागचवले गेले. आमिे सौय आम्ही 
गमावीपयंि आम्हाला आमच्या सौयािी ओळख नव्हिी. आमच्यापैकी बहुिेक लोकानंा स्पेनमध्ये परि 
येण्यािी िीव्र इच्छा आहे. मी जी िाषा बोलिो िी बोलणारे पुष्ट्कळ लोक इकडे परि येिाि आचण आपल्या 
बायका–मुलानंा पोर्या अवस्थेि सोडिाि. मािृिभमीवरील त्यािें पे्रम इिके गाढ असिे. ‘माणसािी 
मािृिभमीवरील माया मधुर असिे’ या म्हणीिे िर्थय आिा मला अनुिवाने कळि आहे. माझ्यासंबधंी 
सागंावयािे िर, आपले गाव सोडल्यानंिर मी फ् रान्समध्ये गेलो. िेथे माझे िागंले स्वागि झाले िरी इिर 
देश पाहण्यािी मला इच्छा होिी. म्हणभन फ् रान्समधभन मी इटालीि गेलो आचण िेथभन जमयनीि गेलो. िेथील 
नागचरक सत्प्रवृत्त व पे्रमळ असल्यामुळे आचण परस्पराशंी स्नेहिावाने वागणारे असल्यामुळे प्रत्येकाला 
आपल्या मागाने जाण्यािे स्वािंत्र्य आहे; िसेि स्वािंत्र्य मलाही लािेल असे मला वाटले. त्या देशाच्या 
मोठ्या प्रदेशाि चविार–स्वािंत्र्य आहे. िेथे ऑग्सबगेजवळील एका खेड्याि मी घर घेिले. नंिर मी या 
याते्रकरूच्या टोळीि चशरलो आचण त्याचं्यापैकी एक झालो. स्पेनला जावे, आपल्या िीथय–स्थानाला 
दरसाल िेट द्यावी; अशी प्रथा त्याचं्यापैकी बहुिेकािंी होिी. िी स्थाने म्हणजे त्यािंी इंडीज बेटे होिी. 
त्याचं्या उत्तम बाजारपेठा होत्या आचण पैसे कमावण्यािी हमखास साधने होिी. बहुधा सवय राज्यिर िे 
प्रवास करीि असिाि. जेथे त्यानंा मद्यमांस आचण चनदान सहा पेन्स चमळणार नाहीि असे एकही खेडे त्या 
राज्याि नाही.  िे सारा व्यवहार इि्या कुशलिेने करिाि की, आपल्या याते्रच्या शवेटी िे सुमारे शिंर 
क्राऊनिी कमाई कडोसरीला लावभन िेथे जािाि. त्या नाण्यािें रूपािंर िे सोन्याि करिाि आचण िे सोने 
आपल्या काठ्याचं्या पोकळीि ककवा कपड्याचं्या चठगळामध्ये लपवभन ठेविाि. अशा प्रकारे ककवा दुसऱ्या 
काही गुप्ि मागाने िे आपल्या देशाि िे सोने नेिाि. राज्यािभन बाहेर जािाना त्याचं्या चकिीही झडत्या 
झाल्या, िरी िे आपले हे काम पार पाडिाि. आिा सँको, माझा बेि मी िुला सागंिो. येथे परि येण्यािा 
माझा हेिभ असा आहे की, मी येथभन चनघभन गेलो िेव्हा जो ठेवा मी जचमनीि पुरून ठेवला, िो घेऊन जावा. 
शहराच्या अगदी बाहेर असणाऱ्या जागेि िो ठेवा असल्याने मला िो नेण्याि काही अडिण येणार नाही असे 
वाटिे. िे काम झाल्यावर व्हॅलेस्न्सयाहभन मी माझ्या बायकोला व मुलीला पत्र चलहीन ककवा स्विेःि चिकडे 
जाईन. त्या अल्जीसयमध्ये आहेि हे मला माहीि आहे. िेथभन त्यानंा मी या ना त्या प्रकारे फ्रान्सच्या एखाद्या 
बदंराि नेईन आचण िेथभन जमयनीि आणीन. िेथे आम्ही राहभ आचण ईश्वर आमिी काय सोय लाविो हे पाहभ. 
कारण मला खात्रीने वाटिे की, माझी बायको फॅ्रस्न्सस्का आचण माझी मुलगी या दोघी उत्तम कॅथॉचलक 
चिश्र्िन आहेि. त्यािंाइिका मी श्रद्धाळभ आहे असे जरी मी म्हणभ शकि नसलो, िरी माझ्या अंगाि 
महंमदापेक्षा चिस्िािे र्ि अचधक आहे. मी त्या सवयशस््िमान प्रिभिी चनरंिर प्राथयना करीि असिो की, 
प्रिो, माझ्या बुद्धीिे डोळे उघड आचण िुझी सेवा कशी करावी हे मला चशकव. मला आियय यािे वाटिे की, 
माझी बायको व मुलगी फ् रान्सपेक्षा बाबेरीला जाणे अचधक पसंि करिाि. पण मला वाटिे, फ् रान्समध्ये 
त्यानंा स् रिनाप्रमाणे राहिा आले असिे.” 

 
सँकोने उत्तर चदले, “चरकोट, हे पाहा, याि िुझा काही दोष नाही. माझ्या माचहिीप्रमाणे, िुझ्या 

बायकोिा िाऊ जॉन चटओचपओ याने त्यानंा आपल्याबरोबर नेले आचण िो अट्टल मभर असल्यामुळे आपल्या 
इच्छेस येईल चिकडे त्यानंा घेऊन गेला. दोस्िा, मी िुला आणखी हे साचंगिले पाचहजे की, आपला गुप्ि 
ठेवा शोधण्यासाठी परि जाण्यािे जे श्रम िभ करशील, िे वाया जािील की काय अशी मला शकंा आहे. 
कारण आमच्यामध्ये अशी गरमागरम बािमी होिी की, िुझ्या मेव्हण्याजवळ आचण बायकोजवळ पुष्ट्कळि 
मोिी आचण खभप सोने होिे. जचमनीि िभ पुरलेले सारे धन त्यानंी पळचवले असावे.” चरकोट उत्तरला, “िसे 
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असेलही. पण चमत्रा, माझी खात्री आहे की, माझा ठेवा त्यानंा गवसला नसावा. कारण काही चवपरीि घडभ  
नये म्हणभन मी िो कोठे दडवभन ठेवला आहे हे त्यानंा कधीि साचंगिले नाही. म्हणभन चमत्रा, िभ माझ्याबरोबर 
जर आलास आचण माझे हे धन दभर नेण्यास मदि केलीस िर मी िुला दोनश ेक्राऊन देईन. त्यामुळे िुला 
जगाि सुखाने जगिा येईल. िुझ्या मानाने ही रक्करम फार थोडी आहे, हे मी जाणिो.” सँकोने उत्तर चदले, 
“मी िे काम करीन; पण मला लोि मुळीि नाही. िो जर माझ्या अंगी थोडासाही असिा िर मी आज 
सकाळीि एक उद्योग सोडला नसिा. िो मी आपल्या हािी ठेवला असिा िर, माझ्या घराच्या कििी 
सोन्याने मढचवण्याइिका पैका मी चमळचवला असिा आचण सहा मचहने पभणय होण्याच्या आि मी सोन्याच्या 
िाटाि जेवि बसलो असिो. या कारणामुळे आचण राजाच्या शत्रभंना मदि करणे हा राजद्रोह असल्यामुळे मी 
िुझ्याबरोबर येणार नाही –त्यासाठी िभ मला दुप्पट पैसे मोजलेस िरी मी येणार नाही.” चरकोटने चविारले, 
“िभ सोडलास िो उद्योग कोणत्या स्वरूपािा होिा?” सँको म्हणाला, “काय सागंभ ? मी एका बेटािे राज्य 
सोडले. आचण िे बेट असे होिे की, ओक वृक्षापासभन एक मैलाच्या अंिरावर िसे बेट िुला खरोखर 
सापडणार नाही.” चरकोटने चविारले, “हे बेट कोठे आहे?” सँको म्हणाला, “अरे फ्ि सहा मलै दभर. 
त्याला बरॅाटेचरयािे बेट म्हणिाि.” चरकोटने उत्तर चदले, “असे काही बोलभ  नकोस. अरे बेटे समुद्राच्या 
आि दभरवर असिाि. जचमनीवर मुळीि नसिाि.” सँको म्हणाला, “का नाही? दोस्िा चरकोटा, मी िुला 
सागंिो की, िेथभन आज सकाळीि मी चनघालो. एखाद्या नागराजाप्रमाणे मी िेथे काल माझ्या इच्छेप्रमाणे व 
मजीप्रमाणे राज्य करीि होिो –आचण िरीही िे मी सोडले. कारण राज्यपालािे पद हे मला जोखमीिे व 
धो्यािे वाटले.” चरकोटाने चविारले, “त्या राज्यापासभन िुला काय चमळाले?” सँकोने उत्तर चदले, 
“पुष्ट्कळि चमळाले. गुराचं्या कळपाचशवाय दुसऱ्या कशावरही राज्य करण्यास मी लायक नाही, हे 
समजण्याइिकी अक्कल मला आली. चशवाय अशा राज्यकारिारापासभन जी संपत्ती चमळिे, चिच्यासाठी 
माणसाला फार श्रम व कष्ट कराव े लागिाि आचण िभक सोसावी लागिे व दक्ष राहाव े लागिे. िुमच्या 
बेटामध्ये राज्यपालानंी जवळजवळ काहीि खाल्ल ेन पाचहजे –त्यािही त्याचं्या आरोग्याकडे लक्ष देणारे वैद्य 
असिील िर मुळीि खािा कामा नये.” चरकोट म्हणाला, “मला यािा ओ का ठो कळि नाही. मला हा 
सारा मभखयपणा चदसिो. अरे िुला राज्य करण्यासाठी बेटे देण्याइिका िोळािाबडा कोण असेल? जग काय 
कियबगार माणसािें बाबिीि ओस पडले आहे? िुझ्याचशवाय दुसरा कोणी माणभस राज्यपालाच्या पदासाठी 
त्यानंी का चनवडला नाही? मदा, आिा अचधक काही बोलभ  नकोस, शुद्धीवर ये आचण माझ्याबरोबर येऊन 
माझी गुप्ि संपत्ती, माझा ठेवा बाहेर नेण्यास िभ मदि करशील काय, यािा चविार कर. िेथे चकिी दौलि 
पुरलेली आहे यािा चविार करून मी ‘ठेवा’ असे नाव देिो. मी पभवी साचंगिल्याप्रमाणे मी िुला पैसे देऊन 
संसारी माणभस बनवीन.” 

 
सँकोने उत्तर चदले, “चरकोटा, माझे ऐक. मी माझ्या मनािले िुला पभवीि साचंगिले आहे. मी िुझा 

चवश्वासघाि करणार नाही एवढे पुरेसे आहे. ईश्वरािे नाव िुझ्या पाठीशी असो. मला माझ्या वाटेने जाऊ दे. 
पण मला हे पके्कस माहीि आहे की, ‘आपण जे प्रामाचणकपणे चमळचविो िे नाश पावण्यािा संिव असिो, पण 
जे लबाडीने चमळचविो िे धन आचण त्यािा धनी हे दोघेही नाश पाविाि हे नक्कीि.” चरकोट म्हणाला, “ठीक 
आहे सँको, याहभन अचधक आग्रह मी िुला करीि नाही. आिा मला इिकेि सागं की, जेव्हा माझी बायको व 
मुलगी माझ्या मेव्हण्याबरोबर पळभन गेली, िेव्हा िभ गावाि होिास काय?” सँको म्हणाला, “अरे, होिो िर. 
त्यावळेी िुझी मुलगी इिकी जबरदस्ि संुदर चदसि होिी की, म्हािारे लोकही चिला पाहण्यासाठी गदी 
करीि होिे आचण प्रत्येकजण म्हणि होिा, ईश्वराच्या या परृ्थवीवर हा सवाि संुदर जीव आहे. िी चबिारी 
रस्त्याने जाि असिाना एकसारखी ओ्साबोक्षी रडि होिी आचण आपल्या सवय मचैत्रणींना व ओळखीच्या 
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माणसानंा आकलगन देि होिी. चिच्यासाठी प्राथयना करण्यासाठी िेथे जे लोक गोळा झाले होिे त्यानंा चिने 
इि्या कळकळीने व काकुळिीने चवनंिी केली की, माझ्याही डोळ्यािंभन अश्रभ गळभ लागले. मोठमोठ्याने 
हंुदके देि रडणाऱ्या माणसापंैकी मी नाही, िरी माझी स्स्थिी अशी झाली. रस्त्यावर चिला आपल्या 
मामापासभन पळवभन आणावे आचण दडवभन ठेवावे अशी िीव्र इच्छा पुष्ट्कळ लोकाचं्या मनाि होिी. पण 
राजाच्या घोषणेमुळे िे िीिीने विकभ न राचहले. िथाचप चिच्याबद्दल सवाि जास्ि आस्था कोणी दाखचवली 
असेल, िर िी म्हणजे डॉन पेिो डी गे्रगोचरओ– िुला माहीि असलेला, श्रीमंिािा वारस असलेला िो 
िरुण – याने. िो चिच्या पे्रमाि आकंठ बुडालेला होिा असे लोक म्हणिाि. िी गेल्यापासभन िो त्या गावाि 
कोणाला कधीि चदसला नाही. आम्हाला वाटले, िो चिच्यामागोमाग चिला िोरून पळवभन आणण्यासाठी 
गेला असावा. पण आिापयंि या गोष्टीसंबंधी आम्ही अचधक काही ऐकले नाही.” 

 
चरकोट म्हणाला, “मला नेहमी असा संशय येई की, या माणसािे माझ्या मुलीवर पे्रम आहे. पण 

चरकोट–घराण्याच्या शीलाचवषयी माझे मि नेहमी िागंले असे. त्यामुळे त्याच्या पे्रमिावनेने मी कधी बेिैन 
झालो नाही. सँको, िुला माहीिि आहे की, मभर वशंािील आमच्या एकाही स्त्रीने पे्रमाखािर कोणाही 
चििनाशी कधीही लग्न केले नाही. म्हणभन मला अशी आशा वाटिे की, पे्रमापेक्षा धमािी कियव्ये माझी 
मुलगी अचधक मह् त्वािी मानिे आचण म्हणभन या िरुण वारसाच्या प्रणयाराधनेकडे िी फारसे लक्ष देणार 
नाही.” सँको म्हणाला, “देव करो आचण िी िशीि वागो. नाही िर त्या दोघांिेही वाटोळे होईल. माझ्या 
सच्च्या शजेाऱ्या, आिा मी िुला रामराम ठोकला पाचहजे. कारण आज संध्याकाळी माझा धनी डॉन 
चक्व्झोट याचं्यापाशी राहाण्यािी मला इच्छा आहे.” चरकोट म्हणाला, “दोस्िा सँको, ईश्वर िुझा 
पाठीराखा असो. माझ्या सोबत्यािंी वामकुक्षी संपली आहे असे मला चदसिे. आम्ही आमच्या मागाने झटपट 
जाण्यािी ही वळे आहे.” नंिर सँकोने त्याला पे्रमाने आकलगन चदले आचण िो आपल्या डॅपलवर स्वार 
झाला. चरकोटने आपली याते्रकरूिी काठी घेिली आचण िे दोघे एकमेकापासभन दभर गेले. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि ५५ 
 

रस्त्यात सँकोला काय झाले ? त्याचा वृत्ाांत आणि  
इतर गोष्टी. त्या तुम्ही फक्त ऐकाव्यात. 

 
सँको चरकोटबरोबर फार वेळ थाबंला, त्यामुळे ड्यभकच्या चकल्ल्यापासभन मलै–दीड मलै अंिरावर 

िो आला, िेव्हा रात्र झाली. अंधार पडला पण िे चदवस उन्हाळ्यािे असल्यामुळे िो फारसा घाबरला नाही. 
दुसरे चदवशी सकाळपयंि मुक्काम करण्याच्या इराद्याने त्याने रस्त्यापासभन दभर जाण्यािे ठरचवले. पण त्यािे 
दुदैव असे की, चवश्रािंीसाठी िो एखादे चठकाण शोधीि असिाना, िो आचण डॅपल एकाएकी एका अत्यंि 
खोल खड्ड्ड्याि कोसळले. काही जुन्या इमारिींच्या अवशषेािील िो खड्डा होिा. खाली पडि असिाना, 
त्याने अिेःकरणापासभन प्रिभिी प्राथयना केली. त्यावेळी त्यािी कल्पना होिी की, िळ नसलेल्या खड्ड्ड्याि 
आपण खाली खाली खिि िाललो आहो. पण िसा काही धोका त्याला नव्हिा. कारण, िोपयंि िो फ्ि 
अठरा फभ ट खाली गेला होिा. िेथे जािाि डॅपल िळावर एकदम थाबंला. आचण त्यािा स्वार त्याच्या 
पाठीवर अजभनही बसलेला होिा व त्याला कोणत्याही िऱ्हेिी दुखापि झालेली नव्हिी. सँकोने ित्काळ 
आपली हाडे नीट आहेि ना हे पाहण्यास सुरुवाि केली, आपला श्वास रोखभन धरला व आपले सवय शरीर 
िािपभन पाचहले. आपले हाि–पाय सारे शाबभि आहेि आचण आपली त्विा अिगं आहे, असे आढळल्यावर 
त्याच्या मनाि चविार आला, ‘ज्या प्रिभने आपले रक्षण इि्या आिययकारक रीिीने केले, त्यािे पुरेसे 
आिार मानणे आपल्याला श्य नाही.’ प्रथम त्याला वाटले होिे, आपल्या शरीरािे हजारो िुकडे झाले 
आहेि आचण आपले आयुष्ट्य संपलेले आहे.  

 
त्याने आपल्या दोन्ही हािानंी त्या खड्ड्ड्याच्या कििी िािपभन पाचहल्या – कोणाच्या मदिीचशवाय 

बाहेर पडणे श्य असेल िर िसा प्रयत्न करण्यािे त्याच्या मनाि होिे. पण त्या साऱ्या कििी इि्या सपाट 
आचण उंि िढणीच्या होत्या की, वर जाण्यासाठी िेथे कोणिाि आधार नव्हिा. त्यामुळे त्याच्या जीवाला 
फार दुेःख झाले. त्या दुेःखाि िर म्हणभन डॅपलने अत्यंि करुण व चखन्न स्वराने ओरडण्यास व आपला 
आवाज िढचवण्यास सुरुवाि केली. त्या आवाजाने त्याच्या धन्यािे अिेःकरण िेदभन गेले. त्या चबिाऱ्या 
जनावराने जो चवलाप केला, िो अकारण नव्हिा. कारण, खरे सागंायिे िर, त्यािी अगदी दुदयशा झाली 
होिी. सँको म्हणाला, “काय हे माझे दुदैव ! या दुेःखी दुचनयेि राहणाऱ्या आम्हा अिागी जीवावंर 
पावलोपावली केवढी अकस्ल्पि संकटे अकस्मा्  कोसळि आहेि ! अहो, कोणाला असे वाटले असिे का, 
की जो माणभस कालि एका बेटाच्या राज्यपालाच्या कसहासनावर आरूढ झालेला होिा आचण त्याच्या 
िालावर नािणारे कैक सेवक चन हुजरे होिे, िोि आज एका खड्ड्ड्याि गाडला जाईल आचण त्याला मदि 
करण्यास ककवा त्यािे दुेःख कमी करण्यास एकही माणभस नसेल ! हे गाढव आपल्या जखमामुंळे आचण मी 
दुेःखामुळे व कििेमुळे आधीि आटोपलो नाही, िर आम्ही दोघे ियंकर िकेुने मरून जाण्यािा संिव आहे. 
माझा धनी डॉन चक्व्झोट याचं्याइिका दैववान् मी असणार नाही. िो जेव्हा जादभगार माँटेचसनोजच्या गुहेि 
गेला, िेव्हा त्याला स्विेःच्या घरापेक्षा अचधक सुखसोयी चमळाल्या. िेथे त्याच्या जेवणािी व्यवस्था होिी, 
त्यािा चबछाना घािलेला होिा आचण आनंददायक दृश्यापेक्षा दुसरे काही त्याला चदसि नव्हिे. पण मला 
येथे साप आचण बेडभक याचं्याचशवाय दुसरे काही चदसण्यािा संिव नाही. चकिी दुदैवी प्राणी आहे मी! माझ्या 
मभखयपणाच्या योजनामुंळे आचण लहरीमुळे माझी अवस्था काय झाली आहे? माझी हाडे पुढे सापडावीि अशी 
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परमेश्वरािी शुिेच्छा असली, िर या दुेःखी स्थानािभन िी हाडे उघडी, पाढंरी आचण गुळगुळीि अशी 
उिलली जािील–आचण त्याबरोबरि माझ्या गरीब चबिाऱ्या डॅपलिीही. त्या हाडावंरून िी कोणािी 
आहेि हे लोकानंा कळेल.  सँको पँझा आपल्या गाढवापासभन कधी दभर गेला नाही आचण िे गाढव सँको 
पँझापासभन दभर गेले नाही, असे ज्यानंा माहीि आहे, िे लोक िरी िी हाडे कोणािी आहेि हे ओळखिील. 
खरोखर आम्ही दोघे अिागी जीव आहोि, हे मी पुन्हा म्हणिो. आम्ही जर आमच्या घरी आमच्या 
चमत्रमंडळींमध्ये मरण पावलो असिो आचण आम्हाला कोणी फारशी मदि केली नसिी, िर चनदान 
आमच्यावर करुणा करणाऱ्यािंी आचण शवेटच्या श्वासािेवळेी आमिे डोळे चमटणाऱ्यािंी आम्हाला वाण 
पडली नसिी.” नंिर िो आपल्या गाढवाला उदे्दशभन म्हणाला, “अरे माझ्या चप्रय सोबत्या आचण दोस्िा, 
िुझ्या चवश्वासभ सेविेी परिफेड मी चकिी कंजभषपणाने केली आहे! मला क्षमा कर. या अपघािािभन 
आपल्याला मु्ि करण्यासाठी िभ दैवािी श्य चििकी मनोिावाने प्राथयना कर. मग मी िुझ्या मस्िकावर 
चवजयािा मुकुट िढचवण्यािे विन देिो. मग िुझा सन्मान राजकवीपेक्षाही अचधक होईल!” अशा प्रकारे 
सँकोने आपल्या दुदैवाबद्दल चवलाप केला. िो जे बोलला िे त्याच्या गाढवाने कान देऊन ऐकले पण एका 
शब्दानेही उत्तर चदले नाही. कारण त्यावेळी त्या चबिाऱ्या जीवाला सहन कराव ेलागणारे दुेःख आचण यािना 
फारि दारुण होत्या. 

 
अत्यंि चखन्न स्वराने सवय रात्रिर त्याने शोक केल्यानंिर व कुरकुर केल्यानंिर शवेटी चदवस 

उजाडला. चदवसाच्या प्रकाशाि सँकोिी अशी खात्री झाली की, कोणाच्या मदिीचशवाय आपण या 
खड्ड्ड्यािभन बाहेर पडणे अश्य आहे. कोणी िरी आपली हाक ऐकावी म्हणभन त्याने आपला घसा पुनेः 
साफ केला आचण िो जोराने ओरडला पण हाय! त्यािे सारे ओरडणे अरण्यरुदन ठरले! कारण, हाकेच्या 
अंिरावर िेथे कोणीही नव्हिे. आिा आपण ठार मेलो–गाडले गेलो असेि धरून िो िालला. त्याने 
डॅपलकडे नजर टाकली, िेव्हा िो जचमनीवर पाय िाणभन पडलेला चदसला. त्यािे िोंड दुेःखाने सुकलेले 
होिे. सँको त्याच्याकडे गेला आचण त्याला आपल्या पायावर उिे करण्यािा प्रयत्न त्याने केला. पुष्ट्कळ 
खटाटोप केल्यानंिर त्याच्या मदिीने िे जनावर शवेटी उिे राचहले, पण उिे राहण्यास िे समथय नव्हिे. 
नंिर त्याने आपल्या िामड्याच्या चपशवीिभन एक पाव काढला. (चििीही दुदयशा िशीि झाली होिी.) आचण 
िो त्याने गाढवाला चदला. काही कुरकुर न करिा त्याने िो खाल्ला. आपले बोलणे त्या जनावराला जणु 
काही कळि आहे असे समजभन सँको म्हणाला, “उपाशी राहभन दुेःख करण्यापेक्षा पोटिर खाऊन िे करणे 
िागंले.” शवेटी, त्याला त्या खड्ड्ड्याच्या एका बाजभस एक मोठे िोक चदसले. त्यािभन माणसाला वाकभ न 
रागंि जािा येईल इिके िे रंुद होिे. िो त्याच्याजवळ गेला आचण हािा–पायावर रागंि रागंि त्या 
खड्ड्ड्याच्या काठापयंि जाऊन पोहोिला. पुढे त्या खड्ड्ड्यािे िोंड अचधकाचधक रंुद होि गेलेले त्याला 
आढळले. त्या पोकळीच्या डो्यावर सभयय प्रकाशि असल्यामुळे िो िे सहज पाहभ शकला. हा शोध 
लावल्यानंिर िो आपल्या गाढवाकडे परि गेला. खणण्यािी कला माहीि असणाऱ्या माणसाप्रमाणे, त्याने 
एक दगड घेऊन त्या िोकािोविालिी मािी दभर करण्यास सुरुवाि केली. त्याने इिके पचरश्रम केले की, 
त्यामुळे त्याच्या सोबत्याला जाण्यास लौकरि वाट ियार झाली. नंिर गाढवाला लगामाने धरून त्याने 
हळभहळभ त्याला गुहेि नेले. दुसऱ्या बाजभस बाहेर पडण्याला काही वाट आहे का हे िो पाहभ लागला. काही 
वळेा त्याला अंधारािभन जाव े लागले आचण काही वेळा प्रकाशाचशवाय जाव े लागले, पण िीिीपासभन िो 
कधीि मु्ि राचहला नाही. िो स्विेःशी म्हणाला, “देव मला वािवो! माझे काळीज सशािे आहे. मला हे जे 
दुेःखदायक संकट वाटि आहे, िे माझा धनी डॉन चक्व्झोट यानंा दुर्ममळ साहसािे कृत्य वाटले असिे. 
त्यानंा या गुहा आचण उचकरडे संुदर उद्याने व वैिवशाली राजवाडे वाटले असिे आचण या अंधाऱ्या, अरंुद 
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गुहेिभन िागंल्या कुरणावर जाण्यािी आशा त्यानंी बाळगली असिी. पण मी दैवशभन्य, आधारशभन्य, 
हृदयशभन्य असा दुदैवी प्राणी आहे. एक पाऊल टाकले की मला वाटिे, मी या खड्ड्ड्यापेक्षा अचधक खोल 
खिि जाणार – आचण शवेटी कोठे जाणार हे मला माहीि नाही. दुदैव एकटे आले िर त्यािे स्वागि 
कराव.े” अशा िऱ्हेने िो शोक करीि आचण चनराशिेे उद्धगार काढीि पुढे िालला. दीड मलैाहभन अचधक दभर 
आपण गेलो असे त्याला वाटले. नंिर एखाद्या माळावर सभयोदयािा प्रकाश पडावा िस संचमश्र प्रकाश 
त्याला शवेटी चदसला. पण त्याला वाटले, दुसऱ्याि दुचनयेि जाण्यािा हा मागय असावा.  

 
पण येथे चसड् हॅमेट बेनेनगेली याने त्याला थोडा वळे सोडले आहे आचण िो डॉन चक्व्झोटकडे 

वळला आहे. डोन्ना रोिीगेझच्या कन्येिा अपमानकिा आचण आपण याचं्यामध्ये लौकरि सामना होणार या 
आशनेे िे आपल्या मनाि खभष होिे. ठरलेल्या चदवशी त्या कन्येवरील अन्याय दभर करण्यािा त्यानंी िंग 
बाधंला होिा.  

 
एके चदवशी सकाळी असे घडले की, लढ्यािी ियारी करण्यासाठी िे घोड्यावरून बाहेर पडले. 

आपले घोडे रोझेनाटं याच्यासह िे कवायि करीि असिाना एका खोल गुहेच्या काठावर त्यािें पाय टेकले. 
िे इिके पके्क की, डॉन चक्व्झोट यानंी आपले कौशल्य पणास लावले नसिे, िर िे त्या गुहेि नक्कीि पडले 
असिे. पण िे त्यािें संकट टळले. त्या गुहेि खाली न उिरिा चिच्या आंि काय आहे हे पहाण्यािा त्यानंा 
मोह झाला. म्हणभन इकडे चिकडे कहडभन िे त्या गुहेजवळ घोड्यावरून गेले. िेथे िे आपली चजज्ञासा िृप्ि 
करीि असिाना आचण गंिीरपणे कििन करीि असिाना, खालभन काही आवाज ऐकभ  येि आहे असे त्यानंा 
वाटले. िेव्हा िे कान देऊन ऐकभ  लागले. त्या गुहेिभन करुण स्वराने चनघालेले पुढील शब्द त्याचं्या कानी 
स्पष्टपणे पडले –”अरे ! वर कोणी आहे का? माझे शब्द ऐकणारा कोणी सज्जन चििन नाही का? 
राज्याचशवाय राज्यपाल असलेला एक अिागी, पापी माणभस जचमनीि चजविं गाडला जाि असिाना 
त्याच्यावर दया करणारा कोणी उदार चशलेदार ककवा सभ्य गृहस्थ िेथे नाही का?” आपण सँकोिा आवाज 
ऐकि आहोि अशी डॉन चक्व्झोट यािंी कल्पना झाली. त्यामुळे त्यानंा फार आियय वाटले. आपली 
चजज्ञासा अचधक िृप्ि करून घेण्यासाठी, आपला आवाज श्य चििका िढवभन, िे ओरडले, “खाली कोण 
आहे? गाऱ्हाणे कोण गाि आहे?” सँकोने उत्तर चदले, “अत्यंि दुदैवी सँको पँझाचशवाय दुसरे कोण असणार 
आचण दुसरे कोण दुेःख करणार? माझ्या पापामुळे आचण कमनचशबी भ्रमंिीमुळे मी बॅराटेचरया बेटािा 
राज्यपाल होिो आचण त्यापभवी ला मािंा येथील सुप्रचसद्ध चशलेदार डॉन कक्व्झोट यािंा सेवक होिो.”  

 
हे शब्द ऐकल्यामुळे डॉन चक्व्झोट यािें कौिुक चद्वगुचणि झाले आचण त्यािें आियय वाढले. त्यानंी 

िट कन् िकय  केला की, सँको मेला असावा आचण त्यािा आत्मा येथे प्रायचित्त घेि असावा. त्या कल्पनेने 
झपाटले गेल्यामुळे िे म्हणाले, “मी एक कॅथॉचलक स् रिन आहे. मी िुला कळकळीने चवनंिी करिो की, िभ 
कोण आहेस हे मला सागं, िभ जर एक दुेःखी आत्मा असशील िर िुझ्यासाठी मी काय कराव ेअशी िुझी 
इच्छा आहे िे मला सागं. या जगाि जे जे कोणी संत्रस्ि असिील त्यानंा मदि करणे व आधार देणे हा माझा 
व्यवसाय असल्यामुळे, परलोकािही ज्यानंा गरज असेल आचण जे स्विेःिा उद्धार स्विेः करू शकि 
नसिील त्यानंा मदि करणे आचण दुेःखमु्ि करणे हे माझे कियव्य आहे.” त्याने खालभन उत्तर चदले, 
“महाराज, माझ्याशी बोलणारे आपण माझे  धनी डॉन चक्व्झोट असाल हे खचिि. आपल्या आवाजावरून 
दुसरा कोणी माणभस बोलि नाही हे उघड आहे.” चशलेदारजींनी उत्तर चदले, “माझे नाव डॉन चक्व्झोट 
आहे. केवळ चजविं माणसानाि नव्हे िर मेलेल्या माणसानंाही त्याचं्या अडिणीच्या वळेी मदि करणे हे 
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माझे कियव्य आहे, असे मी समजिो. िभ माझे मन चवस्मयाने िरून टाकीि आहेस. म्हणभन िभ कोण आहेस, हे 
मला सागं. िभ जर माझा सेवक सँको पँझा असशील – मेलेला असशील – पण सैिानाच्या िावडीि 
सापडलेला नसशील – आचण ईश्वराच्या कृपेने ‘शुद्धीकरणाच्या’ लोकाि असशील, िर आपली ‘मािा’ व 
रोमन कॅथॉचलक ििय िभ सहन करीि असलेल्या यािनािभन िुला मु्ि करण्यास पभणय समथय आहे. िुझ्या 
विीने, माझ्या प्रचिष्ठेला धरून, मी चििी प्राथयना करीन. म्हणभन िभ कोण आहेस हे मला लौकर सागं. िल, 
पुढे िल.” याला प्रचिसाद आला. “आपण सागंाल त्यािी शपथ घेऊन मी सागंिो की, मी आपला सेवक 
सँको पँझा आहे आचण मी माझ्या आयुष्ट्याि कधीि मेलेलो नाही. मी माझे राज्य सोडिाि – त्यािी कारणे 
आपल्याला सागंण्यास मला आिा सवड नाही – गेल्या रात्री दुदैवाने मी या गुहेि पडलो. येथे अजभन मी 
आहे आचण माझ्याबरोबर डॅपल आहे. िो मला खोटे बोलभ  देणार नाही. मी म्हणिो यािा आणखी पुरावा 
म्हणजे िो येथे आहे.” पुढे असे िमत्काचरक घडले की, आपला मालक काय म्हणि आहे हे जणु काही 
समजल्यामुळे, त्याच्या पुराव्याला पाकठबा देण्यासाठी िे गाढव इि्या मोठमोठ्याने ओरडभ  लागले की, 
त्याच्या आवाजाने िी सारी गुहा पुन्हा चननादभ लागली. डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “योग्य साक्षीदार! त्यािे 
ओरडणे मला माहीि आहे – जणभ काही मी त्यािा जनकि आहे. सँको, िुझा आवाजही मला माहीि आहे. 
िभ माझा खरा सेवक आहेस हे मी जाणिो. म्हणभन िेथेि थाबं. मी चकल्ल्यावर जािो – िो जवळि आहे 
आचण िेथभन काही माणसे आणिो, म्हणजे या खड्ड्ड्यािभन वर येण्यास िी िुला मदि करिील. िुझ्या 
पािकानंी िुला या खड्ड्ड्याि लोटले आहे हे चनेःसंशय.”  सँको म्हणाला, “महाराज, घाई करा आचण श्य 
चिि्या जलदीने परि या अशी माझी चवनंिी आहे. कारण येथे चजवंि पुरले जाण्याच्या यािना मी यापुढे 
सहन करू शकि नाही. ियाने मी येथे मरि आहे.” 

 
डॉन चक्व्झोट अत्यंि वेगाने चकल्ल्याकडे गेले आचण त्यानंी ड्यभक व डिेस यानंा सँकोच्या 

अपघािािा वृिािं चनवदेन केला. त्यािे त्यानंा मोठे आियय वाटले. कोणाच्या स्मरणाि नसेल अशा वळेी 
खोदलेल्या त्या गुहेच्या िोंडाि िो सहज पडला असावा अशी त्यानंी कल्पना केली. पण त्यानंा मोठे आियय 
वाटले िे यािे की, िो परि आल्यािी आपल्याला बािमी चमळण्यापभवीि त्याने राज्यत्याग केला.  

 
साराशं, त्यानंी आपल्या सेवकाबरोबर दोरखंड वगैरे साधने त्याला वर काढण्यासाठी पाठचवली. 

शवेटी पुष्ट्कळ त्रास सोसल्यावर व खभप श्रम केल्यावर, िो व त्यािा डॅपल दोघेही त्या अंधाऱ्या खड्ड्ड्यािभन 
सभययप्रकाशािा पभणय उपिोग घेण्यासाठी वर आले. त्यावेळी जवळि उिा असलेला एक चवद्वान, त्याला वर 
येिाना पाहभन, म्हणाला, “अशाि रीिीने सारे वाईट राज्यपाल आपल्या राज्यािभन वर आले पाचहजेि. या 
खोल दरीिभन हा अिागी जीव वर उिलभन आणला आहे आचण िो चफक्कट, अधयपोटी उपाशी, आचण माझ्या 
कल्पनेप्रमाणे, चखशाि एकही नाणे नसलेला असा आहे.” सँको, म्हणाला, “िल्या कनदका, ऐक. मला 
चमळालेल्या बेटािे राज्य मी आठ–दहा चदवस करीि होिो, त्या सवयकाळी माझे पोट फ्ि एकदाि िरि 
असे. वैद्यानंी माझा छळवाद माडंला, वैऱ्यानंी मला पायाखाली िुडचवले आचण माझी हाडे मोडली.  लाि 
घेण्याला ककवा न्यायाने चमळणाराही पैसा घेण्याला मला सवडि नव्हिी. या सवय गोष्ठीिा चविार केला 
असिाना मला असे वाटिे की, या रीिीने मी राज्यािभन बाहेर येणे योग्य नव्हिे. पण माणभस योजना करिो 
आचण ईश्वर चनराशा करिो. आपणा सवांच्या दृष्टीने उत्तम काय आहे, हे ईश्वराला उत्तम समजिे. जसा 
काळ येईल िसा आपण पत्करला पाचहजे आचण आपल्या नचशबी जे येईल िे स्वीकारले पाचहजे. हे पाणी मी 
आणखी चपणार नाही, असे कोणाही माणसाने म्हणभ नये. पुष्ट्कळ माणसे आपल्या कोंबडीिी अंडी 
चपकण्यापभवी चपलािंा चहशबे करीि असिाि. जेव्हा त्यानंा डुकरािे मासं चमळण्यािी आशा असिे, िेव्हा 
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त्यानंा फुटलेली हाडे चमळिाि. माझ्या मनाि काय आहे, हे ईश्वराला माहीि आहे. मी पुष्ट्कळ बोलभ  शकेन, 
पण आिा अचधक बोलि नाही.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, िभ स्विेःला त्रास करून घेऊ नकोस. दुसरी माणसे काय म्हणिील 

यािा िभ चविार करू नकोस, केलास िर िुला काहीि कायय करिा येणार नाही. आपले मन स्वच्छ असले 
म्हणजे झाले–मग जग हवे िे बोलो–त्याला िसे बोलण्यािी सवयि आहे. वाऱ्याला बाधंभन ठेवण्याइिकेि 
कनदकाच्या चजिा बाधंभन ठेवणे कठीण आहे. एखादा राज्यपाल आपल्या राज्यािभन गबर होऊन परि आला, 
िर लोक म्हणिाि, याने जनिेला लुटले–ओरबाडले, उलट िो गरीब होऊन परि आला िर िे म्हणिाि, 
हा चरकामटेकडा मभखय आहे–नालायक कारिारी आहे.” सँको म्हणाला, “िे मला उथळ मभखय म्हणभन 
माझ्यावर हल्ला करिील हे खचिि. पण मला िोर–लुटारू कोणी म्हणणार नाहीि. त्या शब्दािंा मला 
चिटकारा आहे. िे शब्द मला साऱ्या जगाने लावले िर मी त्यािा चधक्कार करीन.” 

 
अशा िऱ्हेने त्यािंा संवाद िालला असिाना मुलािंा आचण चरकामटेकड्यािंा जमाव त्यािेंिोविी 

गोळा झाला. शवेटी िे चकल्ल्यावर जाऊन पोहोिले. चशलेदार व सेवक यािंी वाट पहाि ड्यभक व डिेस 
सज्ज्याि उिे होिे. आपले गाढव िबेल्याि गेले आहे आचण त्याला िारा पाणी चमळाला आहे, हे पाहीपयंि 
सँको ड्यभकला िेटण्यास वर जाणार नव्हिा. िो म्हणाला, “या गरीब जनावराला काल रात्री त्या 
मुक्कासमाि फार दुेःख िोगाव ेलागले.” त्यािी व्यवस्था करून िो ड्यभक व डिेस याचं्याकडे गेला आचण 
गुडघे टेकभ न त्यानंा म्हणाला, “महाराज आचण महाराणीसाहेब, आपली इच्छा आचण मजी होिी म्हणभन, मी 
बरॅाटेचरया या आपल्या बेटािे राज्य करण्यासाठी गेलो. त्याला माझ्या गुणापेक्षा आपला िलेपणाि अचधक 
कारण आहे. मी त्या बेटाि नागव्याने प्रवशे केला आचण नागव्यानेि त्या बेटािभन बाहेर आलो. मी काही 
कमावले नाही की गमावले नाही. मी िेथे राज्य िागंले केले की वाईट केले, हे सागंणारी माणसे फार दभर 
नाहीि. त्यािंी मजी असल्यास त्यानंी सागंाव.े माझ्यापेक्षा िीि िागंली सागंभ शकिील. मी संशयास्पद 
प्रकरणे सोडचवली, कायद्याच्या खटल्यािंा चनकाल चदला, पण सवय वळे मी िकेुने मरण्यास ियार होिो. 
त्या बेटावरील राज्यपालािंा खास वैद्य चटटीफ्युरािा डॉ. पेिो रेचझओ यािी िशी इच्छा होिी. रात्रीच्या 
वळेी शत्रभ आमच्या उरावर बसले आचण त्यानंी आमच्यावर मोठे संकट आणले. माझ्या शस्त्राच्या सामर्थयाने 
त्या शत्रभवर चवजय चमळाला आचण आपण संकटािभन मु्ि झालो, असे त्या बेटािील लोक म्हणिाि. िे जर 
खरे बोलि असिील िर ईश्वर त्यािंी िरिराट करो. थोड्याि म्हणजे, त्या अवधीि, शासनाच्या 
उद्योगाि ज्या ज्या कििा येिाि आचण िार सहन कराव ेलागिाि, त्या सवांिा अनुिव मी घेिला. त्यावरून 
िे ओझे मला असह्य आहे असे मला आढळभन आले. राज्यकिा म्हणभन माझी मभिी कधीि घडचवली गेली 
नाही. गुंिागुंिीच्या कारिाराि ढवळाढवळ करण्याइिका मी िलाख नाही. म्हणभन राज्याने मला 
सोडण्यापभवी राज्य सोडण्यािा मी चनिय केला. आचण त्याप्रमाणे काल सकाळी मी िे बेट सोडले. मी त्या 
बेटाि ज्या रस्त्याने, ज्या घराजवळभन आचण त्यावरील ज्या छपराजवळभन मी गेलो, त्याि मागाने मी बाहेर 
पडलो. उसने पैसे कोणाकडभन मी मुळीि माचगिले नाहीि आचण आपत्तीच्या वळेी उपयोगी पडाविे म्हणभन 
मी पैसे साठचवलेही नाहीि. खरे म्हणजे पुष्ट्कळ उपयु्ि हुकभ म सोडण्यािा माझा चविार होिा, पण िे 
पाळले जाणार नाहीि अशा ियाने मी िे सोडले नाहीि. हुकभ म पाळले गेले नाहीि िर िे करणे काय अन् न 
करणे काय–दोन्ही सारखेि. मी पभवी साचंगिल्याप्रमाणे माझ्या डॅपलचशवाय दुसऱ्या कोणालाही बरोबर न 
घेिा मी त्या बेटािभन बाहेर आलो आचण गुहेि पडलो– खभप खाली गेलो. आज सकाळी सभयाच्या प्रकाशाि 
मला बाहेर जाण्यािा मागय चदसला. िो सोपा नव्हिी. माझे धनी डॉन चक्व्झोट यानंा माझ्या मदिीस 
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ईश्वराने पाठचवले नसिे िर मी िेथेि कल्पािंापयंि राचहलो असिो. पण ड्यभकसाहेब चन डिेसराणीसाहेब, 
हा आपला राज्यपाल सँको पँझा पुन्हा येथे आलो आहे. दहा चदवसाचं्या राज्यकारिारामुळे िो असा धडा 
चशकला आहे की, एका बेटािाि काय पण सवय चवश्वािा राज्यपाल होण्यासाठी गविािी काडीसुद्धा देऊ 
नये. आपण मला इिके बोलभ  चदले िेव्हा मी आपल्या हािािे िुंबन घेऊन त्या राज्यािभन माझ्या जुन्या 
धन्याच्या सेवेकडे पुन्हा उडी घेिो. जेव्हा मुले बेडभकउडीिा खेळ खेळिाि िेव्हा म्हणिाि, “िभ उडी मार 
अन् मग मला मारू दे.” िसे माझे झाले आहे. माझ्या धन्याबरोबर मी मोठ्या िीिीने पाव खािो पण त्याने 
माझे पोट िरिे –मग िे गाजराने िरो की मासंाने िरो.” 

 
अशा प्रकारे सँकोने आपले लाबंलिक िाषण पुरे केले. िो आपल्या िाषणाि हजारो आिरट गोष्टी 

सागेंल असे िय डॉन चक्व्झोट यानंा एकसारखे वाटि होिे. पण त्याने थोड्याि आपले िाषण आटोपले 
हे पाहभन त्यानंी मनािल्या मनाि देवािे आिार मानले. ड्यभकने सँकोला चमठी मारली अन् िे म्हणाले,”िुम्ही 
इि्या लौकर राज्य सोडले यािे मला अत्यंि दुेःख वाटिे. यापेक्षा कमी त्रासािा आचण अचधक फायद्यािा 
दुसरा काही उद्योग मी िुम्हाला देईन.” डिेसनेही िसाि पे्रमळपणा दाखचवला आचण आपल्या सेवकानंा 
हुकभ म सोडला, “यानंा फार दुखापिी झाल्या आहेि आचण त्यािें मन अस्वस्थ झाले आहे, िरी त्यानंा 
कशािीही उणीव पडभ  देऊ नका.” 
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प्रकरि ५६ 
 

प्रौढा डोन्ना रोणिगेझच्या कन्येच्या समथणनाथण  
ला माांचा येथील डॉन णिक्झोट आणि हुजऱ्या टोणसलॉस  

याांच्यामिील अलौणकक व अकारि सांग्राम 
 
सँकोच्या राज्यकारिाराच्या नाटकािंील हा अंक िागंला रंगला गेला, याबद्दल ड्यभक व डिेस 

यानंा खेद वाटला नाही. त्याि चदवशी आलेल्या कारिाऱ्याने, राज्यपालाने आपल्या कारिारामध्ये काय 
काय केले व म्हटले, यािा खडान् खडा आचण स्पष्ट वृत्तािं त्यानंा चनवदेन केला. िसे करिाना त्याने सँकोिे 
प्रत्यक्ष शब्द उच्चारले आचण सँकोने उच्चारलेले अक्षरन् अक्षर त्याने म्हणभन दाखचवले. शवेटी बेटावरील 
हल्ल्यािे वणयन करून सँकोच्या घाबरगुंडीिे व राज्य–त्यागािे चित्रण त्याने केले. त्यामुळे झालेली 
करमणभक त्यानंा मानवण्यासारखीि होिी.  

 
आिा या इचिहासाि असे साचंगिलेले आहे की, संघषािा चनयोचजि चदवस आला, िेव्हा आपला 

हुजऱ्या टोचसलॉस याला डॉन चक्व्झोट यानंा कसे कजकाव ेआचण िरीही त्यानंा घायाळ करू नये व ठार 
मारू नये याच्या जरूर त्या सवय सभिना देण्यास ड्यभक चवसरला नाही. त्यासाठी त्याने असे हुकभ म सोडले 
की, िाल्यािे पोलादी फाळ काढभन घ्याविे. डॉन चक्व्झोट यानंा त्याने समजावभन साचंगिले की, “ज्या 
चिस्िी धमाचवषयी िुम्हाला मोठा आदरिाव वाटिो, त्याला अशा संघषामुळे प्रचिस्पध्यांिे जीव धो्याि 
याविे हे मंजभर नाही. माझ्या प्रदेशाि दं्वद्वयुद्ध खेळभ चदले म्हणजे पुरे. आपल्या पचवत्र धमयसंस्थेच्या आजे्ञशी हे 
चवसंगि आहे. अशी आव्हाने देण्याला धमािा चवरोध आहे. म्हणभन आपण हे प्रकरण फार धसास लावभ नये, 
अशी माझी इच्छा आहे.” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “सवय गोष्टींिा चनणयय करण्यािी एकमेव सत्ता 
महाराजाचं्या हािी आहे. आपली आज्ञा पालन करणे एवढेि माझे कियव्य.”  

 
आिा िो ियंकर चदवस उगवला. संग्रामाच्या न्यायाधीशासाठी आचण चफयादी प्रौढा व चििी मुलगी 

याचं्यासाठी ड्यभकने एक प्रशस्ि िौथरा उिा करचवला होिा.  
 
सामन्यािा हा नवा व अजब प्रकार पाहण्यासाठी आसपासच्या साऱ्या गावािंभन आचण खेड्यािंभन 

असंय लोक गोळा झाले होिे. असा सामना पभवी कोणी पाचहलेला नव्हिा ककवा चजविं अथवा मेलेल्या 
माणसाने त्या मुलुखाि िो कधी ऐकलाही नव्हिा. िौथऱ्याच्या कठड्यापाशी प्रथम आला िो त्या मदैानािा 
लष्ट्करी अचधकारी. जचमनीिी पाहणी करण्यासाठी  िो आला होिा. कोणी काही खोडी केली नाही ना? 
ककवा सामनेवाल्यानंी अडखळभन पडावे म्हणभन गुप्ि िोके ककवा काही ्लुप्त्या केल्या नाहीि ना? हे 
पाहण्यासाठी िो िेथे कहडला. त्याच्यानंिर प्रौढा व चििी मुलगी आली. त्या आपापल्या जागी बसल्या. त्या 
अत्यंि शोकाकुल होत्या. त्यािें बुरखे त्याचं्या डोळ्यापयंि ओढलेले होिे आचण त्याचं्या छािीवर रुळि 
होिे. त्यामुळे त्याचं्या दुेःखािे मोठे प्रदशयन होि होिे. इि्याि त्या मदैानाच्या एका टोकाशी अचद्विीय वीर 
पुरुष ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट दाखल झाले. थोड्या वळेाने दुसऱ्या टोकाशी िो रुबाबदार हुजऱ्या 
टोचसलॉस, एका उमद्या घोड्यावर स्वार होऊन पुष्ट्कळ िुिाऱ्याचं्या आवाजाि, िेथे प्रवशे करिा झाला. 
त्यावळेी प्रत्यक्ष परृ्थवी थरथरा कापभ लागली. त्याच्या चशरस्त्राणािी नाकपट्टी खाली होिी आचण िो 
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िकिकीि चिलखिासह नखचशखािं सशस्त्र होिा. त्यािा चपसवानंी पीडलेला घोडा फ्रीसलँडच्या 
पैदाशीिा चदसि होिा. त्याच्या प्रत्येक टापेपाशी बरीि लोकर होिी. िो पराक्रमी प्रचिस्पधी पुढे 
सरसावला. त्याला त्यािा धनी ड्यभक याने िागंले पढचवले होिे. “ला मािंा येथील शभर डॉन चक्व्झोट 
याचं्याशी कसे वागाव े – काही झाले िरी त्यािें प्राण वािचवलेि पाचहजेि – म्हणजे िुझ्या पचहल्या 
सामन्याि िुला धक्का बसणार नाही. िभ त्याचं्यावर सरळ हल्ला केलास िर, िो प्राणघािक ठरेल.” इत्यादी 
उपदेश ड्यभकने त्याला केला. टोचसलॉसने कठड्यािोविी एक िक्कर मारली आचण शवेटी त्या दोन 
चस्त्रयाचं्या अगदी समोर िो थाबंला. त्याला लग्नासाठी मागणी घालणाऱ्या त्या मुलीकडे त्याने वक्र नजरेने 
पाचहले. नंिर त्या लष्ट्करी अचधकाऱ्याने डॉन चक्व्झोट यानंा बोलावले आचण टोचसलॉसच्या समक्ष त्या 
मायलेकींना चविारले, “िुमिा हक्क शाबीि करण्यािा अचधकार ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट यानंा आहे 
ना? िुमच्या या कैवाऱ्यािे यशापयश िुम्ही आपले मानाल ना?” त्यानंी ‘होय’ म्हटले आचण “िे आमच्या 
विीने जे जे काही करिील िे आम्ही िागंले व कायदेशीर मानभ.” असे साचंगिले. 

 
एवढ्याि ड्यभक व डिेस सज्जाि बसले. िो सज्जा त्या कठड्याच्या वर होिा. त्या कठड्यािोविी 

पे्रक्षकािंा मोठा थवा बसला होिा. पभवी कधी न पाचहलेला िो आवशेपभणय संग्राम पाहण्यासाठी सवयजण 
उत्सुक होिे. संग्रामाच्या अटी अशा होत्या – डॉन चक्व्झोट चवजयी झाले िर त्याचं्या प्रचिस्पध्याने डोन्ना 
रोचिगेझच्या कन्येशी चववाह करावा, पण चशलेदारजी परािभि झाले िर त्या चवजेत्याला आपल्या विनािभन 
मु्ि कराव.े त्याने चिला कोणिीही नुकसानिरपाई देण्यािे कारण नाही. नंिर त्या दोघानंी दं्वद्वयुद्धास 
जेथभन प्रारंि करावयािा, त्या जागेवर त्या लष्ट्करी अचधकाऱ्याने त्या दोघानंा आणभन ठेवले. जचमनीिा 
फायदा दोघानंाही सारखाि चमळावा अशा बेिाने त्याने त्यािंी स्थाने ठरचवली होिी. कोणाच्याही डोळ्यावर 
ऊन येऊ नये, अशी व्यवस्था त्याने केली होिी.  

 
आचण आिा नगारे वाजभ लागले. िुिाऱ्याचं्या ललकाऱ्यानंी सारे आकाश चननादभन गेले. त्या 

योद्धध्याचं्या पायाखालील जमीन हादरू लागली. असंय पे्रक्षकािी अंिेःकरणे उत्कंचठि झाली. काहींना 
िीचि वाटभ  लागली, िर काहीजण या लढ्यािा बरा–वाईट पचरणाम काय होिो यािी वाट पाहाि बसले. 
डॉन चक्व्झोट मनोिावाने ईश्वराला आचण टोबोसोच्या लेडी डल्सीचनयाला शरण गेले आचण लढ्यािा 
इशारा प्रत्यक्ष केव्हा चदला जािो यािी वाट पहाि उिे राचहले. पण त्या हुजऱ्याच्या मनाि दुसरेि चविार 
िालले होिे. िे कशासंबंधी होिे, हे मी आिा आपल्याला सागंणार आहे.  

 
आपल्या वैचरणीकडे पहाि असिाना त्याला असे वाटले की, आपण आपल्या साऱ्या आयुष्ट्याि 

पाचहलेल्या चस्त्रयामंध्ये ही अत्यंि संुदर आहे. जग ज्याला ‘मदन’ असे नाव देिे, त्या चिमण्या व आंधळ्या 
चिरंदाजाने त्याच्यावर आपला बाण सोडला. एखाद्या हुजऱ्याच्या हृदयावर जय चमळचवण्यािही त्याला 
आनंद वाटिो. कोणाला चदसि नसिाना िो त्या हुजऱ्याजवळ गुपिुप गेला आचण त्या चबिाऱ्या हुजऱ्यािे 
हृदय त्याने आरपार िेदभन टाकले. त्या खोडसाळ मुलाला िे सहज श्य होिे. कारण, मदन अकज्य 
असिो आचण आपल्या इच्छेस येईल िेथे मोकळेपणाने आचण अि्यय गिीने जाण्या–येण्यास िो समथय 
असिो. म्हणभन िुमच्या लक्षाि येईल की, जेव्हा युद्धािा इशारा चदला गेला, िेव्हा हा हुजऱ्या परमानंदाि 
चनमग्न होिा आचण आपल्या संुदर वैचरणीच्या सौंदयाच्या चविाराने बेिान झालेला होिा. त्यामुळे िुिारीच्या 
ललकारीकडे त्यािे लक्ष गेले नाही. त्याच्या अगदी उलट स्स्थिी डॉन चक्व्झोट यािंी होिी. िुिारीिा 
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आवाज कानी पडिाि त्यानंी आपल्या घोड्याला टाि मारली आचण रोचझनाटं नेईल चिि्या त्वरेेने 
आपल्या शत्रभकडे धाव घेिली.  

 
िे युद्धास सुरुवाि करणार असे पाहिाि त्यािंा िला सेवक सँको पँझा मोठ्याने ओरडला, “ईश्वर 

आपल्याला वाट दाखवो! आपण चशलेदारीिा िुरा आचण गािा आहा. आपल्या बाजभस न्याय आहे, म्हणभन 
ईश्वर आपल्याला जय देईल.” डॉन चक्व्झोट आपल्यावर िालभन येि आहेि हे टोचसलॉसने पाचहले. पण 
त्यािेंशी सामना  देण्यासाठी पचवत्रा घेण्याऐवजी, िी जागा न सोडिा त्याने त्या लष्ट्करी अचधकाऱ्याला 
श्य चिि्या मोठ्या स्वराि पािारण केले. त्याला काय हवे आहे हे पाहण्यासाठी िो अचधकारी 
त्यािेजवळ गेला. िेव्हा टोचसलॉस त्याला म्हणाला, “मी त्या पलीकडच्या िरुण मुलीशी लग्न कराव ेककवा 
येथभन चनघभन जाव े या अटीवर हे दं्वद्व–युद्ध खेळले जाि आहे ना?” अचधकाऱ्याने उत्तर चदले, “होय.” 
हुजऱ्या म्हणाला, “मी जर हे दं्वद्वयुद्ध करण्यास पुढे सरसावलो िर माझ्या बुद्धीवर िार पडल्यासारखा मला 
वाटेल आचण मला पुष्ट्कळ गोष्टींिा जाब द्यावा लागेल, यािी मला जाणीव आहे. म्हणभन मी परािभि झालो हे 
मान्य करिो आचण याि क्षणी त्या युविीशी लग्न करण्यािे कबभल करिो.”  

 
अचधकाऱ्याला नवल वाटले. ड्यभकच्या त्या साऱ्या कारस्थानािी माचहिी त्याला होिी. त्यामुळे 

हुजऱ्याच्या अकस्ल्पि कबुलीमुळे िो फार गोंधळभन गेला. त्याला काय उत्तर द्यावे हे त्याला कळेना. उलट, 
आपला प्रचिस्पधी बिावाच्या पचवत्र्याि उिा नाही असे पाहभन डॉन चक्व्झोट मध्येि थाबंले. दं्वद्वयुद्धािा 
कारिार का थाबंला, यािी काहीि कल्पना ड्यभकला करिा येईना. पण त्या अचधकाऱ्याने त्याला हुजऱ्यािे 
म्हणणे साचंगिल्यावर ड्यभकला मोठे आियय वाटले आचण िो फार संिापला. मध्यंिरी, टोचसलॉस हा डोन्ना 
रोचिगेझकडे जाऊन म्हणाला, “बाईसाहेब, मी आपल्या मुलीशी लग्न करण्यास राजी आहे. त्यासाठी 
कोटय–किेऱ्या करण्यािी ककवा दं्वदे्व खेळण्यािी काही गरज नाही. कोणािेही शरीर आचण जीव धो्याि न 
घािला मी हे सारे प्रकरण शािंिेने चमटवभ इस्च्छिो.” हे ऐकभ न शभर डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “असे जर 
असेल, िर मी माझ्या विनािभन मु्ि होि आहे. देवािे नाव घेऊन त्यानंा लग्न करू द्या. ईश्वर त्यानंा 
आशीवाद व आनंद देवो.” त्याि वळेी ड्यभक त्या युद्धिभमीवर आला आचण टोचसलॉसला म्हणाला, 
“चशलेदारजी, िुम्ही लढा न करिाि शरण गेला हे खरे आहे काय? हे मला सागंा. आपल्या चित्र्या 
स्विावाच्या पे्ररणेने िुम्ही या युविीशी लग्न करण्यािे ठरचवले आहे काय?” टोचसलॉसने उत्तर चदले, 
“होय, महाराजानंी अनुज्ञा चदली िर िसे होईल.” सँको म्हणाला, “खुशाल लग्न करा. िोि सवाि 
शहाणपणािा मागय आहे. कारण, म्हण अशी आहे, ‘उंदराला जे चमळेल िे त्याने माजंराला द्याव े आचण 
कटकटीिभन सुटाव!े” िोपयंि टोचसलॉसने आपले चशरस्त्राण मोकळे करण्यास सुरुवाि केली. िे लौकर 
काढण्यास मदि करण्यासाठी कोणी यावे, अशी हाक त्याने चदली. त्या शसस्त्र वेषाने िो इिका गुदमरून 
गेला होिा की, िो श्वासोच्छवास करू शकि नव्हिा. िेव्हा इिरानंी अत्यंि त्वरेने त्यािे चशरस्त्राण काढभन 
घेिले. मग त्या हुजऱ्यािे िोंड सवांना स्वच्छपणे चदसभ लागले. िे पाहिाि प्रौढा रोचिगेझ व चििी मुलगी 
दोघीही ककिाळल्या, “लबाड, लबाड! माझ्या कायदेशीर नवऱ्यािे सोंग घेऊन हा टोचसलॉस – ड्यभकिा 
हुजऱ्या – येथे आला आहे. देवाने आचण राजाने आम्हाला न्याय द्यावा. दे्वष व चवश्वासघाि यािें हे कृत्य 
आम्ही सहन करू शकि नाही.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “चस्त्रयानंो, िुम्ही स्विेःला त्रास करून घेऊ नका. 
या प्रकरणाि दे्वष नाही आचण चवश्वासघािही नाही. आचण जर असेल, िर त्यािा दोष ड्यभककडे नाही. 
माझा छळ करणारे दुष्ट बुद्धीिे माचंत्रक हेि खरे चवश्वासघािकी आहेि. या युद्धामुळे मला जी कीर्मि 
चमळाली असिी, चििा मत्सर वाटभन त्यानंी माझ्या प्रचिस्पध्यािे िोंड बदलभन टाकले. हा ड्यभकिा हुजऱ्या 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

आहे, हे िुम्ही पाहिाि.” नंिर त्या मुलीकडे वळभन िे म्हणाले, “बाळे, माझा सल्ला ऐक. माझ्या शत्रभंनी–
माचंत्रकानंी–नीिपणा दाखचवला असला िरी िभ त्याच्याशी लग्न कर. कारण, आपला पिी म्हणभन िभ 
ज्याच्यावर हक्क सागंिेस, िोि हा माणभस आहे, अशी ग्वाही मी देिो.”  

 
ड्यभकने हे बोलणे ऐकले. िो रागावला होिा िरी त्याच्या साऱ्या रागािे चवसजयन हास्याि झाले. 

त्याला आपले हसभ दाबिा येईना. िो म्हणाला, “महान् डॉन चक्व्झोट याचं्यावर दररोज इिके असामान्य 
अनथय कोसळि आहेि की, हा माणभस माझ्या हुजऱ्यासारखा चदसि असला िरी, िो िसा नाही असे 
मानण्याकडे माझ्या मनािा कल होि आहे. पण आपल्या समाधानासाठी आपण हे लग्न एक पधंरवडा पुढे 
ढकलभ या. त्या काळाि, आपणा सवांना गोंधळाि टाकणाऱ्या या माणसाला प््या  बदंोबस्िाि ठेवभ या. 
कदाचि्  त्या काळानंिर िो आपले पचहले स्वरूप पुनेः धारण करील. कारण, त्या खोडसाळ माचंत्रकािंा 
थोर डॉन चक्व्झोटचवषयीिा दे्वष फार काळ चटकभ न राहणार नाही हे चनेःसंशय. अशा लबाड्यािंा आचण 
रूपािंरािंा काहीि उपयोग होि नाही असे त्यानंा कळभन येईल.” सँको म्हणाला, “महाराज, आपल्याला 
वाटिे चिि्या लौकर हे सैिानािे ियंकर दभि थकणार नाहीि. जेथे माझ्या धन्यािा प्रश्न असेल िेथे िे 
कोणालाही कोणिेही रूप देिाि आचण याला त्याच्यासारखे व त्याला याच्यासारखे बदलिाि. माझ्या 
धन्याने ज्याच्यावर जय चमळचवला, त्या ‘दपयणयु्ि चशलेदारािे.’ रूप थोड्याि काळापभवी त्यानंी आमच्या 
एका चमत्राच्या स्वरूपासारखे केले. आमच्या खेड्यािील पचंडि समॅ्सन कँरॅस्को यािे रूप त्याला चदले. 
आमिी स्वाचमनी–टोबोसोिी लेडी डल्सीचनया–चहच्यावर जादभ करून चिला त्यानंी एका साध्या खेडवळ 
िरुणीिे रूप चदले. म्हणभन मला असे खात्रीने वाटिे की, हा गमत्या माणभस हुजऱ्या म्हणभन मरेल आचण 
आपल्या सवय आयुष्ट्याि हुजऱ्या म्हणभनि जगेल.” िी मुलगी म्हणाली, “ठीक आहे. िो कोणीही असो. 
त्याला जर मी पाचहजे असेन, िर मला िो पाचहजे आहे. मी त्यािे आिार मानले पाचहजेि. कारण, चशष्ट 
माणसािी टाकलेली बाई होण्यापेक्षा हुजऱ्यािी बायको होणे मला आवडेल. चशवाय ज्याने मला फसचवले 
िोही काही सभ्य माणभस नव्हिा.” 

 
साराशं, एकंदर प्रकरणािा चनष्ट्कषय असा झाला की, टोचसलॉसला बंधनाि ठेवावे आचण त्याच्या 

रूपािंरािे काय होिे हे पहाव.े सवानुमिे डॉन चक्व्झोट चवजेिे झाल्यािी घोषणा झाली. नंिर लोक चनघभन 
गेले. त्यापंैकी पुष्ट्कळजण चखन्न झाले होिे. कारण, त्यािंी करमणभक करण्यासाठी सामनेवाल्यानंी 
एकमेकािें िुकडे केले नव्हिे. िरुणाचं्या जमावाला अशी  सवय लागलेली होिी की, एखाद्या माणसाला 
फाशी जािाना पाहाण्यासाठी आपण आलो असलो आचण ज्याच्यावर अन्याय झाला त्याने ककवा मचॅजस्रेटने 
त्याला क्षमा केली, िर पे्रक्षकानंा दुेःख व्हाव.े सारा जमाव पागंल्यानंिर ड्यभक व डिेस हे डॉन चक्व्झोटसह 
आपल्या चकल्ल्याि गेले. टोचसलॉसला पकडभन बदंीवासाि ठेवण्याि आले. या साऱ्या प्रकरणािा शवेट, या 
ना त्या प्रकारे, चववाहाि होणार हे पाहभन डोन्ना रोचिगेझ व चििी कन्या यानंा मोठा आनंद झाला. चववाहाच्या 
आशनेे टोचसलॉसिे मन खुशालभन गेले. 
 

⊡ ⊡ 
  



 

 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ५७ 
 

डॉन णिक्झोट याांनी ड्यूकचा णनरोप कसा घेतला  
आणि डचेसची चतुर व चवचाल दासी आल्ल्टणसडोरा  

व डॉन णिक्झोट याांच्यामध्ये काय घडले  
त्याचा वृत्ाांत 

 
चकल्ल्यािील आपल्या आळशी जीवनािा चनरोप घेण्यािी वळे आिा आली आहे असे डॉन चक्व्झोट 

यानंा वाटले. िे चशलेदार असल्यामुळे त्या चकल्ल्याच्या स्वामीने व स्वाचमनीने त्याचं्या करमणुकीसाठी नाना 
िऱ्हेिे मोहकारी करमणुकीिे प्रकार आचण िमिमीि खाद्यपदाथय यािंा पाहुणिार त्यानंा केला होिा. पण 
आपल्या इंचद्रयािंी िभक िृप्ि करण्यासाठी आपण िेथे स्विेःला कोंडभन घेणे, हा महान दोष आहे, असे त्यानंा 
वाटले. आपल्या चक्रयाशील व्यवसायाशी अत्यंि चवसंगि असलेला जीवनक्रम आपण िेथे घालचवल्याबद्दल 
आपल्याला ईश्वरापुढे खडखडीि जाब द्यावा लागेल, असाही चविार त्याचं्या मनाि आला. म्हणभन एके 
चदवशी त्यानंी आपल्या िावना ड्यभक व डिेस यानंा कळचवल्या आचण िेथभन जाण्यािी परवानगी देण्यािी 
चवनंिी केली. त्यानंा सोडण्यास िे उियिा अत्यंि नाखभष चदसले पण त्यानंी केलेल्या आजयवानंा अखेरीस िे 
दोघे शरण गेले. डिेसने सँकोला त्याच्या बायकोिी पते्र चदली. िी कोणी वािली, िेव्हा त्याने िी ऐकली 
आचण ऐकिा ऐकिा िो रडभ  लागला आचण म्हणाला, “माझ्या बढिीमुळे माझी बायको प्रिंड आशानंी िट्ट 
फुगली होिी. पण शवेटी चिला या पचरस्स्थिीशी िोंड द्याव े लागेल असे कोणाला वाटले असेल? िभक 
िागचवण्यासाठी चन मोडकी हाडे शोधण्यासाठी माझा धनी ‘ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट’ याच्यामागे मला 
पुन्हा रखडि जाव े लागेल असे िरी कोणास वाटले असेल? पण टेरेसाने डिेसकडे ओक फळे पाठवभन 
आपल्याला शोिेसे वियन केले हे पाहभन मला आनंद वाटिो. चिने िी फळे पाठचवली नसिी, िर िी एक 
घाणेरडी, बेइमान, डुकरीण ठरली असिी आचण चिला पाहभन माझे डोके चफरले असिे–िणाणले असिे. 
त्या फळािंी िेट ही लाि आहे असे कोणीही माणभस म्हणभ शकणार नाही, यािा मला संिोष वाटिो. कारण 
चिने िी िेट पाठचवण्यापभवीि मला राज्य चमळाले होिे. ज्याचं्यावर कोणी कृपा करिो त्यानंी, लहानशा 
िेटीच्या रूपाने का होईना, कृिज्ञिा व्य्ि करणे योग्य असिे. साराशं, मी माझ्या राज्याि नागवा गेलो 
आचण त्यािभन नागवा बाहेर पडलो. त्यािप्रमाणे माझे हृदय शाबभि ठेवभन माझ्या समाधानासाठी मी असे म्हणभ 
शकेन की, मी या दुचनयेि नागवा आलो आचण अजभन नागवाि आहे. मी काही कमावले नाही की गमावले 
नाही. ही काही मामुली गोष्ट नाही, हे मी िुम्हाला सागंिो.” िेथभन चनघण्यािे वेळी सँकोच्या िावना अशा 
होत्या. 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी ड्यभक व डिेस यािंा चनरोप रात्रीि गंिीरपणाने घेिला होिा. म्हणभन दुसरे 

चदवशी सकाळी त्यानंी आपली खोली सोडली आचण सशस्त्र वषेाि िे अंगणाि येऊन दाखल झाले. िोहो 
बाजभंच्या गलॅऱ्यामंध्ये त्यावेळी घरािील माणसानंी गदी केली. त्यानंा चनरोप देण्यासाठी ड्यभक व डिेस 
हेसुद्धा िेथे आले. सँको आपल्या डॅपलवर बसला होिा आचण िो अत्यंि उत्साही व आनंदी चदसि होिा. 
त्याच्याबरोबर त्यािा अंगरखा, त्यािी चपशवी आचण त्यािे खाद्यपदाथय होिे. चरफाल्डीिे सोंग घेणाऱ्या 
कारिाऱ्याने त्यािा खिय िागचवण्यासाठी सोन्यािे दोनश े क्राऊन असलेली थैली त्याला चदली. त्यावळेी 
डॉन चक्व्झोट यानंा हे माहीि नव्हिे. आिा िे बाहेर पडणार म्हणभन प्रत्येकजण त्याचं्याकडे पहाि असिाना 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

अकस्माि चमचश्कल व ििुर आस्ल्टचसडोरा, डिेसच्या इिर दासींमधभन व नोकरामंधभन, बाहेर पडली आचण 
करुण स्वराने त्यानंा उदे्दशभन पुढील िालिलाऊ गीि म्हणभ लागली – 
 

नकली णनरोप 
 

१ 
 
“थाबंा, चनष्ठुर डॉन, िालिे होऊ नका, ककवा घोड्याला टाि देऊ नका, कारण िुम्ही घोड्याला 
देिा िो प्रत्येक इशारा मला खोलपयंि टोििो ! 
 
एकाद्या लोणी लावलेल्या रोटीिी ककवा नागड्या उघड्या साळभिी िुम्ही अपेक्षा 
करीि नाही; मी िर, हाय! जणु कोकरू आहे, पण पे्रम करिे राक्षचशणीसारखी. 
व्हीनस चन डायना याचं्याजवळ डोंगराि वा झाडीि उिी राचहली असेल अशा 
कोणाही िरुणीसारया धडधाकट पोरीला िुम्ही फसवलेि नी आिा सोडीि आहा. 
चवश्वासघािकी चपशाच्चा ! अप्सरा मैत्री करीि असिा ज्या अथी िभ चिला 
ईचनअससारखी उडवभन लाविोस, त्याअथी जा, कुजि पड नी मर, 
बरॅॅबसॅ िोराबरोबर पापलोकाि चशजवभन िाजभन िळभन घे आपल्याला. 
 

२ 
 
चबिाऱ्या लहानग्या पक्ष्यािा नाजुक घास पजं्याि धरून उडणाऱ्या 
वखवखलेल्या घारीसारखी िरारी मारून िभ जािो आहेस. 
पाढंऱ्या–काळ्या –चनळ्या आचण चवचित्र रंगाचं्या पायािंभन  
पट्टीिे बदं आचण रात्रीच्या िीन टोप्या याचं्यासह माझ्या हृदयाि िभ लभट करिोस. 
दोन हजार चवव्हळणी आचण उष्ट्ण चनश्वास िुझ्या खोगीराखाली 
कोंबले आहेि, त्यािल्या एकानेही जळत्या डाबंरासारखी प्रािीन 
इचक्रओम नगरी जाळभन टाकली असिी. चवश्वासघािकी चपशाच्चा , 
अप्सरा मैत्री करीि असिा ज्याअथी ईचनअससारखी िभ चिला उडवभन  
लावीि आहेस त्याअथी जा कुजि पड नी मर, बरॅॅबॅस िोराबरोबर 
पापलोकाि चशजवभन, िाजभन, िळभन घे आपल्याला. 
 

३ 
 
िुझ्या चवट्या कािंीपाशी िुझ्या सँकोिे दोंद खेकड्यासारखे 
आंबभन जावो, चन त्या चिला जादुगाराच्या शापािभन सोडवण्यासाठी 
िो आपल्या पुष्ट कुल्ल्यावंर कधीही फटके मारून न घेवो. 
साऱ्या अपमानािे चन संशयािें ओरखडे िुझ्या त्या गबाळ गावंढीवर 
िरे पाडोि, आचण िुझ्या दुष्ट्कृत्याखािर िाबंरलेल्या नी िटे्ट 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

पडलेल्या िेहऱ्यापासभन चििी कधी सुटका न होवो. िाग्यािा  
शाप िुझ्या साऱ्या साहसाि जास्िि चबघाड आणो, िुझ्या हषािा 
खेद करो, िुझ्या बढाया चनरथयक करो, िुझ्या आशािें हसे करो.  
ज्याअथी चवश्वासघािकी चपशाच्चा, अप्सरा मतै्री करीि असिा  
ईचनअससारखी िभ चिला उडवभन लावीि आहेस त्या अथी  
जा, कुजि पड नी मर, बरॅॅबसॅ िोराबरोबर पापलोकाि  
चशजवभन िाजभन िळभन घे आपल्याला. 
 

४ 
 
कुत्र्यासारखा लपि छपि, अज्ञािपणे डोंगरदऱ्यािभन रखडि 
जाव ेलागो िुला–स्पेनपासभन कँलेपयंि, उस्कपासभन 
वले्सपयंि चन वाटेि क्रभ सािे दशयनही न होवो. सटकण्याि 
िभ जर इिका िपळ आहेस, चन संपत्तीिी आशा करिोस, िर 
मग पोरीच्या अिावी नुसिी बठैक हलवलीस 
िरी िुमान घालवभन बसशील. िुझ्या पायािी कुरुपे दुखोि, 
मग िाकभ ने हाडापयंि कापभन घे. दािदुखी िुला सिावो 
की जबडा उपटला िरी िी न थाबंो. ज्याअथी चवश्वासघािकी 
चपशाच्चा, अप्सरा मतै्री करीि असिा ईचनअससारखी िभ चिला 
उडवभन देिोस, त्या अथी जा, कुजि पड चन मर, बरॅॅबसॅ िोराबरोबर 
पापलोकाि चशजवभन, िाजभन, िळभन घे आपल्याला.” 
 
अशा प्रकारे आस्ल्टचसडोराने आपला संिाप व्य्ि केला. डॉन चक्व्झोट सवय वळे चिच्याकडे 

गंिीरपणे पहाि होिे पण त्यानंी एका शब्दाने चिला उत्तर चदले नाही. सँकोकडे वळभन िे म्हणाले, “चप्रय 
सँको, िुझ्या पभवयजािें स्मरण करून मी िुला सत्य सागंण्यािी चवनंिी करिो. या पे्रमवडे्या दासीच्या टोप्या 
ककवा बदं िुझ्याजवळ आहेि काय हे सागं.” सँको म्हणाला, “रात्री घालावयाच्या िीन टोप्या माझ्याजवळ 
आहेि. पण पायाला बाधंावयाच्या बदंासंंबधंी मला िदं्रावरील माणसाहभन अचधक माचहिी नाही.” 
आस्ल्टचसडोराच्या या िेष्टेिे काहीि ज्ञान नसल्यामुळे, चिने केलेला हा अचिरेक पाहभन डिेसला नवल 
वाटले. त्या दासीिा स्विाव चमस्ष्ट्कल व मजेदार आहे, हे चिला माहीि होिे. िरी चिला चिच्या या 
वागण्यािे आियय वाटले. त्या थटे्टने ड्यभक खभष झाले आचण िी थट्टा पुढे िालचवण्यािा त्यानंी चनिय केला. 
म्हणभन िे डॉन चक्व्झोट यानंा उदे्दशभन म्हणाले, “चशलेदारमहाशय, खरोखर मी आपल्याला सागंिो की, 
माझ्या चकल्ल्याि आपल्याला इिका सादर पाहुणिार चमळाला असिाना आपण, दोन बदं सोडले िरी, 
िीन टोप्या पळवभन न्याव्याि–येथे हजर असलेल्या या दासीच्या मालकीिे सामान िुम्ही िोरून न्यावे, या 
गोष्टीिी मी गय करणार नाही. सभ्य गृहस्थाला शोिणारे हे वियन नव्हे. आपल्याला जगाि ज्या िाचरत्र्याने 
रहावयािे आहे, त्याला धरून हे वियन नाही. म्हणभन िुम्ही चििे बदं परि करा. नाही िर मी िुम्हाला 
प्राणघेण्या सामन्यािे आव्हान देिो. िुमच्या दुष्टमचि माचंत्रकानी माझ्या नोकरािा िेहरा जसा पालटभन 
टाकला िसा िे माझाही िेहरा पालटिील, अशी िीिी मनाि न बाळगिा मी िुम्हाला हे आव्हान देि आहे.” 

 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “महाराज, आपण मजवर पुष्ट्कळ उपकार केले आहेि आचण त्याबद्दल मी 
आपली ऋणी आहे. आपल्यासारया सुचवयाि माणसावर मी माझी िलवार उगारू लागलो िर ईश्वराने 
त्याला प्रचिबंध करावा. महाराज, त्या टोप्या परि करावयास मी लावीन. कारण त्या आपल्याजळ आहेि 
असे सँको मला सागंि आहे. पण बदं परि करणे अश्य आहे, कारण त्याच्याजवळ ककवा माझ्याजवळ िे 
नाहीि. आपल्या या दासीने आपले सामानसुमान काळजीपभवयक िपासभन पाचहले िर चिला िे सापडिील 
असे मी खात्रीने सागंिो. महाराज, मी कधीही िोर नव्हिो. ईश्वराने माझा अव्हेर केला नाही िर, माझ्या 
हािभन असा नीि गुन्हा कधीही होणार नाही. आपल्या लक्ष्याि हे आले असेल की, पे्रमाि पडलेल्या 
स्त्रीप्रमाणे ही दासी बोलि आहे आचण मी ज्या बाबिीि चनष्ट्पाप आहे, त्यािा आरोप मजवर करीि आहे. 
चिच्या हा लहानशा सभडबुद्धीबद्दल चििी ककवा आपली क्षमा मी मागण्यािी काहीि गरज नाही. माझी 
आपल्याला एवढीि चवनंिी आहे की, आपण माझ्याचवषयी िागंले मि बाळगावे आचण येथभन जाण्यास मला 
पुनेः एकदा परवागी द्यावी.” 

 
डिेस म्हणाली, “उदात्त पुरुषा, मी चनरोप देिे. ईश्वर आपला जीवनक्रम अशा चदशनेे िालवो की 

त्यामुळे आपल्या पराक्रमाच्या शुिवािा ऐकभ न आम्हाला नेहमी  धन्य वाटाव.े आिा िुम्ही जा. देव िुमिा 
पाठीराखा असो. कारण, चजिका अचधक काळ िुम्ही येथे थाबंाल, चिि्या िुमच्याकडे चनरखभन पाहणाऱ्या 
दासींच्या हृदयािील ज्वाला िडकिील. या अचविारी िरुण मुलीिी मी िागंलीि हजेरी घेईन. त्यामुळे 
िावी काळाि िी एका शब्दाने ककवा नजरेने वाईट वागणार नाही.” आस्ल्टचसडोरा म्हणाली, “हे पराक्रमी 
डॉन चक्व्झोटा, आणखी एका शब्दाने मी आपल्याला चवनंिी करिे आचण िुम्ही माझे बदं िोरले असे 
म्हटल्याबद्दल क्षमा मागिे. िे बदं माझ्या पायावर आहेि असे मला चविारािंी चदसभन येि आहे. परंिु त्यावळेी 
माझे चविार इकडे-चिकडे िरकटि होिे. गाढवावर बसलेला हा जो खेडवळ माणभस आपल्या गाढवािा 
शोध करीि होिा, िो मला फार आवडला.” सँको म्हणाला, “काय म्हणिा? िुम्ही मला काय समजिा? 
िोरीिा माल लपवभन ठेवणारा मी आहे, असे समजिा की काय? छे िसे मुळीि नाही. िसा मी असिो िर 
मला माझ्या राज्याि पुष्ट्कळ संधी चमळाल्या असत्या.” 

 
नंिर डॉन चक्व्झोट यानंी आपले मस्िक लवचवले आचण ड्यभक, डिेस व इिर सवय मंडळी यानंा 

नम्रपणे अचिवादन केले. नंिर त्यानंी रोचझनाटंला पुढे िालचवले. त्याचं्यापाठोपाठ सँको डॅपलवरून गेला. 
चकल्ला सोडभन त्यानंी सरॅॅगोस्सािी वाट धरली. 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि ५८ 
 

डॉन णिक्झोटवर साहसी प्रसांगाांनी किी गदी केली  
आणि त्यामुळे एकमेकाांच्या पायावर पाय टाकून 

 ते कसे आले, याचा वृत्ाांत 
 
मोकळ्या शिेािील हवा डॉन चक्व्झोट यानंी पोटाि घेिली आचण आस्ल्टचसडोराच्या पे्रमाच्या 

िाळ्यािभन िे मु्ि झाले. िेव्हा त्यानंा वाटले, ‘आिा आपण मभळपदावर आलो–आपल्या अंिेःकरणािील 
चशलेदारीिी वृत्ती पुनेः जागृि झाली आहे.’ सँकोकडे वळभन िे म्हणाले, “चमत्रा सँको, परमेश्वराने 
मानवजािीवर ज्या अमोल देणग्यािंा वषाव केला आहे, त्यापंैकी स्वािंत्र्य ही देणगी अमोल आहे. िभगिाि 
ककवा सागराच्या अंियामी जी िाडंारे लपलेली आहेि, त्यापंैकी कशािीही िुलना स्वािंत्र्याशी करिा येणार 
नाही. स्वािंत्र्यासाठी माणसाने आपले प्राण आचण आपली प्रचिष्ठा संकटाि घालावी–नव्हे, घािली पाचहजे. 
बचंदवास ही मानवाला सहन न करिा येण्यासारखी महान आपत्ती होय. चप्रय सँको, मी िुला हे सागंि आहे 
यािे कारण, आपल्याला त्या चकल्ल्याि मौज–मजा व चवपुल खाद्य–पेये चमळि होिी, हे िभ पाचहले आहेस. 
पण त्या िमिमीि मेजवानीमध्ये चन त्या मनोवधेक खाद्य–पदाथांमध्ये आचण बफाने थंड केलेल्या त्या 
मद्यामध्ये असिानाही मला परमावधीिी िभक लागल्यासारखे वाटि होिे. कारण, िे सवय माझ्या मालकीिे 
आहे असे समजभन मी त्यािा उपिोग मु्ि मनाने घेऊ शकि नव्हिो. आपल्याला चमळालेल्या उपकारािी 
योग्य िी फेड करण्यािे बंधन आपल्यावर असिे अन् त्यामुळे उदार मनाच्या माणसाला, आपण स्विंत्र 
आहो, असे वाटि नाही. ज्या माणसाला आपल्याला चमळालेल्या िाकरीबद्दल फ्ि ईश्वरालाि धन्यवाद 
द्याव े लागिाि िो खरा सुखी.” सँको म्हणाला, “आपण असले चकिीही संुदर संुदर शब्द बोलला, िरी 
ड्यभकच्या कारिाऱ्याने एका लहानशा थैलीि मला जे सोन्यािे दोनश ेक्राऊन चदले, त्याबद्दल आपण कृिज्ञ 
नसणे योग्य नाही. िे क्राऊन माझ्याजवळ आहेि आचण अडिणीच्या वळेी उपयोगी पडिील म्हणभन मी िे 
चजवािावाने जिन केले आहेि. कोणत्याही अपघािाि िे आपल्याला समाधान देऊ शकिील, म्हणभन मी िे 
माझ्या काळजाि जपभन ठेवले आहेि. चकल्ल्याि आपला बडेजाव झाला हे खरे, पण असे चकल्ले आपल्याला 
नेहमीि िेटण्यािा संिव नाही. आपल्याला िेटिील त्या चिकार खानावळी; िेथे आपल्या बरगड्या 
चखळचखळ्या होिील.” 

  
चशलेदारजी व सेवक अशा व इिर चवषयावंर बोलि बोलि िालले असिाना, मलै दीड मैल 

जािाि, त्यानंा दहा–बारा खेडवळ माणसे काही खाि बसलेली चदसली. एका कुरणाच्या मध्यिागी, 
चहरव्या गविावर, पसरलेल्या आपल्या अंगरयावर िे बसले होिे. त्याचं्याजवळि पुष्ट्कळ पाढंऱ्या िादरी 
एकमेकानंा लागभन पसरलेल्या चदसि होत्या. काही िरी झाकण्यासाठी त्या पसरलेल्या होत्या. डॉन 
चक्व्झोट त्या लोकाजंवळ गेले आचण अदबीने सलाम करून त्यानंी चविारले, “या कापडाखाली काय 
आहे?” त्यािील एकाने उत्तर चदले, “महाराज, त्या कोरलेल्या मभर्मि आहेि. आमच्या शहराि आम्ही 
स्थंचडल उिारीि आहो आचण त्यावर या मभर्मि बसवावयाच्या आहेि. त्या खराब होऊ नयेि म्हणभन आम्ही 
त्या झाकल्या आहेि, आचण त्या िगं पावभ नयेि म्हणभन आम्ही त्या आपल्या खादं्यावरून वाहभन नेि आहोि.” 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “आपली इच्छा असल्यास मी त्या मभर्मि आनंदाने पाहीन. आपण त्या ज्या काळजीने 
नेि आहा, त्यावरून त्या मोलाच्या कलाकृचि असाव्याि, असे वाटिे.” दुसरा म्हणाला, “अथाि! त्या 
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िशाि आहेि. नसल्या िर आमिी ियंकर फसवणभक झाली असे ठरेल. कारण, त्यामध्ये एकही मभर्मि अशी 
नाही की, चजच्यासाठी आम्हाला पन्नास ड्यभकॅट मोजाव ेलागले नाहीि. आचण मी थापाड्या नाही, हे आपण 
लक्षाि घ्याव.े थोडे थाबंा. म्हणजे िुम्हाला त्या मभर्मि स्विेःच्या डोळ्यानंी पहािा येिील.” 

 
असे म्हणभन त्या माणसाने आपले खाण्यािे पदाथय सोडभन िो आपल्या पायावर उिा राचहला आचण 

त्याने त्यािील एका मभिीवरील आच्छादन काढभन घेिले. िी मभर्मि घोड्यावर बसलेल्या सेंट जॉजयिी होिी. 
त्याच्या पायाखाली एक साप वटेोळे घालभन बसला होिा आचण त्या सापाच्या घशाि एक िाला खुपसलेला 
होिा. अशा चित्राि नेहमी चदसभन येणारा उग्रपणा त्या मभर्मिमध्ये चदसि होिा. साऱ्या मभिी कशा नव्या, 
नीटनेट्या आचण सोन्याच्या पत्र्याप्रमाणे  िकाकणाऱ्या होत्या. िी मभिी पाहभन डॉन चक्व्झोट म्हणाले, 
“धमययुद्धाि ककवा िियच्या सेनेि जे उत्तमोत्तम चशलेदार आजवर होऊन गेले, त्यापंैकी हा योद्धा आहे. त्यािे 
नाव डॉन सेंट जॉजय असे होिे. युविीिा असामान्य संरक्षक िो होिा. बरे, दुसरी मभर्मि कोणािी?” त्या 
माणसाने िी मभिी उघडली. िी अश्वारूढ सेंट मार्मटनिी होिी. िी पाहिाि डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “हा 
चशलेदारही एक साहसी स् रिन होिा.  िो चजिका पराक्रमी होिा त्याहभन अचधक उदार होिा. आचण सँको 
लक्षाि घे की, त्याने एका गरीबाला आपला अंगरखा फाडभन चदला- अधा चदला, कारण, िे चहवाळ्यािे 
चदवस होिे. नाही िर त्याने सबधं अंगरखा त्याला चदला असिा, इिका िो उदार होिा.” सँको म्हणाला, 
“खचिि, िसेि असेल, असे मी समजिो. पण माझा िकय  असा आहे की, ‘दान कराव े पण िागंले 
आपल्याजवळ ठेवभन घ्यावे, याला थोडेसे शहाणपण लागिे.’ या म्हणीप्रमाणे िो वागला असावा.” डॉन 
चक्व्झोट यानंी स्स्मि केले. चिसरी मभिी त्यानंी दाखवावी अशी इच्छा त्यानंी प्रदर्मशि केली. हािाि 
र्िबबंाळ समशरे घेिलेली आचण पायाने मभर लोकािंी डोकी िुडचवणाऱ्या अश्वारूढ स्पेनच्या पेरनिी िी 
मभिी होिी. िी पाहभन डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “खरोखर, हा एक चशलेदार आहे. जगिािा िो त्रािा, त्याच्या 
सेनेि दाखल होऊन िो लढला. डॉन सेंट जँगो, मटॅो मोरोझ ककवा मभर-हंिा डॉन सेंट जेम्स असे त्याला 
म्हणिाि. त्यावळेी परृ्थवीिलावर जे अत्यंि शौययशाली साधुसंि होिे आचण चशलेदारीिे नेिे होिे, त्यामंध्ये 
त्यािी गणना केली पाचहजे.” 

 
नंिर त्यानंी आणखी एक मभिी उघडली. सेंट पॉल आपल्या घोड्यावरून खाली पडि आहे, असे 

त्या मभिीि दाखचवले होिे. त्याच्या धमांिराच्या कथेि ज्या ज्या गोष्टी नेहमी साचंगिल्या जािाि, त्यािे 
दशयन त्या मभिीि घडि होिे. िी मभिी इिकी हुबेहभब चजविं िासि होिी की, स्वगािभन येणाऱ्या संदेशाला िो 
उत्तर देि आहे असे वाटि होिे. डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “एके काळी ििय–सेनेिा हा महान् शत्रभ होिा, पण 
पुढे िो महान् कैवारी बनला. िसा िियिा वाली कधी क्वचििि झाला असेल. िो आपल्या जीवनाि खरा 
चशलेदार होिा आचण मृत्यभि स्स्थिप्रज्ञ संि होिा. प्रिभच्या मळ्यािील िो एक कधी न दमणारा कामकरी 
होिा आचण चबगरज्यभंिा उपदेशक होिा. स्वगय ही त्यािी शाळा होिी आचण साक्षा्  चिस्ि हा त्यािा प्रिभ चन 
गुरू होिा.” आणखी काही मभिी नाहीि असे पाहभन, आपण पाचहलेल्या मभिी झाकभ न टाकाव्याि अने डॉन 
चक्व्झोट यानंी त्या माणसाना साचंगिले व म्हटले “िल्या दोस्िानंो, मभिीिे मला जे दशयन झाले, िो एक 
शुिशकुन आाहे, असे मानल्याचशवाय मला राहवि नाही. कारण, हे संि आचण हे चशलेदार माझ्याि 
व्यवसायािे–युद्धशास्त्रािे–आहेि.  त्याचं्या–माझ्या मध्ये एकि फरक आहे आचण िो म्हणजे िे संि होिे 
आचण पाचवत्र्याच्या–चशस्िीच्या चनयमानुसार िे लढले. पण मी पापी आहे आचण माणसासारखा लढि 
असिो. त्यानंी बळाने स्वगय चजकला–स्वगय बळानेि कजकिा येिो. पण हाय! माझ्या श्रमाच्या बळाने मला 
काय चमळिे हे मी अद्याप सागंभ शकि नाही. माझी स्वाचमनी टोबोसोिी डल्सीचनया आपल्या संकटािभन मु्ि 
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झाली असिी, िर माझ्या नचशबाि िागंला फरक पडला असिा आचण माझ्या बुद्धीि काही सुधारणा झाली 
असिी, मग आिापेक्षा अचधक िागंला मागय मी स्वीकारला असिा.” सँको म्हणाला, “ईश्वर िसे करो–मग 
सैिान चकिीही आग पाखडो.”  

 
डॉन चक्व्झोट यािंी आकृिी आचण संिाषण यामुळे िी सारी माणसे िचकि झाली, पण त्याचं्या 

संिाषणािा अथय काय, हे त्यानंा थोडेही कळले नाही. म्हणभन आपले जेवण आटोपल्यावर त्यानंी आपल्या 
मभर्मि घेिल्या आचण डॉन चक्व्झोट यािंा चनरोप घेऊन िे आपल्या प्रवासास पुढे चनघाले.  

 
जणभ काही आपल्या धन्याला यापभवी आपण कधी नीट ओळखलेि नाही, अशा िावनेने सँकोला 

त्याचं्याचवषयी परम आियय वाटले. या साऱ्या गोष्टी त्यानंा कशा माहीि आहेि, यािे नवल करीि िो 
राचहला. त्याचं्या चजिेच्या शेंड्यावर न खेळणारे असे कोणिेही साहसी कृत्य ककवा इचिहास जगाि नसेल 
असे त्याला वाटले आचण िो म्हणाला, “धनीसाहेब, खरोखर, आज जे काही घडले त्याला जर साहस 
म्हणावयािे असेल, िर आपल्या आजवरच्या साऱ्या संिारामध्ये आपण केलेल्या साहसी कृत्याि हे अत्यंि 
मधुर आचण आनंददायक आहे. यािभन आपण काहीही शारीचरक दुखापि न होिा सुखरूपपणे बाहेर पडलो 
आहोि. आपल्याला आपल्या शस्त्रानंा हािही घालावा लागला नाही आचण परृ्थवी आपल्या पे्रिानी दबली 
नाही. येथे आपण शाबभि आचण सुरचक्षि आहो–िहानिकेुिा त्रास नाही. हे सारे मी माझ्या डोळ्यानंी 
पाचहले. याबद्दल प्रिभिी प्रशशंा केली पाचहजे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िभ िागंले बोललास. पण मी िुला 
हे साचंगिले पाचहजे की , ऋिु आचण काळ हे सदैव सारखे नसिाि–त्यानंा चनरचनराळे वळण लागिे. 
गावंढळ लोक ज्यानंा िचवष्ट्ये आचण शकुन म्हणिाि, त्यानंा चनसगाि सयुस््िक कारण काही नसिे. 
शहाण्या लोकानी िे चनसगाशी केलेले सामने असेि मानले पाचहजे. असाि एखादा िोळा मभखय  सकाळच्या 
वळेी घराबाहेर पडिो आचण सेंट फ् रस्न्ससच्या  पचवत्र परंपरेिील एका चिक्षकुाला िेटिो. पण जणु काही 
गरूड ककवा कसहगरुड (चग्रचफन) दृष्टीस पडला असे समजभन िो पाठ वळचविो आचण घरी पळि सुटिो. 
दुसरा असाि एक पढिमभखय िादरीवर मीठ साडंिो आचण िे पाहभन खिभन जािो. जणु काही, अशा क्षदु्र व 
नगण्य घटनानंी िावी संकटािंी सभिना चनसगय देि असिो! खऱ्या धार्ममक व शहाण्या माणसाने ईश्वरी 
रहस्याि डोकावभन पाहण्यािा कधी प्रयत्न करू नये. स्स्कचपओ आस्फ् रकेि जेव्हा उिरला िेव्हा चकनाऱ्यावर 
िो अडखळला आचण पालथा पडला. त्याच्या सैचनकानंा िो अपशकुन वाटला पण जमीन घट्ट धरून िो 
ओरडला, ‘हे आस्फ् रके, मी िुला घट्ट धरले आहे. िभ माझ्या हािभन चनसटभन जाणार नाहीस.’ सँको, याि 
पद्धिीने मी हा एक अत्यंि आनंददायक योगायोग समजिो. त्यामुळे या मभिीिे दशयन मला झाले.” 

 
सँको म्हणाला, “मलाही िसेि वाटिे. पण स्पॅचनश लोक सेंट जेम्सला मभर हंिा असे म्हणि 

असिाि, युद्धािे वळेी मात्र ‘सेंट जॅगो, स्पेन बदं कर’ असे का म्हणिाि हे कळल्यास मला आनंद वाटेल. 
स्पेन खुले आहे काय? आचण म्हणभन िे बदं व्हावे अशी त्यािंी इच्छा असिे काय? त्या समारंिािा अथय 
आपण काय लाविा?” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “िभ एक अत्यंि साधािोळा माणभस आहेस. िुला हे 
माहीि असले पाचहजे की, जेव्हा स्पॅचनश लोकािंा मभर लोकाशंी चनवाणीिा लढा िालभ  होिा, िेव्हा ईश्वराने 
स्पेनला त्यािा त्रािा व चहिकिा म्हणभन रेड–क्रॉसिा हा बलाढ्य वीर चदला. म्हणभन आपल्या सवय लष्ट्करी 
संघषामध्ये िे त्याला आपला त्रािा म्हणभन आवाहन करिाि. पुष्ट्कळ वळेा िो स्विेः मभर पलटणीिी कत्तल 
करीि आहे, त्यानंा ठार मारीि आहे, त्यानंा अस्मानाि उडवीि आहे आचण पायाखाली िुडवभन त्यािंा 
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नायनाट करीि आहे, असे चदसभन आले आहे. यािी पुष्ट्कळ उदाहरणे स्पेनच्या अचधकृि इचिहासािभन मी 
िुला काढभन देऊ शकेन.” 

 
येथे सँकोने संवादािा सभर बदलला आचण िो म्हणाला, “महाराज, डिेसिी दासी अस्ल्टचसडोरा 

चहच्या उद्धटपणािे आियय वाटल्याचशवाय मला राहावि नाही. ज्याला लोक ‘मदन’ म्हणिाि, त्या 
खोडसाळ प्राण्याने चििा ियंकर छळ केला आचण चिच्या शरीराि चनदययपणे प्रवेश केला असे मी खात्रीने 
सागंिो. िो एक लहानसा, आंधळा व खोडकर मुलगा आहे असे लोक बोलिाि. पण िरीही िो काळाकुट्ट 
िरुण, झुरळासारखा पहाि, िुमच्या हृदयावर बदुंकीप्रमाणे नेमका नेम मारिो आचण त्यािा बाण आरपार 
जािो. पण मी असे ऐकले आहे की, मदनािे बाण कुमाचरकाचं्या नम्र आचण शािं वियनाने बोथटिाि आचण 
परि जािाि. पण या अस्ल्टचसडोराच्या हृदयावर त्या बाणािें टोक बोथट न होिा धारदार बनले असे 
चदसिे.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, िुझ्या हे लक्षाि आले पाचहजे की, पे्रम हे चववकेशभन्य असिे आचण 

त्यािी प्रचक्रया िकाच्या चनयमाि बसि नाही. िे मृत्यभसारखेि असिे –राजाचं्या उंि उंि राजवाड्याप्रमाणे 
धनगराचं्या खुज्या झोपड्यावंरही िे हल्ला करिे. जेव्हा मदन एखाद्या जीवािा पभणय िाबा घेिो, िेव्हा िो 
पचहली गोष्ट करिो िी ही की, सारी लाज–लज्जा आचण संकोि यानंा हद्दपार करिो. अस्ल्टचसटोराच्या 
अंिेःकरणािभन लाज–लज्जा चनघभन गेली असल्याने चिने आपल्या स्वैर वासना आत्मचवश्वासाने प्रगट केल्या. 
पण हाय! त्यामुळे माझे मन दयेपेक्षा संभ्रमाने िरून गेले.” सँको म्हणाला, “असे असेल िर, िुम्ही 
गोंधळल्यामुळे क्रभ र बनला. इिके पाषाणहृदयी आचण कृिघ्न आपण कसे झाला? त्या चबिाऱ्या जीवाने 
माझ्यावर पे्रम केले असिे िर, चिच्या पचहल्या शब्दासरशी मी चिच्याकडे धावि गेलो असिो आचण चििी 
सेवा करीि राचहलो असिो. पण आपले हृदय संगमरवरी आहे, आपली आिडी चपिळेिी आहेि आचण 
आपला जीव िुन्यािा (प्लॅस्टरिा ) आहे ! पण खरोखर मला हे कळि नाही की, त्या चिच्या या जीवाने 
आपल्यावर पे्रम कराव े आचण अशा प्रकारे मभखयपणाने वागाव े असे आपल्या अंगी चिला काय चदसले? 
िमकदार स्वरूप, िलाख हालिाल, रुबाबदार ढब, मधुर मुख – असे काही, चििे मन वधेभन घेणारे, 
आपल्या अंगी आहे काय? खरोखर, मी पुनेः पुनेः आपली मभिी, आपल्या पायाच्या नखापासभन िे आपल्या 
डो्यावरील झुप्याच्या केसापयंि, चनरखभन पहाि असिो. आपली मी खुशामि करीि नाही. पण सागंिो 
की, कोणीही पे्रमाि पडावे असे काही आपल्या अंगी असण्यापेक्षा कोणालाही िीिी वाटावी, असेि आपले 
स्वरूप आहे. पे्रम चनमाण करण्यािे प्रथम व प्रमुख साधन म्हणजे सौंदयय हे होय असे मी ऐकले आहे. पण 
त्यािा काहीि थागंपत्ता आपल्या अंगी नाही. म्हणभन ् या चबिारीिा जीव कशाने वधेला गेला यािी मला 
कल्पना येि नाही.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “सँको, हे लक्षाि घे की, सौंदयािे दोन प्रकार असिाि. एक 
आत्म्यािे आचण दुसरे शरीरािे. आत्म्यािे सौंदयय बुद्धीमध्ये, सद्धगुणामंध्ये, सन्मानामध्ये, सदािारामध्ये, 
औदायामध्ये आचण सुसंस्कारामध्ये असिे – आचण त्याचं्या द्वारेि िे प्रकट होि असिे. ज्यािी बाह्य आकृिी 
फारशी संुदर नसेल त्याच्या अंगी हे सारे गुण सापडणे श्य आहे. हे आत्म-सौंदयय – शरीर सौंदयय नव्हे–
जेव्हा पे्रमािा चवषय बनिे, िेव्हा त्या पे्रम–िावनेिे हल्ले अचधक ियंकर, आिययकारक आचण पचरणामकारक 
असिाि. सँको, मी देखणा नाही हे मला समजि असले िरी मी कुरूप नाही हेही मला समजिे. एखाद्या 
सज्जन माणसापाशी मी मघाशी साचंगिलेले मानचसक गुण असले आचण त्यािे रूप राक्षसी नसले, िर चविारी 
व्य्िीिे पे्रम संपादण्यािा त्याला पुरेसा हक्क आहे.”  
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अशा प्रकारे बोलि बोलि िे दोघे रस्त्यापासभन अगदी दभर एका अरण्याि गेले. आपण कोठे आहो हे 
लक्ष्याि येण्यापभवीि डॉन चक्व्झोट यानंा अकस्माि असे आढळभन आले की, झाडाझाडावर पसरलेल्या 
चहरव्या दोऱ्याच्या जाळ्याि आपण गुरफटले गेलो आहो. िे काय आहे यािी त्यानंा कल्पनाि करिा येईना. 
िे म्हणाले, “सँको, हे जाळ्यािेेःसंकट म्हणजे कल्पनेि येणार नाही असे अत्यंि अि्यय संकट आहे, हे 
चनचिि. मला छळणाऱ्या दुमयिी माचंत्रकािंा हा व्यभह नसेल िर मी मृत्यभ पत्करीन. आस्ल्टचसडोराच्या 
िाषणािा चधक्कार केला, त्यािा सभड उगचवण्यासाठीि मला पुढे जाऊ न देण्याकचरिा या जाळ्याि मला त्या 
माचंत्रकानी अडकचवले आहे. पण त्यानंी खभप लक्ष्याि ठेवाव ेकी केवळ चहरव्या दोऱ्यािंी ही जी जाळी आहेि, 
िी वज्रािी असिी आचण लोहाराचं्या मत्सरी देवाने व्हीनस व मासय (रोमन पे्रमदेविा व युद्धदेविा ) यानंा 
घािलेल्या बेड्यापेक्षा ही जाळी अचधक िक्कम  असिी, िरी मी िी, जणभ लव्हाळ्यािी ककवा िलम सुिािी 
असल्याप्रमाणे, लीलेने िोडली असिी.” असे म्हणभन मोठ्या आवशेाने चशलेदारजी पुढे चनघाले आचण िी 
जाळी िोडभन आपले शब्द खरे करण्यािा चनिय त्यानंी केला. पण त्यािक्षणी त्या झाडाआडभन दोन अत्यंि 
संुदर धनगचरणी पुढे वगेाने आल्या. त्याचं्या राहणीवरून त्या संुदर चदसि होत्या. त्यािें पोषाख जरिारी 
होिे. सभयाच्या सोनेरी चकरणाप्रमाणे, त्यािें कुरळे केस आकषयक चदसि होिे आचण िे त्याचं्या खादं्यापयंि 
रुळि होिे. त्याचं्या िवुयावर त्या केसाच्या बटा आलेल्या होत्या आचण त्या केसाि चहरवी–िाबंडी फुले 
गुंफलेली होिी. त्यािंी वये पधंरा वषांपेक्षा कमी नव्हिी आचण अठरा वषांपेक्षा अचधक नव्हिी. हे अकस्ल्पि 
दृश्य पाहभन सँकोिे डोळे चदपले आचण मन िचकि झाले. डॉन चक्व्झोट यानंाही मोठे आियय वाटले. फार 
काय, जगाकडे पहाि असलेला सभययही आपल्या पचरभ्रमणाि थोडा काळ थाबंला. काही काळ िेथे उत्कंठा 
आचण मौन यािें साम्राज्य पसरले. शवेटी एका धनगचरणीने आपले पोवळ्यासारखे ओठ उघडले आचण िी 
म्हणाली, “थाबंा महाराज, आम्ही आमिी करमणभक करण्यासाठी ही दोऱ्यािंी जाळी पसरली आहेि –
आपल्याला सिावण्यासाठी नव्हे. िी आपण िोडभ  नयेि अशी प्राथयना आहे. िी येथे का पसरली आहेि आचण  
आम्ही  कोण आहोि, यािी िौकशी आपण कदाचिि कराल, म्हणभन मी थोड्या शब्दाि आमिा सारा वृत्तािं 
सागंिे.  

 
“येथभन सुमारे सहा मैलावंर एक खेडे आहे. त्याि पुष्ट्कळ प्रचिचष्ठि आचण श्रीमंि लोक आहेि. 

त्यापंैकी काहीजणानंी एक मंडळ ियार केले आहे. त्याि सारे चमत्र आचण नािलग आहेि. िे सवयजण 
करमणुकीसाठी येथे येिाि. या िागाि हे स्थान अत्यंि आल्हाददायक आहे. म्हणभन आम्ही  येथे नवा 
आकाचडया चनमाण करण्यािे योजले आहे. िरुणानंी  धनगरािंा आचण िरुणींनी धनगचरणींिा वषे धारण 
केलेला आहे. आम्ही दोन ग्रामीण गीिे पाठ केलेली आहेि. एक आहे सुप्रचसद्ध गार्मकलॅसोिे आचण दुसरे 
आहे कॅमोन्सिे. िो सवयश्रेष्ठ पोिुयगीज कवी होऊन गेला. पण खरे म्हणजे आम्ही अजभन िी गीिे पाठ केली 
नाहीि. कारण आम्ही येथे कालि आलो. या सवय कुरणांना पाण्यािा पुरवठा करणाऱ्या एका मोठ्या 
ओढ्याच्या काठाजवळ असलेल्या या झाडाचं्या सावलीि आम्ही काही िंबभ उिारले. काही साध्या पक्ष्यानंा 
पकडण्यासाठी काल रात्री ही जाळी आम्ही पसरली, आमच्या हाकानंी त्याना या जाळ्याि पडण्यािा मोह 
होईल. महाराज, आपल्या संगिीिा लाि आम्हाला देण्यास आपण ियार असाल, िर आपले स्वागि 
पे्रमाने केले जाईल आचण आपला पाहुणिार थाटाने केला जाईल. कारण मोठ्या मजेि वेळ घालवावा आचण 
या स्थानापासभन औदासीन्याला हद्दपार करावे, असे आम्ही योजले आहे.”  

 
डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “हे संुदरी, िुझे म्हणणे खरे आहे. िुझ्या सौंदयाने मला जे आियय 

व कौिुक वाटले, त्यापेक्षा स्नान करीि असलेल्या डाएनाला पाहभन ॲ्टेनला अचधक वाटले नसेल. िुम्ही 
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करमणुकीिी जी योजना आखली आहे, चििी मी िारीफ करिो आचण मला त्याि सहिागी होण्यािे 
चनमंत्रण चदल्याबद्दल मी आपले आिार मानिो. आपली काही सेवा करणे माझ्या श्िीच्या आटो्याि 
असेल िर आपल्या आजे्ञिे पालन मी करीन ही खात्री आपण बाळगावी, असे अचिविन मी मी देिो. कारण 
माझा व्यवसाय कृिघ्निेच्या अगदी उलट आहे. सवांिे िले करावे– त्यािही िुमच्यासारया गुणी 
माणसाच्या आचण िुमच्या पचरस्स्थिीिील माणसािें िले कराव े हे माझे ध्येय आहे. त्यामुळे, ही जाळी 
अचखल िभिलावर पसरलेली असिी, िरी मी यािभन मागय काढभन नव्या जगाि गेलो असिो, पण िुम्हाला 
आनंद देणारा दोरािा लहान िुकडाही मी िोडला नसिा. माझे हे बोलणे िुम्हाला अचिशयो्िीि वाटेल 
पण त्यािे श्रेय आपण मला द्याव.े कारण आपल्याला अचिविन देणारा मी ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट 
आहे  – हे नाव आपल्या कानी कधी काळी पोहोिले असेल.” 

 
दुसरी धनगरीण म्हणाली, “वा ! चकिी चशकंदर नशीब आहे आपले! आपल्या पुढील या थोर 

माणसाकडे पहा. िो जगाि अत्यंि शभरवीर, प्रणयी आचण संिुष्ट असा माणभस आहे. त्याच्या पराक्रमािा 
इचिहास सध्या छापला गेला आहे आचण िो आपल्याला फसचवणारा नाही. िो मी वािला आहे. मी पैजेवर 
सागंिे की, त्याच्याबरोबर असलेला हा िला माणभस म्हणजे त्यािा सेवक सँको पँझा हा आहे. त्याच्याइिका 
चवनोदी प्राणी दुसरा कधी जन्मास आला नसेल.” सँको म्हणाला, “िुम्ही बरोबर ओळखले. आपण कल्पना 
केली िोि चवनोदी प्राणी आचण िोि सेवक मी आहे. आचण हे माझे स्वामी व धनी ला मािंा येथील डॉन 
चक्व्झोट हे आहेि. इचिहासाि त्यािें नाव आिा अमर झाले आहे.” दुसरी मुलगी म्हणाली, “अग, आपण 
त्यानंा येथे मुक्काम करण्यािी चवनंिी करू. आपल्या वचडलानंा आचण आपल्या िावानंा त्यामुळे फार आनंद 
वाटेल. िभ आिाि वणयन केलेल्या त्याचं्या शौयाचवषयी आचण गुणाचवषयी मी पुष्ट्कळ ऐकले आहे. चवशषे 
म्हणजे िे जगािील एक अत्यंि एकचनष्ठ चन चवश्वासभ चप्रयकर आहेि, असे लोक बोलिाि. त्याचं्या हृदय–
स्वाचमनीला टोबोसोिी डल्सीचनया असे म्हणिाि. स्पेनमधील सवय संुदर युविींमध्ये चिच्या सौंदयाला 
बचक्षस चमळण्यासारखे आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “आपले अप्रचिम लावण्य चिच्या कीिीच्या आड येि 
नसेल िर, मी म्हणेन, िे न्यायािेि आहे. पण संुदरींनो, मला येथे थाबंवभन घेण्यािा प्रयत्न िुम्ही करू नका 
अशी माझी चवनंिी आहे. माझ्या व्यवसायाच्या अटळ कियव्यामुळे एका जागी मला चवश्राचंि घेिा येि नाही.” 

 
इि्याि एका धनगचरणीिा िाऊ िेथे आला. त्यािा पोशाख धनगरासारखा होिा, पण िो त्या 

मुलींच्या पोशाखासारखाि िपकेबाज आचण मजेशीर होिा. त्या मुलींनी त्याला साचंगिले, “आमच्याबरोबर 
हे जे गृहस्थ िुला चदसि आहेि िे ला मािंा येथील शौययशाली डॉन चक्व्झोट होि. आचण िो दुसरा माणभस 
त्यािंा सेवक असभन त्यािे नाव सँको पँझा आहे. त्यािंा इचिहास िभ वािलेला आहेसि.” त्या शभर धनगराने 
चशलेदारजींना सलाम केला आचण आपल्या िंबभि येऊन आपल्या सहवासािा लाि देण्यािी इि्या 
कळकळीने चवनंिी केली की, िी मान्य करणे डॉन चक्व्झोट यानंा िाग पडले आचण िे त्याचं्याबरोबर गेले.  

 
याि सुमारास िी जाळी ओढभन घेण्याि आली. त्यामध्ये नाना िऱ्हेिे लहान लहान पक्षी सापडलेले. 

त्यानंा िे संकट टाळिा आले असिे. िेथे धनगराचं्या आचण धनगचरणींच्या मजेशीर पोशाखाि सुमारे िीस 
माणसे जमली होिी. त्या सवांना चशलेदारजींिा इचिहास अपचरचिि नव्हिा, म्हणभन त्यानंा खभप आनंद 
झाला. साराशं, त्यानंी त्यानंा आपल्या िंबभि नेले. िेथे स्वच्छ, सकस आचण िरपभर खाद्यपेये होिी. 
मेजवानीिील मानािी जागा त्यानंी चशलेदारजींना घ्यावयास लावली. सवयजण टेबलािोविी बसल्यावर 
चशलेदारजीकडे जो टक लावभन पहाि नव्हिा आचण त्याचं्या चवचित्र आकृिीिे आियय करीि नव्हिा, असा 
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एकही माणभस िेथे नव्हिा. शवेटी टेबलावरील िादर काढली गेली. डॉन चक्व्झोट, आपला आवाज 
िढवभन, मोठ्या गािंीयाने म्हणाले, “माणसाचं्या हािभन जी पापे होिाि, त्यामध्ये कृिघ्निेएवढे दुसरे मोठे 
पाप नाही, असे माझे मि आहे. गवय हे अचधक मोठे पाप आहे असे काही लोकानंा वाटिे. पण माझ्या 
चवधानाला आधार हा आहे की, कृिघ्न लोकानंी पापलोक िरलेला आहे असे लोक म्हणिाि. जेव्हापासभन 
मी माझी अक्कल वापरू लागलो, िेव्हापासभन मी कृिघ्निेिा गुन्हा टाळण्यािे आटोकाट प्रयत्न केले. मला 
ज्या स्वरूपाि इिराकडभन लाि चमळिाि, त्या स्वरूपाि मी त्यािंी परिफेड करू शकि नसलो, िरी योग्य 
िी परिफेड करण्यािा माझा इरादा असिो याि शकंा नाही. िी माझी परिफेड पुरेशी नसली िर मी 
माझ्यावरील उपकारािंी दखल श्य चिि्या जाहीरपणे घेिो. कारण, आपल्याला लािलेला पे्रमळपणा 
जो जाहीर करिो, िो श्य िर परि करण्यािा त्यािा स्विाव आहे असे त्यामुळे चदसभन येिे. जे कोणी 
काही देिाि त्याचं्यापेक्षा जे िे घेिाि, िे समान्यिेः कमी दजािे असिाि. सवांपेक्षा श्रेष्ठ असणारा परमात्मा 
आपल्यावर इि्या कृपाप्रसादािंा वषाव करिो की, इिर सवय उपकारकत्यांच्या आटो्यापलीकडिे िे 
असिाि. परमेश्वरािे आिार आपण चकिीही मानले िरी त्याच्या िलेपणाच्या मानाने िे कमीि पडिाि. 
िथाचप उपकृि माणसे उपकारािंी फेड करण्यास असमथय असली िर आपल्या हार्मदक इच्छानंी आचण 
सादर कृिज्ञिेच्या स्वािाचवक उद्धगारानंी आपली असमथयिा काही प्रमाणाि िरून काढिाि. येथे मला ज्या 
आदरिावाने वागचवण्याि आले, त्यामुळे माझी स्स्थिी िशी झाली आहे. मी आपल्या पे्रमळपणािा जो 
पाहुणिार घेिला त्याला योग्य असा प्रचिसाद देण्यास मी असमथय आहे. म्हणभन मी माझ्या किृयत्वाच्या 
लहानशा मयादेि जे श्य आहे, िे मी आपल्याला अपयण करीि आहे. िे म्हणजे सरॅॅगोसाला नेणाऱ्या 
रस्त्याच्या मध्यिागी सिि दोन चदवस मी असे जाहीर करीन की, माझी एकमेव हृदय–स्वाचमनी टोबोसोिी 
अप्रचिम डल्सीचनया चहिा एकटीिा अपवाद केला िर, धनगचरणीिा पोशाख केलेल्या या दोन िरुणी 
म्हणजे जगािील अत्यंि संुदर आचण शालीन अशा युविी आहेि. कोणालाही न दुखचविा मी असे बोलेन.” 

 
आपल्या धन्याच्या या आिाराच्या िाषणाकडे आिापयंि अत्यंि एकाग्रिेने कान देऊन ऐकि 

असलेल्या सँकोला आिा वाटले, आपणही आिा एखादा–दुसरा शब्द बोलणे योग्य होईल. िो म्हणाला, 
“हा माझा धनी वडेा आहे, असे शपथ घेऊन सागंण्याइिका उमयट माणभस साऱ्या दुचनयेि कोणी असभ शकेल 
काय? अहो सभ्य धनगरानंो, कृपा करून मला असे सागंा की, िुमच्या खेड्यािील एखादा िरी धमयगुरू 
चकिीही शहाणा चन पचंडि असला िरी–इिके संुदर िाषण करू शकेल काय? ककवा ज्याचं्या सामर्थयािी 
फारशी प्रचसद्धी झालेली नाही अशा चशलेदारापंैकी कोणी याचं्यासारखे पराक्रम करण्यािी ियारी दाखवील 
काय?” सँकोकडे वळभन आचण क्रोधाग्नीने जळणाऱ्या आपल्या डोळ्यानंी त्याच्याकडे पाहभन डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “सँको, ज्यािी  कधीही सुधारणा होणार नाही असा िभ मठ्ठ डो्यािा माणभस आहेस आचण मभखयपणा 
व दुष्टपणा यािंा अकय  आहेस चन त्याि मत्सरािाही बरािसा िाग आहे, असे न म्हणणारा कोणी प्राणी या 
जगाि असेल काय? अरे मभखा, माझ्या कायाि ढवळाढवळ करण्यास िुला कोणी साचंगिले आचण माझे 
मभखयपण ककवा शहाणपण बाहेर काढण्यािा उद्योग िभ का करीि आहेस? बदमाशा, आपली उद्धट जीि 
आवर! िभ काही उत्तर देऊ नकोस. जा आचण रोचझनाटंवर खोगीर नसल्यास िे घाल. मी जे करिो म्हटले 
िे मी ित्काळ करणार. अशा उदात्त चन न्याय्य कायाि मला चवरोध करण्यािे जे कोणी मनाि आणिील िे 
सवय कजकले जािील आचण उलथभन फेकले जािील हे िभ लक्ष्याि ठेव.” 

 
असे म्हणभन िे ित्काळ चनघाले. त्यावेळी त्यािंा आवशे ियंकर होिा आचण त्याचं्या िेहऱ्यार 

क्रोधाच्या लाटा उसळि होत्या. त्यामुळे त्या सवय मंडळींना आियय वाटले. या माणसाला वडेा म्हणाव ेकी 
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शहाणा म्हणाव ेहे त्यानंा कळेना. त्यानंी त्याचं्या मनावर असे ठसचवण्यािा प्रयत्न केला की, “आपण आपली 
आव्हाने बाजभस ठेवा. त्यािंा धोका आपण पत्करला नाही िरी आपल्या कृिज्ञ स्विावािी आम्हाला पुरेशी 
खात्री पटली आहे. िसेि आपल्या असंय पराक्रमािंा इचिहास आम्हाला िागंला माहीि आहे, म्हणभन 
आपल्या शौयािी खात्री आम्हाला पटचवण्यासाठी आपण नव े उदाहरण देण्यािी काहीि आवश्यकिा 
नाही.” पण या सवय बोलण्यािा उपयोग, त्यानंा आपल्या उदे्दशापासभन परावृत्त करण्यािे कामी, काहीि 
झाला नाही. म्हणभन िे रोचझनाटंवर स्वार झाले, त्यानंी आपली ढाल घट्ट धरली आचण आपला िाला हािाि 
पकडला. त्या चहरव्या लुसलुशीि कुरणापासभन फार दभर नसलेल्या राजमागाच्या मध्यावर िे जाऊन 
पोहोिले. त्याचं्यामागोमाग आपल्या डॅपलवर बसलेला सँको आचण िी सारी मेंढपाळ मंडळी चनघाली. 
चशलेदारजींच्या अि्यय व अचिरेकी चनियािा पचरणाम काय होिो हे पाहण्यास िे सवयजण उत्सुक होिे. 
आिा वीरपुरुष आपल्या पचवत्र्याि उिा राचहला आचण पुढील आव्हान देऊन िोविालिा सारा प्रदेश 
चननादवभ लागला –”अहो िुम्ही पायी ककवा घोड्यावरून जाणारे चशलेदार ककवा सेवक कोणीही असा. 
िुम्ही आिा ककवा यापुढील दोन चदवसाि या रस्त्याने जाणार असाल िर हे लक्ष्याि ठेवा की, ला मािंा 
येथील चशलेदार डॉन चक्व्झोट येथे मुक्काम करून उिे आहेि आचण असे आव्हान देि आहेि की, माझी 
हृदय–सम्राज्ञी टोबोसोिी लेडी डल्सीचनया चहला वगळले असिा या राईमध्ये आचण कुरणामध्ये राहणाऱ्या 
या दोन अप्सरा, सौंदयय व सौजन्य या दोन गुणािें बाबिीि, चवश्वािील सवय संुदरीना मागे सारण्यासारया 
आहेि. त्याच्या उलट ज्यािे मि असेल त्यानी माझ्यापुढे उिे रहावे. त्याच्या आगमनािी मी वाट पहाि 
आहे.” 

 
हे शब्द त्यानंी उच्च स्वराने दोनदा उच्चारले. पण दोन्ही वेळा िे वाया गेले. कारण कोणाही पराक्रमी 

पुरुषाने िे ऐकले नाहीि. पण त्यािंा जुना चमत्र म्हणजे दैव. िेि त्याचं्या साऱ्या घडामोडी घडवभन आणीि 
असे. त्या दैवानेि त्यानंा एक गंमिीिे दृश्य दाखचवले. हळभहळभ चशलेदारजींना चदसले की, हािाि िाले 
घेिलेले आचण अत्यंि वगेाने व चशस्िीने िाललेले असे पुष्ट्कळ लोक घोड्यावर बसभन त्या रस्त्याने जाि 
आहेि.  डॉन चक्व्झोट याचं्या हालिालीवर नजर ठेवणाऱ्या त्या मेंढपाळ मंडळींनी आपल्यापुढील धभळ 
उडवीि िाललेली ही पलटण पाचहली आचण संकटाच्या इि्या जवळ असणे सुरचक्षिपणािे नाही असे 
समजभन संकटाच्या टप्प्यापलीकडे िे गेले. सँको रोचझनाटंच्या पाठीमागे लपला. एकटे डॉन चक्व्झोट 
अदम्य धैयाने िेथे अढळपणे उिे राचहले. जेव्हा िे घोडेस्वार जवळ आले िेव्हा त्याचं्यापैकी एक म्होर्या 
चशलेदारजींना ओरडभन म्हणाला, “अरे अरे, रस्त्यािभन दभर हो, नाही िर फाशी जाशील. िुझ्या अंगाि काय 
सैिान संिारला आहे? अरे, दभर हो, नाही िर बलै िुला आपल्या पायाखाली िुडवभन िुझे िुकडे िुकडे 
करिील.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “अरे बदमाषानंो, िालिे व्हा. िुमच्या बैलािें मला काडीमात्र िय नाही. 
झरामा नदीच्या िीरावर पोसलेले िे अत्यंि उग्र बैल असले, िरी मला काय त्यािे? अरे कुत्र्यानो, िुम्ही 
सवयजण चमळभन असे कबभल करा की, मी आिा जी घोषणा केली िी खरी आहे. नाही िर माझ्याशी दोन हाि 
करण्यास चसद्ध व्हा.” 

 
उत्तर देण्याला त्या घोडेस्वाराचं्या म्होर्याला वळे नव्हिा आचण रस्त्यावरून दभर जाण्याला डॉन 

चक्व्झोट यानंाही, मनाि असले िरी, वळे नव्हिा. कारण रानटी बैलािंा कळप िाबडिोब त्याचं्या अंगावर 
धावभन आला. त्याचं्याबरोबर दुसऱ्या चकत्येक माणसाळलेल्या गाईही होत्या. दुसऱ्या चदवशी बलैािंी 
साठमारी करण्यासाठी एका गावाला जाऊन पोहोिणाऱ्या बैल–हा्यािंी आचण इिर लोकािंी एक मोठी 
टोळीही त्याच्यासह होिी. िेव्हा चशलेदारजी व सेवक, घोडा व माणभस या सवांना त्या बलैानंी अत्यंि 
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चनदययपणे आपल्या पायाखाली िुडचवले. सँको दुखापि होऊन पडला. डॉन चक्व्झोट सुन्न झाले, डॅपलला 
जखमा झाल्या आचण रोचझनाटंिी स्स्थिी अत्यंि शोिनीय झाली. असे झाले िरी त्या माणसािंा आचण 
जनावरािंा सारा िाडंा चनघभन गेल्यानंिर डॉन चक्व्झोट िाडकन् उठभन उिे राचहले. िोवर िे पभणयपणे 
शुद्धीवर आलेले नव्हिे. िरी पडि–धडपडि–अडखळि–पुन्हा उठि, श्य चिि्या वगेाने िे त्यािा 
पाठलाग करीि धावि सुटले आचण मोठ्याने ओरडले, “थाबंा, बदमाषानंो थाबंा. िुम्हा सवांिा चधक्कार मी 
एकटा चशलेदार करीि आहे. पळभन जाणाऱ्या शत्रभसाठी सोन्यािा पभल बाधंण्यािा खेळ मला आवडि नाही.” 
पण त्यानंी चकिीही जोरजोराने त्यािंा चधक्कार केला िरी वगेाने िालेले िे प्रवासी थाबंले नाहीि की त्यानंी 
आपली गिी कमी केली नाही. गुदस्िाच्या बफाकडे आिा िे जसे लक्ष देि नव्हिे, िसेि िे चशलेदारजींच्या 
बोलण्यािी पवा करीि नव्हिे.  

 
शवेटी डॉन चक्व्झोट थकले आचण थाबंले. त्यानंा चकिीही संिाप आलेला असला आचण सभड 

उगचवण्यािी संधी चदसि नसली, िरी त्यानंा रस्त्यावरि खाली बसणे िाग पडले. नंिर रोचझनाटं व डॅपल 
यानंा घेऊन सँको िेथे आला. मग धनी व सेवक यानंी पुनेः स्वार होण्यािा प्रयत्न केला. आपल्या अपयशािी 
लाज वाटभन त्यानंी आपला प्रवास घाईघाईने सुरू केला. नव्या आकेचडयामधील आपल्या चमत्रािंा चनरोपही 
त्यानंी घेिला नाही. 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि  ५९ 
 

डॉन णिक्झोट याांना झालेला एक असामान्य अपघात – 
साहसी कृत्य म्हिून तो सहज मानला जाईल. 

 
चहरव्यागार झाडामंध्ये झुळभझुळभ वाहणारा स्वच्छ पाण्यािा झरा डॉन चके्व्झोट व सँको यानंा 

सापडला. त्या बलैाचं्या आडदाडं सामन्यामुळे त्या दोघािें अंग धुळीने माखलेले होिे आचण िे थकभ न गेले 
होिे. पण त्या झऱ्याच्या पाण्यामुळे िे िाजेिवाने झाले. रोचझनाटं व डॅपल यािें लगाम व पटे्ट काढभन घेऊन 
त्यानंी त्यानंा स्वािंत्र्य उपिोगण्यास मोकळे सोडले आचण िे दोन हैराण साहसवीर ओढ्याच्या काठावर 
बसले. सँकोने आपले िोंड धुिले आचण डॉन चक्व्झोट यानंी आपला िेहरा स्वच्छ केला. नंिर सेवक 
आपल्या जुन्या फडिाळाकडे–िामड्याच्या चपशवीकडे–गेला आचण त्यािभन, िो ज्याला ‘पोटािे जळण’ 
म्हणि असे, िे त्याने बाहेर काढले व चशलेदाराचं्या पुढ्याि ठेवले. डॉन चक्व्झोट नाराजीमुळे काहीि 
खाईनाि आचण केवळ चशष्टािार म्हणभन सँको खाण्यािी सुरुवाि करण्यास धजेना. धन्याने आपल्याला 
खाण्यािा मागय प्रथम दाखवावा अशी त्यािी अपेक्षा. पण आपला धनी कल्पनामंध्ये इिका गढभन गेला आहे 
की, त्यामुळे त्याच्या मनाि आपले हाि िोंडापयंि नेण्यािा चविारही येि नाही, हे पाहभन, सेवकाने िोंडािभन 
िकार शब्द न काढिा आचण संस्कृिीिा सारा चविार बाजभस ठेवभन, आपल्यापुढे जे काही पाव–िीज होिे, 
त्याने आपले िकेुलेले पोट िरण्यास सुरुवाि केली.  

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “चमत्रा  सँको, खा. चनसगाने केलेली हानी िरून काढ आचण जीव जगव. 

माझ्यापेक्षा िुला जीव जगचवण्यािी आवश्यकिा अचधक आहे. माझी दुेःखे आचण माझी दुदैव े याच्या 
अत्यािारानंा बळी पडभन मला खुशाल मरू दे. सँको, मी मरि मरि जगण्यासाठी जन्मलो आहे – आचण िभ 
खाि खाि मरण्यासाठी. िुझी खात्री पटावी म्हणभन मी िुला सत्य सागंिो. िभ माझ्यासंबंधी केवळ चविार 
कर. अरे, इचिहासाि सुप्रचसद्ध, गं्रथाच्या सन्मानाने चविभचषि, शस्त्र–िमत्कारासाठी सुचवयाि, वियनाि 
शालीन, राजेमहाराजाचं्या आदरास पात्र आचण िरुणींच्या पे्रमािा व आजयवािंा चवषय झालेला असा मी ! 
आपल्याला मोठमोठे चवजय चमळिील, सन्मान लाििील आचण राजमुकुट प्राप्ि होिील. कारण माझ्या 
शौयामुळे त्या साऱ्या बचक्षसानंा मी लायक आहे – अशा आशा-िरंगावर माझे मन पोहि–सुखावि 
असिाना, दुष्ट आचण चकळसवाण्या जनावरानंी आपल्या खुरानंी मला लाथा मारून जखमा केल्या, 
राजमागावरील धुळीप्रमाणे मला िुडवले आचण माझी खभप पायमल्ली केली! या केवळ आठवणीने माझ्या 
िकेुिी आचण दािािंी धार बोथटभन गेली आहे, माझे जबडे चखळचखळे झाले आहेि, माझे हाि बचधर बनले 
आहेि आचण माझी संवदेना नष्ट झाली आहे. मरणापेक्षा जगण्यािेि िय मला अचधक वाटि आहे. म्हणभन मी 
माझी उपासमार करण्यािे ठरचवले आहे. उपासमारीने मरणे हा मृत्यभच्या साऱ्या प्रकारापंैकी अत्यंि क्रभ र मागय 
होय.” सँको अन्नािे िवयण करण्याि वळे न घालचविा म्हणाला,” िरल्या पोटी मरणे िागंले.’ ही म्हण 
आपण खरी करणार नाही काय? माझ्यासंबधंी म्हणाल िर, स्विेःिा जीव घेण्याइिका मी िोळािावडा 
नाही. छेेः, मी िािंारासारखा आहे. िो आपल्या दािानंी आपले कािडे िाणिो. िसे खाऊन खाऊन मी 
माझे आयुष्ट्य लाबंचवणार आहे. ईश्वर मुिा देईल चििके मी माझे आयुष्ट्य माझ्या दािानी लाबंवीन. 
धनीसाहेब, माणसाने चनराश होऊन कुऱ्हाडीबरोबर चििा दाडंाही फेकभ न देणे, यापेक्षा मोठा मभखयपणा या 
जगाि दुसरा कोणिाही नसेल. म्हणभन महाराज, माझे ऐका आचण माझ्याप्रमाणे खाऊ लागा. खाणे 
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झाल्यावर जचमनीवर चनजा आचण एक डुलकी घ्या. येथील िाजे गवि पराच्या गादीसारखे िुम्हाला वाटेल. 
िुम्ही जागे व्हाल िेव्हा शरीराने व मनाने टवटवीि व्हाल असे मी खात्रीने सागंिो.” 

 
सँकोिा हा सल्ला  डॉन चक्व्झोट यानंी मानला. कारण त्यािंी अशी खात्री पटली की, आपला 

सेवक यावेळी िागंले स्वािाचवक ित्त्वज्ञान बोलि आहे. पण मध्यंिरीि त्याच्या मनाि एक चविार िमकभ न 
गेला आचण िे म्हणाले, “अरे सँको, मी आिा िुझ्या इच्छेप्रमाणे वागि आहे, म्हणभन िभ माझ्यासाठी एक काम 
कर. त्यामुळे माझ्या मनावरील कििािें ओझे हलके होईल आचण मला खात्रीने समाधान चमळेल. हे काम 
एवढेि– िुझ्या सल्ल्याप्रमाणे मी झोपी जाऊन माझे चविार शािं करण्यािा प्रयत्न करीि असिाना िभफ्ि 
थोडासा बाजभस जा आचण उघड्या हविे आपली पाठ उघडी कर. नंिर रोचझनाटंच्या लगामािे पटे्ट घेऊन 
िभ स्विेःच्या पाठीवर िीन–िारश ेझणझणीि फटके लगाव. डल्सीचनयावरील जादभ नाहीशी करण्यासाठी 
िुला जे िीन हजार आचण वर आणखी काही फटके घ्यावयािे आहेि, त्यािंा हा िाग समज. कारण, 
खरोखर िुझ्या चनष्ट्काळजीपणामुळे आचण हयगयीमुळे इिका काळ त्या चबिाऱ्या स्त्रीला जादभच्या 
अमलाखाली राहाव े लागि आहे, ही मोठ्या शरमेिी आचण करुणेिी गोष्ट होय.” मग सँको म्हणाला, 
“त्यासंबधंी पुष्ट्कळि बोलण्यासारखे आहे. पण िे एका बाजभस ठेवभ या. प्रथम आपण झोपी जाऊ या, मग 
काय व्हायिे असेल िे होवो. पुढे काय होईल हे प्रिभला माहीि. महाराज, एखाद्या माणसाने स्विेःला 
अकारण चनदययपणे फटके लगावणे म्हणजे काहीि नव्हे असे आपल्याला वाटिे काय? आपण हे समजभन 
घ्या की, माझ्यासारयाि दुबळ्या आचण आिभन ियंकरपणे पोखरलेल्या शरीरावर फटके बसणे ही गोष्ट 
क्रभ र आहे. लेडी डल्सीचनयाने थोडा धीर धरावा. चिच्या स्वप्नाि नसेल अशा वळेी, एखादे चदवशी, 
फट्याचं्या िडायामुळे काळी–चनळी झालेली माझी ओबडधोबड त्विा चिला चदसेल. शवेटी जे घडि 
असिे, त्यामुळे काहीि चबघडि नाही. जोपयंि जीव आहे िोपयंि आशा आहे. यािा अथय असा की, मी माझे 
विन खरे करण्याच्या उदे्दशाने चजविं राहीन.” डॉन चक्व्झोट यानंी त्यािे आिार मानले आचण थोडेसे 
खाल्ले, सँकोने खभप खाल्ले. नंिर आपले चनत्यािे सखे–सोबिी रोचझनाटं आचण डॅपल यानंी चवसावा घ्यावा 
ककवा कुरणाि ज्यािी रेलिेल होिी, त्या गविावर स्वैरपणे िाव मारावा, यािे स्वािंत्र्य देऊन िे दोघे 
चवश्रािंी घेऊ लागले.  

 
चशलेदार व सेवक जेव्हा जागे झाले, िेव्हा चदवस फार वर आला होिा. िे स्वार झाले आचण 

आपल्या प्रवासास चनघाले. सुमारे दीड मैल अंिरावर असलेल्या एका खाणावळीकडे िे िालले. मी 
‘खानावळ’ म्हणिो यािे कारण, खुद्द डॉन चक्व्झोट यानंी आपली वचहवाट सोडभन त्या इमारिीला त्या 
नावाने संबोचधले, नाही िर खानावळींना ‘चकल्ले’ म्हणण्यािा त्यािंा चनत्यािा प्रघाि. 

 
िेथे गेल्यावर त्यानंी खानावळवाल्याला चविारले, ‘जागा आहे का?’ त्याने उत्तर चदले, “होय आहे, 

सरॅॅगोस्सा शहरािही िुम्हाला चमळणार नाही इिकी िागंली जागा येथे आहे.” िे खाली उिरले.सँकोने 
आपले सामानसुमान एका खोलीि ठेवले. चििी चकल्ली घरमालकाने त्याला चदली होिी. रोचझनाटं व डॅपल 
यािंी व्यवस्था िबेल्याि लागलेली पाहभन िो आपल्या धन्याच्या सेवेस गेला. धनी कििीच्या कमानीिील 
एका बठैकीवर बसलेला होिा. चशलेदारजी या खानावळीला चकल्ला समजले नाहीि, म्हणभन सेवकाने 
स्विेःला अनेकवार धन्यवाद चदले. रात्रीच्या जेवणािी वळे झाली. िेव्हा डॉन स्् व्झोट आपल्या दालनाि 
गेले. यजमानाजवळ बसलेल्या सँकोने त्याला चविारले, “आज रात्रीच्या जेवणासाठी कोणिे पदाथय िुम्ही 
आम्हाला देणार?” िो उत्तरला, “िुम्ही मागाल िे मासे ककवा मासं, गाईिे मासं ककवा कोंबडीिे मासं, 
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रानपक्षी ककवा िुम्ही चनवडाल, पसंि कराल, िे सवय काही िुम्हाला चमळेल. जमीन, समुद्र आचण आकाश –
यािभन जे जे खाद्य चमळण्यासारखे असेल, िे सवय! िुम्ही फ्ि मागा की िे िुम्हाला चमळेल. या खानावळीि 
प्रत्येक पदाथय आहे.” सँको म्हणाला, “या सवय पदाथांिी काही गरज नाही. दोन िाजलेल्या कोंबड्यानंी 
आमिे काम िागेल. कारण, माझ्या धन्यािे पोट नाजभक आहे आचण िो फार थोडे खािो आचण मी िर काय? 
मभखय लाकभ डिोड्यासारखा खादाड नाही.” 

 
खानावळवाला म्हणाला, “लहान चपलाबंद्दल म्हणाल, िर िी आमच्याजवळ मुळीि नाहीि. –

घारीनी िी सारी फस्ि केली.” सँको म्हणाला, “िर मग अंडी असलेली एक छानशी कोंबडी िळभन 
आम्हाला घाला म्हणजे झाले–मात्र िी िरणी चन कोवळी असावी.” यजमानाने उत्तर चदले, “कोंबडी? 
साहेब, काय सागंभं? कालि मी पन्नास कोंबड्या चवकण्यासाठी शहराकडे पाठचवल्या. कोंबड्या बाजभस 
ठेवल्या, िर िुम्हाला दुसरे काहीही चमळेल.” सँको म्हणाला, “िर मग आम्हालंा गाईच्या वासरािी आचण 
लहान बोकडािी चखिडी करून द्या म्हणजे झाले.” खानावळवाल्याने उत्तर चदले, “मी आपली दया 
िाकिो. आिा मला आठविे, आिा घराि काहीि चशल्लक नाही. आिाि जी मंडळी जेवभन गेली, त्यानंी 
माझे घर कसे साफ धुऊन काढले. पण पुढील आठवड्याि आमच्याकडे खभप खाद्य–पदाथय असिील–
चशल्लक रहाण्याइिके असिील.” सँको म्हणाला, “अखेर आमिा घाि झाला ! आिा मी पैजेवर सागंिो, या 
साऱ्या उचणवा िरून काढण्यासाठी िुम्ही आम्हालंा अंड्यािंी चन डुकराच्या मासंािी बशी िरून द्या म्हणजे 
आम्ही सारे पावलो!” यजमान म्हणाला, “वाेः ! वाेः! माझ्या पाहुण्यािी िकय –शस््ि फारि अजब आहे. 
अहो, मी त्यानंा साचंगिले की माझ्याकडे घराि लहान–मोठ्या कोणत्याि कोंबड्या नाहीि, आचण िरीही 
त्यानंा वाटिे माझ्यापाशी अंडी आहेि! दुसरे काहंी िरी मागा, अशी माझी चवनंिी आहे. त्यासंबंधी अचधक 
बोलणे नको.” सँको म्हणाला, “हाय रे दुदैवा ! आिा आपण काही मागय काढभ  या. अहो घरमालकसाहेब, 
आपल्याकडे कोणकोणिे पदाथय आहेि, िे मला सागंा. यापुढे माझ्या डो्याला आणखी शीण देऊ नका.” 
यजमान म्हणाला, “आिा असे पहा, िुम्हालंा खरे सागंायिे िर, माझ्याजवळ गाईच्या नाजभक खुरािंी एक 
जोडी आहे–िी वासराच्या पायासारखी चदसिे; आचण वासराचं्या पायािंी एक जोडी आहे–िी गाईच्या 
खुरासारखी चदसिे. कादं्याबरोबर, वाटाण्याबरोबर आचण डुकराच्या मासंाबरोबर िे खाल्ले िर राजाला 
मेजवानी चमळाल्यासारखे वाटेल. आिा िे िुलीवरून उिरायला अगदी ियार आहेि. ‘या, मला खा; या 
मला खा.’ असे आिा िे ओरडि आहेि.” सँको म्हणाला, “गाईिे खभर? त्याच्यावर माझे नाव असभ द्या. 
दुसऱ्या कोणाला त्यानंा हाि लावभ देऊ नका. दुसऱ्या कोणाहीपेक्षा मी त्यािंी ककमि जास्ि देईन. 
त्याचं्यापेक्षा अचधक आवडीिे मला दुसरे काहीही वाटि नाही.” यजमानाने उत्तर चदले, “िुमच्याचशवाय 
दुसऱ्या कोणाला िे चमळणार नाहीि. िुम्ही िीिी बाळगभ नका. आपल्याचशवाय जे पाहुणे या घराि आहेि, िे 
सारे प्रचिचष्ठि आहेि–िे आपल्याबरोबर आपले आिारी आचण सामानसुमान आणिाि.” सँको म्हणाला, 
“प्रचिष्ठेबद्दल म्हणाल िर, त्याचं्यापैकी सवाि आढ्यिाखोर जो असेल, त्याच्याइिकीि प्रचिष्ठा माझ्या 
धन्यािी आहे. िुम्ही जर िसेि म्हणाल, िर िो सवयश्रेष्ठ आहे. पण आपल्या व्यवसायामुळे िो धान्यािी 
कोठारे ककवा दारूच्या बुधल्यािंी िळघरे ठेवीि नाही, इिकेि. सवयसाधारणपणे आम्ही रानाच्या मध्यिागी 
स्विेःला डाबंभन घेिो आचण ओक–फळानंी ककवा गुलाबाच्या फळानंी आपले पोट िरिो.” सँको व 
खानावळवाला याचं्यामध्ये संवाद झाला, िो हा. सँकोच्या धन्याच्या व्यवसायासंबधंी यजमानाने प्रश्न 
चविारले, पण त्यानंा उत्तर देण्यािी फुरसद सँकोला िेव्हा नव्हिी.  
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साराशं, जेवणािी वळे झाली, िेव्हा डॉन चक्वन्झोट आपल्या खोलीि गेले आचण िोजन 
करण्यासाठी ऐसपैस बसले. यजमानाने त्याचं्यापुढे गाईच्या खुरािी, होिी िशी, िाटली आणभन ठेवली. 
पण त्याि वेळी शजेारच्या खोलीि कोणी बोलि असल्यािे चशलेदारजींच्या कानावर आले. िे जेथे बसले 
होिे त्या खोलीपासभन ही खोली एका पािळ कििीने चविागलेली होिी. त्या खोलीिील न चदसणारा माणभस 
म्हणाला, “चप्रय डॉन जेरोचनमो, जेवणािे पदाथय येथे  येईपयंि आपण ‘डॉन चक्व्झोटच्या दुसऱ्या िागा’ िे 
एक प्रकरण वािाव.े अशी माझी चवनंिी आहे.” आपल्या नावािा उच्चार झालेला ऐकिाि आमिा वीर –
पुरुष िाडकन् उठला आचण आपल्याचवषयी काय बोलले जाि आहे, हे कान देऊन ऐकभ  लागला. डॉन 
जेरोचनमोने चदलेले उत्तर त्याचं्या कानी पडले– “चसनॉर डॉन जॉन, िे मभखयपणािे लेखन िुम्ही आम्हाला 
वािावयास का लाविा? ‘डॉन चक्व्झोट यािंा पचहला िाग’ ज्याने वािला असेल, त्याला दुसरा िाग 
वािण्याि फारि थोडी गोडी वाटेल, असे मी समजिो.” डॉन जॉनने उत्तर चदले, “िसे असेल, पण िे 
वािणे काही िुकीिे होणार नाही. कारण, ज्याि काही ना काही िागंले नाही, इिके वाईट पुस्िक असिि 
नाही. या िागािील मला अत्यंि न आवडणारा िाग हा आहे की, डॉन चक्व्झोट यापुढे टोबोसोच्या 
डल्सीचनयावर पे्रम करीि नाहीि असे दाखचवले आहे.”  

 
हे शब्द ऐकिाि क्रोधाने व संिापाने जळफळणारे डॉन चक्व्झोट ओरडले, “कोण म्हणिो असे ? 

टोबोसोच्या डल्सीचनयाला ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट चवसरले –ककवा चवसरू शकिील– असे जो 
कोणी म्हणेल िो सत्यापासभन पभणयपणे च्युि झाला आहे, अशी जाणीव मी त्याला माझ्या शस्त्र–सामर्थयाने 
करून देईन. टोबोसोच्या अचद्विीय डल्सीचनयािे चवस्मरण कधीि होणे श्य नाही. िसेि डॉन चक्व्झोट 
यानंा चवस्मरणािा दोष कधीि लागणार नाही. ‘चनष्ठा’ हे त्यािें ब्रीदवा्य आहे आचण कोणिाही चनबधं न 
मानिा िी चनष्ठा आनंदाने जपणे हा त्यािंा व्यवसाय आहे.” शजेारच्या खोलीिील एका माणसाने चविारले, 
“आम्हाला उत्तर देणारा हा कोण?” सँको म्हणाला, “दुसरा कोण असणार? ला मािंा येथील डॉन 
चक्व्झोट हे स्विेःि उत्तर देि आहेि. िे जे जे बोलले –आचण जे बोलिील – िे सारे खरे करून 
दाखचविील या माझ्या शब्दावर चवश्वास ठेवा. कारण, ज्यािेजवळ आहे पैका, िो जामीन देण्याि मानीि 
नाही धोका.” 

 
सँकोने हे उत्तर देिाि िे दोन सभ्य गृहस्थ (कारण िसे िे चदसि होिे) आि आले. त्याचं्यापैकी 

एकाने डॉन चक्व्झोट याचं्या गळ्याला चमठी घालभन म्हटले, “चशलेदारमहाराज, आपल्याला प्रत्यक्ष पाहभन 
आपला लौचकक खोटा नाही असे समजले. आपला लौचकक आपल्याचवषयी आदर चनमाण करण्यास िुकि 
नाही. आपण ला मािंा येथील खरे डॉन चक्व्झोट आहा हे खचिि. आपण चशलेदारीिे िेजोगोल आहा–
उत्तर धु्रवािा िारा आहा. िुमिे नाव बळकावभन घेणाऱ्या आचण िुमिे यश नष्ट करू पाहणाऱ्या चशलेदारािे 
चित्रण या पुस्िकाि लेखकाने केले आहे. िे मी आपल्या हािी देि आहे.” असे म्हणभन त्याने आपल्या 
चमत्राकडभन एक पुस्िक घेिले आचण िे डॉन चक्व्झोट यानंा चदले. चशलेदारजींनी िे घेिले आचण एक शब्द 
न बोलिा त्यािी पाने िे िाळभ लागले. थोड्या वेळाने िे पुस्िक परि करून िे म्हणाले, “मी जे काही थोडेसे 
पाचहले आहे त्यावरून मला असे चदसभन आले की, ज्यासाठी या गं्रथकाराला दोष देणे योग्य ठरेल अशा िीन 
गोष्टी आहेि. पचहली, त्याच्या प्रस्िावनेिील काही शब्द मला सदोष वाटिाि. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यािी 
िाषा ॲरॅगोचनयन आहे. काही काही वेळा िो उपपदाचशवाय चलचहिो. आचण त्यािे अज्ञान िीव्रपणे प्रगट 
करणारा चिसरा दोष मला जो आढळला िो म्हणजे हा इचिहासाच्या एका प्रमुख घटनेच्या बाबिीि िो 
सत्यापासभन दभर गेला आहे. कारण, िो म्हणिो माझा सेवक सँको पँझा याच्या बायकोिे नाव मेरी गुटीरेझ 
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आहे. पण िे खरे नाही. चििे नाव टेरेसा पँझा आहे. एवढ्या महत्त्वाच्या बाबिीि जो िभक करिो, त्याने या 
सवय इचिहासाि पुष्ट्कळ ढोबळ िुका केलेल्या असिील, असा संशय कोणासही सहज येईल.” सँको 
म्हणाला, “हा इचिहास–लेखक िागंलाि उमयट चदसिो. माझी बायको टेरेसा पँझा चहला िो मेरी गुटीरेझ 
म्हणिो. आमच्यासंबधंी त्याला फारि थोडी माचहिी आहे हे खचिि. हे पुस्िक आपल्याला आवडले असेल 
िर िे परि घ्या. आचण लेखकाने माझ्यासंबधंी काही म्हटले आहे काय आचण माझेही नाव बदलले आहे 
काय हे पाहा.”  

 
डॉन जेरोचनमो म्हणाला, “िभ जे काही बोललास त्यावरून िभ श्रीमान् डॉन चक्व्झोट यािंा सेवक 

सँझो पँझा असला पाचहजेस.” सँको म्हणाला, “होय, िोि मी– आचण या नोकरीिा मला अचिमान 
वाटिो.” िो सभ्य गृहस्थ म्हणाला, “िुला खरे सागंायिे िर, हा गं्रथकार िुझे चित्र िुझ्या योग्यिेप्रमाणे 
सभ्यिेने काढीि नाही. िभ खादाड आहेस आचण मभखय आहेस आचण िुझ्या डो्याि चवनोदािा ककवा 
शहाणपणािा कणही नाही, असे त्याने दाखचवले आहे. िुझ्या धन्याच्या इचिहासाच्या पचहल्या िागाि जो 
सँको आम्हाला चदसिो, त्याच्यापेक्षा हा अगदी चनराळा आहे.” सँको म्हणाला, “देव त्याला क्षमा करो. 
माझ्या कामाि लुडबभड न करिा, त्याने मी होिो िेथेि मला सोडभन द्यावयास हवे होिे. प्रत्येक माणसाच्या 
नाकािे कशग बनचविा येि नाही. जग जसे आहे, िसेि आपण िे सोडभन द्याव.े सेंट पीटर रोममध्ये खुशाल 
नादंि आहे.” 

 
त्या दोन सभ्य गृहस्थानंी डॉन चक्व्झोट यानंा आपल्या खोलीि िोजनास येण्यािे चनमंत्रण ित्काळ 

चदले. कारण, त्या खानावळीि त्यानंा योग्य असे खाद्यपदाथय काही चमळणार नाहीि हे त्यानंा माहीि होिे. 
डॉन चक्व्झोट नेहमीि गोडी-गुलाबीने वागि. त्यानंा त्यािंी चवनंिी अमान्य करवनेा, म्हणभन िे 
त्याचं्याबरोबर गेले. त्याचं्या जागी सँको मासंािी बशी घेऊन थाबंला. मोठ्या न्यायाधीशािी जागा छोट्याने 
घ्यावी, िसे त्याने केले. टेबलाच्या वरच्या टोकाला िो बसला. खाणावळवाला िोजन–िाऊ म्हणभन 
बसला. कारण, सँकोइिकीि त्याला गाईच्या खुरािंी आवड होिी.  

 
त्या दोन सद गृहस्थाबरोबर डॉन चक्व्झोट िोजनास बसले असिाना डॉन जॉन याने त्यानंा 

चविारले, “टोबोसोच्या लेडी डल्सीचनयासंबधंी आपण केव्हा काय ऐकले? चििे लग्न झाले का? चिला मुले 
आहेि का? का चिला मुले झालीि नाहीि? अथवा अजभन िी कुमारीि आहे का? आचण आपले शील व 
लौचकक चिने चनष्ट्कलंक राखलेला आहे का? श्रीमान् डॉन चक्व्झोट याचं्या पे्रमाबद्दल आचण चनष्ठेबद्दल 
कृिज्ञिेिी िावना चिच्या मनाि आहे का?” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “अजभन डल्सीचनया कुमाचरका 
आहे आचण माझे प्रणयािे चविार चिच्यावर पभवीपेक्षाही अचधक स्स्थर झालेले आहेि. पभवीप्रमाणे आमिा 
पत्रव्यवहार नेहमी होि नसिो. पण चिच्या सौंदयािे रूपािंर एका खेडवळ स्त्रीच्या साध्या रूपाि झालेले 
आहे.” असे म्हणभन त्यानंी त्या सद्धगृहस्थाना चिच्यावरील जादभिी सारी कथा साचंगिली आचण त्याबरोबरि 
चिला जादभिभन मु्ि करण्यासाठी साधभ मलीनने जो उपाय साचंगिला (सँकोने िीन हजार िीनश ेफटके 
खाण्यािी िपिया केली पाचहजे) िोही त्यानंी त्यानंा चनवदेन केला आचण माँटेचसनोजच्या गुहेि आपल्याला 
जे अनुिव आले िेही त्यानंी त्यानंा कथन केले. डॉन चक्व्झोट याचं्या स्विेःच्या मुखािभन त्याचं्या 
इचिहासािील चवलक्षण घटना ऐकिाना त्या दोघानंा परम आनंद झाला. त्याचं्या अचिरेकी वियनािे त्यानंा 
जसे नवल वाटले, िसेि त्या घटना चनवेदन करण्यािील त्यािें कौशल्य पाहभन त्यानंा आियय वाटले. एका 
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क्षणी त्यानंा िे ज्ञानसंपन्न वाटि, िर दुसऱ्याि क्षणी ज्ञानशभन्य िासि. म्हणभन मभखयपणा व प्रबुद्धपणा यािील 
कोणिी पदवी त्यानंा अपयण करावी यािा चनिय त्यानंा करिा येईना. 

 
या वळेपयंि सँकोने आपले जेवण आटोपले आचण आपल्या यजमानाला सोडभन िो, आपला धनी 

त्या दोन पाहुण्यासंह जेथे बसला होिा, त्या खोलीि गेला. आि जािाि िो म्हणाला, “अहो सदगृहस्थहो, 
आपल्याजवळ जे पुस्िक आहे, िे चलचहणाऱ्या माणसाच्या मनाि, त्याने आचण मी एकत्र बसभन एकादा पेला 
पे्रमाने प्यावा, असे कधी आले होिे काय? िो मला जसे खादाड म्हणिो िसेि दारुडा म्हणि नसेल, अशी 
मला आशा आहे.” डॉन जेरोचनमो म्हणाला, “छेेः, त्या बाबिीि िो िुला िलेपणा देि नाही. त्यािे प्रत्यक्ष 
शब्द मला आठवि नाहीि, पण िे कनदा करणारे आचण खोटे आहेि, एवढे मी जाणिो. कारण, येथे समोर 
चदसणाऱ्या चववकेी सँकोच्या िेहऱ्यावरून मी त्याला बरोबर ओळखिो.” सेवक म्हणाला, “सज्ज्नहो, 
माझ्या शब्दावर चवश्वास ठेवा. िुमच्या पुस्िकाि जो सँको आहे आचण डॉन चक्व्झोट आहे, िे कोण आहेि हे 
मला माहीि नाही. पण चसड् हॅमेट बेनेनगेलीच्या इचिहासाि वर्मणलेले िे नाहीि हे खचिि. बेनेनगेलीने 
आम्हाला जसे रंगचवलेले आहे, िसेि आम्ही दोघे आहोि. माझा धनी शभर, चववकेी आचण पे्रचमक आहे. आचण 
मी साधािोळा पण मजेि राहणारा माणभस आहे–अधाशी ककवा दारुडा नाही.” डॉन जॉन म्हणाला, “माझा 
िुझ्यावर चवश्वास आहे. अपेलेसचशवाय दुसऱ्या कोणाही चित्रकाराने आपले चित्र काढभ  नये, अशी बदंी जशी 
अले्झाडंरने घािली, िशी चसड हॅमेट या पचहल्या इचिहासकाराचशवाय दुसऱ्या कोणी महान् डॉन 
चक्व्झोट याचं्या कृत्यािंी नोंद करू नये–िसे करण्यास इिर सवय लेखकानंा बदंी आहे, अशी आज्ञा, श्य 
असल्यास, करण्यािी मला इच्छा आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “ज्यािी इच्छा असेल अशा कोणीही 
माणसाने माझे चित्रण कराव.े पण मभळ लेखकाला कोणी दोष देऊ नये. कारण, जेव्हा धीमेपणामुळे 
माणसाच्या मनावर अन्यायािा िार येिो, िेव्हा त्यािा िो धीमेपणा त्या िाराखाली पुष्ट्कळ वेळा खिभन 
जािो.” डॉन जॉनने उत्तर चदले, “श्रीमान् डॉन चक्व्झोट याचं्यावर कोणिाही अन्याय करणे कोणालाही 
श्य नाही. त्यािा सभड घेण्यास ककवा चनदान आपल्या शािंपणाच्या ढालीने िो दभर लोटण्यास िे समथय 
आहेि. त्यािंी शािंी फार मोठी आचण प्रिावी आहे, असे माझे मि आहे.” 

 
अशा संवादामध्ये त्यानंी बहुिेक सारी रात्र घालचवली. त्या पुस्िकािा आणखी काही िाग वािावा, 

त्याि लेखकाने आपला चवषय कसा हािाळला आहे, हे पहाव,े म्हणभन डॉन चक्व्झोटिे मन वळचवण्यािा 
प्रयत्न डॉन जॉनने केला. पण त्यािा त्याचं्यावर काहीि पचरणाम झाला नाही. चशलेदारजींनी त्याला 
समजावभन साचंगिले, “मी वािले इिके बस्स् झाले. मी हे सारे पुस्िक वािले आहे असे समजभन मी असा 
चनष्ट्कषय काढिो की, िे एकाि नमुन्यािे आहे. त्याि सवयत्र मभखयपणा िरलेला आहे. मी िे पुस्िक वािले हे 
कळल्यामुळे िे खरडणाऱ्या लेखकाच्या अचिमानाला िरिे येईल. िसे मी करणार नाही. त्यािे पुस्िक 
माझ्या हािी पडले हे त्याच्या कानी कधी काळी गेले, िर िो िढभन जाईल. दुष्ट आचण अश्लील गोष्टी वािभन 
आपले चविार – आचण त्याहीपेक्षा आपले डोळे –भ्रष्ट करण्यािे आपण टाळले पाचहजे, हे मला िागंले 
माहीि आहे.” 

 
त्यानंी त्यानंा चविारले, “आपण कोणत्या मागाने प्रवास करीि आहा?” त्यानंी साचंगिले, “मी 

सरॅॅगोस्साला िाललो आहे. वषािभन एकदा त्या शहराि शस्त्र–चवदे्यसाठी सामने िरचवले जािाि आचण 
बक्षीस चदले जािे.”  डॉन जॉन याने त्यानंा माचहिी चदली. इचिहासाच्या दुसऱ्या िथाकचथि िागाि डॉन 
चक्व्झोट (जो कोणी असेल िो) सरॅॅगोस्साला जािो आचण पळण्याच्या शययिीि िाग घेिो त्यािे वणयन, 
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योजनेच्या दृष्टीने सदोष व खराब आहे, शलैी व िाषा याचं्या दृष्टीने नीि व अधम आहे आचण मभखयपणाच्या, 
चशळोप्याच्या अत्यंि चिकार गोष्टींनी िरलेले आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िर मग मी सरॅॅगोस्सामध्ये 
पाय ठेवणार नाही. त्यामुळे जगाला कळभन येईल की, या नव्या इचिहासकाराने चकिी धादािं खोट्या गोष्टी 
चलचहण्यािा दोष पत्करला आहे. िो ज्याच्याचवषयी बोलिो, िो डॉन चक्व्झोट मी नाही, हे साऱ्या मानव–
जािीला कळभन येईल.” डॉन जेरोचनमो म्हणाला, “िसेि करा आपण. चशवाय बासेलोना येथे दुसरे सामने 
आहेि. त्याि िुम्हाला आपल्या शौयािी िमक दाखचविा येईल.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िसे करण्यािा 
चविार मी करिो. सद्धगृहस्थहो, मी आपला रात्रीिा चनरोप घेिो. मला चनजण्यािी परवानगी द्या. आिा वेळ 
झाली आहे. आपल्या उत्तमोत्तम चमत्राचं्या आचण अत्यंि चवश्वासभ सेवकाचं्या यादीि आपण माझे नाव घालाव े
अशी माझी प्राथयना आहे.” सँको म्हणाला, “आचण माझेही. माझाही काही कामासाठी उपयोग आहे असे 
आपल्याला आढळभन येईल.” 

 
एकमेकािें चनरोप घेिल्यानंिर, डॉन चक्व्झोट व सँको आपल्या खोलीि परि गेले. िे दोघे पाहुणे 

नवल करीि राचहले की, सद्ध बदु्धी व आिरटपणा यािें चकिी चवलक्षण चमश्रण या चशलेदाराच्या अंगी आहे. 
पण त्यानंा असे पभणय समाधान लािले की, त्या ॲरॅगोचनयन लेखकाने जनिेवर लादलेले डॉन चक्व्झोट व 
सँको िे हे नव्हेि–हे खरेखुरे आहेि. 

 
डॉन चक्व्झोट िल्या पहाटे उठले आचण त्या सद गृहस्थाच्या खोलीपासभन स्विेःिी खोली अलग 

करणाऱ्या पािळ कििीवर ठोठावभ लागले. त्यानंी त्या दोघािंा चनरोप घेिला. सँकोने यजमानाला सढळ 
हािाने पैसे चदले. पण बजावले की, “आपल्या खानावळीि याहभन िागंले खाद्यपदाथय ठेवा, नाही िर त्यािंी 
प्रशसंा कमी करा.” 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि ६० 
 

बोसेलोनाकडे जािाऱ्या  
डॉन णिक्झोटला काय झाले? 

 
सकाळिी थंड हवा पडली होिी. सारा चदवस सौम्यपणे जाईल असे आश्वासन चमळि होिे. अशा 

वळेी डॉन चक्व्झोट यानंी िी खानावळ सोडली. त्यापभवी, बासेलोनाला जाणारा जवळिा रस्िा कोणिा 
यािी माचहिी त्यानंी घेिली. सरॅॅगोस्सािे दशयनही घ्यायिे नाही असा त्यािंा चनिय होिा. त्या नव्या 
लेखकाला थापाड्या ठरचवण्यासाठी चिकडे जाण्यािा चविारि त्यानंी सोडभन चदला होिा. कारण त्याने 
आपल्या इचिहासाच्या दुसऱ्या कस्ल्पि िागाि आपले चित्रण चवद्रभपपणे केले असल्यािे त्यानंा सागंण्याि 
आले होिे. सहा चदवसाचं्या कालाि प्रवास करीि असिाना संस्मरणीय असा एकही साहसािा प्रसंग 
त्याचं्यापुढे उिा राचहला नाही, पण सािवे चदवशी त्यािंी वाट िुकली आचण रात्र पडली. म्हणभन त्यानंा एका 
जंगलाि राहणे िाग पडले. त्यािील झाडे ओक होिी की कॉकय  होिी, हे चसड् हँमेट सागंि नाही. इिर 
बाबिीि त्याने जो बारकावा दाखचवला आहे, िो येथे चदसि नाही. त्या जंगलाि धनी व सेवक–दोघेही 
आपापल्या वाहनावरून खाली उिरले आचण झाडाचं्या पायर्थयाशी पहुडले. त्या चदवशी सँकोिे पोट िरपभर 
िरले असल्यामुळे िो चनद्रादेवीच्या बाहभि सहजि चवसावला. पण डॉन चक्व्झोट िकेुपेक्षा कल्पना–
चवलासामुळे जागेि राचहले. िे आपले डोळे चमटभ  शकले नाहीि. त्यािें िपळ चविार हजारो चवचवध स्थानी 
सैरावैरा धावि होिे. एकदा िे अशी कल्पना करीि की, आपण माँटेचसनोजच्या गुहेि आहोि; िर एकदा 
त्यानंा वाटे, खेडवळ मुलीिे रूप चमळालेली आपली डल्सीचनया स्विेःच्या गाढवाच्या चपल्लावर एका उडीि 
जाऊन बसलेली आपल्याला चदसि आहे. दुसऱ्याि क्षणी त्यानंा वाटे, चिच्यावरील जादभ नाहीशी करण्यािे 
उपाय साधभ मर्मलन ियंकर शब्दानंी सागंि आहे अन् िे आपण ऐकि आहो. क्षणाि  चनराशिेा झटका त्यानंा 
येई. सँकोच्या चनष्ट्काळजीपणािा आचण कंजभषपणािा चविार करून करून िे ठार वडेे झाले. आपल्या 
सेवकाने पािाहभन अचधक फटके स्विेःला चदले नाहीि, त्याच्या िपियेसाठी जी संया अवश्य होिी चिच्या 
मानाने ही संया अगदीि क्षुल्लक होिी, अजभन चकिी िरी फटके त्याला खावयािे होिे. या चविाराने त्यानंा 
इिका संिाप आला आचण त्यािंा मनस्िाप इिका वाढला की, काही िरी चवलक्षण मागय शोधभन 
काढल्याचशवाय त्यानंा राहावनेा. “जेव्हा महान अले्झाडंरला गॉर्मडयन गाठ सोडचविा येईना, िेव्हा िो 
म्हणाला, गाठ सोडणे काय अन् िोडणे काय–एकि? आचण म्हणभन त्याने िी गाठ िोडली अन् िरी िो 
जगािा स्वामी झाला. िर मग, सँको स्विेःला बडवभन घेवो वा न घेवो, डल्सीचनयाला जादभमु्ि 
करण्यासाठी मी स्विेः सँकोला फटके का न माराविे? सँकोने िीन हजार अचधक काही फटके घेणे ही जर 
या उपायािी शिय असेल, िर िे त्याने स्विेः घेिले काय ककवा दुसऱ्या कोणी चदले काय–दोहोंिा अथय 
एकि. कारण, कटाक्ष आहे िो त्याने फटके घेण्यावर – मग िो कोणीही देवो.” 

 
या चविाराने िारलेले िे सँकोकडे गेले. त्याला फटके लगावण्यासाठी रोचझनाटंच्या लगामािे पटे्ट 

त्यानंी आधी हािाि घेऊन िे वळवभन ठेवले होिे. िेथे जािाि त्यानंी सँकोच्या पायजम्यािे बदं सैल 
करण्यािा प्रयत्न केला. त्याच्या पायजम्याला एकि बदं होिा, हे सवांना माहीि होिे. त्यानंी आपल्या 
कामास हाि घािला न घािला, िोंि सँको झोपेिभन िाडकन् उठला आचण क्षणाधाि पुरा जागा झाला व 
म्हणाला, “काय आहे हे? मला कोण िािपि आहे? माझ्या  पायजम्यािा बदं कोण सोडीि आहे.” डॉन 
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चक्व्झोट उत्तरले, “मी आहे! िुझ्या हयगयीिी िरपाई करण्यासाठी मी आलो आहे. माझ्या यािनावंर 
उपाय शोधण्यासाठी मी आलो आहे – सँको, िुला फटके मारण्यासाठी आचण िुझ्या डो्यावर असलेले 
ऋण अंशिेः िरी फेडण्यासाठी मी आलो आहे. अरे, चिकडे िी डल्सीचनया मृत्यभ पावि आहे आचण चिच्या 
िचविव्याचवषयी बेचफकीर राहभन िभ चजवंि आहेस. पण मी चिच्या आशनेे मरि आहे. म्हणभन िभ राजीखुशीने 
आचण मोकळेपणाने आपला पायजमा सैल कर. कारण, मी असा चनिय केला आहे की, या एकािंाि आपण 
दोघे एकटे असिाना, िुला चनदान दोन हजार फटके लगावावयािे.” 

 
सँको म्हणाला, “िेथेि थाबंा, शािं व्हा, मला मोकळे सोडा. नाही िर मी इिका आरडाओरडा 

करीन की, बचहरी माणसेही िो ऐकिील! मी स्विेःला जे िडाखे द्यावयािे आहेि िे स्वखुषीिे असले 
पाचहजेि–स्िीिे नव्हेि आचण यावळेी िडाखे खाण्यािे माझ्या मनाि मुळीि नाही. जेव्हा माझ्या मनािा 
कल होईल, िेव्हा मी मला फटके देईन असे मी आपल्याला विन देिो– आचण िेवढे पुरेसे आहे.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, िसे होणार नाही. िुझ्या या सौजन्याला काही आधार नाही. कारण िभ कठोर 
हृदयािा आहेस. िभ चवदभषक असलास िरी स्विेःच्या शरीरावर दया करणारा आहेस.” असे म्हणभन त्यानंी 
आपल्या सेवकािा पायजमा मोकळा करण्यासाठी आपली सवय श्िी खिय केली. िे पाहभन सँको आपल्या 
पायावर खडा झाला आचण आपल्या मालकावर िुटभन पडला. त्याने त्यानंा घट्ट आवळले, त्यािें पाय वर 
उिलले आचण जचमनीवर त्यानंा आपटले. िे आपल्या पाठीवर पडले. नंिर त्याचं्या छािीवर गुडघा टेकभ न 
व त्यािें हाि घट्ट पकडभन िो बसला. त्यामुळे धन्याला हालिा येईना की श्वास घेिा येईना. अशा िऱ्हेने 
आपल्याला आपल्या सेवकाने लोळचवलेले पाहभन डॉन चक्व्झोट ओरडले, “अरे चनमकहरामा, काय हे? 
आपल्या धन्याचवरुद्ध आपल्या जन्मापासभनच्या मालकाचवरुद्ध–आपल्या िाकरी देणाऱ्याचवरुद्ध िभ बडं 
करिोस?” 

 
सँको म्हणाला, “मी कोणाला राजा करीि नाही की कोणा राजाला मारीि नाही. मी फ्ि माझे 

संरक्षण करीि आहे. मी माझा स्विेःिा स्विाविेःि स्वामी आहे. जर महाराज मला मोकळे सोडण्यािे आचण 
यावळेी फटके न देण्यािे विन देि असिील, िर मी आपल्याला उठभ  देईन आचण स्विंत्र करीन. नाही िर 
अरे डोन्ना सँकोच्या चवश्वासघाि्या, येथेि िभ मर!” डॉन चक्व्झोट यानंी िसे विन चदले आचण सँकोच्या 
डो्यावरील केसालाही धक्का लावणार नाही असे, आपल्या प्राणािी शपथ घेऊन, साचंगिले. आचण ‘िुला 
योग्य वाटेल त्या वळेी िभ स्विेः फटके मारून घे’ अशी मुिा चदली. िेव्हा सँको त्याचं्या छािीवरून उठला 
आचण दभर अंिरावर दुसऱ्या जागी त्याने आपला मुक्काम ठोकला. िेथे िो एका झाडाला टेकभ  लागला, िेव्हा 
आपल्या डो्यावर काही िरी खाली –वर होि आहे असे त्याला चदसले. त्याने आपले हाि वर केले, िेव्हा 
त्याला कोणा माणसािे पाय आहेि आचण पायाि पायमोजे व बभट आहेि असे त्याला चदसले. िीिीने थरथरा 
कापि िो दुसऱ्या झाडाकडे गेला. िेथेही िसेि िीचिदायक संकट त्याच्या डो्यावर लोंबकळभ लागले. 
िेव्हा मदिीसाठी त्याने डॉन चक्व्झोट यानंा सरळ हाक चदली. डॉन चक्व्झोट चिकडे गेले आचण त्याच्या 
िीिीिे कारण त्यानंी चविारले. सँकोने उत्तर चदले, ही सारी झाडे माणसाचं्या पायानंी आचण िंगड्यानंी 
िरलेली आहेि. डॉन चक्व्झोट यानंी शोध घेण्यािा व िािपडण्यािा प्रयत्न केला आचण त्या कामाि जीव 
ओिभन िे म्हणाले, “सँको, िभ कसलीही िीिी बाळगभ नकोस. येथे कोणिाही धोका नाही. कारण िुला या 
अंधाराि जे काही असल्यािा िास होि आहे, िे म्हणजे या झाडावर फाशी चदलेल्या िोर–दरोडेखोरािें 
पाय व िंगड्या आहेि. न्यायाचधकारी अशा लोकानंा वीस–चवसाचं्या आचण िीस–चिसाचं्या गटाने फाशी 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

देि असिाि. यावरून मला वाटिे की, आपण बासेलोनापासभन फार दभर नाही.” आचण खरोखर त्यािंा िकय  
बरोबर होिा.  

 
आिा चदवस उजाडला. त्यानंी आपले डोळे उघडले िेव्हा त्यानंा झाडावर लोंबकळि असलेली 

वाटमाऱ्यािंी पे्रिे चदसली. मेलेल्या दरोडेखोरानंी त्यानंा इिके आिययिचकि केले, िर त्याचं्यावर अकस्मा्  
येऊन िुटभन पडणाऱ्या आचण त्यानंा वढेा घालणाऱ्या िाळीस चजवंि लुटारंूना पाहभन िे चकिी गोंधळले 
असिील? ‘आमिा सेनापिी येईपयंि येथे उि राहा’ असे त्यानंी यानंा कँटँलन िाषेि बजावले.  

 
त्यावळेी डॉन चक्व्झोट आपल्या पायावंर उिे होिे, त्याचं्या घोड्यािा लगाम काढलेला होिा, 

त्यािंा िाला दभरच्या एका झाडावर टेकभ न ठेवलेला होिा, म्हणजे संरक्षणािे काहीही साधन त्यांच्याजवळ 
नव्हिे. म्हणभन आपले दोन्ही हाि आडव े धरून आचण आपले खादें उडवभन त्यानंा आपले मस्िक खाली 
लवचवणे िाग पडले. दुसऱ्या िागंल्या संधीिी वाट पहाि िे राचहले. िे िोर िटकन् आपल्या कामास 
लागले. डँपलला त्यानंी लुटले. त्याच्या पाठीवरील एकही वस्िभ त्यानंी चशल्लक ठेवली नाही. िामड्याच्या 
चपशवीिील ककवा अंगरयाच्या चपशवीिील एकही पदाथय त्यानंी चशल्लक ठेवला नाही. ड्यभकने चदलेली 
सोन्यािी नाणी आचण स्विेः घरून आणलेली काही नाणी सँकोने आपल्या कमरेिोविी गुंडाळलेल्या कशाि 
लपवभन ठेवली होिी हे फार िागंले झाले! त्या प्रामाचणक सज्जनानंी त्याच्या साऱ्या शरीरािी झडिी घेण्यािे 
कष्ट घेिले असिे, आचण जरूर िर त्यािी कािडी सोलभन त्याच्याजवळील सोने चहसकभ न घेिले असिे, पण 
सुदैवाने त्यािंा सेनापिी मध्येि आला. िो सुमारे िाळीस वष ेवयािा चदसि होिा.  

 
त्यािा देह सुदृढ होिा आचण त्यािा बाधंा उंि होिा. त्यािा िेहरा उग्र होिा आचण त्यािा वणय 

काळा होिा. िो एका िक्कम घोड्यावर बसला होिा, त्याने अंगाि चिलखि घािले होिे आचण त्याच्या 
दोन्ही बाजभस चनदान दोन–दोन चपस्िुले होिी. (त्या धंद्यािील लोकानंा त्या प्रदेशाि ‘शागीदय’ म्हणि.) 
आपले शागीदय सँकोला उघडे–नागडे करीि आहेि असे पाहभन त्याने त्यानंा िसे न करण्यािा हुकभ म 
सोडला. िो त्यानंी ित्काळ पाळला. त्यामुळे सँकोिा कसा सुखरूप राचहला एका झाडाशी टेकभ न ठेवलेला 
िाला, जचमनीवर पडलेली ढाल आचण चिलखि घािलेले पण कििािुर असे डॉन चक्व्झोट त्याच्या दृष्टीस 
पडले. िेव्हा त्याला मोठे नवल वाटले. मभर्मिमंि चनराशाही घडवभ शकणार नाही अशी अत्यंि दुेःखी आचण 
उदास मुद्रा त्यािंी चदसि होिी. त्याचं्याजवळ जाऊन िो म्हणाला, “िल्या माणसा, इिके दुेःख वाटभन घेऊ 
नकोस. िभ काही क्रभ र ओचसचरसच्या हािाि सापडलेला नाहीस– रोके चगनाटयच्या हािाि पडला आहेस – 
आचण िो कठोर असण्यापेक्षा करुण आहे.” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “हे पराक्रमी रोके, िुझ्या 
हािाि मी पडलो म्हणभन मी दुेःखी नाही. िुझी असीम कीिी साऱ्या चवश्वाि पसरलेली आहे, पण माझ्या 
घोड्याला लगाम घािलेला नसिाना िुझ्या सैचनकानंी माझ्यावर अकस्मा्  हल्ला करावा, इिका 
चनष्ट्काळजी मी राचहलो यािे मला दुेःख होिे. माझा व्यवसाय चशलेदारीिा असल्यािी मी बढाई मारिो. त्या 
व्यवसायाच्या परंपरेप्रमाणे मी नेहमी माझे संरक्षण केले पाचहजे आचण सदा –सवयदा माझा संरक्षक असले 
पाचहजे. अरे महान् रोके, मी िुला सागंिो की, माझी ढाल आचण िाला माझ्या हािाि असिाना आचण मी 
माझ्या घोड्यावर बसलेलो असिाना िे जर मला िेटले असिे, िर मला शरण आणणे हे काम सोपे नाही, 
असे त्यानंा आढळभन आले असिे. कारण, िभ हे लक्षाि ठेव की, ज्याच्या पराक्रमािे पवाडे या साऱ्या 
परृ्थवीिलावर गाचयले जाि आहेि, िो ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट मीि आहे.” 
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रोके चगनाटयच्या ध्यानाि डॉन चक्व्झोटच्या स्विावािी कच्ची बाजभ िटकन आली आचण त्याने 
ओळखले, या स्वारीच्या अंगी शौयापेक्षा मभखयपणाि अचधक आहे. त्यािे नाव बोलण्याच्या ओघाि त्याने 
पुष्ट्कळ वेळा ऐकले होिे. पण त्याच्याचवषयी जे साचंगिले जाि होिे, िे खरे असेल यावर त्यािा कधीि 
चवश्वास बसला नव्हिा. इिका लहरीपणा कोणा माणसाच्या स्विावाि असेल असेही त्याला कधी वाटले 
नव्हिे. त्यामुळे त्यािी िेट झाल्यािा त्याला फार आनंद वाटला. अनुिवानेि आिा आपल्याला सत्यस्स्थिी 
कळभन येईल, असे त्याला वाटले. म्हणभन त्यानंा उदे्दशभन िो म्हणाला, “हे शभर चशलेदारा, िुम्ही स्विेःला 
त्रास करून घेऊ नका अन् दैवाला चनष्ठुर मानभ नका. कारण, कोणी सागंावे, िुम्हाला आिा जो दुेःखािा 
अपघाि वाटि आहे, िो िुम्हाला लािदायकही ठरेल. कारण मानवी िकाच्या आटो्यापलीकडे 
असणाऱ्या चवलक्षण आचण गभढ मागानी ईश्वर दचलिानंा वर उिलिो आचण रंकाना राव करिो.” डॉन 
चक्व्झोट त्यािे आिार मानणार होिे, िोि त्याचं्या कानी कैक घोड्याचं्या टापािंा आवाज आला. पण 
खरोखर िो एकाि घोड्याच्या टापािंा होिा. त्या घोड्यावर बसभन एक माणभस अत्यंि वगेाने िेथे आला. िो 
सुमारे वीस वष ेवयािा चदसि होिा. त्याच्या अंगावर जरिारीिी चकनार असलेला चहरवा रेशमी अंगरखा 
होिा. िो आिल्या जाचकटाला शोिभन चदसि होिा. त्याच्या डो्यावरील टोपी मागे वळचवलेली होिी अन् 
त्याच्या पायाि िामड्यािे बभट होिे. त्यािी टाि, िलवार आचण कट्यार यानंा सोन्यािा मुलामा चदलेला 
होिा आचण त्याच्या हािाि लहानशी पक्ष्यािंी बदंभक होिी. िो आवाज ऐकभ न रोकेने आपले डोके मागे 
वळचवले, िेव्हा त्याला िी देखणी मभिी चदसली. िो माणभस त्याच्याजवळ येऊन पुढीलप्रमाणे बोलला– 

 
“हे शभर रोके, मी ज्यािा शोध करीि होिे, िेि िुम्ही आहा. माझ्या दुेःखाि िुमच्याकडभन मला 

काही उपाय चमळाला नाही िरी समाधान चमळेल अशी आशा आहे, िुम्हाला संशयाि न ठेविा, मी कोण 
आहे हे मी िुम्हाला सागंिे. िुम्ही मला ओळखि नाही हे मी जाणिे. माझे नाव ्लॉचडया जेरोचनमा असे 
आहे. आपला खास चमत्र सायमन फोटे यािी मी कन्या आहे. िुमिाही जो शत्र ुआहे आचण िुमच्या चवरुद्ध 
गटािा जो आहे, त्या ्लॉकेल टोरेलास यािंा कट्टा वैरी माझा चपिा आहे. िुम्हाला हे माहीिि आहे की, या 
टोरेलासला एक मुलगा होिा. त्याला लोक डॉन स्व्हन्सेन्ट टोरेलास असे म्हणि–चनदान गेल्या दोन 
िासाि त्याला िसे नाव पडले होिे. माझी ही शोकािी कहाणी थोड्याि आटोपावयािी िर, त्याच्या त्या 
मुलाने मला कोणिे दुेःख चदले हे मी िार शब्दाि सागंिे. त्याने मला पाचहले, माझे प्रणयाराधन केले आचण 
त्यािे बोलणे ऐकभ न मी त्याच्यावर पे्रम केले. आमिा प्रणय इि्या गुप्ि रीिीने िाललेला होिा की, माझ्या 
बापाला यािी काहीि कल्पना नव्हिी. चजला आपल्या अनावर िावन आवरण्यास वळे चमळिो अशी स्त्री या 
जगाि कोणीही नसिे. मग िी चकिीही एकािंाि राहो आचण चिच्यावर चकिीही कडक पहारा असो. साराशं, 
त्याने मला लग्नािे विन चदले, आचण मी त्याला चदले. यापेक्षा पुढे आमिी मजल गेली नाही. आिा काल 
मला कळले की माझ्याशी केलेला करार चवसरून िो दुसऱ्या मुलीशी लग्न करणार आहे आचण त्यािें लग्न 
आिा सकाळीि होणार आहे. ही बािमी ऐकिाि माझे मन अत्यंि अस्वस्थ झाले आचण माझा सारा धीर 
सुटला. माझा बाप बाहेरगावी गेलेला असल्याने, िुम्ही पहािा िो वेष मी धारण केला आचण येथभन सुमारे 
दोन मलैावर असणाऱ्या डॉन स्व्हन्सेन्ट याला माझ्या घोड्यावरून जाऊन पकडले. िेथे जािाि मी 
माझ्यावरील अन्यायािा पाढा न वाििा ककवा त्याच्या सबबी ऐकण्यासाठी न थाबंिा, त्याच्यावर या दोन्ही 
चपस्िुलािभन गोळ्या झाडल्या आचण त्या त्याच्या शरीरािभन पार गेल्या असे मला वाटिे. त्याच्या हृदयािील 
र्िाने मी माझ्या शीलावरील कलंक पुसभन टाकला. हे झाल्यावर मी त्याला त्याच्या सेवकाचं्या हवाली 
करून िेथभन चनघाले. हे सारे काम इिके झटपट झाले की, िे सेवक माझा प्रचिकार करू शकले नाहीि. 
ककवा करण्यास धजले नाहीि. आिा मी आपल्याकडे संरक्षण मागण्यासाठी आले आहे. आपल्यामाफय ि 
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मला फ्रान्समध्ये जािा येईल. िेथे माझे स्वागि करण्यासाठी माझे नािलग आहेि. िसेि त्याच्या मृत्यभिा 
सभड डॉन स्व्हन्सेन्टिा पक्ष आमच्या कुटंुबावर उगवील, िेव्हा िुम्ही माझ्या बापािा बिाव करावा अशीही 
चवनंिी करण्यासाठी मी येथे आले आहे.” 

 
संुदर ्लॉचडयािी देखणी आकृिी, सुखदायक वियणभक आचण चनियी स्विाव या सवांिे आियय 

वाटभन रोके म्हणाला, “मुली, ये, आपण आधी िुझ्या शत्रभच्या मृत्यभिी खात्री करून घेऊ आचण नंिर 
िुझ्यासाठी काय करावयािे यािा चविार करू.” हा सारा संवाद अत्यंि लक्षपभवयक ऐकि असलेले डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “थाबंा, या प्रकरणामुळे िुमच्यापैकी कोणी काही िसदी घेण्यािे कारण नाही. 
स्त्रीसंरक्षण हा माझा खास प्रािं आहे. मला माझा घोडा आचण शसे्त्र द्या आचण मग माझ्यासाठी येथे थाबंा. मी 
येथभन जाऊन त्या चशलेदाराला, मृि वा चजवंि, शोधभन काढिो आचण एवढ्या सौंदययशाचलनी स्त्रीसंबधंीिे 
आपले कियव्य पार पाडावयास लाविो.” सँको म्हणाला, “वाेः वाेः ! याचं्या शब्दावंर आपण चवश्वास ठेवा. 
लग्ने जमचवण्याि माझ्या धन्यािी चवलक्षण हािोटी आहे. परवािीि गोष्ट पहा ना, एका िरुण बदमाषाला 
त्यानंी एका कुमाचरकेशी लग्न लावावयास िाग पाडले; नाही िर चिला विन देऊन त्याने चिला वाऱ्यावर 
सोडभन चदले असिे. आमच्या धनीसाहेबािंा चपच्छा पुरचवणाऱ्या जादभगारानंी वरािे रूपािंर एका नोकराि 
केले नसिे आचण त्यामुळे िे लग्न चफसकटले नसिे िर आज त्या कुमाचरकेिे िाग्य चकिी उजळले 
असिे!” 

 
्लॉचडयाच्या धाडसाच्या चविारानंी रोकेिे मन इिके िरून गेले होिे की, त्याने िो धनी ककवा 

सेवक याचं्या बोलण्याकडे फारसे लक्ष चदले नाही. त्याने आपल्या सेवकानंा हुकभ न चदला, ‘डॅपलपासभन ज्या 
वस्िभ िुम्ही घेिल्या असिील, त्या सँकोला परि करा आचण आदल्या रात्री िुम्ही जेथे मुक्काम केला होिा 
त्याि जागी परि जा.’ नंिर िो मरणोन्मुख डॉन स्व्हन्सेन्ट यािा शोध लावण्यासाठी ्लॉचडयाबरोबर 
िािडीने चनघभन गेला. जेथे ्लॉचडया त्याला िेटली होिी, त्या जागी िे दोघे गेले. िेथे नुकत्याि 
साडंलेल्या र्िाच्या थेंबाचशवाय त्यानंा दुसरे काही आढळले नाही. पण आसपास पाहिाि त्यानंा एका 
टेकडीच्या बाजभवर, काही अंिरावर, काही माणसािंी टोळी चदसली. ित्काळ त्यानंी चनणयय केला की, डॉन 
स्व्हन्सेंन्टला बरे करण्यासाठी ककवा जचमनीि पुरण्यासाठी िेथभन त्याला नेणारे त्यािे हे सेवक असाविे. 
त्यानंा गाठण्यासाठी या दोघानंी धावपळ केली. िे सेवक सावकाश जाि असल्यामुळे त्यानंा यानंी लौकरि 
गाठले. त्या सेवकाचं्या बाहभंमध्ये िो िरुण असलेला त्यानंा चदसला. िो त्या सेवकानंा क्षीण व ओढलेल्या 
आवाजाि म्हणि होिा, “याि जागी मला मरू द्या. या जखमाचं्या वदेना मला इि्या होि आहेि की, 
यापुढे थोडेही जाणे मला सहन होणार नाही.”  

 
्लॉचडया आचण रोके घोड्यावरून उिरून घाईने त्याच्याकडे गेले. रोकेला पाहभन िे सेवक 

दिकले आचण डॉन स्व्हन्सेन्टला पाहभन ्लॉचडया त्रस्ि झाली. क्रोध व करुणा यामध्ये चििे मन दुिगंले 
गेले. त्यािा हाि पकडभन िी त्याला म्हणाली, “हा हाि िुम्ही मला चदला असिा आचण आपले विन खरे 
केले असिे, िर िुम्ही आपल्या चशरावर हे अचरष्ट ओढवभन घेिले नसिे.” आपले क्षीण होणारे नेत्र वर 
उिलभन आचण ्लॉचडयाला ओळखभन िो जखमी युवक म्हणाला, “हे संुदर, भ्रािं िरुणी, आिा मला 
कळले. हा प्राणघािक प्रहार माझ्यावर करणारी िभ आहेस हे मला कळले. हा चनष्ट्पाप आचण दुदैवी स्व्हन्सेन्ट 
या चशके्षला कधीि पात्र नव्हिा. कारण, त्याच्या साऱ्या कृिी आचण इच्छा यािें साध्य आपल्या ्लॉचडयािी 
सेवा करण्याचशवाय दुसरे काहीि नव्हिे.” िी लगेि उत्तरली, “काय महाराज? श्रीमंि बलॅव्हॅस्रोिी कन्या 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

चलओनोरा चहच्याशी लग्न करण्यासाठी आज सकाळी आपण चिकडे गेला होिा, हे आपण नाकारू शकिा 
काय?” त्याने उत्तर चदले, “छेेः, िी सारी खोटी बािमी होिी. माझ्या दुदैवी ग्रहयोगामुळे, िुझा मत्सर 
जागृि करावा आचण माझा जीव घेण्यास प्रवृत्त करावे, म्हणभन िी कंडी उठचवलेली होिी. माझा जीव मी 
िुझ्या संुदर हािाि सोपचवला आहे. आिा त्यािा चवचनयोग िागंला होईल असे मी समजिो. हे सत्य चसद्ध 
करण्यासाठी, िभ आपला हाि माझ्या हािाि दे आचण माझा हाि िुझ्या हािाि घे म्हणजे पे्रम व प्राण या 
दोहोंिी अखेरिी शपथ घेिल्यासारखे होईल. मग िभ आपला पिी म्हणभन माझा स्वीकार कर. मी जो 
काल्पचनक अन्याय केला असा िुला संशय आहे, त्यािी िरपाई एवढीि करिा येईल.” ्लॉचडयाने त्यािा 
हाि दाबला. चिच्या अंिेःकरणाला िेदभन हे दुेःख गेल्यामुळे िी मभस्च्छयि होऊन त्याच्या र्िलाचंछि 
वक्षेःस्थलावर पडली. डॉन स्व्हन्सेन्टही बेशुद्ध पडला–पण मरणाच्या मभच्छेि िो गेला.  

 
रोके चनेःस्िब्ध उिा राचहला. त्या अिागी जोडप्याच्या िोंडावर मारण्यासाठी पाणी आणण्याकरिा 

िे सेवक धावले. पाणी कशपडल्यावर शवेटी ्लॉचडया शुद्धीवर आली पण डॉन स्व्हन्सेन्ट आपल्या मभच्छेिभन 
कधीि उठला नाही. आपल्या आयुष्ट्यािील शवेटिा श्वास त्याने सोडला. हे जेव्हा ्लॉचडयाने पाचहले 
आचण आपला चप्रय पिी मृि झाला आहे–परि कधी येणार नाही–याचवषयी चिला जेव्हा काडीमात्र शकंा 
राचहली नाही, िेव्हा आपल्या सुस्काऱ्यानंी चिने सारे वािावरण िेदभन टाकले व आपल्या आक्रोशानी 
स्वगाला घायाळ केले. चिने आपले केस उपटले, वाऱ्यावर इिस्ििेः फेकले आचण आपल्या चनदयय हािानंी 
स्विेःिे मुख चवद्रभप केले. चनराशचे्या पचहल्या ध््याने चनमाण होणाऱ्या दुेःखािी सारी स्पष्ट चिन्हे चिच्या 
मुखावर चदसभ लागली, िी स्विेःला उदे्दशभन म्हणाली, “हे कठोर आचण अचविारी चस्त्रये, हे रानटी कृत्य 
करण्यास िभ सहजासहजी कशी ियार झालीस? हे मभखय मत्सरा, िुझा दंश चकिी ियंकर असिो आचण 
त्यािे पचरणाम चकिी घािुक असिाि! अरे माझ्या अिागी पचिराजा, माझ्यावरील िुझ्या कळकळीच्या 
पे्रमाने आचण चनष्ठेने मला चववाह–शय्येऐवजी  थंड थडग्यावर आणभन सोडले आहे!” 

 
अशा प्रकारे िी अिाचगनी हृदयद्रावक व दुेःखदायक स्वराने इिका चवलाप करीि राचहली की, 

रोकेिे कठीण हृदयही चविळले आचण अश्रभंच्या रूपाने वाहभ लागले. त्याच्या डोळ्याि कोणत्याही प्रसंगी असे 
अश्रभ कधी आलेले नव्हिे. सेवक रडभ  लागले आचण शोक करू लागले. ्लॉचडया पुनेः मभस्च्छयि पडली. 
सेवकानंी चिला पुनेः शुद्धीवर आणले. िेथले िे सारे दृश्य अत्यंि हृदयद्रावक होिे. शवेटी रोके चगनाटय याने 
डॉन स्व्हन्सेन्टच्या सेवकानंा फमावले, “यािे शव त्याच्या बापाच्या घरी न्या म्हणजे िेथे त्यािे दफन 
होईल.” िे घर फार दभर नव्हिे. ्लॉचडयाने रोकेला आपला असा चनिय चनवचेदला की, ‘एका मठाि राहभन 
मी माझा सारा जन्म घालचवणार. िेथे माझी आत्या महंिीण आहे. िेथे माझे लग्न एका मंगल आचण 
अजरामर अशा वराशी होईल.” चिच्या या पचवत्र चनियािी प्रशसंा त्याने केली आचण चिच्या इच्छेप्रमाणे 
चिला कोठेही पोिचवण्यािी ियारी दाखचवली. िसेि चिच्या बापािे व कुटंुबािे संरक्षण त्याचं्या अत्यंि 
ियंकर अशा शत्रभंच्या हल्ल्यापासभन आचण कायापासभन करण्यािीही ियारी त्याने दाखचवली. पण 
्लॉचडयाने मोठ्या नम्रपणे त्यािी संगिी नाकारली आचण रडि रडि त्यािी रज घेिली. डॉन स्व्हन्सेन्टच्या 
सेवकानंी त्यािे शव िेथभन नेले आचण रोके आपल्या माणसाकंडे परि गेला. अशा प्रकारे ्लॉचडया 
जेरोचनमािे पे्रम–प्रकरण समाप्ि झाले. क्रभ र व बेफाम मत्सराच्या प्रिावी श्िीमुळे केवढा दारुण अनथय 
ओढवला !  
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रोके चगनाटय याने आपली टोळी जेथे ठेवली होिी, िेथेि िी त्याला आढळली. त्या लोकाचं्या 
मध्यिागी, डॉन चक्व्झोट हे रोचझनाटंवर बसभन, त्याचं्या राहणीिी यथेच्छ कनदा करीि होिे. दरोडेखोरािंी 
राहणी ही त्याचं्या शरीराला िीचिदायक असभन त्याचं्या आत्म्यािा नाश करणारी आहे, असे िे सागंि होिे. 
पण त्यािा श्रोिृवगय मुयिेः जंगली व बेबंद अशा गसॅ्कोन लोकािंा असल्यामुळे, त्यािंा सारा नैचिक उपदेश 
पालर्थया घड्यावर पडला. िेथे आल्यावर रोकेने सँकोला चविारले, “या लोकानंी िुला आपल्या साऱ्या 
वस्िभ परि चदल्या काय?” सँकोने उत्तर चदले, “होय, महाराज, फ्ि रात्री घालावयाच्या िीन टोप्या 
चमळाल्या नाहीि. एखाद्या राजाच्या खंडणीइिकी त्यािंी ककमि आहे.” एक दरोडेखोर ओरडला, “काय 
म्हणिो आहे हा माणभस? त्या टोप्या येथेि कोठे असिील आचण त्यािंी ककमि िीन रीलइिकीही नाही.” 
डॉन चक्वन्झोट यानंी उत्तर चदले, “त्यािंी मभळिी ककमि काहीि नसेल. पण मला ज्या माणसाने त्या 
चदल्या, त्याच्या गुणामुळे त्यािें मोल त्या ककमिीपयंि िढले आहे.” 

 
त्या टोप्या ित्काळ परि करण्यािा हुकभ म रोकेने सोडला. आपल्या सवय माणसानंा एका रागेंि उिे 

राहण्यािी आज्ञा त्याने केली. पभवीच्या मोचहमेनंिर लभट म्हणभन जे जे कपडे, रत्ने, पैसे वगैरे चमळाले 
असिील, िे सवय आपल्यापुढे आणण्यास त्याने त्यानंा फमावले. नंिर प्रत्येक वस्िभ बारकाईने पाहभन त्याने, 
ज्या वस्िभंिी वाटणी करिा येि नाही, त्यािंी पैशाि ककमि केली. त्या सवांिा चहशबे करून त्याने त्यािंी 
वाटणी न्यायाने केली. प्रत्येक माणसाला त्याने त्यािा योग्य िो वाटा अिभकपणे चदला. िसे करिाना त्याने 
इिके शहाणपण आचण न्यायबुद्धी दाखचवली की, न्यायाने वाटणी करण्यािे कोणिेही ित्त्व त्याने झुगारून 
चदले नाही. सवांना समाधान होईल अशा रीिीने लुटीिी वाटणी केल्यानंिर  डॉन चक्वन्झोटकडे वळभन 
रोके म्हणाला, “अशा िऱ्हेने न्यायािी व्यवस्था ठेवली नाही िर आम्हाला जगिाि येणार नाही.” सँको 
म्हणाला, “बरोबर! न्याय ही िागंली गोष्ट आहे. ‘िोर आपापसामध्ये कधीि बदमाषी करीि नाहीि’ ही जुनी 
म्हण अजभन खरी आहे.” त्यािे बोलणे ऐकभ न एका दरोडेखोराने आपली बंदभक त्याच्यावर रोखली –आचण 
त्याच्या डो्याि त्याने आपली गोळी मारली असिी, पण त्याच्या सेनापिीने त्याला हाि आवरण्यास 
फमावले. चबिारा सँको एखाद्या माश्यासारखा गप्प बसला. िागंल्या लोकाचं्या संगिीि जाईपयंि आपले 
ओठ पुनेः उघडावयािे नाहीि असा चनिय त्याने केला.  

 
इि्याि त्यािें एक–दोन टेहळ्ये िेथे आले. त्यानंा रस्त्यावर उिे केलेले होिे. त्यानंी आपल्या 

सेनापिीला साचंगिले, “बासेलोनाला जाणाऱ्या मुशाचफरािंा मोठा िाडंा आम्हाला चदसला.” रोकेने 
चविारले, “आपण ज्यािंा शोध करिो असे िे आहेि की आपला शोध जे करिाि असे िे आहेि?” एकाने 
उत्तर चदले, महाराज, आपण ज्यािंा शोध करिो असे िे आहेि.” रोके ओरडला, “अरे माझ्या मुलानंो 
िला, जा आचण त्यानंा येथे माझ्याकडे सरळ घेऊन या. एकालाही चनसटभ  देऊ नका.” त्या सेवकानंी हा 
हुकभ म मानला आचण डॉन चक्व्झोट, रोके व सँको यानंा आपल्या परि येण्यािी वाट पहाण्यासाठी िेथे 
सोडले. मध्यंिरी रोकेने आपल्या राहणीसंबधंी आपले काही चविार सागंभन चशलेदारजींिी करमणभक केली. 
िो म्हणाला, “श्रीमान् डॉन चक्व्झोट आमिे आयुष्ट्य आपल्याला संकटे व अशािंिा यािें खळबळीिे चमश्रण 
वाटाव े याि काही नवल नाही. माझ्या प्रत्येक चदवसाच्या अनुिवामुळे मला त्यािी पभणय जाणीव झालेली 
आहे. िुम्ही हे लक्षाि ठेवा की, जे रानटी आचण उग्र वियन मी लोकानंा दाखचविो िे चनसगाने माझ्यावर 
स्िीने लादलेले आहे. माझ्यावर जे काही कठोर अन्याय झाले, त्यामुळे मला संिाप आला आचण मी या 
टोकाला येऊन पोिलो. मनाजोगिा सभड घेिल्याचशवाय मला िे अन्याय सहन करिा येईनाि. आिा मी या 
धंद्याि आहे, िेव्हा मला शवेटपयंि गेलेि पाचहजे. मी चकिीही िागंल्या योजना केल्या, िरी एक पाप 
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दुसऱ्या पापाला ओढभन आणिे. आिा मी अन्याय, कलह, गुन्हे  आचण सामने याचं्या जाळ्याि इिका 
सापडलो आहे की, या गोंधळाच्या िक्रव्यभहािभन माझी सुटका ईश्वराच्या दवी श्िीचशवाय दुसरा कोणी 
करू शकणार नाही. िथाचप माझ्या दुदैवािा शवेट यशस्वीपणे होईल, याचवषयी मी अद्याप चनराश झालेलो 
नाही.”  

 
इिकी चनकोप चविारसरणी आचण गंिीर चववके यानंी िरलेले  िाषण ऐकभ न डॉन चक्व्झोट यानंा 

आियय वाटले. चववके आचण सभ्यिा याचं्याशी चवसंगि असा बेबंद धंदा करणाऱ्या माणसाच्या िोंडभन िे 
ऐकिाना त्यािें मन िचकि झाले आचण िे म्हणाले, “श्रीमान् रोके, आपल्या स्विावािील चवकृिी माणसाने 
ओळखणे हे त्याच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मोठेि पाऊल होय. आरोग्यशास्त्रािे चनयम रोग्याने पाळणे म्हणजे 
अधे–अचधक उपिार करणेि होय. िुम्हाला आपल्या रोगािी जाणीव झालेली आहे असे चदसिे. आपला 
रोग फार जुनाट असल्यामुळे त्याच्यावरील उपाय–योजना कंटाळवाणी होईल अशी मला िीिी वाटिे. िो 
सवयशस््िमान वैद्यराज प्रिावी औषध िुम्हाला देईल. म्हणभन िुम्ही आपले हृदय शाबभि ठेवा आचण आपल्या 
आजारी मनाला बरे वाटण्यासाठी आपली कियव्ये करा. सुखािा जवळिा मागय िुम्हाला गाठावयािा असेल, 
िर आिा िुम्ही करीि असलेला हा प्राणघािक व्यवसाय िाबडिोब सोडभन द्या आचण माझ्याकडभन चशक्षण 
घ्या. चशलेदारीच्या चनयमािें चशक्षण मी िुम्हाला देईन. त्यामुळे िुमच्या अपराधािें लौकरि क्षालन होईल 
आचण िुम्हाला सन्मान व खरे सौय लािेल.” डॉन चक्व्झोट यािंा हा गंिीर उपदेश ऐकभ न रोकेने स्स्मि 
केले. संवादािा चवषय बदलभन त्याने त्यानंा ्लॉचडया जेरोचनमाच्या दुेःखदायक साहसािा वृत्तािं चनवदेन 
केला. िो ऐकभ न सँकोला मनापासभन दुेःख झाले. कारण, त्या िरुणीच्या सौंदयािा, जीवनािा आचण वृत्तीिा 
पचरणाम त्याच्या पे्रमळ स्विावावर पुष्ट्कळि झालेला होिा.  

 
या वळेपयंि रोकेच्या मंडळींनी आपण चमळचवलेली लभ ू़ट आणली. िी म्हणजे घोड्यावर बसलेले 

दोन सद्धगृहस्थ, पायी िालणारे दोन याते्रकरू आचण चस्त्रयानंी िरलेली एक गाडी, त्या चस्त्रयाचं्या सेवसेाठी 
असलेले पािसहा सेवक. काही पायी िर काही घोड्यावर बसभन जाणारे होिे. त्याचशवाय त्या दोन 
सदगृहस्थािंी दोन खेिरवाली माणसे होिी. त्या सवांना मोठ्या गािंीयाने िेथे आणले गेले. त्याचं्यािोविी 
चवजेत्यािंा वेढा होिा. चवजेिे आचण चजि हे दोघेही स्िब्ध होिे. िव्य रोकेच्या चनणायक चशके्षिी िे वाट 
पहाि होिे. रोकेने प्रथम त्या सद्धगृहस्थानंा चविारले, “िुम्ही कोण आहा? कोठे िालला आहा? 
िुमच्याजवळ चकिी पैसे आहेि?” त्यानंी जबाब चदला, “आम्ही दोघेही स्पॅचनश पायदळािे कप्िान आहो. 
आमच्या सैन्याच्या िुकड्या नेपल्स येथे आहेि. आम्ही िार जहाजािंभन जाण्यािे योजले आहे. ही जहाजे 
चसचसलीला जाणार असल्यािे आम्ही ऐकले आहे. आमिी सारी पुजंी दोन–िीनश ेक्राऊन एवढीि आहे. 
आमच्या व्यवसायािील माणसाचं्या दृष्टीने ही रक्कलम फार थोडी आहे. कारण, आम्ही संपत्ती क्व0चििि 
साठचविो.” याते्रकरंूिी ही अशीि िपासणी झाली, िेव्हा िे म्हणाले, “रोमला जाण्यािा आमिा उदे्दश आहे 
आचण आम्हा दोघाजंवळ चमळभन सुमारे साठ रील आहेि.” गाडीवानािी िपासणी केल्यावर िेथील एका 
सेवकाने रोकेला अशी माचहिी चदली की, “नेपल्स येथील एका न्यायाधीशािी पत्नी लेडी डोन्ना स्ग्वओमार 
डी चक्वनोनेस या, आपल्या छोट्या कन्येसह आचण एक दासी , एक म्हािारी मोलकरीण आचण इिर सहा 
नोकर याचं्यासह, गाडीिभन िालल्या आहेि. आम्हा सवांजवळ चमळभन सुमारे सहाश ेक्राऊन आहेि.” 

 
रोके म्हणाला, “िर मग येथे आपल्याजवळ सवय चमळभन नऊश ेक्राऊन आचण साठ रील आहेि. येथे 

माझ्याबरोबर सुमारे साठ सैचनक आहेि असे मला वाटिे. इि्या माणसामंध्ये प्रत्येकाच्या वाट्याला चकिी 
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पैसे येिील? मी काही िागंला चहशबेनीस नाही, म्हणभन सद्धगृहस्थहो, िुम्हीि चहशबे करा.” हे ऐकभ न िे 
वाटमारे लोक ओरडले, “रोके चगनाटय, चिरंजीव होवो! त्यािा नाश करू पहाणाऱ्यािे वाटोळे होवो !!” िे 
कप्िान शािंपणे पहाि राचहले, िी स्त्री दुेःखी व चखन्न नजरेने पहाि होिी, आचण याते्रकरूही काही कमी 
खिलेले नव्हिे. आपल्याजवळील छोटीशी पुजंी असा चवलक्षण प्रकारे खलास होणार यािे त्यानंा दुेःख 
होि होिे. त्या सवांच्या वृत्ती कसकशा होिाि हे पाहण्यासाठी रोकेने त्यानंा थोडा वळे संशयाि ठेवले. 
आपला द्रव्यनाश होणार म्हणभन दुेःख वाटण्यािे बाबिीि सवयजण समान आहेि असे त्याला आढळले. मग 
त्या कप्िानाकडे वळभन िो म्हणाला, “कप्िानसाहेब, साठ क्राऊन मला उसने देण्यािी कृपा करा आचण 
बाईसाहेब, आपल्या मजीस येईल िर, माझ्या पथकािील या इमानी सेवकानंा संिुष्ट करण्यासाठी आपण 
िाळीस क्राऊन देऊन मला उपकृि करा. हीि आमिी सारी कजदगी आचण कमाई! िुम्हाला माहीिि आहे 
की, महंिाला गाणे गाऊन जे चमळिे. त्यावरि पोट िरावे लागिे. म्हणभन आपण, आम्ही केलेल्या 
मागण्यासंाठी, आम्हास क्षमा कराल, अशी मला आशा आहे. आपण त्या मागण्या पभणय केल्या म्हणजे अशा 
प्रकारच्या उपद्रवापासभन यापुढे िुम्ही मु्ि व्हाल. जागोजाग माझ्या ज्या िुकड्या मी ठेवल्या आहेि, त्यानंा 
देण्यासाठी मी एक परवाना आपल्याला देईन. त्या माझ्या हुकुमामुळे िे माझे लोक िुम्हाला काहीही उपद्रव 
न देिा पुढे जाऊ देिील. एखाद्या सैचनकावर अन्याय करण्यािा मला चिटकारा आहे. आचण बाईसाहेब, 
स्त्रीजािीला–त्यािही आपल्या योग्यिेच्या चस्त्रयानंा–मान देण्यास मी िुकिा कामा नये.” 

 
रोकेच्या थोर सभ्यिेसाठी आचण औदायासाठी, त्या कप्िानानंी श्य चिि्या डौलदारपणे त्यािे 

आिार मानले. कारण, त्याने त्याचं्याजवळिा काही पैसा चशल्लक ठेवला होिा. त्या स्त्रीने गाडीिभन उडी 
मारून त्याच्या पायावंर लोळण घेिली असिी. पण रोकेला िे आवडले नसिे. आपल्या नचशबामुळे जे करणे 
अवश्य आहे, त्यामुळे आपण या मागण्या करीि आहो, असे िो समजि होिा. नंिर त्या स्त्रीने आपल्या एका 
सेवकाला ऐंशी क्राऊन रोकेला िाबडिोब देण्यािा हुकभ म फमावला. त्या कप्िानानंी आपल्या वाट्यािे पैसे 
चदले आचण याते्रकरंूनी आपला हचविाग चदला. पण रोकेने त्यानंा अंमळ थाबंण्यास साचंगिले आचण 
आपल्या लोकाकंडे कळभन िो म्हणाला, “सभ्य गृहस्थहो, िुमच्यापैकी प्रत्येकाला दोन क्राऊन चमळिील 
आचण िरी वीस चशल्लक राहिील. त्यािील दहा आपण या गरीब याते्रकरूना दान म्हणभन देऊ या आचण 
उरलेले दहा क्राऊन या इमानी सेवकाला देऊ या म्हणजे िो आपल्या प्रवासाि आपल्याचवषयी दोन िागंले 
शब्द बोलेल.” असे म्हणभन त्याने लेखणी , शाई व कागद मागचवले. िे साचहत्य त्याच्याबरोबर नेहमी असे. 
आपल्या चनरचनराळ्या पथकाचं्या सुिेदारानंा उदे्दशभन त्याने या लोकासंाठी एक परवाना चलचहला. त्या 
सवांना जाण्यास सागंभन त्याने चनरोप घेिला. त्याच्या मनािा मोठेपणा पाहभन सवयजण िचकि झाले एखाद्या 
अट्टल दरोडेखोरापेक्षा िो चशकंदर बादशहाप्रमाणे बोलि आहे, असे त्या सवांना वाटले. त्याच्या 
साथीदारापंैकी एकजण आपल्या कॅटॅलॅन िाषेि पुटपुटभ  लागला, “हा आपला सेनापिी ियंकर उदार आहे. 
दरोडेखोरापेक्षा िो िागंला चिक्षभ झाला असिा. हे पाहा, त्याला जर इिके उदार व्हायिे असेल, िर त्याने 
आपल्या चखशािभन पैसे द्याविे– आमच्या चखशािभन नव्हे.” िो दुदैवी माणभस फार हल्या आवाजाि 
बोलला नाही, म्हणभन त्यािे बोलणे रोकेच्या कानी पडले. त्याने ित्काळ आपली समशरे उपसली आचण 
चिच्या एका िडायाने त्याच्या कवटीिे जवळजवळ दोन िुकडेि केले. िो म्हणाला, “बडंखोरानंा मी 
चशक्षा करिो िी अशी!”  

 
सवय लोक चनिल उिे राचहले. िोंडािभन ब्र काढण्यािी छािी कोणास होईना, त्यानंा त्यािेचवषयी 

चििका दराराि वाटि होिा. नंिर रोके थोडा मागे गेला आचण बासेलोनामधील आपल्या एका चमत्राला 
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त्याने पत्र चलचहले. त्याि त्याने म्हटले, “सुप्रचसद्ध चशलेदार डॉन चक्व्झोट याचं्याचवषयी कैक चवलक्षण 
गोष्टी साचंगिल्या जािाि. िे आिा माझ्याजवळ आहेि. िुमच्या शहराच्या मोठ्या ध््यावर िे िुम्हाला 
वसंि ऋिभच्या मध्यकाली आढळिील. िे नखचशखािं सशस्त्र असभन रोचझनाटंवर बसलेले असिील आचण 
त्यािंा सेवक गाढवावर बसलेला असेल. चशलेदारजी हे एक अत्यंि कल्पक व गमत्या माणभस आहेि. िे 
िुम्हाला आचण िुमच्या चमत्रानंा मोठा संिोष देिील. त्यामुळेि मी त्याचं्या आगमनािी ही सभिना देि आहे. 
माझे शत्रभ – कॅडेल्ली – यानंा या आनंदाि सहिागी करून घेऊ नका. िसे करण्यास िे लायक नाहीि. पण 
त्याचं्यापासभन ककवा दुसऱ्या कोणापासभन डॉन चक्व्झोट यािंा मभखयपणा व चविारीपणा आचण सँको पँझािा 
चवदभषकीपणा लपवभन ठेवणे कसे श्य आहे?” त्याने िे पत्र आपल्या एका माणसाच्या हािी चदले. त्या 
माणसाने आपला दरोडेखोरािा वषे उिरून खेडवळ माणसािा पोशाख घािला आचण बासेलोना येथे 
जाऊन िे पत्र धन्याने साचंगिल्याप्रमाणे पोििे केले.  



 

 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ६१ 
 

डॉन णिक्झोट याांचा बासेलोनामध्ये प्रवेि. 
सत्यापेक्षा कल्पकता ज्यात कमी आहे अिा इतर घटना. 

 
डॉन चक्व्झोट हे रोकेबरोबर िीन चदवस आचण िीन रात्र राचहले. िीनश ेवष ेिे िेथे रेंगाळले असिे, 

िरी त्यानंा त्या जीवनक्रमामध्ये कौिुकािा िाग पुष्ट्कळ चमळाला असिा. एके चठकाणी िे झोपि असि िर 
एके चठकाणी जेवण करीि असि. कधी त्यानंा िीिी वाटे –पण कशािी हे त्यानंा माहीि नसे, िर कधी िे 
कोणािी वाट पहाि बसि – पण कोणािी हे त्यानंा माहीि नसे. कधी कधी िे उभ्या उभ्या डुलकी घेि पण 
गाढ झोपेिा आनंद त्यानंा कधी चमळि नसे. कधी त्या प्रदेशाच्या या बाजभस, िर लगेि दुसऱ्या बाजभस िे 
जाि. नेहमी टेहळणी करीि हेर कान देऊन ऐकि असि, टेहळे लक्ष देि असि आचण बदुंका सज्ज असि. 
त्याचं्याजवळ अवजड बदुंका थोड्या होत्या. सामान्यिेः त्यांिेपाशी चपस्िुले असि. इिर लोकापंासभन दभर 
रोके झोपि असे आचण आपल्या चनवासाि कोणाला सहिागी करीि नसे. कारण, बोसेलोनाच्या 
व्हाईसरॉयाने त्याला पकडण्यासाठी कैक जाहीरनामे लावलेले होिे. आपल्या लोकापंैकी काहीजणाकंडभन 
आपण चवश्वासघािाने पकडले जाऊ असे िय व कििा त्याला सदैव वाटि असे. त्यामुळे िो कोणावरही 
चवश्वास ठेवण्यास धजि नव्हिा. चकिी दुेःखी व अस्वस्थ असे हे जीवन! शवेटी आडमागाने आचण 
गल्लीबोळाने रोके, डॉन चक्व्झोट, सँको आचण इिर सहा सेवक–हे सवयजण वसंिोत्सवाच्या आदले चदवशी 
रात्री बासेलोनाच्या सीमेवर जाऊन पोिले. िेथे रोकेने डॉन चक्व्झोट यानंा आकलगन चदले आचण पभवी विन 
चदल्याप्रमाणे सँकोला दहा क्राऊन चदले. दोन्ही पक्षानंी एकमेकानंा चवपुल धन्यवाद चदल्यानंिर त्याने त्या 
दोघािंा चनरोप घेिला. रोके आपल्या मंडळींकडे परि गेला आचण सभयोदयािी वाट पहाि डॉन चक्व्झोट 
िेथे थाबंले–रोकेने त्यानंा सोडले त्या वळेेप्रमाणेि िे घोड्यावर बसलेले होिे.  

 
प्रसन्न उषा पभवेच्या गवाक्षािभन डोकावभ लागली आचण फुलबागानंा आनंचदि करू लागली. सनयािंा 

आचण नगाऱ्यािंा मंजुळ ध्वचन लोकाचं्या कानानंा सुखवीि होिा. घंटाचं्या चननादामध्ये लौकरि, शहरािभन 
बाहेर येणाऱ्या घोडेस्वाराचं्या आरोळ्या आचण टप टप आवाज चमसळभन गेला. आिा उषादेविेने आनंदी 
सभयाला आकाशाि प्रचवष्ट केले. चक्षचिजाच्या कडेवर िो मोठा चदसि होिा आचण त्यािे कबब ढालीएवढे मोठे 
होिे. डॉन चक्व्झोट आचण सँको यानंी आपली नजर दभरवर फेकली िेव्हा त्यांना समुद्र चदसला. त्यानंी पभवी 
समुद्र कधीि पाचहला नव्हिा. ला मािंा येथे त्यानंी रूडेरा िळेि पाचहले होिे. त्यापेक्षा चकिी िरी मोठा 
आचण चवशाल असा समुद्र त्यानंा चदसला. बदंरािील जहाजे आपली चशडे आवरीि होिी. त्याचं्यावरील 
चनशाणे आचण बावटे हविे डुलि होिे. त्यामुळे िो सारा देखावा मोठा आनंददायक वाटि होिा. कधी कधी 
िी जहाजावरिी चनशाणे समुद्राच्या पाण्यािे िुबंन घेि ककवा पाण्यावरून चफरि. त्या जहाजावरील 
िुिाऱ्या, रणिेऱ्या आचण इिर रणवादे्य यािें जे ध्वनी चनघि, िे सारे आकाश िरून टाकीि. िे ध्वनी 
उत्साहवधयक आचण सैचनकी स्वरमेळािे असि. थोड्या वळेाने िी जहाजे पुढे सरकली आचण त्या शािं 
समुद्रावर लुटुपुटभिी लढाई खेळभ लागली. त्याि वळेी शहरािभन पुष्ट्कळ सभ्य गृहस्थ बाहेर आले. त्यािें वषे 
श्रीमंिी  थाटािे होिे. िे आपापल्या घोड्यावर ऐटीि बसले होिे आचण समुद्रावरील रण-क्रीडेिी पभियिा 
िभमीवर करीि होिे. खलाशानंी जहाजावरून असंय गोळ्यािंा वषाव केला आचण त्यानंा शहरािोविीच्या 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

िटावरून आचण बुरुजावरून मोठमोठ्या िोफानंी जाब चदला. शहराच्या चकल्ल्यावर दारुगोळ्यािंा वषाव 
झाला. त्यावेळी होणाऱ्या आवाजािा प्रचिध्वनी जहाजावरून ऐकभ  येऊ लागला. 

 
समुद्र हसभ–नािभ लागला, परृ्थवी आनंदाने डोलभ  लागली आचण आकाशािा कोपरा न् कोपरा शािं 

चदसभ लागला. मात्र धुराच्या ढगानंी आकाश थोडा वळे धुरकटले गेले. माणसाचं्या मुदे्रवर नवाि आनंद खेळभ 
लागला. त्याचं्या ऐश्वयामधभन आनंद आचण िव्यिा ओसंडि होिी. पण सँकोला मोठे कोडे पडले की, 
समुद्रावर संिार करणाऱ्या या मोठमोठ्या अवाढव्य जहाजानंा इिके पाय कसे?  

 
हे होि आहे िोंि चकनाऱ्यावरील खेळािंी व्यवस्था पाहणारी माणसे मोठमोठ्याने ओरडि डॉन 

चक्व्झोट याचं्याकडे दौडि आली, िेव्हा चशलेदारजींना फार आियय वाटले. त्या माणसापंैकी एकाला 
रोकेने पत्र पाठचवले होिे. िो मोठ्याने ओरडला, “अहो आदशय चशलेदारजी, आपले स्वागि असो! आपण 
चशलेदारी व्यवसायािे िेजोगोल आहा-धु्रविारा आहा. ला मािंा येथील शभर डॉन चक्व्झोट यािें मी स्वागि 
करिो–अलीकडे खोट्या इचिहासाि रंगचवलेल्या नकली व िोिया चशलेदारजींिे नव्हे. इचिहासकारािंा 
मुकुटमचण चसड हॅमेट याने ज्यािे वणयन केले आहे, त्या अस्सल, खऱ्या व कायदेशीर चशलेदारजींिे मी 
स्वागि करिो!” डॉन चक्व्झोट यानंी काही उत्तर चदले नाही ककवा उत्तरासाठी िो माणभस थाबंलाही नाही. 
आपल्या इिर सवगंड्याबंरोबर िो चफरू लागला आचण जवयजण त्याच्यािोविी आनंदाने उड्या मारू 
लागले. िे सवयजण चशलेदारजी व त्यािंा सेवक याचं्यािोविी गोळा झाले. सँकोकडे वळभन डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “ही सभ्य माणसे आपल्याला िागंली ओळखिाि असे चदसिे. अलीकडेि ॲरागोचनयाने प्रचसद्ध 
केलेला आपला इचिहास त्यानंी वािला असेल असे मी प्रचिजे्ञवर सागंिो.” चशलेदाराशंी मघाशी बोललेला 
गृहस्थ परि आला व त्यानंा म्हणाला “अहो, माननीय डॉन चक्व्झोट, आमच्या मंडळींबरोबर िलाव ेअशी 
आमिी चवनंिी आहे. आम्ही सवयजण आपले नम्र सेवक आचण रोके चगनाटयिे चमत्र आहोि.” डॉन चक्व्झोट 
उत्तरले, “महाशय, आपले सौजन्य हे त्या थोर रोकेच्या औदायाशी इिके सुसंगि आहे की, नम्रिेिभन नम्रिा 
कशी चनमाण होिे हे यावरून कळिे. िुमिी सभ्यिा ही रोकेच्या सभ्यिेिी मुलगी ककवा जवळिी नािलग 
असावी असे मला वाटिे. आपण आज्ञा कराि िेथे मी आपली सेवा करीि राहीन. िुमच्यावर माझी फार 
ि्िी जडली आहे.” त्या गृहस्थाने त्यानंा परि धन्यवाद चदले. त्या सवांनी त्यानंा आपल्या पलटणीच्या 
मध्यिागी ठेवभन शहराकडे िालचवले. सवय रस्त्यावंर त्याचं्यापुढे ढोल वाजि होिे आचण रणिेरी चननादि 
होत्या.  

 
पण सैिानािी ककवा दुदैवािी इच्छा म्हणा–अथवा सैिानापेक्षाही दुदैवी असणाऱ्या मुलािंी इच्छा 

म्हणा–दोन खोडसाळ, कमअस्सल िरुण त्या घोडेस्वाराच्या गदीिभन घुसण्यािा प्रयत्न करू लागले. 
त्याचं्यापैकी एकाने रोचझनाटंिी िर दुसऱ्याने डॅपलिी शपेटी उडचवली आचण त्याचं्या ढंुगणाि काटेरी 
पुजंके कोंबले. आपल्या पाठीला हे चनराळेि उते्तजन चमळालेले पाहभन िी चबिारी जनावरे आपल्या शपेट्या 
खाली घेऊ लागली. त्याचं्या वदेना वाढि िालल्या. िे मागे–पुढे चहसडे मारू लागले आचण त्वेषाने लाथा 
मारू लागले. शवेटी त्यानंी आपल्या स्वारानंा फेकभ न चदले. त्यािंा धनी व सेवक दोघेही रस्त्यावर 
अस्िाव्यस्ि पडले. डॉन चक्व्झोट यानंा आपल्या या अपमानािे मोठे दुेःख वाटले आचण आपल्या नव्या 
संकटािभन आपल्या घोड्याला मोकळे करण्यासाठी िे उठले.  सँकोनेही आपल्या डॅपलसाठी िसेि केले. 
िेथील सदगृहस्थ त्या मुलानंा त्याचं्या खोडसाळपणाबद्दल शासन करण्यास चनघाले. पण त्याचं्यामागे 
जमलेल्या प्रिडं जमावाि िे िरुण बदमाष केव्हाि लुप्ि झाले आचण म्हणभन सुरचक्षि राचहले. नंिर 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

चशलेदारजी आचण सेवक पुनेः स्वार झाले. संगीि आचण चमरवणभक पुढे िालभ  लागली. शवेटी िे आपल्या 
नेत्याच्या घरी आले. िे घर इिके प्रशस्ि आचण संुदर होिे की, त्यावरून त्याच्या मालकाच्या प्रिडं 
कजदगीिी कोणालाही कल्पना यावी. येथे आपण चशलेदारजींना िभिय सोडभ  या. कारण आपण िसे करावे, 
अशी चसड् हॅमेटिी इच्छा व मजी आहे.  



 

 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ६२ 
 

मांतरलेल्या मस्तकाचा पराक्रम आणि  
गाळता न येण्यासारख्या इतर फालतू गोष्टी 

 
डॉन चक्व्झोट यािें स्वागि करणाऱ्या माणसािे नाव डॉन अँटोचनयो मोरेनो असे होिे. िो एक 

धचनक व चशष्टािारसंपन्न माणभस होिा. आपल्या शजेाऱ्याला बाधा न करिा सहज चमळणाऱ्या साऱ्या चनष्ट्पाप 
करमणुकीिा िो िाहिा होिा. आपला चमत्र गमावला िरी िालेल, पण आपली िेष्टा गमवावयािी नाही, 
अशा वृत्तीच्या लोकापंैकी िो नव्हिा. म्हणभन डॉन चक्व्झोट याचं्या शरीराला अपाय न करिा त्याचं्या 
वडेेपणािा फायदा उठचवण्यािा त्याने चनिय केला.  

 
त्यासाठी त्याने चशलेदारजींना आपले चिलखि काढावयास लावले आचण शामॉय िामड्याच्या 

जरिारी चकनारीच्या कपड्याि (ज्या स्वरूपाि आम्ही त्यानंा पभवी दाखचवले आहे) सज्जामध्ये उिे राहण्यास 
त्यािें मन वळचवले. त्या सज्जावरून शहरािील एक मोठा रस्िा चदसि होिा. त्या रस्त्यावर जो जमाव 
जमला होिा, त्याचं्या नजरेस िे पडले. चवशषेिेः जमावािील मुले त्याचं्याकडे आ वासभन व टक लावभन पाहभ 
लागली–जणु काही िे कोणी बुढे्ढ माकडि होिे. आपापले गणवषे घािलेल्या पायदळाच्या व घोडेस्वाराचं्या 
कैक िुकड्या त्याचं्यापुढभन चमरवि जाऊ लागल्या. जणु काही उत्सव साजरा करण्यासाठी त्या आल्या 
नसभन डॉन चक्व्झोट याचं्या सन्मानासाठीि हा समारंि आयोचजि केलेला होिा. सँकोला अपार आनंद 
झाला. दुसऱ्या कॅमचॅिओच्या लग्न–समारंिाि ककवा चमराडंाच्या डॉन डीएगोसारया थोरामोठ्याच्या 
घराि अथवा ड्यभकसारयाच्या चकल्ल्याि आपण उिरलो आहो अशी त्यािी कल्पना झाली.  

 
त्या चदवशी डॉन ॲटोचनओिे पुष्ट्कळ चमत्र त्याचं्या सागंािी जेवले. त्या सवांनी एक चशलेदार म्हणभन 

डॉन चक्व्झोट यानंा मोठा मान चदला व आदर दाखचवला, आचण त्याचं्या अचिमानािा फुगा त्यानंी इिका 
फुगचवला की, त्याचं्या स्िुिीमुळे आपल्याला वाटणारा आनंद िे लपवभ शकले नाहीि. सँकोने घरािील 
सेवकािंी आचण त्यािे िाषण ऐकणाऱ्या सवय माणसािंी इिकी करमणभक केली की, त्याच्या िोंडािभन बाहेर 
पडणाऱ्या प्रत्येक शब्दािी िे वाट पाहभ लागले. जेवणािे वळेी सारे लोक मौज करीि असिाना, डॉन 
अँटोचनयो म्हणाला, “इमानी सँको, िुम्हाला मसालेदार मासंािे पदाथय इिके आवडिाि की, त्यानंी िुमिे 
पोट गच्च िरले असेल आचण िुम्हाला अचधक काही खािा येि नसले, िरी दुसऱ्या चदवशीच्या न्याहारीसाठी 
िुम्ही िे उरलेले खाद्य-पदाथय आपल्या चवजारीि कोंबिा.” सँकोने उत्तर चदले, “छेेः हो ! महाराज, त्या 
साऱ्या गप्पा आहेि. मी अधाशी असण्यापेक्षा स्वच्छ अचधक आहे. मी आपल्याला सागंिो आचण येथे असलेला 
माझा धनीही आपल्याला सागंभ शकेल–कैक वळेा िे व मी ओकाच्या व अक्रोडाच्या मभठिर फळावंर एक एक 
आठवडािर राचहलो आहो. खरे हे आहे की, मी फार िोखंदळ नाही. अशा चठकाणी मला जे चदले जािे िे 
मी खािो. ‘देणगी चमळालेल्या घोड्यािे दाि मोजभ नयेि.’ असे म्हणिाि ना? मी खादाड आचण गबाळ्या 
आहे असे आपल्याला ज्या कोणी साचंगिले असेल, त्याने आपल्याला खोटे साचंगिले. येथील मंडळींबद्दल 
मला जर आदर वाटि नसिा, िर मी त्या माणसाला माझ्या मनािील चविार स्पष्टि साचंगिले असिे.” 
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डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अगदी बरोबर ! सँकोिी आहार–पद्धचि िमयपत्रावर चलहभन पुढील 
चपढ्यानंा कळचवणे अवश्य आहे. िावी चपढ्यानंा त्यािा चमिाहार आचण स्वच्छिा आदशय वाटेल आचण िे 
िमयपत्र त्यािे स्मारक ठरेल. जेव्हा जेव्हा िो आपल्या िकेुच्या हाकेला ओ देिो, िेव्हा िो काहीसा 
अधाशीपणा करिो असे चदसिे हे खरे. िो गटागट चगळिो, आपल्या दािािंा उपयोग सपाटभन करिो आचण 
एकाि वळेी दोन्ही जबड्यानंी िो अन्नािे िवयण करिो. पण त्याच्यावर गबाळेपणािा जो आरोप करण्याि 
आला आहे, त्यासंबधंी मी जाहीरपणे सागंिो की, नीटनेटकेपणािे पालन िो मोठ्या दक्षिेने करिो आचण 
आपल्या आहारािे सेवन व्यवस्स्थिपणे करिो. िो जेव्हा राज्यपाल होिा िेव्हा त्यािा खाण्यािील 
िोखंदळपणा लक्षणीय होिा. जेव्हा िो द्राके्ष ककवा डाकळबािे दाणेसुद्धा खाि असे, िेव्हा िो चिमट्याच्या 
टोकाने िे उिलभन घेई.” अँटोचनयो ओरडभन म्हणाला, “काय, सँको कधी राज्यपाल होिा?” सँकोने उत्तर 
चदले, “होय, होय, बरॅॉटेचरया बेटािा िो राज्यपाल होिा. त्या बेटािे राज्य दहा चदवस मी केले–दुसरे 
कोण करणार? पण मला कधीही चवश्रािंी म्हणभन चमळालीि नाही. िेथे मला जो धडा चमळाला िो म्हणजे 
राज्यकारिाराच्या धंद्यािा अंिेःकरणाच्या िळापासभन चिटकारा करणे. म्हणभन मी िेथभन इि्या घाईघाईने 
चनघालो की, मी एका खोल खड्ड्ड्याि पडलो–िेथे मी चजवंिपणे पुरला गेलो. आचण परमेश्वराने मला 
बाहेर ओढभन काढले नसिे, िर आिापयंि मी िेथेि राचहलो असिो.” 

 
नंिर डॉन चक्व्झोट यानी सँकोच्या राज्यािी पचरस्स्थिी साचंगिली. जेवणाच्या टेबलावरील िादर 

काढभन घेण्याि आली. िेव्हा डॉन अँटोचनयोने चशलेदारजींना हािाशी धरून एका खाजगी खोलीि नेले. िेथे 
सामानसुमान काहीि नव्हिे. फ्ि एक टेबल होिे. िे सभययकािं मण्यािे केलेले असाव ेअसे चदसि होिे. 
आचण त्यािे पायही त्याि रत्नािे होिे. त्या टेबलावर एक ब्राँझिे डोके ठेवलेले होिे एखाद्या रोमन 
सम्राटाच्या पुिळ्याप्रमाणे छािीपासभन वरिा िाग िो होिा. त्या खोलीि डॉन अँटोचनया हा डॉन 
चक्व्झोटसह पुष्ट्कळ वळणे घेि कहडला आचण म्हणाला, “श्रीमान डॉन चक्व्झोट, आिा आपण अगदी 
खाजगी जागेि आलो आहोि. दार पके्क बदं केलेले आहे. आपल्याला कोणी ऐकि नाही. म्हणभन मी कोणी 
कधी ऐकला नसेल, असा एक अत्यंि चवलक्षण व आिययकारक साहसानुिव आपल्याला चनवदेन करिो. िो 
िुम्ही आपल्या हृदयाच्या आिल्या कप्प्याि एक गुप्ि रहस्य म्हणभन जपभन ठेवला पाचहजे.” चशलेदारजींनी 
उत्तर चदले, “एका थडग्याप्रमाणे मी िे रहस्य जपभन ठेवीन –आचण अचधक सुरचक्षििेसाठी आपल्या त्या 
रहस्यावर मी थडग्यावरील चशला ठेवीन. चशवाय, अहो डॉन अँटोचनयो, (आिापयंि त्यानंा त्या माणसािे हे 
नाव कळले होिे) िुम्ही ही खात्रीं बाळगा की, ज्यािे कान ऐकण्यासाठी उघडे असिाि, पण ज्यािी जीि 
ऐकलेले उघडकीस आणीि नाही अशा माणसाशी िुम्ही संवाद करीि आहा. म्हणभन िुम्ही जे जे माझ्या 
हवाली कराल िे सवय मौनाच्या अथागं सागराच्या िळाशी जाऊन पोिेल. आपल्या स्विेःच्या अंिेःकरणाि 
िे चजिके सुरचक्षि असेल, चििकेि िे िेथे राहील” 

 
डॉन अँटोचनयो म्हणाला, “आपल्यावर माझा चवश्वास असल्यामुळे मी आपली उत्कंठा वाढवीि 

नाही. दीघयकाळ माझ्या चविाराि लपभन बसलेले िे रहस्य आज मी आपल्याला सागंभन माझ्या छािीवरील 
िार हलका करणार आहे. अशा गुप्ि गोष्टी ज्यानंा चवश्वासाने सागंाव्याि असा माणभस मला आिापयंि 
कोणीि िेटला नाही.” त्यािी ही खबरदारी पाहभन डॉन चक्व्झोट यािंी उत्कंठा पराकोटीला पोिली. नंिर 
डॉन अँटोचनयोने त्यानंा टेबलाजवळ नेले आचण िे टेबल, त्यािे सभययकािं मण्यािे आधारिभि पाय आचण 
त्यावरील चपिळी डोके हे सवय िािपभन-िपासभन पाहण्यास त्यानंा लावले. मग िो म्हणाला, “महाराज, 
आिा आपण हे लक्षाि घ्या की, हे चपिळी डोके ज्याने ियार केले, िो जगािील एक अत्यंि थोर जादभगार 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

ककवा माचंत्रक होिा. मी िुकि नसेल िर, त्यािा जन्म पोलंडमध्ये झालेला होिा आचण ज्याच्याचवषयी 
अनेक अद्ध ििु कथा साचंगिल्या जािाि, त्या सुचवयाि एस्कोचटल्लोिा िो चशष्ट्य होिा. हा अजब माणभस येथे 
माझ्या घराि राहाि होिा. एक हजार क्राऊन नाण्याचं्या मोबदल्याि मी त्याला माझ्यासाठी हे डोके ियार 
करण्यास लावले. सवय प्रश्नािें उत्तर िुमच्या कानाि सागंण्यािा चवलक्षण गुण या डो्याि आहे. खभप 
अभ्यास करून, योजना आखभन, पुिळे ओिभन, ग्रहमान पाहभन आचण इिर गचणिी प्रचक्रया करून हे मस्िक 
पभणयत्वास नेलेले आहे. उद्या (कारण शुक्रवारी िे बोलि नाही) िे आपल्या ज्ञानािा पुरावा आपल्याला 
देईल. आपल्याला अत्यंि महत्त्वाच्या व गभढ अशा ज्या ज्या शकंा असिील, त्या आपण चविाराव्या म्हणजे 
त्यािें पभणय समाधान हे चपिळी डोके करील.” त्या डो्यािा हा चवलक्षण गुण ऐकभ न डॉन चक्वय्झोट िचकि 
झाले. डॉन अँटोचनयोच्या हचकगिीवर त्यािंा चवश्वास बसेना. पण त्या बाबिीि अल्पावधीिि आपले 
समाधान होणार आहे, या चविाराने त्यानंी आपले मि दुसऱ्या चदवसापयंि खुषीने थोपवभन धरले. एवढा 
महान शोध आपल्याला साचंगिल्याबद्दल त्यानंी त्या सद्धगृहस्थािे फ्ि आिार मानले. मग त्या खोलीिभन 
िे दोघे बाहेर पडले. डॉन अँटोचनयोने अत्यंि काळजीपभवयक दाराला कुलभप घािले. नंिर िे पभवीच्या 
खोलीि परि आले. िेथे बाकीिी मंडळी सँकोच्या िोंडभन आपल्या धन्यािे पराक्रम मौजेने ऐकि होिी.  

 
त्या चदवशी दुपारी िेथील माणसानंी डॉन चक्व्झोट यानंा चिलखि न घालिा घराबाहेर नेले आचण 

रोचझनाटंऐवजी एका सुस्विावी खेिरावर त्यांना बसचवले. त्यावर सामान थोडेि होिे. शहराच्या राहणीला 
शोिेल असा त्यािंा वषे होिा. कपगट रंगाच्या कापडािा लाबं कोट त्यानंी घािला होिा. त्या मोसमािील 
उष्ट्मा इिका ियंकर होिा की, त्यामुळे दवकबदभंिे रूपािंर धमयकबदभि होि असे. त्या माणसानंी असे खाजगी 
हुकभ म सोडले होिे की, सँकोिी सवय चदवसिर घरािि करमणभक करावी; नाही िर िो बाहेर जाऊन 
आपली सारी मौज चबघडवभन टाकील. चशलेदारजी खेिरावर बसल्यावर त्या लोकानंी त्याचं्या पाठीवर, 
त्यानंा न कळि, एक िमय–पत्र टािणीने अडकचवले. त्यावर पुढील शब्द मोठ्या अक्षरानंी चलचहलेले होिे–
”हा माणभस ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट आहे.” िे सवय लोक िालभ  लागिाि िे िमयपत्र सवय लोकाचं्या 
नजरेस पडले. आचण िे िो लेख वािभ लागले. “हा माणभस ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट आहे.” हे शब्द 
इिके लोक पुनेः पुनेः उच्चारीि आहेि, हे पाहभन त्यानंा मोठे आियय वाटले आपल्याला पाहणारा प्रत्येक 
माणभस आपल्याला ओळखिो आचण आपले नाव घेिो, हे पाहभन िे िचकि झाले. त्याचं्याबरोबर घोड्यावरून 
िाललेल्या डॉन अँटोचनयोकडे वळभन िे म्हणाले, “चशलेदारीिे हे अनन्य सौिाग्य चकिी थोर आहे! 
चवश्वाच्या सवय कोनाकोपऱ्याि चशलेदारीिे पुरस्किे ओळखले जािाि आचण सन्माचनले जािाि. मला 
ज्यानंी कधी पभवी पाचहले नाही, िी रस्त्यािील पोरेसुद्धा मला ओळखिाि हे, महाराज, आपल्या लक्षाि 
आले नाही काय?” डॉन अँटोचनयीने उत्तर चदले, “महाराज, हे अगदी खरे आहे. अस्ग्न हा आपल्या 
स्विेःच्या िेजाने ओळखला जािो. िसेि िेज सद्धगुणांमध्ये असिे. िे प्रगट झाल्याचशवाय कधीि राहाि 
नाही–चवशषेिेः शस्त्रबळाने चमळणारा लौचकक कधीि गुप्ि राहाि नाही.” 

 
चशलेदारजींिी आचण त्यािंा जयजयकार करणाऱ्या अनुयायािंी ही चमरवणभक िालली असिाना 

कोणा एका कॅस्स्टचलयन माणसाने डॉन चक्व्झोटच्या पाठीवरील लेख वािला आचण िो मोठ्याने ओरडला, 
“अरे, िभ ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट आहेस असे सैिानसुद्धा मानणार नाही. िुझ्या खादं्यावर इिके 
जबरदस्ि िडाखे बसले असिाना, िभ अजभन चजविं आहेस आचण येथे आला आहेस, असे कोणाला वाटेल? 
िभ आपल्या चमत्र–मंडळीमध्ये आचण खाजगी लोकामंध्ये वडेा ठरला नाहीस काय? अशा रीिीने िभ जगिर 
िटकि सुटलास आचण िुझ्या सहवासाि येणाऱ्या प्रत्येकाला आपल्यासारखेि वडेे केलेस, त्या िुला रोग 
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पडो. अरे, िभ आपल्या घरी आपल्या बायका–मुलाि जा. अरे ठोंब्या, आपल्या घराकडे लक्ष दे आचण हे 
वडेेिार करण्यािे बदं कर. मभखयपणाच्या लहरींिे गाठोडे आपल्या अकलेशी बाधंभन िभ चििे असे वाटोळे का 
करिोस?” डॉन अँटोचनयो म्हणाला, “चमत्रा, िभ आपल्या कामाला जा. ज्यानंा िुझ्या उपदेशािी गरज 
असेल, त्यानंा िो सागं. श्रीमान् डॉन चक्व्झोट हे अत्यंि बुचद्धमान गृहस्थ आहेि. त्यानंा िुझ्या सल्ल्यािी 
गरज नाही. िभ लुडबुड केल्याचशवाय आम्हाला आमिा उद्योग कळिो. फ्ि गुणी माणसानंा आम्ही मान 
देिो. िभ दुदैवी आहेस. िेव्हा िभ आपल्या वाटेने जा आचण ज्याच्याशी िुझा काही संबंध नाही, त्याि लुडबभड 
करू नकोस.” कँस्स्टचलयन म्हणाला, “खरेि ! िुमिे म्हणणे बरोबर आहे. याला उपदेश करणे म्हणजे 
प्रवाहाचवरुद्ध पोहि जाण्यािा प्रयत्न करणे होय. या मभखाच्या अंगी काही िागंले गुण आहेि असे लोक 
बोलिाि. पण चशलेदारीच्या चवचक्षप्ि लहरीमुळे त्या साऱ्या गुणािंी मािी होि आहे, या चविाराने मला दुेःख 
होिे. मी पुनेः त्याला ककवा दुसऱ्या कोणाला उपदेश करण्यािी इच्छा मनाि धरली, आचण त्यासाठी मला 
मेथुसलेॅमिे (१००० वषांिे) आयुष्ट्य लािले िरी मी कोणाला कधी उपदेश करणार नाही. िो करिाना 
आपण मला पकडले िर, आपण इस्च्छिा त्याप्रमाणे, माझ्यावर आचण माझ्या साऱ्या चपढीवर दुदैव ओढवो.” 
असे म्हणभन िो सल्लागार आपल्या वाटेने गेला आचण चमरवणभक पुढे िालभ  राचहली. डॉनच्या पाठीवरील लेख 
वािण्यासाठी जमावाने इिकी दाटीवाटी केली की, आपण दुसरे काही करीि आहो असे िासवभन डॉन 
अँटोचनयोला िो लेख ओढभन काढणे िाग पडले.  

 
रात्र पडल्यावर िे घरी परि आले. डॉन अँटोचनयोिी पत्नी ही एक प्रचिचष्ठि व सवांगानंी सुसंस्कृि 

अशी स्त्री होिी. चिने आपल्या पाहुण्याचं्या सन्मानाथय, नृत्य–समारंिासाठी आचण डॉन चक्व्झोटच्या बेिाल 
वियनामुळे होणाऱ्या करमणुकीि िाग घेण्यासाठी आपल्या कैक चमत्रानंा पािारण केले होिे. रात्रीिे 
िमिमीि िोजन झाल्यावर सुमारे दहा वाजिा नृत्य सुरू झाले. त्या माणसामंध्ये दोन चस्त्रया खेळकर व 
गमिी स्विावाच्या होत्या. त्या अंिेःकरणापासभन सदगुणी होत्या, पण िागंल्या लोकाचं्या मौजेसाठी 
आपल्या अब्रभिी िार िाणण्यास त्या किरणाऱ्या नव्हत्या. त्यानंी मुयिेः डॉन चक्व्झोटकडे आपला मोिा 
वळचवला आचण त्याचं्याशी एकीमागभन दुसरी इिकी नािि राचहली की, त्यामुळे त्यािंा केवळ देहि नव्हे िर 
जीवही थकभ न गेला. पण त्या समारंिाि सवाि पे्रक्षणीय काही असेल िर गंिीर डॉनिी गभढ आकृिी. िे 
जेव्हा नाििाना कधी सावकाश िालि िर कधी उडी मारि, कधी शरीराला मोठा हेलकावा देि. िे उपाशी 
चदसि आचण त्यािंी कािंी लाकडी ि्िपोशीसारखी चदसि होिी. दोन पायावंर उिी असलेली आचण 
अंगाि घट्ट बंडी घािलेली िी मभिी फार चवचित्र चदसि होिी. एखाद्या िव्य नृत्य–समारंिाि िी मुळीि 
शोिण्यासारखी नव्हिी. त्याचं्या शरीराला वश होण्यािी आपली इच्छा असल्याच्या कैक गुप्ि खुणा त्या 
चस्त्रयानंी नाििा नाििा त्यानंा केल्या. पण त्यािंी आपल्याला काही पवा नाही असे त्यानंा चिि्याि 
गुप्िपणे कळचवण्याि िे मागे राचहले नाहीि. शवेटी त्या चस्त्रयानंी त्यानंा चखजवभन–चखजवभन नकोसे केले. 
िेव्हा िे मोठ्याने ओरडले, “चधक्कार असो ! शत्रुपक्ष पळभन जावो आचण मोह टळो. सभ्य चस्त्रयानंो, िुम्ही 
आपल्या पे्रमािे िाळे दुसऱ्या कोणाबरोबर करा. मला माझ्या स्विेःच्या चविाराि दंग असभ द्या. माझ्या पे्रमािी 
एकमेव सम्राज्ञी टोबोसोिी अप्रचिम डल्सीचनया चहने माझे सारे चविार व्यापभन टाकले आहेि.” 

 
असे म्हणभन िे आपल्या थकलेल्या हाडानंा चवसावा देण्यासाठी त्या दालनाच्या मध्यिागी जचमनीवर 

बसले. त्यानंा घेऊन चबछान्याकडे न्याव ेअसे डॉन अँटोचनयोने फमाचवले. त्यानंा मदिीसाठी हाि देणारा 
पचहला माणभस म्हणजे सँको. त्यानंा उिलिा उिलिा िो म्हणाला, “धनीसाहेब, आपल्या ‘कुमारी मािे’ िी 
शपथ घेऊन मी सागंिो की, िुम्ही आपले िळव ेमोठ्या कौशल्याने नािचवले. िक्कम शरीरािे शभर–वीर असे 
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आपण बागडणारी पोरे आहोि आचण प्रत्येक चशलेदार नािाि िाग घेणाराि असला पाचहजे असे आपल्याला 
वाटिे काय? वाटि असेल िर, िो िुमिा ियंकर भ्रम आहे असे मी आपल्याला सागंिो. काही माणसानंा 
नाि करण्यापेक्षा राक्षसाच्या नरडीिा घोट घेणे आवडिे हे मला माहीि आहे. आपण जर आपल्या बुटाच्या 
िळव्यावर हािाने थाप मारीि असिा िर मी आपल्याला साथ केली असिी. कारण कोणाही 
िबलजीइि्या कौशल्याने मी िाल देऊ शकिो. पण प्रत्यक्ष नृत्य करण्यािे बाबिीि मात्र मी एक इंििरही 
हालिाल करू शकि नाही.” त्याच्या या बोलण्यािी मंडळींना मोठी मौज वाटली. सँकोने आपल्या धन्याला 
चबछान्यावर चनजचवण्यासाठी िेथभन नेले. चबछान्यावर त्याने त्याचं्या अंगावर डो्यापयंि पाघंरूण घािले. 
हेिभ असा की, नृत्यामुळे त्यानंा झालेली सदी घाम येऊन चनघभन जावी.  

 
दुसरे चदवशी डॉन अँटोचनयो यानंी त्या मंिरलेल्या मस्िकािा संकस्ल्पि प्रयोग करण्यािे ठरचवले 

आचण िे डोके जेथे होिे, त्या खोलीि डॉन चक्व्झोट यानंा नेले.  त्याचं्याबरोबर सँको, त्यािें दोन चमत्र व 
समारंिाि चशलेदारजींना खेळचवणाऱ्या आचण रात्रिर अँटोचनयाचं्या पत्नीला सोबि करणाऱ्या त्या दोन 
चस्त्रया होत्या. त्यानंी दाराला काळजीपभवयक कुलभप घािले आचण त्या सवय लोकानंा गुप्िपणा राखण्यािी 
सभिना चदली. त्या मस्िकािा गुण कोणिा हे त्याने त्यानंा साचंगिले आचण म्हटले, “त्यािा पडिाळा 
पहाण्यािी ही पचहलीि वेळ आहे, माझ्या दोन चमत्राचंशवाय दुसऱ्या कोणालाही ही जादभचगरी माहीि नाही. 
िुम्हाला जर मी आधी माचहिी चदली नसिी िर इिरासंारखी िभक िुम्हीही केली असिी. या यंत्रािी रिना 
इिकी कलात्मक आचण िािुयािी आहे की, त्यािील जादभ ओळखणे अश्य आहे.” त्या मस्िकाच्या 
कानाशी आपले डोके नेणारा पचहला माणभस म्हणजे डॉन अँटोचनयो. सवय मंडळींना ऐकभ  जाईल इि्या 
बेिाने िो त्या मस्िकाजवळ जाऊन बोलला, “हे मस्िका, िुला प्राप्ि झालेल्या रहस्यमय श्िीमुळे, सध्या 
माझे चविार काय आहेि हे िभ मला सागं.” त्या मस्िकाने, ओठ न हालचविा, स्पष्ट व सुबोध स्वराि उत्तर 
चदले, “चविारािंा पारखी मी नाही!” िो आवाज ऐकभ न सवयजण िचकि झाले. कारण उत्तर देण्यास त्या 
खोलीि कोणीि नाही, हे सवांना माहीि होिे.  

 
डॉन अँटोचनयोने पुनेः चविारले, “या खोलीि आम्ही चकिी माणसे आहोि?” त्या आवाजाने 

पचहल्याि पट्टीि उत्तर चदले, “िभ आचण िुझी बायको, िुझे दोन चमत्र, चिच्या दोन मचैत्रणी, ला मािंा येथील 
डॉन चक्व्झोट या नावािा एक सुप्रचसद्ध चशलेदार आचण सँको पँझा या नावािा त्यािा सेवक.” आिा त्यािें 
आियय पभवीपेक्षा अचधकि वाढले. त्यानंा मोठा चवस्मय वाटला आचण त्यामुळे त्याचं्या अंगावर रोमािं उिे 
राचहले. त्या मस्िकापासभन दभर जाऊन अँटोचनयो म्हणाला, “हे पुरे झाले. िुला ज्याने मला चवकले, िो 
माणभस लबाड नव्हिा अशी माझी खात्री झाली आहे. खरोखर हे मस्िक शहाणे आहे, संवाद करणारे आहे, 
चदव्य िमत्कार करणारे आहे. आिा दुसऱ्या कोणी आपले नशीब अजमावभन पहाव.े” सामान्यिेः चस्त्रया 
अत्यंि चजज्ञासभ आचण िौकस असिाि. म्हणभन त्यािील एका स्त्रीने धाडस करून व त्या मस्िकाजवळ 
जाऊन म्हटले,  

 
“मी खरोखर संुदर होण्यासाठी काय करावे, हे िभ, मस्िका, मला सागं.” मस्िकाने उत्तर चदले, 

“प्रामाचणक हो.” िी स्त्री उत्तरली, “माझे काम झाले.” नंिर चििी मैत्रीण पुढे आली आचण चिच्याइि्याि 
चजज्ञासेने म्हणाली, “माझ्या नवऱ्यािे माझ्यावर पे्रम आहे की नाही हे जाणण्यािी माझी इच्छा आहे.” 
मस्िकाने उत्तर चदले, “त्यािे वियन चनरखभन पाहा, म्हणजे िे िुला सागेंल.” िी सुवाचसनी परि गेली आचण 
जािा जािा स्विेःशी म्हणाली, “खरोखर हा प्रश्न चनरथयक होिा. कारण माणसािी कृत्ये हीि त्याच्या 
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मनोवृत्तीच्या हमखास खुणा होि.” नंिर डॉन अँटोचनयोिा एक चमत्र पुढे आला. त्याने चविारले, “मी कोण 
आहे?” उत्तर आले, “िे िभ जाणिोस.” त्या माणसाने पुनेः चविारले, “िभ मला जाणिोस काय हे सागं.” 
मस्िक उत्तरले, “मी जाणिो. िभ डॉन पेिो नॉचरस आहेस.” िो माणभस म्हणाला, “हे मस्िका, हे पुरेसे 
आहे. िभ सवय गोष्टी जाणिोस यािी मला खात्री पटली.” इिरासंाठी जागा करून देण्याकचरिा त्यािा चमत्र 
पुढे झाला आचण त्याने त्या मस्िकाला चविारले, “माझ्या थोरला मुलगा आचण वारस याचं्या मनाि कोणिी 
इच्छा आहे?” मस्िक म्हणाले, “मी िुला पभवीि साचंगिले आहे की, चविारािंा पारखी मी नाही. िथाचप 
िुला जचमनीि पुरण्यािी इच्छा आहे.” त्या गृहस्थाने उत्तर चदले, “अगदी खरे आहे. मला माझ्या डोळ्याने 
जे चदसिे िे मी माझ्या. बोटाने चलहभन ठेविो. मला सारे काही माहीि आहे.” डॉन अँटोचनयोच्या पत्नीने 
मस्िकाला पुढील प्रश्न चविारला, “िुला काय चविाराव े हे मला नीटसे कळि नाही. माझ्या चप्रय पिीिा 
सहवास मला दीघयकाळ लािेल का? एवढे सागं.” मस्िकाने उत्तर चदले, “लािेल. कारण त्यािी प्रकृचि 
आरोग्यसंपन्न आहे आचण िो चमिपान करिो. त्यामुळे त्याला दीघायुष्ट्य लािेल. जी माणसे अत्यंि स्वैरपणे 
जगिाि, िी फार चदवस जगण्यािा संिव नसिो.” नंिर डॉन चक्व्झोट आले आचण म्हणाले, 
“माँटेचसनोजच्या गुहेि मी जे साहस केले, िे सत्य होिे की स्वप्न होिे हे सागं. सेवक सँको आपले विन 
पभणय करून स्विेःला पुरेसे फटके मारून घेईल काय?  त्यामुळे डल्सीचनयावरील जादभ नाहीशी होईल 
काय?” मस्िकाने उत्तर चदले, “त्या गुहेिील साहसासंबधंी दोन्ही बाजभंनी पुष्ट्कळ बोलिा येण्यासारखे 
आहे. फटके खाण्यािे सँकोिे काम िालेल पण सावकाश, िथाचप शवेटी डल्सीचनया जादभिभन खरोखर 
मु्ि होईल.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “मला एवढेि जाणण्यािी इच्छा होिी. कारण माझ्या िाग्यािा सारा 
िर डल्सीचनया जादभमु्ि होण्यावर आहे.” 

 
शवेटिा प्रश्न सँकोने चविारला, िो म्हणाला, “श्रीयुि मस्िका, कृपा करून मला हे सागं की, मला 

दुसरे राज्य चमळण्यािा संिव आहे काय? उपासपोटी भ्रमंिी करण्यािे हे माझे सेवकािे काम कधीकाळी 
सुटेल काय?” मला माझे सैपाकघर पुनेः कधी चदसेल काय?” मस्िकाने उत्तर चदले, “िभ आपल्या 
स्विेःच्या घराि राज्यपाल होशील. िभ घरी गेलास िर िुला स्विेःिे सैंपाकघर पुनेः पहावयास चमळेल. िभ 
आपली नोकरी सोडलीस िर िभ या सेवकचगरीिभन मु्ि होशील.” सँको म्हणाला, “फारि िागंले! अहो, 
एखाद्या घोड्याच्या मस्िकानेदेखील हे सारे साचंगिले असिे. िी स्विेःसुद्धा एवढे िाकीि केले असिे.” 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “असे कसे म्हणिोस मभखा? िुझ्या प्रश्नाला योग्य िीि उत्तरे चमळणार. दुसरी 
कोणिी कशी चमळणार?” सँको म्हणाला, “बरे िर, आपल्याला जसे वाटिे िसे होऊ दे. या बाबिीि 
श्रीयुि मस्िकाने मला आणखी थोडे सागंाव ेएवढीि माझी इच्छा होिी.” 

 
अशा प्रकारे प्रश्न माडंले गेले आचण त्यािंी उत्तरे चदली गेली–आचण सारा काययक्रम शवेटास गेला. 

पण त्या सवय मंडळींिे आियय कायमि राचहले. त्याला अपवाद म्हणजे डॉन अँटोचनयोिे दोन चमत्र. त्यानंा िे 
रहस्य माहीि होिे. िे आिा उघड करण्यािे बेनेनगेलीने ठरचवले आहे. त्या मस्िकाि काही जादभ ककवा 
िेटभक आहे, अशा िुकीच्या समजुिीने जगाने यापुढे आियय करू नये, म्हणभन िो लेखक िुम्हाला सागंिो 
की, आपली करमणभक करावी आचण अज्ञ लोकानंा िचकि करावे या उदे्दशाने डॉन अँटोचनयो मोरेनो याने ही 
यु्िी केली होिी. माचद्रद येथील चशल्प–कला–संग्रहाि त्याने ही यु्िी पाचहली होिी. चििे अनुकरण 
त्याने आपल्या घरी केले होिे.  

 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

त्या यु्िीिी पद्धि अशी होिी–िे टेबल आचण िे ज्यावर उिे राचहले होिे, िी िौकट, गरुडाच्या 
पजंाप्रमाणे चदसणारे िे टेबलािे पाय हे सारे लाकडािे होिे, पण सभययकािं मण्यासारखे िे चदसाविे असा 
रंग त्यानंा चदलेला होिा. एखाद्या रोमन सम्राटाच्या पुिळ्याप्रमाणे चदसणारे िे चपिळेच्या रंगािे मस्िक पभणय 
पोकळ होिे–आचण िसेि त्या टेबलािे पायही होिे. त्या मस्िकािी मान आचण छािी िंिोिंि िशीि होिी 
या साऱ्या वस्िभ इि्या कौशल्याने बसचवलेल्या होत्या की, त्या सवय एकाि पदाथाच्या केलेल्या आहेि असे 
वाटाव.े या पोकळीि एक पत्र्यािी नळी होिी. त्या टेबलाखालच्या ि्िपोशीिभन िी नळी िेथे नेलेली होिी. 
जो माणभस, उत्तरे देि होिा िो खालच्या खोलीि त्या नळीच्या िोंडाशी आपले िोंड ठेवीि असे. त्या 
नळीच्या पोकळीिभन त्याला प्रश्न ऐकभ  येि असि आचण त्यानंा िो स्वच्छ व स्पष्ट शब्दानंी उत्तर देि असे. 
म्हणभन त्यािी लबाडी उघडकीस येि नसे. हा सारा चदव्य िमत्कार एक कल्पक िरुण घडवभन आणि असे. 
िो डॉन अँटोचनयोिा पुिण्या होिा. त्याला आपल्या िुलत्याकडभन आधी सभिना चमळि आचण म्हणभन िो 
पचहल्या प्रश्नानंा ित्काळ सरळ उत्तरे देि असे. बाकीच्या प्रश्नािंी उत्तरे िो आपल्या कल्पनाश्िीने अंदाज 
बाधंभन ककवा उडवाउडवीिी देि असे.  

 
चसड् हॅमेट आपल्याला आणखी असेही सागंिो की, त्यानंिर पुढे दहा–बारा चदवस िे अजब यंत्र 

मोठ्या लौचककाने आपले काम करीि राचहले. पण साऱ्या प्रश्नानंा उत्तर देणारे एक मंिरलेले मस्िक डॉन 
अँटोचनयोच्या घराि आहे, असा बोिाटा सवय शहरिर पसरला. िो आपल्या धमाच्या जागरूक 
पहारेकऱ्याचं्या कानी जाईल या िीिीने, पभज्य पाद्र्यानंा िी सारी हकीगि सागंणे योग्य ठरेल असे त्याला 
वाटले. त्या पाद्यानंी िी हचकगि ऐकभ न त्या मस्िकािे िुकडे करण्यािी आज्ञा चदली – नाही िर अडाणी व 
गावंढळ लोकानंा धमािा दुलौंचकक करण्यास कारण चमळेल. िरीही डॉन चक्व्झोट आचण सँको यानंा 
वाटि राचहले की, िे मस्िक म्हणजे दैवी िमत्कार होिा आचण जादभिा प्रयोग होिा. खरी गोष्ट अशी आहे 
की, या बाबिीि सेवकापेंक्षा चशलेदारजींिे समाधान अचधक झाले होिे.  

 
डॉन अँटोचनयोच्या चवनंिीला मान देऊन, डॉन चक्व्झोट यािंी मोठी करमणभक करावी म्हणभन, 

ककवा त्याचं्या वडेेपणामुळे लोकािंी अचधक करमणभक करावी म्हणभन, शहरािील सभ्य लोकानंी, सहा 
चदवसानंिर पळण्यािी शययि ठेवली. पण नंिर घडलेल्या एका प्रसंगाने िी रद्द झाली.  

 
डॉन चक्व्झोट यानंा शहराि पायी फेरफटका करण्यािी इच्छा झाली. आपण घोड्यावर बसभन 

िाललो म्हणजे मुलािंा जो थवा आपल्या मागोमाग येिो िो टाळावा हा त्यािंा हेिभ. सँको आचण डॉन 
अँटोचनयोिे दोन सेवक याचं्यासह िे बाहेर पडले. आपल्या धन्याच्या हुकुमावरून िे सेवक त्याचं्याबरोबर 
गेले. एका रस्त्याने जाि असिाना डॉन चक्व्झोट यानंी वर पाचहले आचण एका दारावर मोठ्या अक्षरानंी 
पुढील शब्द चलचहलेले त्यानंा चदसले –’येथे छापखाना आहे.’ हे पाहभन चशलेदारजींना परम आनंद झाला. 
कारण त्यानंी छापखाना पभवी कधीि पाचहला नव्हिा. िो पाहण्यािी संधी त्यानंा आिा लािली. आपली 
चजज्ञासा िृप्ि करण्यासाठी िे आपल्या लवाजम्यासचहि आि गेले. िेथे त्यांना चदसले –काही माणसे 
कागद लावीि आहेि, काही माणसे मुचद्रिे िपासीि आहेि. एकीकडे खो्यािभन ठशािें चखळे काहीजण 
काढभन घेि आहेि, िर कोणी दुसरीकडे काही मुचद्रिावंरून नजर चफरवीि आहेि. थोड्याि म्हणजे 
मोठ्या मुद्रणालयाि चदसणारे सारे प्रकार िेथे त्यानंा चदसले. एका कामगाराकडभन दुसऱ्याकडे िे गेले 
आचण प्रत्येकाच्या हािाि काय काम आहे यािी बारकाईने िौकशी करू लागले. त्यािंी चजज्ञासा िृप्ि 
करण्यािे कामी िे कामगार मागे सरले नाहीि.  



 

 

 

अनुक्रमणिका 

शवेटी िे एका जुळाऱ्याजवळ गेले आचण ‘िभ काय करीि आहेस?’ असे त्यानंी त्याला चविारले. 
मुद्रक म्हणाला, “महाराज, हा जो माणभस येथे आहे (काहीशा गंिीर व उिार वयाच्या माणसाकडे त्याने  
बोट दाखचवले) त्याने एका इटाचलयन पुस्िकािे स्पॅचनश िाषेि िाषािंर केले आहे. त्यािील काही मजकभ र 
मी येथे छपाईसाठी जुळवीि आहे.” डॉन चके्व्झोट यानंी चविारले, “या पुस्िकािे नाव काय?” लेखकाने 
उत्तर चदले, “महाराज, त्यािे इटाचलयन िाषेिील नाव, ‘ले बॅगेटेल’ असे आहे.” डॉन चक्व्झोटनी 
चविारले, “महाराज, त्या शब्दािंा स्पॅचनश िाषेि काय अथय होिो?” त्या सद्धगृहस्थाने उत्तर चदले, 
“महाराज, ले बगेॅटेल’ म्हणजे ‘सटरफटर’ या नावावरून पुस्िकाचवषयी फारशी आशा उत्पन्न होि नाही, 
पण त्यािील चवषय महत्त्वािा आहे.” चशलेदारजी म्हणाले, “इटाचलयन िाषेिा मला थोडाफार पचरिय 
आहे आचण एचरओस्टोिे काही िरण म्हणिा येिाि असे मी मानिो. म्हणभन महाराज, आपल्याला न 
दुखचविा आचण आपल्या कौशल्याचवषयी शकंा न घेिा पण केवळ माझी चजज्ञासा िृप्ि करण्यासाठी मी 
आपल्याला नम्रिेने चविारिो की, इटाचलयन िाषेि ‘चपग्नॅटा’ हा शब्द आपल्याला कधी आढळला आहे 
काय?” गं्रथकाराने उत्तर चदले, “होय, पुष्ट्कळ वेळा!” डॉन चक्व्झोटनी चविारले, “मग त्यािे िाषािंर 
िुम्ही कसे करिा?” िाषािंरकाराने उत्तर चदले, “कसे म्हणजे? चखिडी–िाडें–पॉचरज–पॉट या 
शब्दाने!” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “वाेः रे वा! आपण िर इटाचलयन वाक्–प्रिारािे प्रि ुआहा. मी पैजेवर 
सागंिो की, जेव्हा इटाचलयन माणभस ‘चपयास’, म्हणिो, िेव्हा िुम्ही त्यािे िाषािंर ‘प्लीज’ ने करिा, िेथे 
‘चपयभ’ असेल िर िुम्ही ‘आणखी’ म्हणिा, ‘सभ’ च्या जागी ‘वर’ आचण ‘चगयभ’ म्हणजे ‘खाली’” त्याने उत्तर 
चदले, “अगदी बरोबर, महाराज! त्यािें योग्य अथय असेि आहोि.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “ज्या गुणािंा 
वापर होि नाही, आचण जे गुण सवांना माहीि असि नाहीि िे नष्ट होिाि, ही मानवजािीिी केवढी हाचन 
आहे. महाराज, आपल्या गुणानंा उते्तजन देण्यािे कामी जग कुिराई करीि आहे, असे मी शपथेवर सागंिो. 
पण सवयि प्रचििासंपन्न माणसािे नशीब असेि असिे. कमनचशबामुळे चकिी िरी कल्पक माणसाचं्या 
किृयत्वाला मयादा पडिे आचण उणेपणा येिो. कोणी चकिीही कष्टाने उद्योग केले िरी त्यापैकी चकिीक 
जणािंा धीर खिला जािो! महाराज, जािा जािा मी सागंिो की, ग्रीक व लॅचटन अशा सवयश्रेष्ठ िाषा 
सोडल्या िर बाकीच्या िाषापंैकी एकीिभन दुसरीमध्ये रूपािंर करणे म्हणजे फ्लँडसयमधील चित्रचवचित्र 
पडदा उलट बाजभने पहाण्यासारखे आहे. त्या उलट बाजभवर पडद्यावंरील चिते्र स्पष्टपणे चदसिाि पण त्या 
पडद्यािे दोरे आचण टोके इिकी असिाि की, त्यामुळे त्या चित्रािें सौंदयय आचण यथाथयत्व झाकभ न जािे. िो 
पडदा सुलट्या बाजभने पाचहला म्हणजे जसा िागंला चदसिो, िसा मग िो चदसि नाही. अशा साध्यासुध्या 
िाषािंील पुस्िकािें िाषािंर करण्याच्या चरकाम्या खटाटोपाि बुद्धीिी िमक ककवा िाषेिे प्रितु्व हे काहीि 
चदसि नाही. पभवी कोणी िरी चलचहलेल्या मजकुरािी नक्कल करण्यासारखे हे काम असिे. िाषािंराच्या या 
कामािी स्िुिी होि नाही. पुष्ट्कळ वळेा माणसानंा याहभन चिकार काम कराव ेलागिे. िाषािंराच्या गुणािंा 
पुरावा म्हणभन आपल्यापुढे ‘पॅस्टोर चफडो’ िे  ‘चफगेरोच्या डॉ्टर चिस्िोव्हल’ ने केलेले िाषािंर आहे. 
िसेि झॉचरगीच्या डॉन जुआनने केलेले ‘ॲकमटा’ हे िाषािंर अत्यंि उत्तम आहे. जणभ काही िी त्यािंी 
स्विेःिीि स्विंत्र पुस्िके आहेि. मभळिे कोणिे आचण िाषािंर कोणिे याचवषयी वािकानंा शकंा यावी असे 
बेमालभम काम त्यानंी केले आहे. पण महाराज, कृपा करून मला सागंा की, आपण आपले पुस्िक स्विेःच्या 
खिाने छापिा की आपले हस्िचलचखि आपण एखाद्या पुस्िक-चवके्रत्याला चवकले आहे?” िाषािंरकाराने 
उत्तर चदले, “हे काय चविारिा, महाराज? मी माझ्याि पैशाने हे प्रचसद्ध करीि आहे. त्याच्या या पचहल्या 
आवृत्तीने मला चनदान एक हजार क्राऊन सुटिील अशी मला आशा आहे. त्याच्या दोन हजार प्रिी 
काढण्यािा माझा चविार आहे आचण प्रत्येकी सहा रील या चकमिीने त्या क्षणाधाि खपिील अशी मला आशा 
आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िुमिा चहशबे िुकेल अशी मला िीिी वाटिे. या मुद्रकाचं्या आचण 
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पुस्िक–चवके्रत्याचं्या लाडं्या–लबाड्यािंी माचहिी िुम्हाला अजभन काही नाही, यािेि हे चिन्ह आहे. 
त्याचं्यामध्ये हाििलाखी िालभ  असिे. मी िुम्हाला खात्रीने सागंिो की, जर िुमिे पुस्िक काहीसे 
कंटाळवाणे आचण चनजीव असले, िर दोन हजार प्रिींिा िार िुमच्या चशरावर राहील.” लेखक म्हणाला, 
“काय महाराज, माझ्या श्रमािा मोबदला, प्रत्येक पानाला िीन कवड्या, असा घेऊन मी माझे पुस्िक 
पुस्िकचवके्रत्याला चवकाव ेअसे आपल्याला वाटिे काय? जास्िीि जास्ि िेवढेि पैसे िे मला देिील–आचण 
त्यासाठी मी त्यािें आिार मानाविे असेही इस्च्छिील. छे, छे, महाराज, जगाि कीिी चमळावी म्हणभन मी 
माझी पुस्िके छापीि नाही. माझा नाव–लौचकक पभवीि झालेला आहे. नफा चमळचवणे हे माझे साध्य आहे. 
त्याच्याचशवाय नुसत्या लौचककाला काय अथय आहे?” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “ठीक आहे, आगे बढो. 
िुमिी िरिराट होवो.” नंिर त्या खोलीच्या दुसऱ्या िागाि िे गेले, िेव्हा त्यानंा एक माणभस ‘आत्म–िेज’ 
नावाच्या पुस्िकािी मुचद्रिे िपाशीि असलेला चदसला. िेव्हा चशलेदारजी म्हणाले, “हा,ं हे ठीक आहे. अशा 
प्रकारिी पुस्िके पुष्ट्कळ असली िरी, अशीि पुस्िके प्रचसद्ध व्हावयास हवीि. कारण या युगाि पापी 
लोकािंी संया अवाढव्य आहे. आपल्यामध्ये इिके काळेकुट्ट जीव आहेि की, िे उजळण्यासाठी आत्म–
िेजािी आवश्यकिा अनंि पटींनी आहे.”  

 
नंिर िे दुसरीकडे गेले आचण िेथे दुसरा एक माणभस ज्यािी मुचद्रिे िपाशीि होिा, त्यािे नाव 

त्यानंी चविारले. िेथील माणसानंी त्यानंा साचंगिले, “टोडेचसलासच्या एका नागचरकाने चलचहलेल्या ला 
मािंा येथील डॉन चक्व्झोट या कल्पनाििुर  माणसाच्या िचरत्रािा हा दुसरा खंड आहे.” डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “त्या पुस्िकासंबंधी मी ऐकले आहे. त्याि मभखयपणाने व उमयटपणाने केलेली कनदा असल्याने िे 
जाळण्याि आले आचण िस्मसा्  झाले असे मला खरोखर वाटि होिे. योग्य वळेी सारे काही होईल. 
फाशीिा चदवस शवेटी उगविोि. कारण, कृचत्रम गोष्टी जोपयंि सत्यािा आिास चनमाण करिाि आचण 
फायदा चमळवभन देिाि, िोपयंि त्या लोकानंा िागंल्या वाटिाि व मानविाि. अशा कस्ल्पि गोष्टींपासभन 
खरा इचिहास चजिका दभर असेल, चििका िो अचधक मोलािा.” असे म्हणभन त्या छापखान्यािभन िे संिापाने 
बाहेर पडले. 

 
त्याि चदवशी डॉन अँटोचनयोने डॉन चक्व्झोट यानंा बदंरािली जहाजे दाखचवण्यािे ठरचवले. 

सँकोने आपल्या आयुष्ट्याि एकही जहाज पभवी कधी पाचहले नसल्याने त्याला या योजनेमुळे संिोष वाटला. 
डॉन अँटोचनयोने जहाजावरील कप्िानाला सभिना चदली की, मी माझे पाहुणे, ला मािंा येथील डॉन 
चक्व्झोट, यानंा जहाजे पहाण्यासाठी दुपारी घेऊन येणार आहे. चशलेदारजींिे िचरत्र या वळेपयंि 
कप्िानाला आचण शहरािील सवय लोकानंा िागंलेि पचरचिि झाले होिे. जहाजावर काय घडले, हा चवषय 
पुढील प्रकरणािा आहे. 
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प्रकरि ६३ 
 

जहाजावर सँकोच्या नणिबी ओढवलेले दुदैव आणि  
(मूर स्त्री) मोणरस्को या सुांदरीचे णवलक्षि प्रताप 

 
त्या मंिरलेल्या मस्िकाने चदलेल्या उत्तरासंबंधी डॉन चक्व्झोट याचं्या मनाि अनेक गंिीर चविार 

आले, पण त्यािील लबाडीिा चविार त्याचं्या मनाि आला नाही. डल्सीचनया जादभमु्ि होईल या एकाि 
उत्तरावर त्यािें सारे चविार कें चद्रि झाले होिे. िी लौकरि जादभमु्ि होईल अशा आशनेे िे मोठ्या 
आनंदाने व संिोषाने चवश्रािंी घेि राचहले. सँकोला जरी राज्यपाल होण्याच्या कटकटीिा चिटकारा वाटि 
होिा, िरी राज्य करण्यािी, लोकानंा हुकभ म सोडण्यािी आचण आपण मोठे चदसण्यािी खाज व 
महत्त्वाकाकं्षा अजभन त्याला होिी. कारण, मभखानाही अचधकारािी आवड असिे.  

 
साराशं, त्या चदवशी दुपारी डॉन अँटोचनयो, त्यािे दोन चमत्र, डॉन चक्व्झोट आचण सँको हे सारे 

जहाजाकडे चनघाले. त्याचं्या येण्यािी बािमी कप्िानाला आधीि चदलेली असल्यामुळे, ध््यावर िे 
चदसिाि त्याने सवय जहाजानंा चशडे उिारण्यािा हुकभ म सोडला. वादे्य वाजभ लागली, उंिी गाचलिे आचण 
लालसर–जािंळे लोड ठेवलेली होडी जहाजािभन खाली त्यानंा जहाजावर आणण्यासाठी पाठचवण्याि 
आली. डॉन चक्व्झोट यानंी चिच्यावर पाय ठेविाक्षणी मुय जहाजाने आपली फळी खाली सोडली आचण 
बाकीच्या जहाजानंीही िसेि केले. जहाजाच्या काठावर जेव्हा डॉन चक्व्झोट उजव्या बाजभस जाऊन उिे 
राचहले, िेव्हा गुलामाचं्या खलाशीवगाने ‘हभ, हभ, हभझ’ अशा आरोळ्यानंी त्यािें स्वागि केले. कोणाही 
प्रचिचष्ठि माणसाला अचिवादन करण्यािी त्यािंी ही पद्धि होिी. जहाजािा जनरल (आिा आपण त्याला 
िसेि म्हटले पाचहजे) जन्माने व्हॅलेस्न्शयन होिा. िो मोठा प्रचिचष्ठि होिा. त्याने आपला हाि त्याचं्या 
हािाि चदला आचण नंिर त्यािंी अंगिेट करून िो म्हणाला, “माझ्या साऱ्या आयुष्ट्याि कधी चदसणार नाही 
इिका अत्यंि सुखािा चदवस आजिा आहे, अशी मी नोंद करीन. कारण आज ला मािंा येथील श्रीमान् डॉन 
चक्व्झोट यािें दशयन घेण्यािा मान मला लािला आहे. सवयसंिारी चशलेदारीिी साक्षाि मभर्मि आज माझ्या 
डोळ्यापंुढे उिी आहे.” डॉन चक्व्झोट यानंी चिि्याि सभ्यिेने त्याला परि धन्यवाद चदले. एखाद्या 
उमरावाप्रमाणे आपल्याला वागचवले जाि आहे, हे पाहभन त्यािंा आनंद गगनाि मावनेा.  

 
लगेि िे सवयजण एका िव्य सिागृहाि गेले. िे िागंले िभषचवलेले होिे. िेथे िे सवयजण आपापल्या 

जागी बसले. एक दुय्यम अचधकारी वर खलाश्याचं्या जागेकडे गेला आचण चशटी फंुकभ न त्याने गुलामानंा 
कपडे काढण्यािा इशारा चदला. िसे त्यानंी एका क्षणाि केले. इिकी माणसे नागड्या अवस्थेि पाहभन सँको 
िपापला. पण त्याहीपेक्षा त्याला सवांि मोठे आियय वाटले िे म्हणजे, अि्यय त्वरेने त्यानंी वर जाऊन चशडे 
उिारली. सैिानाचंशवाय दुसरे कोणी इि्या जलदीने िे काम करू शकणार नाही असे त्याला वाटले. िो 
जहाजाच्या मध्यिागी उजव्या बाजभकडे वल्हे िालचवणाऱ्या माणसाच्या पाठीमागे बसला होिा. त्या 
माणसाने, आपल्याला चमळालेल्या सभिनेप्रमाणे, सँकोला पकडले आचण त्याच्या हािाि एक चनशाण देऊन 
त्याला शजेारच्या माणसािे हवाली केले. त्या दुसऱ्या माणसाने त्याला चिसऱ्या माणसाकडे फेकले. अशा 
प्रकारे, जहाजाच्या उजव्या बाजभकडील साऱ्या गुलाम खलाश्यानंी त्याला या बाकावरून त्या बाकावर 
पटापट फेकभ न चदले. त्यामुळे चबिाऱ्या सँकोिी दृष्टीि गेली आचण त्याला वाटले, नरकािील सारी चपशाच्चे 
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आपल्याला योग्य जागी नेि आहेि. साऱ्या डाव्या बाजभवरही त्यािी अशी फेकाफेक करीपयंि िे गुलाम 
स्वस्थ बसले नाहीि. शवेटी त्याला त्यानंी जेथभन उिलले होिे, िेथेि ठेवभन चदले. पण अत्यंि चवचित्र 
पचरस्स्थिीि–धापा टाकीि असलेला व थंडगार घाम गाळीि असलेला सँको िेथे बसला. आपल्याला काय 
झाले हेि त्याला मुळी कळेना.  

 
आपला सेवक पखंाचशवाय इि्या वेगाने उड्डाण करीि आहे हे पाहभन डॉन चक्व्झोट यानंी 

जनरलला चविारले, “जहाजावर येणाऱ्या सवय पाहुण्यानंा अशा चवधीिभन जावे लागिे काय? जर असेल िर 
मी िुम्हाला चनक्षभन सागंिो की, येथे राहण्यािा माझा चविार नाही आचण मला असा पाहुणिार आवडि 
नाही. िुमच्यापैकी कोणी जर माझ्यावर हाि टाकला आचण माझी अशी फेकाफेक केली, िर मी िुमच्या 
शरीरािभन िुमिे प्राण चपळभन बाहेर काढीन, हे देवािी शपथ घेऊन मी सागंिो.” असे म्हणभन व उठभन त्यानंी 
आपल्या समशरेीला हाि घािला.  

 
त्याि वळेी त्या खलाश्यानंी चशडे खाली केली आचण मुय दोर खाली सोडला. त्यावळेी मोठा 

ियंकर आवाज झाला. त्यामुळे सँकोिी घाबरगंुडी वळली आचण त्याला वाटले, वरिे आकाश चनखळभन 
खाली आपल्या डो्यावर पडि आहे. म्हणभन त्याने आपले डोके िीिीने आपल्या दोन पायामंध्ये दाबभन 
धरले. डॉन चक्व्झोटही थोडेसे घाबरले. त्यािें शरीर कापभ लागले, त्यानंी आपले खादें वर उडचवले आचण 
त्याचं्या शरीरािा वणय बदलि गेला. त्या गुलामानंी मुय दोर चजि्या वगेाि व गोंगाटाि खाली सोडला 
होिा, िसाि त्यानंी िो पुनेः वर िढचवला. पण हे सवय करीि असिाना िे इिके गप्प होिे की, जणभ काही 
त्यानंा आवाजि नाही ककवा श्वासही नाही. दुय्यम अचधकाऱ्याने नागंर उिलण्यािा आदेश त्यानंा चदला. 
खलाश्याचं्या जागेवर उडी मारून त्याचं्या मध्यािागी िो उिा राचहला. नंिर त्याने आपल्या िाबकाने 
त्याचं्या खादं्यावंर हलके फटके मारले. हळुहळभ िे जहाज समुद्रािभन िालभ  लागले.  

 
त्या जहाजािी वल्ही म्हणजे त्यािे पाय आहेि असे सँकोला वाटले. इिके रंगीि पाय एकाि वेळी 

िालभ  लागल्यािे पाहभन सँको म्हणाला, “खरोखर ही जादभ आहे. चहच्यापुढे आमिे सारे पराक्रम आचण 
जादभटोणा केःपदाथय आहे. या चबिाऱ्या दुदैवी खलाश्यानंी असे काय केले आहे म्हणभन त्यािंी िामडी अशी 
कमावली जाि आहे? आचण हा दुष्ट माणभस एकटा उिा राहभन चशटी फंुकिो आचण इि्या माणसानंा उपद्रव 
देण्यास धजिो हे कसे? मी म्हणिो हा पापलोक आहे–चनदान ‘पापे जाळणारी पािाळािी िट्टी’ आहे–
(नरक) आहे.” 

 
या सवय  हालिालींकडे सँको चकिी बारकाईने पहाि आहे हे लक्षाि घेऊन डॉन चक्व्झोट त्याला 

म्हणाले, “अरे, चप्रय सँको, या माणसाबरोबर उिे राहभन िभ स्विेःच्या कमरेवर फटके मारून घेणे चकिी सोपे 
आहे? त्यामुळे डल्सीचनयावरील जादभ पभणयपणे नाहीशी होईल. िुझ्या दुेःखाि िुला इिके सोबिी चमळाले 
म्हणजे िुला वदेनािंी जाणीव होणार नाही. आचण िभ िे इि्या सफाईने मारलेस िर साधु मर्मलन कदाचि्  
असे समजेल की, पुढे केव्हा िरी िुला जे फटके खाणे िाग आहे, त्यािील दहा फट्याबंरोबर येथला एक 
फटका आहे.” या फट्यािंा आचण डल्सीचनयाच्या जादभमु्िीिा अथय काय असे जहाजािंा जनरल 
चविारणार, िोंि एक खलाशी ओरडला, “मोंजोईच्या दीपस्िंिावरील माणसे आपल्याला खुणा करून 
सभिना देि आहेि की, पचिमेकडे चकनाऱ्याजवळ एक जहाज उिे आहे.” हे ऐकिाि जनरल उडी मारून 
म्हणाला, “माझ्या चजगरदोस्िानंो, झपाट्याने िला. िे जहाज चनसटभ  देऊ नका. हे जहाज अल्जेचरयािे 
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असले पाचहजे असे मी खात्रीने सागंिो.” लगेि आणखी िीन जहाजे हुकभ म घेण्यासाठी जनरलकडे आली. 
त्याने त्यानंा फमावले “दोन जहाजानंी समुद्राि जावे आचण एका जहाजाबरोबर मी चकनाऱ्यावर राहीन 
म्हणजे आपल्याला हा ऐवज नक्की चमळेल.” 

 
वल्ही मारणाऱ्यानंी जहाजे इि्या त्वषेाने पुढे नेली की, चवजेच्या िपळाईने िी िालभ  लागली. 

समुद्रावर असलेल्या लोकानंा असे आढळभन आले की, सुमारे दोन मलै दभर असलेल्या त्या जहाजावर 
िौदा–पधंरा वल्ही आहेि. ही जहाजे पाचहल्यावर त्या जहाजाने पळभन जाण्यािा फार प्रयत्न केला. 
आपल्या िपळाईमुळे आपण चनसटभि जाऊ अशी त्या जहाजािील लोकानंा आशा होिी, पण व्यथय! कारण 
त्या समुद्रामध्ये जनरलिे िे जहाज अत्यंि वगेवान होिे. म्हणभन त्याने त्या नवया जहाजामधील पुष्ट्कळ 
अंिर िोडले. आपल्यावरील संकट ओळखभन त्या नवया जहाजाच्या मालकाला वाटले, आपल्या 
खलाश्यानंी आिा आपली वल्ही टाकभ न द्यावीि आचण शरणागिी पत्करावी. नाही िर आपल्या कप्िानािा 
दम उखडेल अशी िीिी त्याला वाटली. पण दैवाच्या मनाि दुसरेि होिे. जनरल त्या नवया जहाजाच्या 
अगदी जवळ येऊन ठेपला आचण त्यावर हल्ला करण्यािा हुकभ म िो आपल्या गुलामानंा देणार, िोंि त्या 
जहाजावर असलेल्या बार दारुड्या िुकांपैकी दोघानंी दोन बदुंका झाडल्या आचण या जहाजाच्या पुढील 
िागावर उभ्या असलेल्या दोन सैचनकानंा ठार केले. िे पाहभन जनरलने प्रचिज्ञा केली की, त्याचं्यापैकी 
एकही माणभस मी आिा चजविं सोडणार नाही. मोठ्या त्वषेाने िे जहाज पकडण्यासाठी जनरलिे जहाज 
पुढे धावले, पण त्याच्या वल्ह्याखालभन िे नवखे जहाज चनसटभन गेले. जनरलिे जहाज त्याच्या पुष्ट्कळ पुढे 
गेले. िरी त्या नव्या छोट्या जहाजाला िेथभन चनसटण्यािी आशा वाटभ  लागली. म्हणभन सारी चशडे उिारून 
व वल्ही िालवभन िे छोटे जहाज आपली वाट झपाट्याने िालभ  लागले. पण त्याचं्या अपेके्षप्रमाणे काहीि 
घडभन आले नाही. त्या जहाजावरील लोकानंी केलेली सारी िपळाई पाण्याि पडली. कारण, थोडासा 
पाठलाग करून जनरल त्या जहाजाजवळ जाऊन पोहोिला आचण आपली वल्ही त्याि टाकभ न त्याने त्या 
जहाजािा िाबा घेिला, एवढेि नव्हे िर, त्या जहाजावरील प्रत्येक चजविं माणसालाही त्याने पकडले.  

 
हे होईपयंि दुसरी जहाजे िेथे येऊन पोिली. िारी जहाजे आपली िी लभट घेऊन जेव्हा बदंराि 

परि आली, िेव्हा िेथे लोकािें थवचे्या थवे वाट पहाि उिे होिे. त्यांनी कोणिी लभट आणली यािी 
चजज्ञासा त्यानंा होिी. चकनाऱ्यापाशी नागंर टाकल्यावर जनरलला चदसले की, चकनाऱ्यावर व्हॉइसरॉय 
आलेला आहे. िेव्हा त्याला जहाजावर आणण्यासाठी जनरलने होडी खाली सोडली आचण मुय दोर 
खाली टाकण्यािा हुकभ म चदला. नव्या जहाजािा मालक आचण बाकीिे खलाशी यानंा बाधंभन वर आणण्यािा 
हुकभ म त्याने सोडला. िे खलाशी सुमारे छत्तीस होिे. िे सारे धडधाकट होिे आचण त्यापैकी बहुिेक जण 
बदुंकधारी िुकय  होिे. ‘जहाजावरील मुयाचधकारी कोण आहे?’ असे जनरलने चविारले, िेव्हा एका कैद्याने 
स्पॅचनश िाषेि त्याला उत्तर चदले. िो स्पॅचनश आहे आचण बाटगा आहे हे नंिर कळले. िो म्हणाला, 
“महाराज, आमिे धनी हे!” असे म्हणभन त्याने एका िरुणाकडे बोट दाखवले. िो चिशीच्या आिील होिा 
आचण कल्पना करिा येणार नाही इिका अत्यंि संुदर होिा. त्याला जनरल म्हणाला, “अरे मभखय कुिरड्या, 
पळभन जाणे अश्य आहे, असे िुला कळल्यावर िभ माझ्या माणसानंा का मारलेस? कप्िानाला असाि मान 
द्यावयािा असिो काय? मभखयपणा म्हणजे धाडस नव्हे हे िुला माहीि नाही काय? जोपयंि आपल्याला 
आशा असिे िोपयंि आपण धडाडी दाखवावी, पण बेफाम होऊ नये.” त्या जहाजािा मालक उत्तर देि 
होिा, पण िे ऐकण्यासाठी जनरल िेथे थाबंभ शकला नाही. व्हाइसरॉयकडे जाऊन त्यािे स्वागि करणे 
त्याला िाग होिे. आपल्या लवाजम्यासह आचण शहरािील इिर लोकासंह व्हाइसरॉय जहाजावर नुकिाि 
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आलेला होिा. िो म्हणाला, “महाशय, िुमिा पाठलाग यशस्वी झाला. त्यािे बक्षीस िुम्हाला काय 
चमळाले?” जनरलने उत्तर चदले, “नामदारसाहेबानंा लौकरि िे चदसेल. डोलकाठीला लटकणारे िे 
बक्षीस मी आपल्याला लौकरि दाखवीन.” व्हाइसरॉयने चविारले, “िे कसे?” जनरल म्हणाला, 
“युद्धशास्त्र, िकय शास्त्र आचण समुद्रावरील चनबधं या सवांिे उल्लंघन करून त्यानंी माझ्या जहाजावरील दोन 
उत्तम सैचनकांना ठार केले आहे. म्हणभन मी शपथ घेिली आहे की, त्याचं्यापैकी प्रत्येकाला–चवशषेिेः या 
िरुण बदमाषाला–त्याचं्या मालकाला–मी फाशी देईन.” असे म्हणभन त्याने व्हाइसरॉयाला एक माणभस 
दाखचवला.  

 
त्यािे दोन्ही हाि पभवीि बाधंलेले होिे आचण त्याच्या गळ्यािोविी फाशीिा दोर टाकलेला होिा. 

त्यािा अथय मृत्यु! त्या माणसािे िारुण्य, सौंदयय आचण धीरगंिीर वृत्ती या सवांनी व्हाइसरॉयजवळ त्यािी 
वचकली केली. म्हणभन त्याला वािवावे असा त्याच्या मनािा कल झाला. त्याने चविारले, “हे कप्िाना, िुझा 
जन्म िुकय  म्हणभन झाला आहे की मभर म्हणभन? का िभ बाटगा आहेस हे मला सागं.” त्या िरुणाने उत्तम 
स्पॅचनश िाषेि उत्तर चदले, “यापैकी मी कोणीि नाही.” व्हाइसरॉयने चविारले, “मग िभ कोण आहेस?” 
िरुणाने उत्तर चदले, “एक चिस्िी स्त्री ! एक स्त्री–आचण िी चििन–त्यािही अशा पोशाखाि आचण अशा 
अचधकारावर–ही चवश्वास ठेवण्यासारखी गोष्ट नव्हे–आियय करण्यासारखी आहे. मी माझा जीवन–वृत्तािं 
आपल्याला सागेंपयंि आपण माझी फाशीिी चशक्षा लाबंणीवर टाकावी, अशी माझी नम्र चवनंिी आहे. त्यामुळे 
िुम्हाला माझा सभड उगचवण्यास चवलंब होईल हे खरे. पण िो अल्प असेल हे मी खात्रीने सागंिे.” ही चवनंिी 
इि्या करुण स्वराने करण्याि आली होिी की, िी कोणीही नाकारू शकला नाही. आपला वृत्तािं 
सागंण्यास जनरलने त्याला फमावले. पण त्याबरोबरि असेही बजावले की, “जो अपराध िभ केला आहेस 
िो इिका ियंकर आहे की, त्यािी क्षमा होण्यािी आशा िभ मुळीि बाळगभ नकोस.” नंिर िरुणाने आपली 
कहाणी सुरू केली– 

 
“ज्या राष्ट्राच्या दुेःखद आठवणी आपल्या मनाि िाज्या आहेि, त्या अिागी चन अचविारी 

राष्ट्रािील मी एक नागचरक आहे. माझे आईवडील मोचरस्को वशंािे होिे. त्याचं्या दुदैवाच्या प्रवाहामुळे 
आचण माझ्या दोन िुलत्याचं्या हट्टामुळे मला स्पेनमधभन बाबेरीमध्ये िािडीने चनघभन जाव े लागले. मी 
खरोखरि स् रिन आहे–आमच्यापैकी पुष्ट्कळजण मनािभन मुसलमान असिाि, िशी मी नाही–असे मी 
पुष्ट्कळ साचंगिले पण िे व्यथय गेले. त्यािा प्रिाव माझ्या िुल् याचं्या मनावर काहीि पडला नाही अन् 
म्हणभन िे मला माझ्या जन्मिभमीि ठेवण्यास राजी नव्हिे. त्यािप्रमाणे आम्हाला स्पेनमधभन चनघभन जाण्यािा 
हुकभ म करणाऱ्या अचधकाऱ्याचं्या कठोर मनावरही माझ्या बोलण्यािा काहीि पचरणाम झाला नाही. मी 
स् रिन आहे, हे माझे ढोंग नव्हे, यावर त्यािंा चवश्वास बसेना. माझी आई चििन होिी आचण माझ्या चविारी 
चपत्याने िोंि आपला धमय असल्यािे जाहीर केले होिे. मी स्िनपान करिा करिा कॅथॉचलक–श्रद्धा सेवन 
केली होिी. माझे सुरेख चशक्षण झाले होिे आचण माझ्या बोलण्या-िालण्याि मोचरस्को वशंािी अणुमात्र 
छटा कधीही चदसि नसे. अशा गुणानंी संपन्न असिाना माझे वय वाढि गेले, आचण त्याबरोबरि माझ्या अंगी 
जे काही थोडेफार सौंदयय होिे, िेही वाढभ  लागले. माझे जीवन एकाकी होिे आचण मी बाहेर जाण्यावर चनबयध 
होिे. िरीही डॉन गसॅ्पर गे्रगोचरओ या िरुणाच्या दृष्टीस मी एकदा पडले. आमच्या शजेारच्या शहराि 
राहणाऱ्या एका चशलेदारािा िो मुलगा चन वारस होिा. माझ्याशी बाििीि करण्यािी संधी त्याने कशी 
चमळचवली, माझ्या पे्रमाि िो बेहोषपणे कसा पडला आचण त्याच्या कामवासनेिा प्रिाव माझ्यावर कसा 
पडला हे सारे सागंणे कंटाळवाणे होईल. मी संके्षपानेि बोलले पाचहजे, नाही िर माझ्या मानेिोविीिा हा 
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फास, माझी गोष्ट मध्यावर आली असिानाि, मला कापभन टाकील. मी िुम्हाला एवढेि सागंिे की, माझ्या 
हद्दपारीि मला सोबि करण्यािी त्याला इच्छा होिी. मोचरस्को  िाषेवर त्यािे पभणय प्रितु्व होिे. त्या बळावर 
िो आम्हा हद्दपार केलेल्या लोकाि चमसळला. मला नेणाऱ्या माझ्या दोन िुलत्याशी त्याने पचरिय करून 
घेिला. आम्ही सारे चमळभन बाबेरीला गेलो आचण अल्जीअसय येथे–म्हणजे प्रत्यक्ष सैिानाच्या राज्याि–
आम्ही आमिा मुक्काम ठोकला.  

 
“मध्यंिरी माझ्या बापाने मोठ्या शहाणपणाने आमच्या हद्दपारीिी वािा कळिाि, कोणत्या िरी 

पर–राष्ट्राि आश्रय घेण्यािा चविार केला आचण त्यािा शोध करण्यासाठी िो िेथभन चनघभन गेला. जािाना 
त्याने एका खाजगी जागेि पैसे व रत्ने यािंा बराि मोठा साठा लपवभन ठेवला. िी जागा त्याने माझ्याचशवाय 
दुसऱ्या कोणास साचंगिली नाही. आपण परि येईपयंि िो ठेवा हलवावयािा नाही, अशी त्याने मला आज्ञा 
चदली.  

 
“अल्जीअसयच्या राजाला कळले की, माझ्याजवळ थोडेफार सौंदयय आहे आचण संपत्तीही आहे. 

(चििा मला पुढे फायदा झाला) राजाने मला बोलाचवले आचण माझ्या देशासंबधंी, िसेि माझ्याजवळ चकिी 
रत्ने व सोने आहे, यासंबधंी खभप िौकशी केली. माझ्या जन्मिभमीिी माचहिी मी त्याला चदली व साचंगिले 
की, ‘माझी संपत्ती एका चवचशष्ट स्थानी पुरलेली आहे. िी जेथे आहे िेथे परि जाण्यास आपण मला 
परवानगी द्याल, िर मी िी सहज परि आणभ शकेन.’ 

 
“असे मी त्याला साचंगिले यािे कारण, माझ्या संपत्तीिा वाटा त्याला चदला िर त्याच्या 

लोिीपणामुळे माझ्या शरीराला त्याच्याकडभन अपाय होणार नाही अशी मला आशा वाटली. आमिी ही 
प्रश्नोत्तरे िालभ  असिाना, राजाला कोणी अशी माचहिी चदली की, जगािील एक अत्यंि देखणा व संुदर 
असा िरुण आमच्याबरोबर आलेला आहे. हा िरुण म्हणजे डॉन गे्रगोचरओ असला पाचहजे हे मी ित्काळ 
ओळखले. कारण, त्यािे सौंदरय् त्या वणयनाशी िंिोिंि जुळि होिे. माझ्या स्विेःच्या दुदैवापेक्षा या 
िरुणावरील संकटाच्या जाणीवनेे मला अचधक दुेःख झाले. कारण मी असे ऐकले होिे की, या रानटी 
िुकांना अत्यंि संुदर चस्त्रयापेक्षा देखणे िरुण अचधक आवडिाि. राजाने ित्काळ हुकभ म सोडला की, त्या 
िरुणाला माझ्यासमोर आणा राजाने मला चविारले, “या लोकानंी केलेल्या प्रशसेंस िो िरुण खरोखरि 
पात्र आहे काय?” त्यावळेी जणु काही माझ्या अंगाि कोणा िल्या देवदभिाने संिार केला आचण त्यामुळे 
पे्रचरि होऊन मी राजाला साचंगिले, “आपल्या माणसानंी ज्यािी इिकी प्रसंशा केली िो पुरुष नाही – 
माझ्यासारखीि स्त्री आहे. चिला स्त्री–वषे धारण करण्यािी आपण जर परवानगी चदली िर चििे सौंदयय 
त्याच्या स्वयंिभ कािंीने िमकभ  लागेल. उलट राजेसाहेबापुढे िी जर, स्विेःला न शोिणाऱ्या वषेाि,दाखल 
झाली िर चिला लज्जा वाटेल. िी लज्जा स्त्री–वषेामुळे नाहीशी होईल.” राजाने संमिी चदली. त्याबरोबरि 
मी माझ्या द्रव्यािा ठेवा परि आणण्यासाठी स्पेनला परि जाण्यािा हुकभ म दुसरे चदवशी सकाळी देण्यािेही 
त्याने विन चदले. मी डॉन गॅस्परशी बोलले आचण पुरुषाच्या वषेाि राजापुढे जाण्याि कोणिे संकट आहे हे 
त्याला समजावभन साचंगिले व म्हटले, “आज संध्याकाळी मभर स्त्रीच्या पद्धिीिा पोषाख करून िभ राजाच्या 
सेवसे चसद्ध रहा.” चिच्या सौंदयाने राजा इिका खभष झाला की, महाराजाचधराजानंा िेट म्हणभन अपयण 
करण्यासाठी म्हणभन चिला राखभन ठेवण्यािे त्याने ठरचवले. सेरॅस्ग्लओमधील आपल्या राण्या चििा मत्सर 
करिील आचण आपल्या स्विेःच्या वासना उफाळभन येिील या िीिीने, त्याने चिला शहरािील एका प्रचिचष्ठि 
मचहलेच्या स्वाधीन केले. चिच्या घरी चहला ित्काळ नेण्याि आले.  
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“हा चवयोग आम्हा उियिानंा दुेःखदायक होिा. मी त्याच्यावर पे्रम करिे हे मी नाकारू शकि 
नाही. पे्रमािील चवयोगाच्या वदेना ज्यानंी कधी अनुिचवल्या असिील, त्यानंाि आमच्या जीवािी िगमग 
चकिी झाली असेल, यािी योग्य कल्पना करिा येईल. दुसरे चदवशी सकाळी, राजाच्या आजे्ञवरून, मी 
स्पेनला जाण्यासाठी या जहाजावर िढले. िुमच्या माणसानंा ठार मारणारे हे दोन िुकय  आचण िुमच्याशी 
प्रथम बोलणारा हा स्पॅचनश बाटगा हे माझ्याबरोबर होिे. हा बाटगा मनािभन चििन आहे. बाबेरीला परि 
जाण्यापेक्षा स्पेनला परि जाण्यािी इच्छा मनाि धरून िो माझ्याबरोबर आला होिा. वल्ही मारणारे बाकीिे 
सारे मभर व िुकय  आहेि. त्यानंा असे हुकभ म चमळालेले होिे की, ‘जेथे िुम्हाला स्पेनिी िभमी प्रथम चदसेल िेथे 
स् रिनाचं्या वेषाि या स्त्रीला व या बाटग्याला चकनाऱ्यावर सोडाव.े’ पण हे दोन हावरे व उमयट िुकय , आपले 
हुकभ म मोडभन, प्रथम चकनाऱ्यावर चफरि राचहले. काही िरी बक्षीस चमळेल अशी त्यानंा आशा वाटि होिी. 
उलट, त्यानंा अशी िीिी वाटि होिी की, आपण जर या दोघानंा प्रथम चकनाऱ्यावर सोडले िर त्यानंा 
काही िरी अपघाि घडेल आचण त्यामुळे त्यािें जहाज समुद्राि फार दभर नाही, हे आम्ही उघडकीस आणभ. 
त्यावळेी चकनाऱ्यावर दुसरी जहाजे असली िर आपण पकडलो जाऊ असे िय त्यानंा वाटि होिे. रात्री 
आम्ही या िभमीवर उिरलो. एखादे जहाज जवळि असाव ेअसा आम्हाला चवश्वास वाटि होिा आचण आम्ही 
िुमच्या हािी पडलो.  

 
“शवेटी सागंायिे म्हणजे, डॉन गे्रगोचरओ स्त्री–वषेाि मभर लोकामध्ये राचहलेला आहे. त्याच्या 

सोंगामुळे त्यािा नाश होण्यािे फार काळ टळणार नाही–आचण येथे मी माझ्या िचविव्यािी वाट पहाि– 
ककवा त्यािे िय बाळगीि–उिी आहे. आिा मला माझ्या आयुष्ट्यािा कंटाळा आलेला असल्यामुळे 
मृत्यभलाही मी स्वागिाहय मानिे. सज्जनहो, अशा प्रकारच्या माझ्या आयुष्ट्यािील दुेःखी घटना मी आपल्याला 
साचंगिल्या आचण त्या िुम्ही ऐकल्या. सत्याचशवाय दुसरे काहीही मी िुम्हाला साचंगिले नाही. आिा माझी 
प्राथयना एवढीि आहे की, मला चििन म्हणभन मरू द्या. माझ्या दुदैवी राष्ट्रावर ज्या अपराधािा आरोप केला 
जािो, त्याच्याशी माझा काडीमात्र संबधं नाही.” येथे िी थाबंली. चिच्या कहाणीमुळे आचण चिच्या अश्रभमुळे 
त्या मंडळींपैकी पुष्ट्कळािंी अंिेःकरणे चवरघळली.  

 
व्हॉइसरॉयािे मन कोमल करुणेने द्रवले. चिच्या सुंदर हािानंा बाधंभन टाकणारे दोर त्याने मोकळे 

केले. त्यािवेळी एक म्हािारा याते्रकरू एकदम पुढे आला. व्हॉइसरॉयाच्या नोकरवगाबरोबर िो जहाजावर 
आलेला होिा. िी िरुणी आपली कहाणी चनवदेन करीि असिाना िो िी एकाग्रिेने व लक्ष्यपभवयक ऐकि 
होिा. चिच्या पायाशी लोळण घेऊन िो ओरडला, “अगे, ॲन्ना फेचल्स, माझ्या चप्रय कन्ये, चकिी दुदैवी 
िभ? आपला चपिा चरकोट याच्याकडे पहा. िुला शोधण्यासाठी िो येथे परि आला आहे. बाळे, िुझ्याचशवाय 
जगणे मला अश्य झाले. माझ्या वाधय् यािा आधार चन आनंद िभि आहेस.” इिका वळे सँको 
चिरसटपणाने कुढि बसला होिा. नुकिीि त्यािी जी फेकाफेक झाली होिी, त्यामुळे िो त्रासलेला होिा. 
आपले डोके वर उिलभन आचण त्या याते्रकरूच्या िोंडाकडे टक लावभन त्याने पाचहले आचण ओळखले की, 
आपण ज्या चदवशी आपले राज्य सोडले त्या चदवशी आपल्याला रस्त्याि हाि चरकोट िेटला, आचण 
त्यािीि ही मुलगी असली पाचहजे. िी आिा बधंमु्ि झालेली असल्यामुळे चिने आपल्या बापाला आकलगन 
चदले आचण त्याच्या सुखदुेःखाि िी सामील झाली. िो म्हािारा याते्रकरू म्हणाला, “अहो सरदारहो, ही 
माझी मुलगी–ॲन्ना फेचल्स–आहे. नावापेक्षा चििे नशीब अचधक खडिर आहे. आपल्या बापाच्या 
संपत्तीइिकेि चििे सौंदयय सुचवयाि आहे. माझ्या वाधय्याि राहण्यास योग्य असे पचवत्र स्थान 
शोधण्यासाठी मी माझा देश सोडला आचण जमयनीिील एक स्थान मी कायम केले. जमीन खणभन माझी 
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संपत्ती परि चमळचवण्यासाठी मी या वषेाि इिर याते्रकरंूबरोबर इकडे परि आलो. पण माझी सवाि मोठी 
संपत्ती–माझी चप्रयिम कन्या–मला येथे अनपेचक्षिपणे िेटेल, असे मला मुळीि वाटले नव्हिे. अहो 
उमरावहो, आमच्या अल्पशा अपराधािी क्षमा करणे आपल्या न्यायाच्या शुद्धिेशी चवसंगि नसेल, िर आपण 
आम्हावर दया दाखवावी अशी चवनंिी मी करिो आचण माझ्या कन्येच्या प्राथयनेमध्ये चन अश्रभमध्ये सहिागी 
होिो. िुम्हाला काही इजा करावी असे आमच्या मनाि कधीही आले नाही. ज्या अपराधाबद्दल आमिे राष्ट्र 
वाळीि टाकण्याि आले आहे– आचण िे न्यायािे आहे–त्याचं्याशी आमिा काहीही संबधं नाही.” सँको 
मध्येि म्हणाला, “वा! वा! चिकारी जसा आपली थाळी ओळखिो िसा मी चरकोटला ओळखिो. ॲन्ना 
फेचल्स ही त्यािी मुलगी आहे, हे अगदी खरे आहे. पण िो बाहेर का गेला? परि का आला? त्याि त्यािे 
हेिभ काय होिे? िे िागंले होिे की वाईट होिे? याचवषयी मला िलेबुरे काहीही म्हणायिे नाही.” 

 
या चवलक्षण अपघािामुळे साऱ्या मंडळींिी मने आियाने िरून गेली. त्या सौंदययशाचलनी 

कप्िानाकडे वळभन जनरल म्हणाला, “बाई ग, िुझे अश्रभ इिके पचरणामकारक आहेि की, त्यामुळे माझी 
पभवीिी प्रचिज्ञा सोडभन देणे मला िाग आहे. हे संुदरी ॲन्ना फेचल्स, ईश्वराने िुला चदली असिील चििकी 
वष ेिभ चजविं राहा. ज्या मभखय  व उमयट गुलामानंी हे गुन्हे केले त्यानंा त्यािंी चशक्षा िोगभ दे.” असे म्हणभन 
त्याने त्या दोन गुन्हेगार िुकाना जवळि फाशी देण्यािा हुकभ म चदला. पण व्हॉइसरॉयाने मध्यस्थी केली की, 
यािंा गुन्हा हेिुपभवयक केलेला नसभन वडेाच्या िराि झालेला आहे. त्यामुळे त्यािंी प्राणघािक चशक्षा रद्द 
करण्याि आली. त्यािवेळी जनरलनेही असा चविार केला की, त्यािंी कत्तल चनदययपणे करणे, हे 
न्यायापेक्षा क्रौयािे चदसेल. 

 
नंिर डॉन चगस्पर गे्रगोचरओ याला त्याच्या संकटािभन आपण मु्ि कसे करावे यािा चविार िे करू 

लागले. त्याला मु्ि करण्यासाठी दोन हजार ड्यभकॅट देण्यािी ियारी चरकोटने दाखचवली. रत्नाच्या 
रूपाने याच्याजवळ िेवढे पैसे होिे. पण त्या स्पॅचनश बाटग्याने जी एक सभिना माडंली िी ित्काळ फलदायी 
होईल असे सवांना वाटले. िो म्हणाला, “चिस्िी खलाशी आचण सहा वल्ही असलेली एक लहानशी होडी 
घेऊन मी ॲल्जीअसयला जािो आचण त्याला स्विंत्र करिो. त्याला बदंीि कोठे ठेवले आहे हे मला माहीि 
आहे आचण कोठे व केव्हा उिराव ेहेही मला माहीि आहे.” पण जनरल व व्हॉइसरॉय या दोघानंी त्याच्या या 
सभिनेला हरकि घेिली. कारण बाटग्याच्या चनष्ठेवर त्यािंा चवश्वास नव्हिा. आपल्याबरोबर येणाऱ्या 
चििनािंा चवश्वासघाि िो करील अशी त्यानंा िीिी वाटि होिी. पण त्याच्या सत्यचनष्ठेबद्दल ॲन्ना फेचल्स 
चहने ग्वाही चदली आचण स् रिनानंा कोणी कैदी केले िर आपण खंडणी िरून त्यानंा सोडवभन आणभ असे 
आश्वासन चरकोटने चदले. त्यामुळे िी सभिना अंमलाि आणण्यािे सवांनी ठरचवले.  

 
व्हॉइसरॉय चकनाऱ्यावर गेला. जाण्यापभवी त्याने मोचरस्का आचण चििा बाप यानंा डॉन अँटोचनओ 

मोरेनोच्या हवाली केले. त्या दोघाचं्या पाहुणिारासाठी काही लागले िर आपल्या घरािभन घेऊन जाण्यास 
त्याने त्याला साचंगिले. ॲन्ना फेचल्स चहच्या लावण्याने त्याच्या अंिेःकरणाि पे्रमाच्या आचण सचदच्छेच्या 
अशा िावना चनमाण केलेल्या होत्या. 

 
⊡ ⊡ 

  



 

 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ६४ 
 

आतापयंत डॉन णिक्झोट याांच्यावर जी सांकटे आली, 
 त्या सवांपेक्षा अणिक दुुःिदायक सांकटाांचा वृत्ाांत. 

 
त्यानंी हे संकट आपल्या मनाला फार लावभन घेिले. 

 
डॉन अँटोचनयोच्या पत्नीला संुदर मोचरस्काच्या संगिीमुळे अत्यंि आनंद झाला. चिच्या 

सौंदयाइिकेि चििे ज्ञान उत्तम होिे. त्यामुळे शहरािील बहुिेक सारी प्रचिचष्ठि मंडळी चिला िेटण्यास 
आली. डॉन चक्व्झोट यानंी डॉन अँटोचनयोला साचंगिले, “डॉन गे्रगोचरयोला मु्ि करण्यािा जो मागय 
आपण स्वीकारला आहे, िो मला मुळीि पसंि नाही. कारण, त्याि संकट असभन यशािी आशा फारि थोडी 
आहे. खात्रीिा मागय म्हणजे िुम्ही मला माझ्या घोड्याहत्यारासह बाबेरीच्या समुद्र–चकनाऱ्यावर 
सोडावयािे. मग मभर लोकाचं्या सवय श्िीशी सामना देऊन त्या माणसाला बधंमु्ि करण्यािे काम 
माझ्याकडे लागले. डॉन गेसेरोझने आपली पत्नी मेचलसँिा चहला याि पद्धिीने पभवी बधंमु्ि केले होिे.” 

 
हे ऐकभ न सँको म्हणाला, “महाराज, उडी घेण्यापभवी चविार करा. डॉन गेसेरोझने आपल्या 

बायकोला िेव्हा फ्रान्सला नेले, िेव्हा त्याला कोरड्या जचमनीवरून पाठलाग करावा लागला. पण येथे 
आपण डॉन गे्रगोचरयोिी सुटका केली िरी त्याला अफाट समुद्रावरून स्पेनमध्ये आपण कसे आणणार?” 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे, मृत्यभचशवाय सवय गोष्टींवर िोडगा आहे. समुद्राजवळ फ्ि एक लहानशी 
होडी असभ दे, मग िीि प्रवशे करण्यास आपल्याला कोण अडथळा करिो हे मी पाहीन.” सँको म्हणाला, 
“अहो धनीसाहेब, लोकािंी ल्िरे धुण्यापेक्षा दुसऱ्या पुष्ट्कळ गोष्टी करण्यासारया आहेि. बोलणे सोपे 
आहे, करणे कठीण आहे. मला हा बाटगा फार आवडिो. िो एक नामी, इमानी माणभस आहे आचण याि 
कामासाठी जन्मास आलेला आहे असे मी समजिो.” डॉन अँटोचनयो म्हणाला, “ठीक आहे. बाटगा अपेशी 
ठरला िर बाबेचरला जाण्यासाठी महनीय डॉन चक्वड्झोट जहाजावर िढिील.” 

 
दोन चदवसाि त्या बाटग्याला िेथभन पाठचवण्याि आले. होडीच्या प्रत्येक बाजभस वल्ही िालचवणारी  

सहा–सहा माणसे होिी. िी माणसे िलाख व सुदृढ होिी. दोन चदवसानंिर त्या जनरलसह िी जहाजे 
बदंरािभन बाहेर गेली आचण पभवेकडिा मागय आक्रमभ लागली. त्यापभवी जनरलने व्हाइसरॉयला साचंगिले, 
डॉन गे्रगोचरयो आचण ॲन्ना फेचल्स याचं्या िचविव्यािी बािमी मला कळवा.  

 
एके चदवशी सकाळी काय घडले पहा. समुद्र–चकनाऱ्यावरील हवा खाण्यासाठी म्हणभन डॉन 

चक्वा्झोट, आपल्या चनत्याच्या सवयीप्रमाणे नखचशखािं सशस्त्र होऊन, बाहेर पडले, (माझी शसे्त्र हाि 
माझा उत्तम वेष आचण युद्ध हीि माझी क्रीडा, असे िे म्हणि.) िेव्हा त्याना एक चशलेदार घोड्यावर बसभन 
आपल्याकडे येि असलेला चदसला. त्याचं्याप्रमाणेि िोही आपादमस्िक शस्त्रसज्ज होिा. त्याच्या ढालीवर 
िेजस्वी िदं्रािे चित्र िमकि होिे. हाकेच्या अंिरावर येिाि िो त्यानंा उदे्दशभन म्हणाला, “ला मािंा येथील 
सुचवयाि चशलेदार डॉन चक्व्झोट, आपली स्िुिी चकिीही केली िरी थोडीि! मी ‘धवलिदं्राचंकि’ 
चशलेदार आहे. लोकािंा चवश्वास बसणार नाही असे पराक्रम मी केले आहेि. िे कदाचि्  आपल्या कानी 
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आले असिील. मी येथे िुझ्याशी सामना करण्यास आलो आहे. माझ्या खड्ड् गबळाने मी िुला असे कबभल 
करावयास लावीन की, माझी हृदय–स्वाचमनी (चििे नाव व प्रचिष्ठा कोणिीही असो) चहिी सर कोणालाही 
येणार नाही आचण िुझ्या टोबोसोच्या डल्सीचनयापेक्षा िी अचधक सौंदययविी आहे. हे सत्य िभ सरळपणे मान्य 
केलेस िर, िुझ्यावर हमखासपणे ओढवणारा मृत्यभ टळेल आचण िुझा जीव घेण्यािा माझा त्रास वािेल. जर 
िभ हे मान्य केले नाहीस िर पुढील अटींवर आपले दं्वद्व–युद्ध होईल–मला जय चमळाला िर िुला आपल्या 
हत्यारािंा आचण साहसाचं्या शोधािा त्याग ित्काळ करावा लागेल व आपल्या घरी परि जाव ेलागेल. िेथे 
एक पभणय वषयिर, आपल्या िलवारीला हाि न लाविा, िुला शािंिेने व चनवािंपणे काळ कंठावा लागेल, 
आचण त्या काळाि आपल्या कजदगीिी सुधारणा व आपल्या आत्म्यािा उद्धार िुला करिा येईल. पण जर 
िुझी फते्त झाली, िर माझे आयुष्ट्य िुझ्या हािी येईल, माझा घोडा व हत्यारे ही िुझी चवजय–चिन्हे उरिील 
आचण माझ्या पभवीच्या साऱ्या पराक्रमािंी कीिी, चवजयाच्या अनुषंगाने, िुला प्राप्ि होईल. आपण काय 
करावे, यािा चविार कर आचण मला िाबडिोब उत्तर दे. कारण, माझे काम आजच्याि चदवशी आटोपले 
पाचहजे.” 

 
‘धवल–िदं्राचंकि’ चशलेदाराच्या आव्हानािील उमयटपणामुळे डॉन चक्व्झोट यानंा चजिके आियय व 

नवल वाटले, चििकेि त्या आव्हानाच्या चवषयािेही वाटले. म्हणभन गंिीर व उग्र मुदे्रने िे म्हणाले, “हे 
धवल–िदं्राचंकि चशलेदारा, आपल्या यशािी वािा माझ्यापासभन अद्याप दभर आहे. सुचवयाि डल्सीचनयािे 
दशयन िुम्हाला झाले नसेल हे संिवनीय आहे. कारण, िुम्ही  जर चििी संपभणय गुणवत्ता पाचहली असिी िर 
िुमिी अशी खात्री पटली असिी की, िभि–वियमान–िचवष्ट्य काळािील कोणाही संुदरीला चििी सर येणार 
नाही. िुम्ही खोटे बोलिा असे मी न म्हणिा, आपल्याला एवढेि सागंिो की, ‘चशलेदारजी, िुम्ही िुकि 
आहा!’ (िुमच्या पराक्रमािी कीिी मला प्राप्ि होण्यािी अट मी वगळिो. कारण आपल्या कायािे स्वरूप 
मला माहीि नाही.) आपल्या अटीवर मी आपले आव्हान स्वीकारिो आचण माझे मघािे मि कायम ठेविो. 
मी माझ्या स्विेःच्या कीिीवर संिुष्ट राहीन. िुमच्या बाकीच्या साऱ्या अटी मला मान्य आहेि. िुमिा वेळ 
इिका मयाचदि असल्याने िुम्ही आपले रण–के्षत्र चनवडा आचण िुमच्या इच्छेप्रमाणे श्य चिि्या लौकर 
आपले काम सुरू करा. आपल्यावर कोणी कृपा करील अशी अपेक्षा धरू नका. आपले युद्ध नीिीने होईल. 
यश देणारा ईश्वर आहे, सेंट पीटर आशीवाद देईल.”  

 
दं्वद्व–युद्धािी पभवयियारी करण्याि िे दोघे चशलेदार असे गुंिले असिाना, व्हाइसरॉय त्या 

रणके्षत्राजवळ घाईघाईने आला. ‘धवलिदं्राचंकि चशलेदार’ शहराच्या िटबदंीजवळ आलेला आहे आचण 
डॉन चक्व्झोटशी वाटाघाटी करीि आहे, अशी बािमी त्याला चमळाली होिी. पण डॉन अँटोचनयो मोरेनो 
याने ककवा दुसऱ्या कोणीिरी काही िरी ्लृत्पी काढली असावी, असा त्याला संशय आला. त्याच्याबरोबर 
डॉन अँटोचनयो आचण इिर पुष्ट्कळ सभ्यजन िेथे गेले. रोचझनाटंला चफरवभन आणण्यािे काम डॉन चक्व्झोट 
करीि असिानाि िे सवयजण िेथे आले. हल्ला करण्यासाठी दोघेही चसद्ध आहेि, असे पाहभन व्हाइसरॉयाने 
त्यानंा त्या आकस्स्मक सामन्यािे कारण चविारले. धवल–िदं्राचंकि चशलेदाराने त्याला साचंगिले, या 
प्रकरणाि एका स्त्रीिा संबंध आहे. नंिर आपण व डॉन चके्व्झोट याचं्यामध्ये काय बोलणे झाले िे त्याने 
संके्षपाने चनवचेदले. व्हाइसरॉयाने डॉन अँटोचनयोच्या कानाि हळभि चविारले, “हा धवल–िदं्राचंकि 
चशलेदार िुझ्या माचहिीिा आहे काय? डॉन चक्व्झोट यािंी िेष्टा करण्यासाठी हा संग्राम चनमाण झाला आहे 
काय?” डॉन अँटोचनयोने स्वच्छ उत्तर चदले, “हा चशलेदार माझ्या माचहिीिा नाही आचण हा सामना िेष्टेिा 
आहे की खरा आहे हेही मला माहीि नाही.” त्यािंा संघषय थाबंचवण्यािा आपण प्रयत्न करावा काय, असा 
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संशय व्हाइसरॉयला पडला. पण शवेटी त्याच्या मनािा कल असा झाला की, याच्या बुडाशी िेष्टाि असावी. 
म्हणभन त्याने माघार घेिली आचण म्हटले, “हे शभर–वीर चशलेदारानंो, कबुली ककवा मृत्यभ याचं्यामध्ये काहीि 
मागय नसेल आचण डॉन चक्व्झोट यािंा नकार कायम असेल व धवल–िदं्राचंकि चशलेदारािा हट्टही कायम 
असेल, िर मला काही म्हणावयािे नाही. पटागंण मोकळे आहे. प्रिभ िुम्हावर कृपा करो.” 

 
व्हाईसरॉयने उदार मनाने आपल्या संग्रामाला संमिी चदली म्हणभन  त्या दोघा चशलेदारानंी त्यानंा 

धन्यवाद चदले. अशा प्रसंगी डॉन चक्व्झोट नेहमी करीि त्याप्रमाणे, त्यानंी ईश्वरािी आचण आपल्या 
स्वाचमनीिी छोटीशी प्राथयना केली. िुिारीिी ललकारी ककवा दुसरी काही खभण न होिा, त्यानंी आपले काम 
सुरू केले. त्यािंा प्रचिस्पधीही आपल्या घोड्याला टाि मारून पुढे आला. िो घोडा खभपि िपळ होिा. डॉन 
चक्व्झोट अधे अंिर िोडभन जाण्याच्या आिि त्या चशलेदाराने त्याचं्यावर इि्या त्वषेाने धाव घेिली की, 
त्याने मुद्दाम उिललेल्या िाल्यािा काहीही उपयोग न करिा, ला मािंाच्या चशलेदाराला आचण रोचझनाटंला 
फेकभ न चदले. िे दोघेही ियंकर वगेान जचमनीवर आदळले.  

 
िाबडिोब धवलिदं्राचंकि चशलेदार त्याचं्या उरावर बसला आचण त्याचं्या िोंडावर आपल्या 

िाल्यािे टोक रोवभन म्हणाला, “चशलेदारजी, िुम्ही पराििृ झाला, मृि झाला. नाही िर आपल्या 
दं्वद्वयुद्धाच्या शिी िुम्ही ित्काळ पभणय करा.” जचमनीवर पडल्यामुळे डॉन चक्व्झोटिे डोके सुन्न झाले होिे 
आचण त्यािें शरीर ओरबाडले गेले होिे. आपली टोपी वर न उिलिा त्यानंी क्षीण व पोकळ आवाजाि उत्तर 
चदले, थडग्यािभन बोलावे, िसे िे बोलले, “टोबोसोिी डल्सीचनया ही जगाि अत्यंि संुदर स्त्री  आहे आचण 
या परृ्थवीवरील अत्यंि अिागी चशलेदार मी आहे. माझ्या दौबयल्यामुळे त्या सवयगुणसंपन्न स्त्रीला कमीपणा 
यावा हा अन्याय आहे. छे, मी िसे होऊ देणार नाही. हे चशलेदार, खुपस माझ्या देहाि िुझा िाला आचण 
होऊ दे शवेट अब्रभसह माझ्या आयुष्ट्यािा !” त्या जेत्याने उत्तर चदले, “इिके कठोर व्हायिे काही कारण 
नाही. टोबोसोच्या लेडी डल्सीचनयािी कीिी चनष्ट्कलंक चन शाबभि राहो. मात्र सामन्यापभवी आपण कबभल 
केल्याप्रमाणे, महनीय डॉन चक्व्झोट यानंी एक वषयिर आपल्या घरी रहाव.े िेवढ्यावर मी संिुष्ट आहे.” 
व्हॉइसरॉय, डॉन अँन्टोचनओ आचण इिर पुष्ट्कळ माणसे या बोलािालील चवशषेिेः या योजनेला –साक्षी 
होिी. डॉन चक्वम्झोट यानंी उत्तर चदले, “डल्सीचनयाला बाधा आणण्यासारखे मला काहीही करावे 
लागणार नाही ही अट मान्य असेल, िर मी दुसरी कोणिीही गोष्ट करण्यास चसद्ध आहे. खऱ्या 
चशलेदाराच्या या माझ्या शब्दावर चवश्वास ठेवा.” हे मान्य करून, धवलिंद्राचंकि चशलेदार व्हॉइसरॉयला 
सलाम करून अत्यंि वगेाने शहराि दौडि गेला. िो कोण आहे यािा िपास, श्य िर, करावा अशी 
व्हॉइसरॉयने चवनंिी केल्यामुळे डॉन अँटोचनओ त्याच्या पाठोपाठ गेला.  

 
डॉन चक्व्झोट यानंा उठचवण्याि आले. त्यानंी आपले चशरस्त्राण उिलभन घेिले. िे चफक्कट चदसभ 

लागले आचण त्याचं्या शरीरावर घामािे थंड कबदभ उिे राचहले. रोचझनाटंिी स्स्थिी फारि वाईट होिी. िभिय 
िो हलभ  शकि नव्हिा. सँकोला आपण काय करावे आचण काय बोलावे हेि कळेना. त्याच्या मनावर 
जबरदस्ि िार पडल्यासारखे झाले. काही काळ त्याला वाटले, आपण स्वप्नाि आहो, िर काही काळ 
त्याला वाटले, हा दुेःखदायक प्रसंग म्हणजे केवळ जादभ व िेटभक आहे. साराशं, जगाच्या दृष्टीने आपला 
धनी पेिाि सापडला आहे आचण िागंल्या वियनासाठी व सबंध वषयिर आपली हत्यारे बाजभस ठेवण्यासाठी 
िो बाधंला गेला आहे, असे सँकोला कळभन आले. ‘आपल्या वैिवाला ग्रहण लागले–मोठे होण्याच्या 
आपल्या आशा हविे चवरल्या आचण आपल्या धन्यािी विने, खाली पडल्यामुळे चखळचखळी झालेल्या 
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हाडाप्रमाणे, अस्िाव्यस्ि झालेली आहेि.’ असे त्याला वाटले. रोचझनाटं व आपला धनी या दोघानंाही त्या 
अधेःपािाने लुळे–पागंळे केले आहे असे िय त्याला वाटले. शवेटी परािभि चशलेदारजीसाठी व्हॉइसरॉयने 
एक खुिी मागचवली आचण िीि बसवभन त्यानंा शहराकडे नेले. त्याचं्याबरोबर व्हॉइसरॉयही गेला. डॉन 
चक्व्झोटिी इिकी दुदयशा करणारा हा धवलिदं्राचकि चशलेदार कोण आहे हे जाणण्यािी त्यानंा मोठी 
उत्सुकिा होिी. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि ६५ 
 

िवलचांद्राांणकत णिलेदाराचा वृत्ाांत, डॉन गे्रगोणरओची मुक्तता 
 आणि इतर घटना 

 
धवल–िदं्राचंकि चशलेदाराच्या मागोमाग त्याच्या खानावळीपयंि डॉन अँटोचनयो मोरेनो गेला. िेथे 

वात्रट मुलािंा जमाव जमलेला होिा. चशलेदार आपल्या खोलीि गेला. िेथे त्याच्या अंगावरील शस्त्र–
संिार काढभन घेण्यासाठी त्यािा सेवक हजर होिा. डॉन अँटोचनयो आि गेला आचण म्हणाला , “िभ कोण 
आहेस हे मला कळल्याचशवाय मी येथभन हालणार नाही.” हा माणभस आपल्याला सोडणार नाही हे लक्षाि 
आल्यामुळे चशलेदार म्हणाला, “महाराज मी स्विेःला छपचवण्यािे कोणिेि बंधन माझ्यावर नाही. म्हणभन, 
आपली इच्छा असेल िर, माझा माणभस माझा शस्त्र–संिार उिरीपयंि, आपण माझी पभणय सत्य हचकगि 
ऐकावी.  

 
“महाराज, मला पचंडि कॅरॅस्को म्हणिाि, हे आपण लक्षाि घ्या. या डॉन चक्व्झोटबरोबर मी त्याि 

गावी राहिो. त्याच्या अि्यय वडेेपणामुळे त्याच्या शजेाऱ्यानंा आचण मलाही–त्यािा वडेेपणा कोणत्या िरी 
मागाने दभर करण्यािा प्रयत्न करावा असे वाटिे. त्यासाठी मी ही सध्यािी यु्िी योजली. चवसावा व स्वास्थ 
हाि त्याचं्या वडेेपणावर रामबाण िोडगा आहे, असा माझा चवश्वास आहे. सुमारे िीन मचहन्यापंभवी, 
‘दपयणाचंकि चशलेदार’ अशी पदवी धारण करून आचण चशलेदारािा सारा जामाचनमा करून मी त्यानंा 
रस्त्यावर िेटलो, त्याचं्याशी िाडंण उकरून काढले आचण आमच्या संग्रामाच्या अटी, आपण पभवी ऐकल्या 
िशाि, होत्या, पण त्यावेळी दैवाने त्यानंा हाि चदला. त्यानंी मला घोड्यावरून खाली पाडले आचण 
कजकले. िेव्हा मी चनराश झालो. त्यानंी आपली साहसी मोहीम पुढे िालचवली. मी लचज्जि होऊन आचण 
परािवाने अत्यंि दुेःखी होऊन परि आलो. पण माझी पि पुनेः चमळचवण्यासाठी मी हा दुसरा प्रयत्न केला. 
त्याि मला यश आले. आपण जो शब्द चदला असेल अन् ज्याि आपल्या अब्रभिा प्रश्न असेल त्यािें िे इि्या 
काटेकोरपणे पालन करिाि की, िे आपले विन चसद्धीस नेिील याचवषयी मला काडीमात्र शकंा नाही. 
महाराज, माझ्या साऱ्या कहाणीिे सार हे आहे. आिा आपण मला डॉन चक्व्झोट याचं्यापासभन लपवभन 
ठेवाव ेअशी माझी चवनंिी आहे. िसे झाले िरि माझी ही दुसरी योजना धुळीस चमळणार नाही आचण पुष्ट्कळ  
गुण अंगी असलेल्या या िल्या माणसािी बुद्धी चठकाणावर येईल.”  

 
डॉन अँटोचनओने उत्तर चदले, “काय हे महाराज? मानवजािीला आिापयंि जो मजेशीर मभखयपणा 

िाखावयास चमळाला, त्यापासभन जगाला वचंिि करून िुम्ही काय चमळचवणार? महाराज, आपण चविार 
करा. त्याचं्या चवकृिीमुळे जनिेिे चजिके कल्याण होि आहे, त्याच्या चनम्मेही िे बरे झाल्याने होणार नाही. 
पण पचंडिमहाराज, माझ्या मनािा कल असा आहे की, त्यािंा वडेेपणा त्याचं्या मनाि पक्का रुजलेला आहे 
आचण िो दभर करणे िुमच्या कलेला श्य नाही–आचण िसेि व्हावे अशी इच्छा केल्याचशवाय मला रहावि 
नाही. (त्यासाठी ईश्वर मला क्षमा करो.) डॉन चक्व्झोट बरे झाले िर त्याचं्या सत्संगाला आम्ही मुकभ , 
एवढेि नव्हे िर, सँको पँझाच्या चवनोदी िुट्यानंा आचण गंमिीच्या गोष्टींनाही मुकभ . त्याच्या चवनोदामुळे 
साक्षा्  औदासीन्यािीही  उदासीनिा नाहीशी होईल. पण याचवषयी मी काहीि बोलणार नाही असे विन 
देिो. महाराज, मला असे खात्रीपभवयक वाटिे की, िुमिी सारी यािायाि फुकट जाईल.” कॅरॅस्को म्हणाला, 
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“आिापयंि मला यश चमळाल्यामुळे पुढील आशा बाळगण्यास मला जागा आहे. आपली काही सेवा 
करण्यािी आज्ञा मला आहे काय?” असे म्हणभन त्याने त्यािा चनरोप घेिला. आपला सारा शस्त्रसंिार एका 
खेिरावर लादभन आपल्या ित्पर घोड्यावर िो स्वार झाला. त्याि चदवशी िे शहर सोडभन िो आपल्या 
घराकडे चनघाला. या चवश्वासाहय इचिहासाि स्थान पावाव ेअसे कोणिेही साहसी कृत्य त्याने वाटेि केले 
नाही.  

 
कॅरॅस्कोबरोबर आपला जो संवाद झाला, त्यािा वृत्तािं डॉन अँटोचनओने व्हॉइसरॉयला साचंगिला, 

िो ऐकभ न िो नाराज झाला. डॉनच्या आिरट गोष्टी ज्यानंा माहीि होत्या त्यािंी इिकी मौजेिी करमणभक 
नाहीशी होण्यािा संिव आहे, हे कळल्याने त्याला दुेःख वाटले.  

 
सहा चदवस डॉन चक्व्झोट आपल्या अंथरुणावर पडभन होिे. िे अत्यंि चखन्न, चिरसट, बेिैन झाले 

होिे. आपल्या घािुक परािवामुळे त्याचं्या मनामध्ये कठोर व काळेकुट्ट चविार गदी करीि होिे. सँको त्यांिे 
सातं्वन करीि होिा. त्या सातं्वनािे िुकडे पुढीलप्रमाणे होिे. िो म्हणि होिा, “चप्रय धनीसाहेब, उत्साही 
व्हा, िागंला धीर धरा, याहभन अचधक वाईट घडले नाही याबद्दल ईश्वरािे आिार माना. अहो, काय 
सागंाव?े याहभन एखादा माणभस कमी पडिो पण त्यािी मान मोडिे, पण आपली एक बरगडीसुद्धा मोडली 
नाही. महाराज, जे खेळिाि िेि कधी कधी हरिाि, हे लक्ष्याि घ्या. आपल्याला जेवणाि चकडे वाढले 
असले िर आपण डुकराच्या मासंािी वाट पाहभ नये. िला महाराज, डॉ्टरिी पवा करू नका. या 
आजाराि िुम्हाला त्यािी गरज लागणार नाही. आपण आपल्या घरी सरळपणे, शािंपणे, मंदपणे जाऊ या. 
साहसी कृत्याचं्या आचण र्िबबंाळ नाकाचं्या शोधाथय, कोठे जावयािे हे माहीि नसिाना, उगाि इकडे 
चिकडे िटकण्यािा चविार आिा आपण सोडभन द्या. िसेि म्हणायिे िर, आपण जरी अत्यंि दुदयशिे 
असला, िरी सवाि मोठी नुकसानी झाली आहे माझी. राज्यपाल होण्यािा मला कंटाळा आला होिा हे 
खरे–त्या चदशनेे चविार करण्यािे मी पार सोडभन चदले होिे. पण सरदार होण्यािा मनसुबा मी कधीि 
सोडला नव्हिा. आिा आपण चशलेदारीिी वसे्त्र  फेकभ न चदल्यावर मी राजा होणार नाही आचण मग मला 
पामराला सरदारकी न चमळाल्यामुळे केवळ शीळ घालीि कहडावे लागेल.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “बस्स् 
कर सँको, अरे मी फ्ि एक वषासाठी चनवृत्त होि आहे. त्यानंिर मी माझा सन्मान्य व्यवसाय पुनेः 
अंगीकारीन आचण त्यामुळे मला राज्य आचण िुला सरदारकी चनेःसंशय चमळेल.” सँको म्हणाला, “देव करो 
आचण िसे होवो! आपल्यावर काही अचरष्ट ओढवभ नये. ‘िल्यािी आशा करा म्हणजे िुम्हाला िले चमळेल’ 
अशी म्हणि आहे.” 

 
डॉन अँटोचनओ आि आला, त्यामुळे त्यािंा हा संवाद खंचडि झाला. हषाच्या खुणा करीि िो डॉन 

चक्व्झोट यानंा म्हणाला, “बक्षीस द्या, महाराज, शुि वािा आणल्याबद्दल मला बक्षीस द्या. डॉन गे्रगोचरओ व 
िो बाटगा दोघेही सुरचक्षिपणे आले आहेि. सध्या िे व्हॉइसरॉयच्या राजवाड्याि आहेि आचण आिाि िे 
येथे येिील.” ही वािा ऐकभ न चशलेदारजी थोडेसे िाजेिवाने झाले आचण अँटोचनओला म्हणाले, “महाराज, 
खरे सागंायिे िर त्याच्या या सुदैवाबद्दल मला दुेःखि होि आहे. माझ्या शस्त्रबळाने, त्यालाि काय पण 
बाबेरीिील साऱ्या चििन गुलामानंा बधंमु्ि करून मला जी कीिी चमळाली असिी, िी त्याने आघाडी 
मारून िोरून घेिली आहे. पण आिा मी अिागी येथे चखिपि पडलो आहे. पराजयािे दुेःख िोगि आहे 
आचण जचमनीवर लोळलो गेल्यािी शरम मला वाटि आहे. कीिीिा मागय मला िब्बल एक वषय बदं झाला 
आहे. चकिी कंटाळवाणा काळ होणार िो ! हािाि समशरे घेण्यापेक्षा टकळी घेण्यासि मी अचधक लायक 
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असिाना मी कशािी बढाई मारू?” सँको म्हणाला, “पुरे करा हे सारे. खायला अचजबाि डुक्करि न 
चमळण्यापेक्षा घरी घाणेरडे डुक्कर चमळणे िागंले. रोगट का होईना, पण कोंबडी चजविं रहावी. आजिा 
चदवस आपला आहे आचण उद्यािा चदवस माझा आहे. हे दुदैव आपण मनाला लावभन घेऊ नका. आज जो 
खाली पडला िो उद्या उठेल–मात्र अंथरुणािभन उठण्यािी त्याला इच्छा असली पाचहजे. जखमा गेल्या 
खड्ड्ड्याि. महाराज, उठा आचण डॉन गे्रगोचरओिे स्वागि स्पेनमध्ये करा. घराि िाललेल्या गडबडीवरून 
िो आला असावा असे मला वाटिे.” 

 
आचण िसेि घडले. व्हॉइसरॉयाला अचिवादन करून आचण आपल्या मु्ििेिा वृत्तािं सागंभन डॉन 

गे्रगोचरओ त्या बाटग्या माणसासह डॉन अँटोचनओच्या घरी नुकिाि आला होिा. अँन्ना फेचल्सला 
िेटण्यास िो अत्यंि आिुर झालेला होिा. िो बधमु्ि झाला, िेव्हा ज्या स्त्री–वषेाि होिा, िो बदलभन 
त्याने पुरुषानंा योग्य असा पोशाख धारण केला होिा. त्याच्याबरोबर जहाजािभन आलेल्या एका कैद्याकडभन 
िो त्याला चमळाला होिा. त्यािे वय अठरा वषांवर नव्हिे, िरी त्या पोशाखाि िो अत्यंि प्रसन्न चन देखणा 
चदसि होिा, त्याला िेटण्यासाठी चरकोट आचण त्यािी मुलगी पुढे आली. बापाच्या डोळ्याि अश्रभ उिे होिे 
आचण मुलीला सलज्ज हषय झालेला होिा. त्याला आकलगन न देिा चिने नेत्रानंी त्यािे स्वागि केले. त्यािें 
पे्रम अत्यंि सुसंस्कृि होिे–त्याि स्वैरािाराला स्थान नव्हिे. त्या दोघाचं्या सौंदयाने प्रत्येकजण चवस्स्मि 
झाला होिा. त्याचं्या आनंदाि मौनावर िर होिा. त्याचं्या चजव्हा बोलिील त्यापेक्षा पे्रमािी अचधक िाषा 
त्यािें डोळे बोलि होिे.  

 
बाटग्या माणसाने आपल्या जलप्रवासाच्या चवजयािा संचक्षप्ि वृत्तािं चनवेदन केला. डॉन 

गे्रगोचरओने आपल्या स्थानबद्धिेि स्त्रीसमभहामध्ये असिाना आपण काय काय यु्त्या केल्या िे थोड्याि 
साचंगिले. त्यावरून िो आपल्या वयाच्या मानाने फारि बुचद्धमान आचण चववेकी असल्यािे चदसभन आले. 
चरकोटने जहाजावरील खलाशानंा उदारपणे पैसे देऊन संिुष्ट केले–चवशषेिेः त्या बाटग्याला खभष केले. 
स् रस्िी धमाच्या अंकावर िो पुनेः खेळभ लागला. आपल्या पभवीच्या साऱ्या दोषापासभन िो पिात्तापाने व 
िपियेने आिा मु्ि झाला होिा.  

 
थोड्याि चदवसानंिर व्हॉइसरॉयाने डॉन अँटोचनओिा सल्ला घेऊन, चरकोट व त्यािी मुलगी यािंी 

हद्दपारी रद्द करण्यासाठी, योग्य िे उपाय योजले. इिकी न्यायी आचण सनािनी माणसे आपल्यामध्ये 
राचहल्याने राष्ट्रािे काहीि नुकसान होणार नाही असे त्यानंी ठरचवले. दुसऱ्या काही कामासाठी डॉन 
अँटोचनओला कोटाि जावयािे होिे. िेव्हा त्याचं्या विीने वचकली करण्यािी ियारी त्याने दाखचवली आचण 
व्हॉइसरॉयला असे सभचिि केले की, “िेथे पुष्ट्कळ अवघड गोष्टी, चमत्राचं्या मध्यस्थीने आचण जबरदस्ि 
लािलुिपिीने, पक्षकाराला संिोष होईल अशा पद्धिीने, साधिा येिाि.” जवळि असलेला चरकोट 
म्हणाला, “आपल्या प्रकरणाि कोणािी मेहरबानी व लाि यावर चवसंबभन रहाण्यािे कारण नाही. कारण 
सालाझारिा सरदार–डॉन  बनाडो डी व्हेलॅस्कोयाला राजाने आमिी हकालपट्टी करण्यािे काम साचंगिले 
होिे. िो थोर माणभस अत्यंि कडक असभन न्यायचनष्ठुर आहे. पैसा, कृपा ककवा पे्रम यानंी त्यािे मन िळणार 
नाही. इिर बाबिीि िो सदय न्यायाधीश आहे हे मी नाकारू शकि नसलो, िरी त्यािे धोरण दक्ष व िेदक 
असिे. आमच्या मोचरस्कन वशंािा सारा देह दभचषि झाला आहे आचण त्यावर उपाय, िो कापभन टाकणे हा 
एकि आहे, हे त्याने ओळखले आहे. िो आपल्या कियव्याि आगयसप्रमाणे सहस्त्राक्ष आहे. आपल्या सभक्ष्म 
दृष्टीने त्याने त्याचं्या कारस्थानािे गुप्ि धागेदोरे शोधभन काढले आहेि. अशा अस्िनीिील चनखाऱ्यापासभन–
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सामर्थययवान शत्रभंच्या समभहापासभन–आपल्या राज्याला पोहोिणारा धोका टाळण्यािा त्याने चनिय केला 
आचण अत्यंि पचरणामकारक उपाय योजले. कारण, काही झाले िरी, झाडाच्या फादं्या िोडल्याने झाडािी 
फ्ि काटछाट होिे आचण त्यािी चवषारी फळे लवकरि बाहेर पडिाि. पण िे समभळ उपटभन फेकभ न देणे 
हाि खरा व खात्रीिा मागय आहे. चिसऱ्या चफचलपिी प्रशसंा करावी चििकी थोडी. कारण इि्या चबकट 
आचण िारिभि अशा प्रकरणाि त्याने शौयाने चनिय केला ही पचहली गोष्ट आचण नंिर आपली योजना 
चसद्धीस नेण्यासाठी डॉन बनाडो डी व्हेलास्की यािी नेमणभक करण्याि त्याने िािुयय दाखचवले.”  

 
डॉन अँटोचनओ चरकोटला म्हणाला, “ठीक आहे. जेव्हा मी कोटाि येईन िेव्हा अत्यंि न्याय्य मागय 

उपयोगाि आणीन आचण प्रिभवर बाकी सारे सोपवीन. डॉन गे्रगोचरओ आपल्या मािाचपत्यािें सातं्वन 
करण्यासाठी माझ्याबरोबर येईल. त्याच्या चवयोगामुळे िे दीघयकाळ शोक करीि आहेि. ॲन्ना फेचल्स येथे 
माझ्या पत्नीसमविे राहील ककवा एखाद्या मठाि राहील. मला माझ्या कायाि यश आल्यािे पाहीपयंि 
व्हॉइसरॉय प्रामाचणक चरकोटला आपल्या कृपाछत्राखाली ठेवभन घेिील असे मी ठामपणे सागंिो.” या सवय 
गोष्टींना व्हॉइसरॉयाने संमिी चदली. पण काहीिरी वाईट घडेल अशा िीिीमुळे, डॉन गे्रगोचरओ आपल्या 
संुदर स्वाचमनीला िेथे सोडभन जाण्यास नाखभष होिा. िथाचप आपल्या मािा–चपत्यािंी िेट घेिल्यावर 
आपण चिच्याकडे परि येऊ, असा चविार करून, त्याने िी सभिना मान्य केली. अशा प्रकारे ॲन्ना फेचल्स 
ही डॉन अँटोचनओच्या पत्नीजवळ आचण चरकोट व्हॉइसरॉयजवळ राचहले.   

 
दोन चदवसानंी डॉन चक्व्झोट यानंा थोडेसे बरे वाटभ  लागले. त्यानंी डॉन अँटोचनओिा चनरोप 

घेिला. डॅपलवर आपले चिलखि िढवभन िे घरच्या प्रवासास चनघाले. त्याचं्यापाठोपाठ पायी रखडि जाणे 
सँकोला िाग पडले. उलट, डॉन गे्रगोचरओने ॲन्ना फेचल्सिा चनरोप घेिला. त्या दोघािंा चवरह 
अल्पकालीन असला िरी त्यामुळे अश्रभंिे लोट वाहभ लागले आचण दुेःखाच्या िावनेिा अचिरेक झाला. त्याला 
चरकोटने एक हजार क्राऊन देऊ केले पण त्याने िे नाकारले. डॉन अँटोचनओकडभन फ्ि पाि क्राऊन 
त्याने उसने घेिले. िे िो दरबारी परि करणार होिा. 
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प्रकरि ६६ 
 

या प्रकरिातील णवषय जो वाचील त्याला कळेल आणि  
तो वाचला जात असताना जो कान देईल, 

 त्याला ऐकू जाईल. 
 
डॉन चक्व्झोट बासेलोनाहभन बाहेर पडिाि, िे जेथे परािभि झाले होिे त्या जचमनीच्या िुकड्यावर, 

त्यानंी नजर फेकली आचण िे म्हणाले, “एके काळी येथेि रॉय शहर उिे होिे. माझ्या चिते्रपणामुळे नव्हे िर 
दुदैवामुळे, पभवी मी कमावलेली सारी कीिी नष्ट झाली. येथेि िाग्य –देविेने अकस्ल्पि पलटी खाऊन 
मला आपल्या बेइमानीिी आचण ििंलपणािी जाणीव करून चदली. येथेि माझ्या पराक्रमाला खग्रास ग्रहण 
लागले. काय सागंावे? येथेि माझे सौय धुळीस चमळाले–िे पुनेः कधी उठणार नाही.” स्विेःच्या दुदैवावर 
अशा प्रकारे आपला धनी चखन्न स्वराने िाष्ट्य करीि आहे, हे ऐकभ न सँको म्हणाला, “धनीसाहेब, जेव्हा सारे 
काही ठाकठीक असिे िेव्हा आनंदी राहणे हे जसे थोर पुरुषािें एक लक्षण आहे, िसेि जग आपल्यावर 
रागावले िरी आपण शािं राहणे हेही आहे. मी माझ्यावरूनि हे ओळखिो ना ! मी जेव्हा राज्यपाल होिो, 
िेव्हा मजेि होिो. आिा मी पायी रखडणारा फ्ि एक सेवक आहे. िेव्हा मी दुेःखी आहे. आचण मी असेही 
ऐकले आहे की, िाग्य–देविा म्हणभन चजला म्हणिाि, िी एक लहरी, ििंल, मद्यपी राणी आहे. चििा 
सारा कारिार आंधळेपणाने िालिो. आपण काय करिो हे िी कधीि पहाि नाही. आपण कोणाला वर 
िढचविो आचण कोणाला खाली फेकभ न देिो हे चिला माहीि नसिे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे सँको, िभ 
िर िागंलाि ि् त्वज्ञ आहेस की! िभ मोठ्या शहाणपणाने बोलिोस. इिके ज्ञान िुला कोठभन आले यािे 
मला नवल वाटिे. पण मी िुला सागंिो की, या जगाि दैव म्हणभन काही वस्िभ नाही. या िभिलावर िली–
बुरी कोणिीही गोष्ट योगायोगाने होि नाही–ईश्वराच्या चनचिि योजनेनुसारि होिे. त्यामुळे ‘आपल्या 
नचशबासाठी प्रत्येकाने स्विेःलाि बोल लावावा’ ही म्हण खरी ठरिे. माझ्यासंबधंी म्हणशील सर मी माझ्या 
जीवनािा किा आहे. मी जो चववके वापरावयास हवा होिा, िो न वापरल्यामुळे माझ्या मनिे सारे मनोरे 
ढासळले आचण एकदम िईुसपाट झाले. धवलिदं्रांचकि चशलेदाराच्या प्रिडं आचण सुदृढ घोड्याला िोंड 
देण्यास माझा रोचझनाटं क्षीण व दुबयल आहे हे मी ओळखावयास हवे होिे. पण मला साहसािी आवड, 
म्हणभन मी श्य िे केले. त्याि माझा परािव झाला. त्यामुळे माझी प्रचिष्ठा लयास गेली. पण माझे विन पभणय 
करण्यािा प्रामाचणकपणा मी कधी सोडला नाही–आचण सोडभ  शकणार नाही. जेव्हा मी शभर–वीर आचण 
धडाडीिा चशलेदार होिो, िेव्हा माझ्या बाहु–बलाने व शस्त्र–बलाने माझ्या कृत्यािंा लौचकक पसरला. पण 
आिा मी एखाद्या पायउिार शाचगदासारखा झालो आहे. मी माझे विन पभणय केले िर माझ्या शब्दाला कीिी 
चमळेल. म्हणभन चमत्रा सँको, िालभ  लाग. आपण घरी जाऊ आचण उमेदवारीिे हे वषय घालवभ. त्या चनवृत्तीच्या 
काळाि आपल्याला नवी श्िी प्राप्ि होईल आचण युद्धािा व्यवसाय आपण पुनेः िालभ  करू. त्यािे चवस्मरण 
मला कधीि होणार नाही.” सँको म्हणाला, “महाराज, दभरदभरिे दौरे काढण्याि मला आनंद वाटि नाही. 
घोड्यािे खभर कशाला चझजवायिे ? आपले हे चिलखि कोणत्या िरी झाडावर आपण टागंभन ठेवभ. 
दरोडेखोर आपल्या हत्यारािें गाठोडे असेि टागंभन ठेविाि. मी डॅपलच्या पाठीवर पुनेः बसलो म्हणजे 
आपण िुमच्या इच्छेप्रमाणे वेगाने दौडि जाऊ, पण सारा प्रवास पायी करून मी सारे अंिर िोडभ  शकेन असे 
समजभ नका. त्या बाबिीि आपण मला क्षमा केली पाचहजे.” 

 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको मुद्याला धरून िभ बोललास. माझी हत्यारे, चवजय–चिन्हे म्हणभन, 
आपण टागंभन ठेवभ या आचण त्याचं्या खाली–ककवा जवळपास–झाडाच्या सालीवर आपण एक लेख कोरून 
ठेवभ या. ओर् लँडोच्या शस्त्रानंी चवजय चमळवभन चदल्यानंिर जो लेख चलचहला, िोि आपण कोरू या. िो लेख 
असा – 

 
“ओर् लँडोच्या संिप्ि मुदे्रला 

िोंड देण्यास जो धजि असेल, 
त्यानेि हलवावीि ही हत्यारे – 
दुसऱ्या कोणी हाि लावभ नये.” 

 
सँको म्हणाला, “मला जसा हवा िसा हा लेख आहे. आपल्याला रस्त्यावर रोचझनाटं नको असिा 

िर त्यालाही झाडावर टागंभन ठेवणे िुकीिे होणार नाही.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “आिा मला दुसरा 
िागंला चविार सुिि आहे. चिलखि ककवा घोडा यािंी चवल्हेवाट अशी लावभ नये. माझ्यासंबधंी असे 
कोणीही म्हणभ नये– ‘उत्तम सेवलेा वाईट बक्षीस.’” सँको म्हणाला, “ही म्हण योग्यि आहे. शहाणी माणसे 
म्हणिि असिाि की, ‘नाििा येईना अंगण वाकडे’ आचण ‘गाढवािा दोष खोगीराकडे’ असे म्हणभ नये. 
आपल्या शवेटच्या कायाि दोष आपला होिा, म्हणभन आपण स्विेःलाि चशक्षा करून घेिली पाचहजे. 
आपली सेवा करिा करिा चझजलेल्या, फुटलेल्या चबिाऱ्या चिलखिावर आपण आपला संिाप ओिभ नये. 
िसेि सुस्विावी रोचझनाटं या जनावराच्या मायाळभपणावर ककवा जरूरीपेक्षा ज्यानंा अचधक िालाव ेलागिे 
अशा माझ्या नाजभक पायावंर आपण आपला राग काढभ  नये.” 

 
त्या दोघानंी िो चदवस–आचण त्यानंिरिे िार चदवस–अशा प्रकारच्या संवादाि घालचवले. त्याच्या 

प्रवासाि अडथळा आणणारा एकही प्रसंग ओढवला नाही. पण पाि वे चदवशी िे एका गावाि गेले असिाना 
त्यानंा एका खानावळीच्या दाराशी पुष्ट्कळ लोकािंा घोळका चदसला. सुटीिा चदवस असल्यामुळे िे 
मौजेसाठी िेथे जमले होिे. त्याचं्याजवळ डॉन चक्व्झोट जािाि, एक गावकरी इिरानंा उदे्दशभन बोलि 
असल्यािे त्यानंी ऐकले. िो म्हणि होिा, “अरे, हे पाहा, या रस्त्याने ही दोन माणसे येि आहेि. त्याचं्यावर 
आपण या प्रकरणािा चनवाडा करण्यािे काम सोपवभ या. त्यानंा कोणिाि पक्ष माहीि नाही.” डॉन चक्व्झोट 
म्हणाले, “मी िे काम मनापासभन करीन. िुम्ही आपले प्रकरण मला योग्य प्रकारे साचंगिले िर मी श्य 
चिि्या न्यायबुद्धीने चनवाडा देईन.” गावकरी म्हणाला, “महाराज, आमिे प्रकरण असे आहे–आमच्या 
गावािील एक शजेारी इिका लठ्ठ आचण वजनदार आहे की, त्यािे वजन अकरा ॲरोबसॅ–ककवा पावणे 
िीनश ेपौंड (दोहीिा अथय एकि)–आहे. याहभन चनम्म्या वजनाच्या दुसऱ्या गावकऱ्याला त्याने असे आव्हान 
चदले आहे की, माझ्याइिकेि वजन ठेवभन शिंर पावले िभ माझ्याबरोबर पळभन दाखव. त्या आव्हान देणाऱ्या 
माणसाला लोकानंी चविारले, दोघािें वजन सारखे कसे करिा येईल? िेव्हा त्याने उत्तर चदले, “सव्वाश े
पौंड वजन असणाऱ्या माणसाने दीडश े पौंड वजनािे लोखंड आपल्या खादं्यावरून न्यावे म्हणजे दोघािंी 
वजने सारखी होिील.” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर देण्यापभवी सँको म्हणाला, “थाबंा, महाराज. हे काम 
माझे आहे. राज्यपाल आचण न्यायधीश यािंी कामे करून मी नुकिाि परि आलो आहे, हे साऱ्या जगाला 
माहीि आहे. या संशयास्पद खटल्यािा चनकाल मीि चदला पाचहजे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “चमत्रा 
सँको, िसे करण्यास मी िुला मनापासभन परवानगी देिो. एखाद्या माजंराला िाकरीिा िुरादेखील देण्यास 
मी लायक नाही. माझा मेंदभ इिका सुन्न चन बेिैन झालेला आहे.” 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

अशा प्रकारे सँकोला परवानगी चमळाल्यानंिर, िो कोणिी चशक्षा देिो हे हे ऐकण्यासाठी सारे 
गावकरी आ वासभन त्याच्यािोविी उिे होिे. िो म्हणाला, “बधंभनो, हा लठ्ठ माणभस िुकि आहे. िो जे मागि 
आहे त्याि काहीि चववके नाही, हे मी िुम्हाला सागंिो. मी सिि असे ऐकि आलो आहे की, ज्याला 
आव्हान चदले जािे, त्या माणसाने आपली शसे्त्र चनवडावीि. त्याला अडिणीि टाकणारी ककवा त्यािा 
चधक्कार करणाऱ्या माणसावर माि करण्यािे कामी आड येणारी शसे्त्र िो चनवडील असे मानण्यास काही 
कारण नाही. म्हणभन माझा चनवाडा असा आहे की, ज्या माणसाने आव्हान चदले आहे आचण जो इिका प्रिडं 
चन लठ्ठ आहे, त्याने आपल्याला योग्य वाटेल त्या जागिे, दीडश ेपौंड मासं कापावे, िासाव,े सोलाव ेककवा 
छेदाव े म्हणजे त्यािे वजन दुसऱ्या माणसाइिके होईल आचण िे दोघेजण समान िभचमकेवरून धावण्यािी 
शययि िालचविील.” ही चशक्षा ऐकणाऱ्या लोकापंैकी एकजण म्हणाला, “देवाशपथ हा माणभस स्वगािील 
साधु–संिाप्रमाणे बोलला आहे. एखाद्या नीचिशास्त्राच्या पचंडिाप्रमाणे त्याने चनकाल चदला आहे. पण मी 
सागंिो की, या लठ्ठ माणसािे पे्रम आपल्या मासंावर इिके आहे की, िो त्यािील िसभिरही िाग काढभ  देणार 
नाही–मग दीडश ेपौंडािंी गोष्ट कशाला?” दुसरा गावकरी म्हणाला, “िर मग उत्तम मागय  म्हणजे त्यानंा 
मुळीि पळभ देऊ नये म्हणजे झाले. कृश माणसाने एवढे ओझे घेऊन चन पळभन आपली पाठ दुखवभन घेण्यािे 
धाडस करू नये आचण त्या लठ्ठ माणसाने आपले लाडावलेले मासं कापभन टाकण्यािीही गरज नाही. म्हणभन 
आपण पैजेिी अधी रक्कम मद्यपानाि खिय करू या आचण उत्तम मद्य ठेवणाऱ्या उपाहारगृहाि आपण या सभ्य 
माणसानंा नेऊ या चन ‘जेव्हा पाऊस पडेल िेव्हा माझ्या अंगावर काबंळे घाला.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, 
“सभ्य गृहस्थहो, मी िुमिे आिार मानिो. पण मी येथे क्षणिरही थाबंभ शकि नाही. कारण, उदास चविार 
आचण संकटे यामुळे मी येथे थाबंलो िर िे अचशष्टपणािे चदसेल. म्हणभन िी संकटे दभर करण्यासाठी मला 
चवलक्षण वगेाने प्रवास केला पाचहजे.” असे म्हणभन त्यानंी रोचझनाटंला टाि मारली आचण िे पुढे गेले. मागे 
राचहलेले लोक त्याचं्या चवचित्र आकृिीिी आचण त्याचं्या मोिद्दाराच्या (सँकोला िे िसे मानि होिे) ििा 
करीि होिे. एक गावकरी इिरानंा म्हणाला, “हा नोकर जर इिका शहाणा आहे, िर त्याच्या धन्याबद्दल 
आपण काय म्हणावे?” दुसरा म्हणाला, “सलॅामकॅा येथे िे अभ्यास करण्यासाठी जाि असिील िर; िे 
एका क्षणाि सरन्यायाधीश होिील हे मी पैजेवर सागंिो. िसे होणे फार सोपे आहे.पुनेः पुनेः अभ्यास 
करायिा, कोणािी थोडीशी कृपा चमळवायिी आचण नशीब पाठीशी असायिे. म्हणजे, त्या माणसाच्या 
ध्यानी–मनी नसिाना एकदम एके चदवशी आपल्या पाठीवर न्यायाधीशािा झगा ककवा आपल्या डो्यावर 
धमयगुरूिी टोपी िढलेली त्याला आढळेल.” 

 
त्या चदवशी रात्री िो धनी व नोकर यानंी, उघड्या आकाशाच्या छिाखाली, एका शिेाच्या 

मध्यिागी, आपला मुक्काम ठोकला. दुसरे चदवशी िे प्रवासास चनघाले असिाना, हािाि िाला ककवा शभल 
घेिलेला आचण गळ्याि िामड्यािी चपशवी अडकचवलेला एक माणभस पायी येि असलेला त्यानंा चदसला. 
िो डॉन चक्व्झोटजवळ जेव्हा आला, िेव्हा धावि–धावि येऊन त्याने त्याचं्या उजव्या माडंीला घट्ट चमठी 
मारली. कारण, याहभन वर िो जाऊ शकि नव्हिा. त्याच्या मुदे्रवरून आनंद ओसंडि होिा. िो म्हणाला, 
“अहो, महाराज, ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट, आपण आपल्या चकल्ल्याि पुनेः येि आहाि हे आमच्या 
ड्यभकसाहेबानंा कळले िर त्यानंा मनापासभन केवढा आनंद वाटेल! िे डिेससह अजभन िेथेि आहेि.” डॉन 
चक्व्झोट उत्तरले, “चमत्रा, मी िुला ओळखि नाही. िभ स्विेःि मला साचंगिल्याचशवाय, िभ कोण आहेस 
यािी मला कल्पना करिा येि नाही.” िो म्हणाला, “माझे नाव टोचसलॉस आहे, मी ड्यभकसाहेबािंा नोकर 
आहे. डोन्ना रोचिगेझच्या मुलीसाठी आपल्याशी न लढणारा माणभस िो मीि.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, 
“धन्य आहे! माझे वैरी असणाऱ्या माचंत्रकानंी त्या लढ्यािा मान मला चमळभ नये म्हणभन ज्यािे रूपािंर 
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हुजऱ्याि केले, िो माणभस िभि असावास, हे श्य आहे काय?” नोकराने उत्तर चदले, “थाबंा महाराज, 
त्याबाबिीि काही जादभटोणा नाही की रूपािंर नाही. मी प्रथम िेथे गेलो िेव्हा जसा नोकर होिो, िसाि 
िेथभन बाहेर पडिा नाही होिो. त्या िरुणीशी लग्न करण्यािी मला इच्छा असल्यामुळे मी लढण्यािे 
नाकारले. पण माझी घोर चनराशा झाली. कारण आपण गेल्यानंिर माझे धनी ड्यभकसाहेब यानंी मला 
आपल्या आजे्ञप्रमाणे मी वागलो नाही म्हणभन खभप िोप चदला. शवेट असा झाला की, डोन्ना रोचिगेझ चहला 
आपले नशीब काढण्यासाठी दभर पाठचवण्याि आले आचण चिच्या मुलीला एका मठाि कोंडभन ठेवण्याि 
आले. आिा मी बासेलोनाला जाि आहे. माझ्या धन्याने व्हाइसरॉयला चदलेल्या पत्रािंा गठ्ठा माझ्याजवळ 
आहे. पण महाराज, आपली इच्छा असल्यास आपण जेवण करा. माझ्याजवळ उत्तम मासंािे अन्न आहे. िे 
थोडे चिखट आहे, हे मी कबभल करिो. पण िे नामी आहे. चशवाय माझ्याजवळ उत्तम िीज आहे. त्यामुळे िे 
मासं आपल्या घशाखाली उिरेल असे मी खात्रीने सागंिो.”  

 
सँको म्हणाला, “मी िुझ्या शब्दावंर चवश्वास ठेविो. मी अचिमानी माणभस नाही. सोरे सोपस्कार 

आपण िियवर सोपवभ या आचण इंचडजमधील माचंत्रकानंी काही केले िरी, यथेच्छ दारू चपऊ या.” डॉन 
चक्वर्झोट म्हणाले, “सँको, िभ अत्यंि खादाड आहेस आचण जगाि पभवी कोणी कधी झाला नसेल इिका 
मठ्ठ आहेस. अरे, िुला हे कळावयास हव ेहोिे की, िुला हा जो माणभस चदसि आहे, िो मंिरलेला आहे 
आचण हुजऱ्यािा िोिया आहे. िुला योग्य वाटि असेल िर िभ त्याच्याबरोबर राहा आचण आपली खादाड 
िभक शमव. मी पभवीप्रमाणेि हळुहळभ दौडि जाईन.” टोचसलॉसने स्स्मि केले आचण आपली बाटली आचण 
िीज गविावर ठेवले. िो व सँको िेथे खाली बसले. नंिर मनचमळाऊ िोजनिाऊप्रमाणे आपल्या पोटाला 
मानवले असे त्या िामड्याच्या चपशवीि जे जे होिे, त्या सवांिा िट्टामट्टा करीपयंि िे िेथभन हालले नाहीि. 
त्यानंा इिकी  िभक लागली होिी की, िे सारे पदाथय पोटाि चरिचवल्यानंिर त्यानंी पत्रािा िो गठ्ठाही  
िाटला. कारण, त्याला िीजिा वास येि होिा. अशा प्रकारे त्यािें जेवण िालले असिाना टोचसलॉस 
म्हणाला, “या िुझ्या धन्यािे काय कराव े हे मला कळि नाही. खरोखर त्यािी गणना वेड्याि केली 
पाचहजे.” सँकोने उत्तर चदले, “असे का म्हणिोस? िो कोणािे देणे लागि नाही. िो प्रत्येकािे पैसे देऊन 
टाकिो. चवशषेिेः जेथे वडेेपणा असिो, िेथे कोणािेही देणे ठेवि नाही. त्याचं्याजवळ द्रव्यािा इिका साठा 
आहे की, या राज्यािील सवाि श्रीमंि माणभस िोि असेल, हे मला पुरे माहीि आहे. िसे मी त्याला 
साचंगिले आहे पण त्यािा काय उपयोग? धवलिदं्राचंकि चशलेदाराने त्यािी दुदयशा केल्यापासभन िो खिभन 
गेला आहे.” िी सारी कहाणी आपल्याला सागंण्यािी चवनंिी टोचसलॉसने सँकोला केली. पण सँको 
म्हणाला, “माझ्यासाठी माझ्या धन्याला चिष्ठि ठेवणे योग्य होणार नाही. पुनेः आपण िेटभ  िेव्हा मी िुला 
सारी हचकगि सागेंन.”  

 
असे म्हणभन िे दोघे उठले. सँकोने आपले कपडे साफ केले आचण आपल्या दाढीि अडकलेले 

अन्नकण काढभन टाकले. नंिर टोचसलॉसिा चनरोप घेऊन व डॅपवर बसभन िो आपल्या धन्याला 
गाठण्यासाठी पुढे गेला. त्यािा धनी एका झाडाच्या सावलीि त्यािी वाट पहाि उिा होिा. 
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प्रकरि ६७ 
 

िनगर बनून ग्रामीि जीवन कां ठण्याचा णनश्चय डॉन  
णिक्झोट याांनी कसा केला? एक वषंभर िसे्त्र  

िारि न करिे त्याांना अवश्य होते. 
 
डॉन चक्व्झोट आपल्या परािवापभवी फार उचद्वग्न होिे, पण परािवानंिर त्याहभन अचधक अस्वस्थ 

झाले. आपल्या सेवकािी वाट पहाि िे जेव्हा एका झाडाखाली थाबंले होिे, िेव्हा मोहोळाकडे धाव घेणाऱ्या 
मधमाशाप्रमाणे, हजारो चविारानंी त्याचं्या डो्याि गदी केली. केव्हा िे डल्सीचनयाला जादभमु्ि 
करण्याच्या उपायािे कििन करीि, िर कधी आपल्या अनैस्च्छक चनवृत्तीच्या काळाि आपण आयुष्ट्य कसे 
घालवावे, यािा चविार करीि. अशा िंद्रीि असिाना सँको त्याचं्याकडे आला व म्हणाला, “अलम दुचनयेि 
टोचसलॉस हा अत्यंि प्रामाचणक आचण सभ्य असा सेवक आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, िो खरा 
सेवक आहे असे िुला अजभन वाटिे काय? डल्सीचनयािे रूपािंर एका खेडवळ िरुणीमध्ये कसे झाले आचण 
दपयणाचंकि चशलेदारािे रूपािंर पचंडि कॅरॅस्कोमध्ये कसे झाले, हे िभ चवसरलास काय? मला छळणाऱ्या 
दुष्ट बुद्धीच्या माचंत्रकानंी आपल्या चपशाच्चचवदे्यने हे सारे घडवभन आणले, हे िुला माहीि नाही काय? पण हे 
आपण बाजभस ठेवभ. िभ मला कृपा करून सागं की, आस्ल्टचसडोरािे काय झाले-माझ्या चवरहामुळे िी शोक 
करीि बसली, की मी चिच्याजवळ असिाना ज्या पे्रमिावना चिला छळीि, त्या चिने आपल्या हृदयािभन 
काढभन टाकल्या, हे िभ टोचसलॉसला चविारले नाहीस का?” सँको म्हणाला, “खरे सागंायिे िर माझे डोके 
दुसऱ्याि चविाराि होिे. त्यामुळे अशा मभखयपणाच्या गोष्टीिा चविार मी केला नाही. महाराज, खरोखर 
यावळेी आपल्याला दुसऱ्या लोकािें चविार-त्यािही त्याचं्या पे्रमिावना-चविाराव्याि असे वाटिे काय?” 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “हे पहा, पे्रमामुळे होणारी कृत्ये आचण कृिज्ञिेिा पचरणाम म्हणभन होणारी कृत्ये-
याि फार अंिर असिे. एखादा माणभस पे्रमलुब्ध मुळीि नसेल, पण िो कृिघ्न असणार नाही, हे श्य आहे. 
संिव आहे की, आस्ल्टचसडोरािे माझ्यावर पे्रम असेल, चिने मला रात्रीच्या िीन टोप्या अपयण केल्या हे िुला 
माहीिि आहे. मी चनघभन आलो िेव्हा िी रडभ  लागली आचण चिच्या िावनेिा उदे्रक झाला. चिच्या अंगी 
चवनय असला िरी चिने माझी कनदा केली, मला चशव्याशाप चदले आचण आपल्या िावनेला मोकळी वाट 
करून चदली. माझ्यावर चििे गाढ पे्रम होिे यािी ही सारी चिन्हे होि. सामान्यिेः पे्रचमकािंा क्रोध 
चशव्याशापाचं्या रूपाने प्रगट होिो. चिला काही आशा दाखवावी ककवा उंिी देणग्या द्याव्याि, हे माझ्या 
श्िीबाहेरिे होिे. कारण मी सारे काही डल्सीचनयासाठी राखभन ठेवले आहे. चशलेदारािी संपत्ती म्हणजे 
त्यािी कीर्मि. म्हणभन आिा मी त्या दुर्दैवी स्त्रीसाठी जे काही करू शकेन िे इिकेि की, डल्सीचनयाच्या 
हक्कानंा बाध न आणिा चििे स्मरण करणे. सँको, िभ डल्सीचनयािी फार मोठी हानी करीि आहेस. त्या 
चबिाऱ्या स्त्रीिी दुेःखािभन सुटका होण्यासाठी िभ जे िप करावयास हवसे, िे िभ लाबंणीवर टाकीि आहेस. 
आपल्या लाडावलेल्या ज्या कािडीिा सािंाळ िभ इि्या कद्रभपणाने करीि आहेस, िी िुझी कािडी 
लाडंग्यानंी खाल्लेली पाहण्यािी मला इच्छा आहे. िभ इि्या काळजीने जपभन ठेवलेली कािडी 
चकड्यामंुग्याचं्या िोंडी जाण्यापेक्षा लाडंग्यानंी खाल्लेली काय वाईट?” 

 
सँको म्हणाला, “महाराज, आपल्याला स्पष्टि सागंावयािे म्हणजे माझ्या पाठीवर फटके बसल्याने 

मंिरलेल्या व्य्िीवरील जादभिा प्रिाव कसा नाहीसा होईल, हे काही माझ्या डोि्याि चशरि नाही. 
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‘िुमिे डोके दुखि असेल िर िुमच्या घोट्याला मलम लावा’ असे म्हणण्यासारखेि िे आहे. आिापयंि 
िुम्ही चशलेदारीच्या ज्या ज्या गोष्टी वािल्या आहेि त्यामध्ये, फटके मारण्याने कोणािे िेटभक नाहीसे झाले, 
असे िुम्ही वािले नसेल असे मी शपथेवर सागंिो. िे पहा, जेव्हा वळे येईल, माझे मन खुशीि असेल, िेव्हा 
मी मला चशक्षा करून घेईन. चिऊ नका,” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िभ िसे करावसे अशी माझी इच्छा आहे. 
आपल्या मालचकणीिे दुेःख नाहीसे करणे हे आपले चकिी कियव्य आहे, हे समजण्यािी अक्कल परमेश्वर 
िुला देवो. कारण िी जशी माझी आहे, िशीि व त्यामुळेि िी िुझीही आहे. कारण िभ माझा आहेस.” 

 
अशा िऱ्हेने बोलि बोलि िे एका चठकाणी आले. िेथे त्याचं्या अंगावर पभवी बैल धावभन गेले होिे. िे 

आठवभन डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, िे पलीकडे कुरण आहे ना? िेथेि आपल्याला संुदर धनगचरणी 
आचण शभर धनगर िेटले. त्यानंा आदशय ग्रामीण जीवन पुनेः चनमाण करण्यािी ककवा, त्यािे अनुकरण 
करण्यािी इच्छा होिी. खरोखर िी कल्पना अचिनव आचण कल्पकिापभणय होिी. िुला जर िी िागंली 
वाटली असेल िर आपण त्यािंा चकत्ता चगरवभ आचण धनगर बनभ-चनदान चशलेदारीिा व्यवसाय ज्या काळाि 
मला बाजभस ठेवावा लागि आहे, त्यापुरिे िरी. मी शळे्यािंा कळप चवकि घेईन आचण ग्रामीण जीवनाला 
योग्य असे सवय काही खरेदी करीन. नंिर मी स्विेःला चक्व्सोचटस धनगर व िुला पॅस्न्सनो धनगर असे 
म्हणवभन घेईन. मग आपण रानावनाि िटकि राहभ, डोंगर-दऱ्याि कहडि राहभ, कचविा करीि आचण त्या 
गाि गाि चफरि जाऊ. आपण स्फचटकासारखे पाणी चपऊ-कधी झऱ्यािें िर कधी झुळुझुळभ वाहणाऱ्या 
ओढ्यािें, िर कधी वगेाने धावणाऱ्या प्रवाहािें. ओक, कॉकय  व िेस्टनट ही झाडे आपल्याला चनवारा आचण 
अन्न दोन्ही देिील. वाळंुजीिी झाडे आपल्याला सावली देिील. गुलाबािी झुडुपे आपला मधुर स्वाद 
देिील. प्रशस्ि कुरणे हे आपले गाचलिे बनिील-आचण त्याि सवय प्रकारिे चवचवध रंग असिील. अत्यंि शुद्ध 
हवा आचण अचनबधं जीवन यािंा लाि झाल्यामुळे आपल्याला आरोग्य व स्वािंत्र्य चमळि राहील. िदं्र आचण 
िारे या आपल्याला रात्रीच्या मेणबत्या होिील आचण त्यािा प्रकाश आपल्या संध्याकाळच्या सहलीवर 
पडेल. आपल्या हृदयािील आनंदामुळे आपण मजेि असभ आचण मजेि आपण गाि असभ. पे्रमामुळे 
आपल्याला (काव्यािे) चवषय व बुचद्ध प्राप्ि होईल आचण अपोलो आपल्याला सुस्वर गीिे रिावयािी पे्ररणा 
देईल. त्यामुळे, आपण चजविं आहो िोपयंिि नव्हे िर, आपल्या काव्याइिकेि आपण शाश्वि स्वरूप 
चमळवभ आचण सुचवयाि होऊ.” 

 
सँको म्हणाला, “असे आयुष्ट्य माझ्या रोमरोमाि चिनिे. मला वाटिे, पचंडि समॅ्सन कॅरॅस्को आचण 

मास्टर चनकोलस यानंा जर अशा आयुष्ट्यािे फ्ि एकदाि ओझरिे दशयन झाले असिे, िर िेसुद्धा धनगर 
बनले असिे. पाद्री त्याचं्यापैकीिे एक झाला नाही िर बरे होईल. कारण िो फार थटे्टखोर आहे आचण 
त्याच्या मनािा कल मौज करण्याकडे आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िभ हा िागंला चविार केला आहेस. 
िो पचंडि जर आपल्यापैकी एक झाला-िो होईल याि मला काडीमात्र शकंा वाटि नाही-िर त्याने 
समॅ्सोचननो ककवा कॅरॅस्कॉन असे नाव घ्याव े आचण पभवी म्हािाऱ्या बोस्कन् ने घेिले, िे नेमोरोजो हे नाव 
मास्टर चनकोलस चनकुलोसो याने घ्यावे. पाद्रीबुवानंा आपण कोणिे नाव द्यावे, हे मला नीट कळि नाही. 
फार िर आपण त्यानंा कुचरअँब्रो म्हणाव.े आिा ज्याचं्या पे्रमाि आपण पडले पाचहजे, त्या धनगचरणींना नावे 
शोधण्याि आपण हार खािा कामा नये. आपण चनवडावीि आचण घ्यावीि अशी पुष्ट्कळ नाव ेआहेि. माझ्या 
हृदयस्वाचमनीिे नाव राजकन्येप्रमाणेि धनगर-कन्येला अयोग्य नाही. म्हणभन त्याहभन िागंले नाव 
शोधण्यािी िसदी मी घेणार नाही. िभ आपल्या स्वाचमनीला इच्छेप्रमाणे कोणत्याही नावाने हाक मार.” 
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सँको म्हणाला, “माझ्या बायकोसाठी टेरेसोना याचशवाय दुसरे नाव मला सुिि नाही. हे नाव 
चिच्या लठ्ठ शरीराला िागंले शोिभन चदसेल. आचण चिच्या मभळच्या स् रिन नावावरूनि िे बेिले आहे. 
म्हणभन जेव्हा जेव्हा मी चििा उल्लेख माझ्या कचविामध्ये करीन, िेव्हा िी माझी बायको आहे हे प्रत्येकाला 
ओळखिा येईल. आचण मग सवयजण माझ्या प्रामाचणकपणािी वाहवा करिील. दुसऱ्या माणसािे कुलभप 
िोडणारा मी नव्हे असे िे ओळखिील. िांगला चकत्ता घालभन द्यावा म्हणभन, पाद्र्याने धनगचरणीचशवाय 
संिोष मानावा. पचंडिाला नव े नाव घेण्यािी इच्छा असेल िर त्याला स्विेःला चनवड करू द्यावी.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “चकिी धन्य आहे मी! कोणिे जीवन घालचवणार आपण! वळेभं िे संगीि आचण स्पेनमधील 
झामोरा शहरािे संगीि आकाशाि चननादि असलेले आपल्या कानी पडेल. पखवाज, नृत्यघंटा आचण 
चदलरुबा यािें चकिी चवलक्षण चमश्रण होईल! त्या चवचवध वाद्यामंध्ये आलबोगेिी िर पडली िर आपल्याला 
सवय प्रकारिे ग्रामीण संगीि ऐकावयास चमळेल.” सँकोने चविारले, “हे आलबोगे काय आहेि? माझ्या 
आयुष्ट्याि मी िे कधी पाचहल्यािे ककवा ऐकल्यािे आठवि नाही.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “चपिळेच्या 
पत्र्यापासभन ियार केलेली आचण मेणबत्तीसारखी वाटोळी असलेली िी एक प्रकारिी वादे्य आहेि. त्यािील 
एक दुसऱ्याि चशरले म्हणजे चछदे्र चनमाण होिाि अन् त्यािभन चवचित्र आवाज चनघिो. िो फारसा सुस्वर 
ककवा संिोषदायक नसला िरी न आवडण्यासारखा नसिो. पण सनई व पखवाज या गावढळ वाद्यानंा िो 
िागंला शोिभन चदसिो. त्यािे नाव मभर िाषेिभन आलेले आहे. आल्मोझा, आल्मोरसार, आलहोम्ब्रा, 
अल्गाचसल्, आल् सेमा, आल् मेसेन, आल् कॅस्न्झया वगैरे ज्या नावािंी सुरुवाि स्पॅचनश िाषेि ‘आल्’ ने होिे 
िे सवय शब्द मभर िाषेिील आहेि. िे शब्द फार नाहीि. ‘ई’ ने शवेट होणारे िीन मभर शब्दही आपल्या िाषेि 
आहेि. िे म्हणजे बोसेकी, झॅचककेमी व मरॅॅव्हेडी. आल्हेली व आल्फेकी या दोन शब्दािंा आरंि ‘आल्’ ने 
होिो आचण शवेट ‘ई’ ने होिो म्हणभन िे अरबी मानले जािाि. िभ आलबोगेसंबधंी चविारलेस म्हणभन माझ्या 
डो्याि जे काही आले, िे िुला जािा जािा साचंगिल्याचशवाय मला राहवले नाही. आपल्या नव्या 
जीवनाला पभणयिा आणण्यािे कामी ज्या एका गोष्टीिा पुष्ट्कळ उपयोग होण्यासारखा आहे, िी म्हणजे काव्य. 
काव्याकडे माझा थोडाबहुि कल आहे, हे िुला माहीि आहे. पचंडि कॅरॅस्को हा एक अत्यंि चसद्ध कवी 
आहे. पाद्र्यासंबधंी काहीि बोलावयास नको, िरी िो काव्याि लुडबुड करिो, हे मी पैजेवर सागंिो-आचण 
िसाि मास्टर चनकोलस हाही आहे हे सागंण्यािे धाडस मी करिो. िुझे सारे न्हावी लोक पट्टीिे गवई 
आहेि. मी चवरह-गीि गाईन, िभ आपल्या चनष्ठेिे व ि्िीिे गौरव-गीि गाशील. कॅरॅस्कॉन धनगर आपल्या 
चप्रयिमेने केलेल्या आपल्या चधक्कारािे शोकगीि गाईल आचण कुचरॲब्रो आपल्या इच्छेप्रमाणे कोणिाही 
चवषय घेईल. अशा प्रकारे साऱ्या गोष्टी मनासारया होिील.” 

 
सँको म्हणाला, “हाय रे दैवा! चकिी मी दुदैवी! हे िाग्यािे चदवस पाहण्यास मी चजविं असणार 

नाही अशी िीचि मला वाटिे. लोणी आचण साय मी चकिी िवीने िाटीन! माझ्या चखशाि लाकडी िमिा 
ठेवल्याचशवाय मी कधी राहणार नाही. त्यापैकी चकत्येक िमिे मी बनवीन. चकिी िरी माळा आचण ग्रामीण 
जीवनािील िऱ्हेिऱ्हेच्या वस्िभ मी बनवीन! त्यामुळे मी शहाणा आहे असे ठरणार नाही, पण डोकेबाज आहे 
असे िरी लोक मला मानिील. माझी मुलगी सँचकका शिेावर आमिे जेवण घेऊन येईल. पण थाबंा. चििी 
काळजी घेिली पाचहजे. िी एक संुदर िरुणी आहे आचण काही धनगर मभखय असण्यापेक्षा दुष्ट असिाि. 
माझ्या मुलीने लोकर आणण्यासाठी जाव ेआचण स्विेःिीि लोकर गमावभन घरी याव ेहे मला खपणार नाही. 
शहराप्रमाणेि शिेािही पे्रमािी आचण दुष्टपणािी कृत्ये होि असिाि-राजाच्या राजवाड्याप्रमाणे धनगराच्या 
झोपड्यािही िी होिाि. कारण काढभन घ्या म्हणजे कायय होण्यािे थाबंिे. जे डोळ्यानंी पाचहले नाही, 
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त्यासाठी पिात्ताप करण्यािी पाळी हृदयावर येि नाही. पायािी एक जोडी हािाचं्या दोन जोड्याबरोबर 
असिे. आपण नजर ठेवली पाचहजे आचण प्राथयना केली पाचहजे. 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे सँको, पुरेि या म्हणी. त्याचं्यापैकी एका म्हणीनेही आम्हाला िुझ्या 

म्हणण्यािा अथय कळेल. िभ आपल्या म्हणींिी उधळपट्टी इिकी करू नकोस असे मी िुला वारंवार साचंगिले 
आहे, पण िे सारे व्यथय गेले-अरण्य-रुदन ठरले. माझी आई मला बडविे आचण मी दुसऱ्याला बडविो.” 
सँको म्हणाला, “असे म्हणणे म्हणजे, गाडग्याने मड्याला काळे म्हणण्यासारखे आहे. म्हणी 
उच्चारल्याबद्दल िुम्ही माझी हजेरी घेिा, पण िुम्ही स्विेः एकाि वेळी दोन-दोन म्हणी बाहेर काढिा.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “हे पहा सँको, मी ज्या म्हणी वापरिो, त्या मुद्याला धरून असिाि. पण िभ त्याना 
हािापायानंा धरून खेिभन आणिोस. त्यामुळे त्यानंाही कमीपणा येिो अन् िुलाही. पण यासंबधंी यावळेी 
आणखी काही बोलावयास नको. आिा उशीर होि िालला आहे. आपण रस्त्यावरून जरा दभर जाऊ या 
आचण पलीकडच्या शिेाि आसरा घेऊ या. उद्यािा चदवस नवा असेल.” 

 
त्याप्रमाणे त्यानंी केले. त्यािें जेवण फारि चकरकोळ स्वरूपािे होिे. िे सँकोला मुळीि आवडले 

नाही. त्यामुळे चशलेदारीच्या कष्टािे चविार त्याच्या डो्याि पुनेः आले. डॉन डीएगो, कॅमिॅी व डॉन 
अँटोचनओ याचं्या घरी केव्हा केव्हा त्यािा िागंला पाहुणिार झाला होिा. िसा िो पुन्हा व्हावा अशी त्याला 
इच्छा झाली. पण त्याने शवेटी चविार केला की, नेहमीि हवा िागंली नसिे की वाईट नसिे. म्हणभन िो 
सकाळपयंि चवश्रािंी घेि राचहला. त्यािा धनी नेहमीप्रमाणेि िरल कल्पनामंध्ये गंुग होऊन गेला. 
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प्रकरि ६८ 
 

डुकराांचा पराक्रम 
 
रात्र िागंलीि काळोखी होिी. िदं्र आकाशाि अजभन आपल्या आसनावर चवलसि होिा. पण 

त्यािा प्रकाश अशा िागाि पडि होिा की, त्यामुळे िो आम्हाला अद्दश्य होिा. िदं्र-कला कधी पृर्थवीच्या या 
टोकास, िर कधी त्या टोकास वळि होिी. आचण अंधाराि बुडालेल्या डोंगर-दऱ्या िंदाराणीच्या 
चवरहाबद्दल चवलाप करीि होत्या. आपली पचहली झोप झाल्यानंिर डॉन चक्व्झोट दुसऱ्या झोपेच्या मोहाला 
वश झाले नाहीि. कारण त्यानंा सारी सृष्टी िागंली टवटवीि झालेली चदसली. सँकोनेही दुसऱ्या झोपेिा 
उपिोग घेिला नाही. पण त्यािे कारण चिन्न होिे. नेहमी िो सवय रात्रिर एकि डुलकी घेि असे. कारण 
त्यािे शरीर िरिक्कम होिे आचण त्याच्या मनाला कििा करण्यािा कधी अनुिव नव्हिा. डॉन चक्व्झोट 
याचं्या मनावर मात्र कििािंा िार प्रिडं असे. 

 
चशलेदारजींनी आपल्या सेवकाला िो जागा होईपयंि गदगदा हालचवले आचण म्हटले, “अरे सँको, 

िुझ्या चनबुयद्ध स्विावािे मला मोठे नवल वाटले. िभ संगमरवरी  दगडािभन ककवा टणक चपिळेिभन घडचवला 
असावास रे खचिि. म्हणभनि िुझ्या मनाि िावनािंी काही हालिाल नाही. अरे, मी जागा असिो िेव्हा िभ 
चनजलेला असिोस, मी शोक करीि असिो िेव्हा िभ गाि असिोस आचण जेव्हा उदरिरणािी काही सोय 
नसल्यामुळे मी मभस्च्छयि पडिो, िेव्हा िभ केवळ खादाडपणामुळे सुस्ि आचण अस्िाव्यस्ि पडलेला असिोस, 
अरे, आपल्या धन्याच्या दुेःखाि सहिागी होणे हे िागंल्या सेवकािे लक्षण होय. पहा, पहा, रात्रीिी ही 
चनेःस्िब्धिा पहा आचण आपण ज्या स्थळी आहोि त्यािी एकािंिा पहा. सुस्िी आचण चनस्ष्ट्क्रय चवश्रािंी 
यामुळे हे चनसगयसौंदयय पहाण्यािी संधी दवडणे ही खरोखर कीव येण्यासारखी गोष्ट आहे. अरे लाजेकाजेने 
िरी उठ जरा आजभबाजभला पहा. मोठ्या डौलाने चन आनंदी अंिेःकरणाने डल्सीचनयाल जादभमु्ि 
करण्यासाठी िुझ्या पाठीवर िीनिारश ेफटके मला ओढभ  दे, ही माझी िुला कळकळीिी चवनंिी आहे. या 
बाबिीि मी िुझ्याशी पुनेः कधीि कठोरपणे न वागण्यािा चनिय केला आहे. िभ स्विेः कोणाच्याही अंगावर, 
प्रसंगचवशषेीसुद्धा, जोराने हाि टाकणार नाहीस, हे मी कबभल केले पाचहजे. फट्यािंा काययक्रम उरकला 
म्हणजे आपण रात्रीच्या उरलेल्या काळाि गाणी गाि बसभ-मी चवरहािी आचण िभ चनष्ठेिी गाणी गा. मग 
आपण घरी जो ग्रामीण उद्योग करणार आहो त्यािा अभ्यास करू.” 

 
सँकोने उत्तर चदले, “महाराज, िुम्ही मला काय चिक्षभ ककवा साधभ समजिा, की मी मध्यरात्री उठावे 

आचण अशा प्रकारे स्विेःला शासन करून घ्यावे? एका क्षणी मी माझी पाठ बडवभन घ्यावी आचण हुळहुळी 
करावी, पण दुसऱ्या क्षणी मी गाि सुटावे, ही सोपी गोष्ट आहे असे आपल्याला वाटिे काय? हे पाहा 
महाराज, या फट्याचं्या बाबिीि आिा एकही अचधक शब्द बोलभ  नका. माझे माझ्या शरीरािील मासंावर 
पे्रम आहे. म्हणभन आपल्याला न आवडणारी एखादी बेफाम शपथ मला घ्यावी लागेल. मग मी माझा नुसिा 
कोट झाडल्याने िुमिे कल्याण होणार असले िरी मी िे करणार नाही-मग िामडी लोळचवण्यािी बािि 
सोडा! मला पुनेः झोपी जाऊ द्या.” 
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डॉन चक्व्झोट ओरडले, “अरे, हट्टी माणसा! हे पापी सेवका! िुला इिके खाऊ-चपऊ घािले आचण 
देणग्या चदल्या, िे सारे फुकट! अरे, मी िुला एक राज्य चमळवभन चदले आचण सरदारकी-ककवा िसेि काही 
चमळवभन देण्यािा माझा िागंल चविार होिा. आपल्या अज्ञािवासािे हे वषय संपले की, मी िसे करण्यािे 
अचिविन िुला देिो. साराशं, ‘अंधारानंिर आशिेा प्रकाश पडिो,” सँको म्हणाला, “िे मला काही कळि 
नाही. मला एवढेि कळिे की, मी जेव्हा झोपलेलो असिो िेव्हा मला आशा ककवा चनराशा काहीि माहीि 
नसिे-िेव्हा मी दुेःखापासभन मु्ि असिो आचण कीिीिी जाणीवही मला नसिे. अशी ही चनद्रा ज्याने प्रथम 
शोधभन काढली, त्याला धन्यवाद! एखाद्या अंगरयाप्रमाणे ही चनद्रा माणसाच्या सवय अंगाला-त्याच्या 
चविारानंा-सवांना झाकभ न टाकिे. चनद्रा म्हणजे. िकेुल्याला मेजवानी, िहानलेल्याला दारू, 
गारठलेल्याला ऊब आचण िापलेल्याला थंडी आहे. झोप हे एक िलनी नाणे आहे. त्यामुळे जगािील सारी 
सुखे स्वस्िपणे चवकि घेिा येिाि. राजा व धनगर, वडेा व शहाणा हे सारे चनदे्रमुळे समान पािळीवर येिाि. 
माझ्या डोस््याि कोणी िरी एक चविार कोंबला आचण केवळ त्यामुळेि मला झोप आवडेनाशी झाली. िो 
चविार म्हणजे, झोप मृत्यभसारखी असिे. पचहली झोप घेणारा माणभस आचण शवेटिी झोप घेणारा माणभस 
याचं्यामध्ये फारि थोडे अंिर असिे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, फारि संुदर बोललास. आिापयंि 
िुझ्याकडभन मी जे जे काही ऐकले, त्या सवावर िभ िाण केलीस. त्यामुळे िुझ्याि एका म्हणीिी यथाथयिा 
मला पटि आहे. िी म्हण म्हणजे ‘जन्म महत्त्वािा, पण संगोपन अचधक महत्त्वािे.” सँको म्हणाला, 
“घनीसाहेब, आिा म्हणी गुंफणारा मी एकटाि राचहलो नाही. माझ्यापेक्षा अचधक जल्दीने िुम्ही त्या गुंफिा, 
असे मला वाटिे. आिा आपणा दोघामंध्ये मला कोणिाि फरक चदसि नाही. फ्ि एक फरक आहे-िो 
म्हणजे िुमच्या म्हणी योग्य वळेी येिाि, आचण माझ्या अवेळी येिाि. पण िे काहीही असले िरी, म्हणी त्या 
म्हणीि.” 

 
अशा प्रकारे त्याचं्या गप्पागोष्टी िालभ  असिाना त्याच्या कानावर एक घोगरा व रेकल्यासारखा 

आवाज पडला आचण िे िपापले. िो आवाज आजभबाजभच्या साऱ्या दऱ्याि घुमि होिा. ित्काळ डॉन 
चक्व्झोट आपल्या पायावर उिे राचहले आचण आपल्या िलवारीला त्यानंी हाि घािला. सँकोने 
आपल्यािोविी िाबडिोब िटबदंी उिी केली. एका बाजभला त्याने चिलखिािे गाठोडे ठेवले आचण दुसऱ्या 
बाजभिा बदंोबस्ि करण्यासाठी गाढवािे खोगीर ठेवले. नंिर शरीरािे गाठंोडें करून, डॅपलच्या पोटाखाली, 
िो धापा टाकीि बसला. त्याच्या धन्याला चजिके आियय वाटले होिे, चििके त्याला िय वाटले. क्षणोक्षणी 
गोंगाट वाढि िालला. कारण, गोंगाट करणारी कारणे जवळ येऊ लागली. त्यामुळे चनदान एकाच्या मनाि 
िरी धडली िरली. दुसऱ्यािा पराक्रम चकिी आहे हे सवांना माहीि होिे. 

 
प्रसंग असा होिा–एका जते्रसाठी काही माणसे सुमारे सहाश ेडुकरािंा कळप घेऊन जाि होिी. 

त्या घाणेरड्या डुकराचं्या वगेवगेळ्या स्वरानंी असा काही ियंकर आवाज होि होिा की, त्यामुळे डॉन 
चक्व्झोट व सँको दोघेही सुन्न झाले होिे. िो आवाज कोठभन येि आहे यािी त्यानंा काही कल्पना करिा येि 
नव्हिी. शवेटी चशलेदारजी आपल्या सेवकासह त्याचं्या वाटेि उिे राचहले. िेव्हा िी उद्धट चन केसाळ 
जनावरे एकजुटीने त्याचं्याकडे धावि आली. माणसािंी कदर त्यानंा काहीि नव्हिी. काही चशलेदारजींच्या 
पायाि, िर काही सेवकाच्या पायाि घोटाळभ लागली-आचण त्यानंी धनी व सेवक या दोघानाही खाली 
पाडले. सँकोच्या िटबदंीिा िर त्यानंी उपमदय केलाि; पण रोचझनाटंलाही खाली फेकभ न चदले. अशा प्रकारे 
त्याचं्यावर िुटभन पडल्यानंिर िी डुकरे पुढे गेली आचण वाटेि येईल िे सारे त्यानंी उडवभन लावले. मोठ्या 
चवलक्षण वगेाने िी डुकरे धावि-िुडवि िालली होिी आचण खोगीर, चिलखि, चशलेदार, सेवक, घोडा 
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वगैरे सवांना फेकभ न देि होिी. आपल्या पायावर प्रथम उिा राहणारा म्हणजे सँको. काय िालले आहे, हे 
आिा त्याच्या ध्यानी आले. त्याने आपल्या धन्याकडे आपली िलवार उसनी देण्यािी मागणी केली आचण 
शपथ घेऊन म्हटले, “या उमयट डुकरापंैकी चनदान पाि-सहािंा िरी फन्ना मी िाबडिोब पाडिो.” डॉन 
चक्व्झोट म्हणाले, “नको, नको, चमत्रा, िसे करू नकोस. जाऊ दे त्यानंा. मी अपराध केला म्हणभन देवाने 
मला हा कमीपणा आणला. अरे, कुत्र्यानंी िावावे, गाधंीलमाश्यानंी दंश करावा आचण चिकारड्या डुकरानंी 
परािभि चशलेदाराला पायाखाली िुडवावे, ही चशक्षा योग्यि आहे.” सँको म्हणाला, “िसेि दंश 
करण्यासाठी माशा, िावण्यासाठी उवा आचण आमच्यासारया गरीबािंी उपासमार करण्यासाठी िभक 
ईश्वराने चनमाण केलेली आहे. अशा परािभि चशलेदाराच्या संगिीि राचहल्याबद्दल ही आम्हाला चशक्षा आहे. 
जर आम्ही सेवक लोक त्या चशलेदारािंी मुले असिो ककवा कोणत्या िरी नात्यािी असिो-मग चिसऱ्या-
िवर्थया चपढीिे का आम्ही असभ ना-िर चशलेदाराचं्या चशके्षिा काही िार आम्ही सोसावा असे थोडेफार 
म्हणिा आले असिे. पण पँझा-घराण्यािा चक्व्झोट-घराण्याशी काय संबंध? जाऊ द्या. आपण आपल्या 
जुन्या जागी पुनेः जाऊ या आचण जेवढी रात्र उरलीं असेल िेवढ्या काळाि थोडी झोप घेऊ या. उद्यािा 
चदवस नवा असेल.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “झोप, सँको, झोप, िुझा जन्म झोपण्यासाठीि आहे. पण मी अजभन जागा 

राहणार आहे. अरुणाने सभयािा प्रवशे चक्षचिजावर घडवभन आणीपयंि जागे राहण्यािा आचण माझ्या 
चविारानंा स्वैर-चवहार करू देण्यािा माझा हेिु आहे. िुला न कळि काल रात्री मी एक छोटेसे पे्रम-गीि 
रिले आहे. िे गाऊन मी माझ्या िावना व्य्ि करणार आहे.” सँको म्हणाला, “मला वाटिे की, जो माणभस 
आपले डोके कचविा करण्याकडे वळवभ शकिो, िो फार फार मोठ्या दुेःखाि असभ शकणार नाही. म्हणभन 
आपल्या इच्छेप्रमाणे वाटेल चििका वेळ आपण कचविा करीि बसा आचण मला श्य चििका वेळ मी झोप 
घेि राहीन.” असे म्हणभन िो जचमनीवरि पहुडला. िसे करणे त्याला बरे वाटले. हाि-पाय घट्ट आवळभन िो 
गाढ झोपी गेला. कजय, जाचमन्या याचं्या-ककवा दुसऱ्या कोणत्याही-काळज्यानंी त्याच्या झोपेि व्यत्यय 
आणला नाही उलट, डॉन चक्व्झोट एका बीि ककवा काक (कोणिे झाड, हे चसड् हॅमेटने नकी साचंगिले 
नाही.) झाडाच्या बुधं्याला टेकभ न गाि राचहले. मधभन मधभन सुस्कारे सोडीि िे पुढील काव्य गाऊ लागले:- 

 
पे्रमाला उदे्दशभन गीि 
 
“िुझ्या बंधनािा साखळदंड ओढणाऱ्या दासाला चकिी प्रबळ दुेःख 
िोगावयास पाचहजे यािा जेव्हा जेव्हा मी चविार करिो, 
िेव्हा हे पे्रमा, दुेःखमु्िीसाठी मी मृत्यभकडे जािो. िोि िुझ्यापासभन 
उपशम, जीवनािा आचण दुेःखािा िोि पचरहार . 
पण जेव्हा, हाय! जे मारण्याने बरे होईल यािी खात्री मला वाटिे 
िेव्हा मरणाि मला वाटणारे सुख माझ्या पुनजीवनाला 
अमोघ संजीवनी ठरिे. 
याप्रमाणे जीवन दरक्षणाला मला मरायला लाविे 
आचण खुद्द मृत्यभि नवजीवन देऊ शकिो 
मी चनराश आचण यािनाग्रस्ि होऊन पडिो 
आचण ना खरोखर मरिो, ना जगिो.” 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

हे शोकाकुल पे्रमगीि गाि असिाना त्याचं्या डोळ्यािभन अश्रभ आचण िोंडािभन सुस्कारे चनघाले. 
त्यावरून चशलेदारानंी आपला नुकिाि झालेला परािव आचण डल्सीचनयािा चवरह आपल्या मनाला फार 
लावभन घेिला होिा, असे चदसि होिे. 

 
आिा चदवस उजाडला. सभयाने सकॅोच्या िोंडावर फेकलेल्या चकरणानंी त्याला जागे केले. नंिर 

डोळे िोळीि आचण जािंया देि आचण आपले सुस्ि अवयव िाणीि त्याने इकडेचिकडे पाचहले. िेव्हा 
आपल्या सामानासुमानािा डुकरानंी चकिी चवध्वसं केला आहे हे त्याला कळले. नुसत्या डुकराचं्या कळपािे 
हे कृत्य नसभन दुसऱ्या कोणत्या िरी सैिानािे हे कृत्य असाव े असे त्याला वाटले. साराशं, चशलेदारजी 
आचण सेवक, दोघेही आपल्या प्रवासास पुढे चनघाले. संध्याकाळ पडण्यािे सुमारास, त्यानंा पाि-सहा 
घोडेस्वार आचण िारपाि पादिारी थेट आपल्याकडे येि असलेले चदसले. त्यानंा पाहिाि डॉन चक्व्झोट 
याचं्या अंिेःकरणाि चवलक्षण कळ उठली आचण सँकोला डो्यापासभन पायापयंि कापरे िरले. कारण 
त्यानंा असे चदसले की, या नवया लोकाजंवळ िाले आचण ढाली आचण इिर युद्धािी हत्यारे आहेि. िी 
पाहभन चशलेदारजी सेवकाकडे वळभन म्हणाले, ‘यावळेी जर हत्यारे बाळगणे मला कायदेशीर असिे आचण 
माझे हाि स्विंत्र असिे-विनबद्ध नसिे-िर, अरे सँको, आपल्याकडे येणारी ही लष्ट्करी िुकडी जवळ येि 
असलेली पाहभन मला चकिी आनंद झाला असिा! पण सध्यािी माझी िीचि नाहीशी होऊन आपल्या 
कल्पनेपेक्षा काही िरी िागंले कदाचिि घडेल.” 

 
हे बोलणे होईपयंि, िाले घेिलेले िे घोडेस्वार त्याचं्या अगदी जवळ आले आचण एक शब्दही न 

बोलिा त्यानंी ियप्रद रीिीने डॉन चक्व्झोट यानंा वढेले. त्याचं्या िाल्यािंी टोके त्याचं्या छािी-पाठीवर 
रोखलेली होिी. पायी िालणाऱ्या एका माणसाने आपल्या िोंडावर आपले बोट ठेवभन डॉन चक्व्झोट यानंा 
सुिचवले की, िुम्ही गप्प रहा. नंिर रोचझनाटंिा लगाम धरून त्यानंी त्याला रस्त्यावरून दभर नेले. बाकीच्या 
पायदळाने सँको व डॅपल यािंा िाबा घेिला आचण त्यानंा डॉन चक्व्झोट याचं्या मागोमाग चनेःस्िब्धपणे 
िालचवले. या वियनािे कारण काय, हे चविारण्यािा प्रयत्न डॉननी दोनिीनदा केला. पण त्यानंी आपले 
िोंड उघडिाि त्याचं्या कंठािभन आपल्या िाल्यािंी फाळे आरपार नेण्यािी चशपायानंी ियारी दाखचवली. 
चबिाऱ्या सँकोिी दुदयशा अचधकि झाली. त्याने बोलण्यास प्रारंि करिाि एका पायदळवाल्याने आपल्या 
िाल्याने त्याला टोिले आचण डॅपललाही प्रसाद चदला-त्या चबिाऱ्या जनावराने ब्र काढण्यािेही मनाि 
आणले नव्हिे. 

 
रात्र वाढि िालली आचण िे आपल्या गिीने िालभ  लागले. रात्रीच्या अंधारामुळे बदंीवान 

चशलेदारजींिी आचण त्याच्या सेवकािी िीिी वाढि गेली आचण प्रत्येक क्षणी पुढील ककवा िसेि काही दुसरे 
शब्द त्याचं्या कानानंा सिावभ लागले, “िला, िला, रोगलोडाईटस्, गप्प बसा. बाबेचरयन गुलामानंो, 
आम्ही सभड घेणार! हे अँथोपोफॅगी, कुरकुरू नका, हे चसचथयन्स, िुमिे डोळे फुटोि, हे खुनी 
पॉचलफेम्युसेस-हे खादाड कसहानो!” (सँकोला वाटले) “हे लोक आम्हाला कोणत्या नावानी हाक मारीि 
आहेि. रोलोपाईटस् काय, बाबयसय गुलाम काय, आचण अँड्र्यभ हॉजपोडगी काय, चसटीकॅन्स काय आचण 
बफेमस् काय, या शब्दािंा आवाजि मला आवडि नाही. एका संकटावर दुसरे संकट आले. एखादा माणभस 
खाली पडला की लोक त्याला खाली खाली दडपिाि. मला कोणी खरपभस मार चदला, िरी िो मी सोसेन 
आचण आनंदाने पळभन जाईन.” डॉन चक्व्झोटही त्याच्याइिकेि गोंधळलेले होिे. त्याचं्या कठोर वियनािे 
ककवा चशवराळ िाषेिे कारण त्यानंा काहीि कळेना. त्यािभन काही िागंले चनघेल अशी आशाही नव्हिी. 
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शवेटी, अंधाराि सुमारे िासिर िालभन गेल्यानंिर, िे सवयजण एका चकल्ल्याच्या दारापाशी आले. िो चकल्ला 
ड्यभकिा आहे हे डॉन चक्व्झोट यानंी ित्काळ ओळखले. िे िेथे नुकिेि राचहले होिे ना! िे म्हणाले, “देव 
माझ्यावर कृपा करो! हे मी काय पहाि आहे? हा राजवाडा सभ्यिा आचण मानविा यानंी िरलेला नव्हिा 
काय? पण पराचजि लोकािें हे दुदैवि असिे की, प्रत्येक वस्िभ आपल्यावर संिप्ि झालेली त्यानंा चदसिे,” 
नंिर त्या दोन बचंदवानानंा चकल्ल्यािील एका मोठ्या िौकाि नेण्याि आले. िेथे त्यानंा अशा चवलक्षण 
गोष्टींिी ियारी केलेली चदसली की, त्यामुळे त्यािें िय आचण आियय एकदम वाढले. िे कसे, हे आपण 
पुढील प्रकरणाि पाहभ. 
 

⊡ ⊡ 
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प्रकरि ६९ 
 

या सुप्रणसद्ध इणतहासाच्या सवण प्रसांगामध्ये अत्यांत असामान्य 
व णवलक्षि असा जो प्रसांग डॉन णिक्झोट याांचेवर 

कोसळला, त्याचे विणन 
 
सारे घोडेस्वार घोड्यावरून खाली उिरले आचण साऱ्या पायदळाने डॉन चक्व्झोट व सँको यानंा 

आपल्या हािानंी पकडभन त्यानंा अंगणाि नेले. मोठमोठ्या मेणबत्त्याचं्या घराि बसचवलेल्या शकेडो 
मशालींनी िे अंगण उजळलेले होिे आचण त्या िौकािोविी असलेल्या साऱ्या सज्जामध्ये सुमारे पािश ेचदवे 
लावले होिे. त्यामुळे रात्रीच्या काळोखाि िेथे चदवस उजाडल्यासारखा चदसि होिा. त्या िौकीच्या 
मध्यिागी एक थडगे होिे. िे जचमनीपासभन पािसहा फभ ट उंि होिे. त्यावर काळ्या मखमलीिा दफनाच्या 
वळेिा मोठा पडदा सोडलेला होिा. त्याच्यािोविी िादंीच्या खोबणीि बसलेल्या शिंर पेटलेल्या मेणबत्त्या 
होत्या. त्या थडग्याि एका युविीिे शरीर पडलेले होिे. िी मृि असल्यािे चदसि होिे. पण िी इिकी संुदर 
होिी की, साक्षाि मृत्यभ चिच्या मुखावर सुंदर चदसि होिा. चिच्या मस्िकावर सुगंधी फुलािंी माला ठेवलेली 
होिी आचण जरिारी कापडािी उशी चिच्या मानेखाली होिी. चििे हाि आपल्या छािीवर आडवे होिे, 
आचण त्या हािाि पाम वृक्षािी चपवळी फादंी चदसि होिी. प्रािीन काळी अशी फादंी चवजेत्यािंा चवजय 
िभषचवण्यासाठी उपयोगाि आणीि असि. त्या िौकीच्या एका बाजभस, एक प्रकारिे नाट्यगृह उिारलेले 
होिे. त्या नाट्यगृहाि दोन माणसे खुच्यावर बसलेली होिी. त्याचं्या मस्िकावरील मुकुटावरून आचण 
त्याचं्या हािािील राजदंडावरून िे राजे असाविे—चनदान िसे िे चदसि होिे. त्या नाट्यगृहाच्या एका 
बाजभस, राजे ज्या पायऱ्यावरून वर िढि त्याचं्या पायर्थयाशी दोन खुच्या ठेवलेल्या होत्या. िेथे डॉन 
चक्व्झोट व सँको यानंा नेण्याि आले आचण बसचवण्याि आले. त्यानंा नेणारे पहारेकरी  सवयवळे गप्प होिे 
आचण ियसभिक खुणा करून िे आपल्या कैद्यानंा असे समजावीि होिे की, िुम्ही गप्प बसा. पण अशी 
सभिना देण्यािे काहीि कारण नव्हिे. कारण, त्यािें आियय इिके मोठे होिे कीं, िी सभिना नसिी िरी 
त्याचं्या चजिा जागच्या जागी चखळलेल्या होत्या. 

 
त्यािवळेी दुसरी दोन मोठी माणसे, आपल्या मोठ्या पचरवारासह, रंगिभमीवर िढभन आली आचण 

त्या दोन नाटकी राजाचं्या शजेारी असलेल्या राजेशाही खुच्यावर बसली. िी माणसे म्हणजे ड्यभक व डिेस 
आहेि, हे डॉन चक्व्झोट यानंी ित्काळ ओळखले. त्याचं्या राजवाड्याि डॉन चक्व्झोट यािंा पाहुणिार 
थाटामाटाने झालेला होिा ना! पण त्यानंा सवाि मोठे आियय वाटले िे यािे की, थडग्यावरील पे्रि हे संुदर 
आस्ल्टचसडोरािे आहे. 

 
ड्यभक व डिेस वर येिाक्षणीि डॉन चक्व्झोट आचण सँको यानंी त्यानंा अत्यंि नम्रिेने अचिवादन 

केले. त्यानंीही आपले डोके ककचिि खाली करून प्रचिसाद चदला. नंिर एक अचधकारी त्या िौकाि आला 
आचण सँकोजवळ गेला. त्याने त्याच्या अंगावर काळ्या कापडािा झगा घािला. त्यावर अग्नीच्या ज्वालािंी 
चिते्र काढलेली होिी त्यािी टोपी काढभन घेऊन अचधकाऱ्याने त्याच्या डो्यावर चबशपासारखी एक टोपी 
घािली. जाहीरपणे िौकशी करून ज्याला चशक्षा चदली जािे, अशा लोकाचं्या डो्यावर िशी टोपी घािली 
जािे. िी टोपी घालीि असिानाि िो अचधकारी सँकोच्या कानाि कुजबुजला, “िुम्ही जर आपले िोंड 
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उघण्यािा प्रयत्न केला िर आम्ही िुमिे िोंडाि बोळा कोंबभ ककवा िुम्हाला अगदी ठार मारू.” सँकोने 
स्विेःकडे आपादमस्िक पाचहले आचण अग्नी व ज्वाळा यानंी आपले सवांग वेढल्यािे पाहभन िो िचकि 
झाला. पण अजभन आपण जळभन खाक झालो नाही, म्हणभन िो बेचफकीर राचहला. त्याने आपल्या 
डो्यावरील नवी टोपी काढभन घेिली, िेव्हा त्याला चिच्यावर ििुाखेिािंी चिते्र काढलेली चदसली. िी 
टोपी त्याने पुनेः आपल्या डो्यावर िढचवली आचण िो मनाि म्हणाला, “ज्याअथी या ज्वाळानंी मला 
जाळभन टाकले नाही ककवा या ििुानंी मला पळवभन नेले नाही, त्याअथी हे सारे ठीक आहे.” डॉन चक्व्झोट 
त्याच्याकडे टक लावभन पाहभ लागले. आचण त्यािे चवलक्षण स्वरूप पाहभन त्यानंा त्या साऱ्या ियप्रद 
पचरस्स्थिीिही हसभ आवरिा आले नाही. त्या प्रगाढ शािंिेमध्ये प्रत्येकजण मभक होिा आचण प्रत्येकािी 
उत्कंठा चशगेस पोहोिली होिी. अशा वेळी, त्या थडग्याच्या पोकळीिभन आल्याप्रमाणे, पाव्यािा सौम्य व 
मोहक स्वर सवांच्या कानी पडला आचण त्यानंा त्याने आनंचदि केले. नंिर त्या पुिळ्याच्या मस्िकापाशी 
एक िरुण माणभस चदसभ लागला. िो अत्यंि देखणा होिा. त्यािा पोशाख रोमन पद्धिीिा होिा आचण िो एक 
िंिुवाद्य वाजवीि होिा. त्याच्या साथीने आचण अत्यंि मधुर स्वराने त्याने पुढील गीि गाईलेेः- 

 
आल्ल्टणसडोराचे िोक-गीत 

 
“डॉन चक्व्झोटच्या उदासीन उपेके्षला बळी पडलेली संुदर आस्ल्टचसडोरा  
येथे मृि पडली असिाना साऱ्या वस्िभ शोक करिाि, 
सारे सुख चिच्यासह लय पाविे, आचण दुेःखािी िणे 
त्या गुणसंुदरीिे वस्त्र झाकभ न टाकिाि. 
चिच्या मुदे्रिे चन मनािे सौंदयय, चििी हिाश प्रीचि, 
चििे सुखशभन्य दैव यािें गाणे मी गाईन; 
याहभन सफाईदार कडवी रिभन स्विेः ऑर्मफअसदेखील 
चिच्या मोहकिेिे, पे्रमािे, यािनािे चनवेदन करू शकणार नाही 
आचण केवळ माझ्या चजवन्िपणीि त्या संुदरीिे गुणगान होणार नाही. 
चििी असीम स्िुचि माझ्या अमर आवडीिा चवषय आहे. 
थंड समाधीि मृत्यु जेव्हा माझी चजव्हा बचधर करील 
हे िेजस्स्वनी, िुझ्यासाठी माझ्या आत्म्याला कंठ फुटेल. 
या कििोळ्या कोठडीिभन माझा प्राण जेव्हा मु्ि होईल 
आचण सावल्याचं्या सोबिीने शोक करीि अधोलोकी िटकेल, 
िेव्हा चवस्मृिीच्या लाटावंरूनही मी िुला उदे्दशभन गाईन 
आचण खुद्द पािाळलोक दुेःखाि सहिागी होईल.” 
 
त्या दोन राजापंैकी एकजण म्हणाला, “पुरे, पुरे. हे स्वगीय गायका, आणखी काही गाऊ नकोस. 

आस्ल्टचसडोराच्या गुणािंी गणिी करणे ककवा चिच्या दुदैवािी कहाणी आम्हास सागंणे, हे काम कधीि न 
संपणारे आहे. अडाणी, गावंढळ लोकानंा वाटिे त्याप्रमाणे िी मेलेली नाही. कीिीच्या मुखाि िी चजवंि 
आहे आचण िी या जगाि पुनेः यावी म्हणभन जे प्रायचिि साचंगिलेले आहे, िे सँकोने घेिले, िर िी पुनेः 
चजविं होईल. म्हणभन, हे ऱ्हॅडॅमथँस, पािालपुरीिील महान् न्यायाधीश आचण पािालेश्वर चडस् च्या अज्ञाि 
छायेखाली माझ्यासमविे कायय करणाऱ्या सहकाऱ्या! मत्यय मानवाला दैवाच्या आज्ञा अि्यय असिाि, पण 
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त्या िुला ज्ञाि आहेि. म्हणभन िभ या युविीला पुनजयन्म येण्यासाठी दैवाच्या त्या आज्ञा ित्काळ घोचषि कर 
आचण या चखन्न जगिाला समाधान देण्यासाठी चिच्या पुनरागमनािे सौय पुनरचप चमळण्यास चवलंब लावभ 
नकोस.” 

 
चमनॉसने आपले िाषण पुरे केले नाही िोंि ऱ्हॅडॅमथँस म्हणाला, “राजघराण्यािील श्रेष्ठ-कचनष्ठ, 

उच्च-नीि अचधकाऱ्यानंो आचण काययकत्यांनो, एकामागोमाग पुढे या आचण सँकोच्या हनुवटीला िोवीस 
चहसके द्या, त्याला बारा चिमटे घ्या आचण त्याच्या हािाि व पषृ्ठावर सहा चखळे ठोका. हा चवधी पार 
पाडण्यावर आस्ल्टचसडोरािे पुनरुज्जीवन अवलंबभन आहे.” हे ऐकभ न सँकोला दम धरवनेा. िो मोठ्याने 
ओरडला, “अरे, काय हे? हे सारे करण्यास िुम्हाला मुिा देण्यापेक्षा मी आधीि िुकय  होऊन जाईन. माझ्या 
हनुवटीिे ककवा िोंडािे असे हाल मी करू देणार नाही. अरे, माझे िोंड चवद्रभप करणे आचण त्या िरुणीने पुनेः 
चजविं होणे यािा काय संबंध आहे? त्यापेक्षा मी माझी बदंभक उिलभन व बार उडवभन चिला जागी केलेले 
काय वाईट? डल्सीचनयावर जादभ केली गेली आहे आचण त्यापासभन चिला मु्ि करण्यासाठी म्हणे मला 
फटके मारून घेिले पाचहजेि! आचण आिा येथे आस्ल्टचसडोरा कोणत्या िरी चवकाराने खाली पडली आहे, 
िरीही चबिाऱ्या सँकोिे िोंड फाटले जाणार, त्याच्या िामडीि िोके पडणार आचण चिला चकड्यापासभन 
वािचवण्यासाठी त्यािे हाि चिमटे घेिल्यामुळे काळे-चनळे पडणार! छेेः छेेः मुशाचफराच्या अशा िेष्टा िुम्ही 
करिा कामा नयेि. सापळा कोणिा हे म्हािाऱ्या कुत्र्याला कळिे.” 

 
ऱ्हॅडॅमथँस मोठ्याने ओरडभन म्हणाला, “अरे वाघा, शािं हो, शािं हो आचण गर्मवष्ठ चनम्रोड, कबभल 

हो-शािंपणे सारे सहन कर-नाही िर िभ मरशील. िुझ्याकडभन कोणत्याही अश्य गोष्टीिी अपेक्षा केली 
जाि नाही. म्हणभन आपल्या नचशबी कडक चशक्षा आल्याबद्दल कुरकुर करण्यािे सोंग करू नकोस. िुझ्या 
िोंडावर चहसके पडणारि, िुझ्या िामडीला चिमटे बसणारि आचण िुला या प्रायचित्ताच्या वदेना सोसाव्या 
लागणारि! हे न्यायाचधकाऱ्यानंो, िला िालभ  करा, माझी चशक्षा जारी करा, असे मी िुम्हाला बजाविो. नाही 
िर आपण जन्माला आल्याबद्दल िुम्हाला पिात्ताप करावा लागेल असे मी सागंिो. मी नेकीिा माणभस 
आहे.” याि वळेी सहा म्हािाऱ्या दासी, एकीमागे दुसरी अशा चमरवणुकीने, िौकाि आल्या. त्याचं्यापैकी 
िौघींच्या डोळ्यावर िष्ट्मे होिे. त्या सवांनी आपले उजव ेहाि वर उंि धरले होिे. त्यावळेच्या पद्धिीप्रमाणे 
त्यािंी मनगटे सुमारे िार इंि मोकळी होिी आचण त्यामुळे त्यािें हाि अचघक लाबं चदसि होिे. त्या द्दष्टीस 
पडिाि सँकोने बैलाप्रमाणे डुरकाळी फोडली आचण िो म्हणाला, “िुमच्या इच्छेस येईल िशी माझी 
चवल्हेवाट लावा. या चकल्ल्याि पभवी माझ्या धन्याला जसा अनुिव आला िसे िुम्ही पोिेिर चपसाळलेली 
माजंरे माझ्या अंगावर सोडा, िीक्ष्ण कट्यारीने मला िोसका, लाल लाल िापलेल्या चिमट्यानंी माझ्या 
हाडािील मासं िोडभन बाहेर काडा. िे सारे मी शािंपणे सहन करीन आचण आपणा सवांिी सेवा करीन. पण 
या म्हािाऱ्या दासींनी माझ्या अंगावर आपले बोट ठेवण्यापभवी सैिानाने मला एकदम पळवभन न्याव.े” हे 
ऐकभ न डॉन चक्व्झोट यानंी आपले मौन सोडले आचण िे म्हणाले, “माझ्या मुला, धीर धर आचण या सवय 
सत्ताधीशानंा शरण जा. अरे, खरोखर िभ देवािे आिार मानले पाचहजेस, िे अशासाठी की, मंिरलेल्या 
माणसाला मु्ि करण्यािी आचण मेलेल्या माणसाला थडग्यािभन उठचवण्यािी देणगी देवाने िुला चदली 
आहे.” 

 
या वळेेपयंि त्या दासी सँकोपयंि येऊन पोिल्या होत्या. पुष्ट्कळ आजयव ेकेल्यानंिर त्याने शवेटी 

आपल्या जागी बसभन राहण्यािे आचण त्या घािकी चस्त्रयाचं्या हािी आपले िोंड व दाढी देण्यािे कबभल केले. 
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प्रथम त्याच्याकडे आलेल्या दासीने त्याला एक लहानसा चहसका चदला आचण अचिवादन केले. सँको 
म्हणाला, “श्रीमिी सोबिीणबाई, फार सौजन्य नको की फार अचिप्रसंग नको. फॅराहोिी शपथ घेऊन 
सागंिो. िुमच्या बोटानंा दारूिा वास येि आहे.” साराशं, त्या साऱ्या दासी आचण बहुिेक सारे सेवक िेथे 
आले आचण त्याला नाजभक चिमटे घेऊ लागले. िे सवय त्याने अवणयनीय शािंिेने सहन केले. पण जेव्हा िे 
त्याला चखळ्यानंी टोिण्यासाठी पुढे आले, िेव्हा त्याला िे सहन होईना. िो वेगाने धावि सुटला आचण 
जवळि असलेली एक मशाल चहसकावभन घेऊन िी त्याने गरगरा चफरचवण्यास सुरुवाि केली. त्यामुळे त्या 
साऱ्या चस्त्रया आचण इिरही त्यािे छलक पाय लावभन पळाले. िो ओरडला, “थाबंा, सैिानाच्या बच्चानंो, 
थाबंा. माझी पाठ चपिळेिी बनलेली आहे असे िुम्हाला वाटिे काय? िुमच्या धन्यासाठी हुिात्मा होण्यािा 
माझा मनसुबा आहे असे िुम्हास वाटिे काय? आग लागो िुम्हाला!” 

 
त्याि वळेी आपल्या पाठीवर इिका वेळ पडभन राचहल्यािा कंटाळ अल्यामुळे आस्ल्टचसडोरा एका 

कुशीवर वळभ लागली. िे पाहिाि सारे पे्रक्षक ओरडभ  लागले, “िी चजविं आहे, िी चजविं आहे! 
आस्ल्टचसडोरा चजविं आहे!” नंिर ऱ्हॅडॅमथँसने सँकोला म्हटले, “आिा ही आिययकारक घटना घडभन येि 
आहे-चििा पुनजयन्म होि आहे. िेव्हा िभ शािं राहा.” उलट, आस्ल्टचसडोरा हालिाल करू लागली आहे 
असे पाहभन डॉन चक्व्झोट सँकोकडे गेले आचण गुडघे टेकभ न त्याला म्हणाले, “अरे, माझ्या लाड्या बाळा, 
आिा मी िुला सेवक म्हणणार नाही. डल्सीचनयाला जादभमु्ि करण्यासाठी िभ फटके खाण्यािी वळे आिा 
आलेली आहे. केवढा हा मंगल काल आहे! िुझ्या त्विेपासभन ज्या िम कारािंी अपेक्षा केली जािे, िे 
करण्यास िुझी त्विा आिा अत्यंि पक्व व लायक झालेली आहे.” सँको म्हणाला, “आगीिभन चनघभन मी 
फोफाट्याि पडलो आहे. खरोखर, मी माझी डुकरे िागंल्याि बाजाराला आणली आहेि! माझे नाक 
चपळले-चपरगळले गेल्यावर आचण माझ्या कुल्ल्यावर िागंली िोके पडल्यावर आचण माझे सवय शरीर म्हणजे 
टािण्यािे घर झाल्यावर मी स्विेःला फटके मारून घेिले पाचहजेि काय? मला सोडण्यािी िुम्हाला इच्छा 
असेल िर िुम्ही माझ्या गळ्याि एक मोठा धोंडा बाधंभन मला चवचहरीि का सोडीि नाही? एखाद्या िाड्याच्या 
िट्टापं्रमाणे माझ्यावर दुसऱ्या माणसािें ओझे पावलोपावली लादण्यापेक्षा माझ्या आयुष्ट्यािा शवेट एकदम 
का करून नाही टाकीि? हे पाहा, अशा प्रकारासंबंधी िुम्ही मला आणखी एक शब्द बोलाल िर माझ्या 
शरीरािील सारी िरबी आगीि जाऊन पडेल हे खात्रीने समजा.” 

 
आिा आस्ल्टचसडोरा थडग्यावर बसली. संगीि सुरू झाले. सारी वादे्य वाजभ लागली आचण सारे 

पे्रक्षक एकसुराि गरजभ लागले, “आस्ल्टचसडोरा चजवंि राहो, चजविं राहो !” ड्यभक व डिेस उठभन उिे 
राचहले आचण चमनोस् व ऱ्हॅडॅमनॅ्थस, डॉन चक्व्झोट व सँको याचं्यासह आस्ल्टचसडोरािे स्वागि 
करण्यासाठी एकचत्रिपणे पुढे गेले, आचण थडग्यावरून खाली उिरण्यासाठी त्यानंी चिला हाि चदला. 
मभच्छा आल्यािे चिने सोंग केले. चिने ड्यभक व डिेस यानंा आचण त्या दोन राजानंा मुजरे केले पण डॉन 
चक्व्झोट याचं्याकडे चिरकसपणे पहाि िी म्हणाली, “अरेरे, एक हजार वष ेमला परलोकािा रचहवास ज्या 
पाषाणहृदयी देखण्या चशलेदाराच्या रानटीपणामुळे करावा लागला, त्याला प्रिभ क्षमा करो!” सँकोकडे 
वळभन िी म्हणाली, “अलम दुचनयेि नसेल इिका कनवाळभ सेवक िभ आहेस. िभ मला मृत्यभपासभन जीवनाि 
आणलेस म्हणभन िुला माझे धन्यवाद! माझ्या उत्तम सहा अंगरयािें सदरे मी िुला करून देईन. िे कोरे 
करकरीि नसले िरी आरशासारखे स्वच्छ आहेि.” सँकोने आपली टोपी काढली आचण जचमनीवर गुडघे 
टेकभ न चिच्या हािािे िुबंन घेिले. त्यािी टोपी त्याला परि द्यावी आचण त्या ज्वालाचंकि झग्याऐवजी त्याला 
त्यािा लोकरीिा कोट द्यावा असा हुकभ म ड्यभकने सोडला. पण सँकोने त्यानंा चवनंिी केली, “हा अंगरखा 
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आचण ही टोपी आपण माझ्याजवळि राहभ द्यावी. या चवलक्षण साहसी कृत्यािे स्मारक म्हणभन मी या वस्िभ 
स्वदेशी घेऊन जाईन.” त्या वस्िभ त्याच्याजवळि ठेवाव्याि असे डिेसने साचंगिले. िी नेहमी त्याच्याशी 
अत्यंि चमत्रिावाने वागि असे. नंिर ड्यभकने आज्ञा केली की, सवानी िौक मोकळा करावा आचण 
आपापल्या मुक्कामी जाव.े िसेि डॉन चक्व्झोट व सँको यानंा त्याचं्या खोल्याकंडे नेण्यािी आज्ञा ड्यभकने 
केली. 

⊡ ⊡  
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प्रकरि ७० 
 

हे प्रकरि ६९ व्या प्रकरिानांतर येते, या इणतहासातील घटना स्पष्ट 
करण्यासाठी अवश्य त्या पुष्ट्कळ गोष्टी या प्रकरिात आहेत. 

 
त्या चदवशी रात्री डॉन चक्व्झोट याचं्या खोलीि एका छोट्या खाटल्यावर सँको चनजला. िेथे राहणे 

त्याला फारसे आवडले नाही. कारण आपला धनी सारी रात्र काही िरी त्रासदायक गप्पागोष्टी करून 
आपल्याला सिावभन सोडील असे िय त्याला फार वाटि होिे. त्या गप्पागोष्टींना िो फारसा अनुकभ ल 
नव्हिा. त्यािी नुकिीि जी परवड झाली होिी, त्यामुळे िो काही बोलण्याच्या अवस्थेि नव्हिा. एखाद्या 
झोपडीि गाढ झोपी जाणे हे त्याला त्रासदायक माणसाच्या संगिीि राजेशाही दालनाि चनजण्यापेक्षा 
अचधक सुखदायक होिे. आचण त्यािी िीिी खरी ठरली. अंथरुणावर पाठ टेकिाि त्याच्या धन्याने िोंड 
उघडले. िो म्हणाला– 

 
“सँको, आज रात्री जे अिाट कृत्य घडले, त्याचवषयी िुझे मि काय आहे? चिरस्कारामुळे िीव्र 

झालेल्या पे्रमािी श्िी महान आचण बलाढ्य असिे. आस्ल्टचसडोराच्या मृत्यभमुळे या चसद्धािंािी प्रिीिी िुला 
आली असेल. चिला मृत्यभ आला िो बाणाने, कट्यारीने ककवा एखाद्या चवषाने नव्हे-िर केवळ चिच्या पे्रमािा 
चधक्कार मी केला या िावनेने चििे प्राणोत्क्रमण झाले.” सँकोने उत्तर चदले, “िी कोंबड्याच्या रोगाने मेली 
असिी िरी मी त्यािी पवा केली नसिी. उलट चिच्यापासभन मी मु्ि झालो असेि मानले असिे. मी कधी 
चििी प्रणयाराधना केली नाही की साऱ्या आयुष्ट्याि चिला कधी िुच्छ मानले नाही. आस्ल्टचसडोरासारया 
लहरी आचण िमत्काचरक स्त्रीिे आयुष्ट्य आचण कल्याण सँको पँझाच्या छळावर अवलंबभन असावे हे चवलक्षण 
आहे असे मला वाटिे. पण जगाि जादभगार आचण िेटके असिाि हे खचिि. ईश्वर मला त्यापासभन वािवो! 
मी काही केले असे मला वाटि नाही. पण महाराज, आिा मला चनजभ द्या अशी मी चवनंिी करिो. आणखी 
प्रश्न चविारून आपण मला उच्छाद चदला, िर मी  चखडकीिभन उडी मारून बाहेर जाण्यािे ठरचवले आहे.” 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िल्या सँको, मी िुला उच्छाद देणार नाही. नुकत्याि झालेल्या यािनानंिरही 
िुला झोप येि असेल िर घे.” सँकोने उत्तर चदले, “माझ्या िोंडािे जे हाल झाले, त्याच्याशी कोणत्याही 
यािनािंी िुलना करिा येणार नाही. कारण िे हाल अत्यंि दुष्ट स्विावाच्या प्राण्यानंी-म्हणजे म्हािाऱ्या 
दासींनी–केले होिे. सैिान त्यानंा घेऊन जावो. चनरोप असावा. मला स्वस्थिा चमळण्यासाठी िागंल्या 
झोपेिी गरज आहे. म्हणभन मी पुनेः आपली प्राथयना करिो की, मला चनजभ द्या.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, 
“नीज जा, ईश्वर िुझ्या पाठीशी असो.” 

 
नंिर िे दोघे झोपी गेले. िे झोपले आहेि िोंवर, ड्यभक व डिेस यानंी जे चवचित्र िेष्टा-प्रकार केले, 

आचण जे नुकिेि साचंगिले गेले, त्यािें हेिभ काय आहेि हे चसड हॅमेट आपल्याला सागंि आहेि. िे 
म्हणिाि-”दपयणाचंकि चशलेदार म्हणभन आपण गेलो असिाना डॉन चक्व्झोट यानंी आपला जो परािव 
केला, त्यािा सभड घेण्यािा चविार पचंडि कॅरॅस्कोने केला आचण िागंले िचविव्य घडेल अशा आशनेे दुसरा 
प्रयत्न करण्यािे त्याने ठरचवले. सँकोच्या बायकोला ज्या नोकराने पते्र व नजराणा आणभन चदला, 
त्याच्याकडभन त्याला डॉन चक्व्झोट कोठे आहे हे कळले होिे. त्याने एक नवा घोडा आचण हत्यारे चमळचवली 
आचण आपल्या ढालीवर पाढंराशुभ्र िदं्र रंगवभन घेिला. त्यािे सारे सामानसुमान खेिरावर बाधंले गेले. 
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आपला पभवीिा सेवक थॉमस सेचसयल याला डॉन चक्व्झोट ककवा सँको ओळखेल असे वाटभन, त्याने 
आपला सेवक म्हणभन एक खेडवळ माणभस आपल्याबरोबर घेिला. ड्यभकच्या चकल्ल्याि आल्यावर त्याला 
कळले की, सरॅॅगोसा येथील सामने पहाण्यासाठी चशलेदारजी गेले आहेि. सँकोच्या पाठीवर वळ वठवभन 
डल्सीचनयाला जादभिभन मु्ि करण्यािी यु्िी आपण चकिी गंमिीने चशलेदारजींच्या गळी उिरचवली, यािा 
वृत्तािं ड्यभकने पचंडिाला साचंगिला. शवेटी त्याने त्याला असेही साचंगिले की, जादभच्या श्िीने 
डल्सीचनयािे रूपािंर गावंढळ मुलीि झाले आहे, यावर सँकोने आपल्या धन्यािा चवश्वास बसचवला. सँको 
खरोखर फसचवला गेला आहे आचण डल्सीचनयावर खरोखर जादभ झालेली आहे हे डिेसने सँकोला पटवभन 
चदले, िे ऐकभ न पचंडिाला हसभ आवरेना. िथाचप सेवकाच्या अंगी असलेले िािुयय व िोळेपण यािें चमश्रण 
आचण त्याच्या धन्यािा असाधारण मभखयपणा-हे पाहभन त्याला आियािा धक्का बसला. शवेटी ड्यभकने त्याला 
अशी चवनंिी केली की, “िुझी चशलेदारशींशी गाठ पडली िर परि आल्यावर मला िेट आचण िभ त्याला 
कजकलेस की नाहीस यािा वृत्तािं सागं.” 

 
ड्यभकिी आज्ञा पालन करण्यािे पचंडिाने विन चदले आचण डॉन चक्व्झोट याचं्या शोधाथय िो 

चनघाला. सरॅॅगोसा येथे त्यािंी गाठ पडली नाही, पण पुढे गेल्यावर शवेटी त्यािंी गाठ पडली आचण 
त्याचं्यावर पचंडिाने सभड उगचवला, हे आम्ही आपल्याला साचंगिलेि आहे. घरी जािाना िो ड्यभकच्या 
चकल्ल्याि गेला आचण झालेल्या दं्वद्वयुद्धाच्या अटी व पचरणाम यािंा वृत्तािं त्याने ड्यभकला चनवचेदला. आिा 
डॉन चक्व्झोट आपले विन पभणय करण्यासाठी घरी परि जाणार आहेि आचण आपल्या खेड्याि वषयिर 
राहणार आहेि-कारण िसे करणे चशलेदारीच्या अब्रभसाठी अवश्य होिे-हे सारे त्याने ड्यभकला साचंगिले 
आचण म्हटले, “या एक वषाच्या काळाि हा चबिारा सालस माणभस पुनेः िाळ्यावर येईल अशी मला आशा 
आहे. त्याच्यासारखा गुणी माणभस अशा दुदयशिे सापडलेला पाहभन मला त्यािी कििा वाटि होिी आचण 
केवळ त्या हेिभनेि मी या प्रयत्नाला हाि घािला. आिा मी घरी चनघालो आहे. िेथे मी डॉन चक्व्झोटिी 
वाट पाहीन. िे माझ्यापाठोपाठ येि आहेि.” ही माचहिी ऐकभ न ड्यभकने डॉन चक्व्झोटिी आणखी गंमि 
करण्यािी संधी साधावी असे ठरचवले. चशलेदारजी व त्यािंा सेवक याचं्या चवनोदािा ड्यभकला कधीि 
कंटाळा येि नसे. त्याने सवय रस्त्यावर-चवशषेिेः ज्या मागानी डॉन चक्व्झोट जाण्यािा फार संिव होिा, 
त्यावर-आपल्या अनेक सेवकानंी पहारा ठेवावा आचण त्यानंा, िल्याबुऱ्या कोणत्याही मागाने, चकल्ल्याि 
आणाव ेअसा हुकभ म ड्यभकने सोडला होिा. 

 
त्या सेवकािंी डॉन चक्व्झोटशी गाठ पडली. त्यानंी आपल्या धन्याला िे कळचवले. िेव्हा त्याचं्या 

आगमनािी सवय ियारी झाली. िौकािील साऱ्या मशाली व मेणबत्त्या पेटचवण्यािी व्यवस्था ड्यभकने केली. 
आस्ल्टचसडोरािा शोक-हास्य-संचमश्र प्रवेश रंगचवण्याि आला आचण त्याि सँको पँझािा चवनोद घालण्याि 
आला. िे सवय चित्र इिके हुबेहभब चजविं आहे असे वाटि होिे की, हे सोंग आहे असे कोणालाि ओळखभ 
आले नसिे. (चसड हॅमेट आणखी असे सागंिाि की,) ज्यािंी सोंगे िे लोक करीि होिे, त्याच्याइिकेि 
िेही वडेे होिे. खुद्द ड्यभक व डिेस हेही वडेे समजले जाण्याच्या अवस्थेस पोहोिले होिे. कारण, दोन 
गरीब व दुदैवी मभखय माणसाचं्या व्यंगािंी िेष्ठा करण्यासाठी इिके कष्ट िे घेि होिे. 

 
आिा आपण आपल्या दोन धाडसी वीराकंडे वळभ या-एकजण सकाळी गाढ झोपी गेलेला होिा अन् 

दुसरा आपल्या मोकाट कल्पनानंी उन्मत्त होऊन सिाड जागा होिा. जागे होण्यािी वळे झालेली आहे असे 
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त्यानंा-चवशषेिेः डॉन-यानंा वाटले. जेिा असो की चजि असो, चबछान्यावर लोळि पडणे हे त्यानंा कधीि 
मानवण्यासारखे नव्हिे 

 
मृत्यभच्या अवस्थेिभन आस्ल्टचसडोरा मु्ि होऊन उठली आहे असे डॉन चक्व्झोट समजि होिे. 

(आपल्या स्वामीला व स्वाचमनीला खभष करण्यासाठी) चिने त्या चदवशी आपल्या मस्िकावर पुष्ट्पमाला 
धारण केली. िीि चिने थडग्यावर असिाना घािली होिी. जरिारी चकनार असलेला, शुभ्र टॅफेटािा सैल 
झगा चिने अंगाि घािला. चिच्या चवस्कटलेल्या केसािें पुजंके चिच्या खादं्यावर स्वैरपणे रूळि होिे. 
काळ्या काठीिा आधार घेऊन िी डॉन चक्व्झोट याचं्या खोलीि चशरली. 

 
हे अकस्ल्पि िभि पाहभन चशलेदारजींना इिके आियय व नवल वाटले की, त्यािंी वािाि खंुटली. 

अशा वेळी कसे वागावे हे न कळल्यामुळे िे अंथरुणावरील िादरीमध्ये चशरले आचण स्विेःला त्यानंी 
डो्यावरून झाकभ न घेिले. िथाचप त्याचं्या चबछान्याच्या मार्थयाशी असलेल्या एका खुिीवर आस्ल्टचसडोरा 
बसली आचण एक दीघय श्वास टाकभ न, सौम्य व क्षीण आवाजाि म्हणाली, “जेव्हा माझ्यासारया गुणी आचण 
प्रचिचष्ठि िरुणी नम्रिेिे चनयम पायाखाली िुडचविाि आचण कुमाचरकेच्या सभ्यिेिी पवा करीि नाहीि, 
िेव्हा त्याचं्या दुदैवािी चन दुेःखािी पराकाष्ठा कशी होिे आचण त्यानंा आपली जीि स्वैर सोडभन आपल्या 
हृदयािील गुप्ि रहस्ये प्रगट कशी करावी लागिाि, हे आपण पाचहले आहे. हाय, हाय! ला मािंा येथील 
थोर डॉन चक्व्झोट, कामवासनेने पादाक्रािं झालेल्या दुदैवी माणसांपैकी मी एक आहे. पण मी माझे दुेःख 
इि्या शािंपणे आचण स्िब्धपणे सोसले आहे की, त्यामुळे माझे अंिेःकरण मौनाने िगं पावले आचण माझे 
मौन अंिेःकरणाने िग्न केले. हे अत्यंि चनदयय आचण पाषाणहृदयी माणसा, िुझ्या चनष्ठुर व क्रभ र अशा 
वियनामुळे मला मृत्यभ आला-ककवा असेि काही घडले की ज्यामुळे मला पाहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला 
वाटले, मी मेले आहे. या गोष्टीला आिा दोन चदवस झाले. जर पे्रम दयाळभ नसिे आचण या पे्रमळ सेवकाच्या 
यािनावर माझा पुनजयन्म अवलंबभन नसिा िर मी परलोकाि कायमिी राचहले असिे.” 

 
सँको म्हणाला, “खरोखर, त्या कामासाठी पे्रमाला माझ्या गाढवािी चनवड करिा आली असिी. 

आचण त्यामुळे माझ्यावर मोठे उपकार झाले असिे. पण बाईसाहेब, आिा मला कृपा करून एक गोष्ट सागंा. 
(आचण माझ्या धन्यापेक्षा सुस्विावी चप्रयकर ईश्वर आपल्याला देवो!) परलोकाि आपण काय पाचहले? 
पापलोकाि कोणत्या प्रकारिे लोक आहेि? िेथे िुम्ही होिा असे मी समजिो. कारण जी माणसे चनराशनेे 
मरिाि, त्यानंा त्या शीिमंडपाि जाव ेलागिे.” आस्ल्टचसडोराने उत्तर चदले, “िुम्हाला खरे सागंायिे िर, 
मी पभणयपणे मेले होिे असे मला वाटि नाही. कारण पापलोकापयंि जाऊन मी पोहोिले नव्हिे. मी िेथे 
एकदा गेले असिे िर िेथभन बाहेर पडण्यास मला मुिा चमळाली नसिी असे मला खात्रीने वाटिे. 
पापलोकाच्या वशेीपाशी मी गेले होिे हे खरे. िेथे मला पायजमे व जाचकटे आचण जळत्या रॅकेटनी टेचनस 
खेळणारी दहा-बार चपशाच्चे चदसली. त्यानंी फ्लँडसयिे, जरिारी चकनारीिे पटे्ट बाधंलेले होिे आचण त्यांिी 
मनगटे िार इंि उघडी होिी. त्यामुळे त्यािें हाि अचधक लाबं चदसि होिे. एकेकाच्या हािाि जळिी रॅकेटे 
होिी. पण मला सवाि कशािे आियय वाटले असेल िर, टेचनसच्या िेंडभऐवजी िी पुस्िकािंा उपयोग करीि 
होिी. त्या पुस्िकाि वारा ककवा केस अथवा अशाि काही सटरफटर गोष्टी िरलेल्या होत्या आचण िी 
पुस्िके अगदी हलकी होिी. हे खरोखर अत्यंि चवलक्षण आचण आिययकारक होिे. पण त्याहभन मला अचधक 
आियय यािे वाटले की, खेळाडभ  लोकामध्ये कजकणारा पक्ष आनंदी असिो आचण हरणारा पक्ष संिप्ि असिो. 
पण या प्रथेचवरूद्ध, पुस्िकािंी फेकाफेक करणारे दोन्ही बाजभिे हे पापलोकिे खेळाडभ  एकसारखे असे 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

धुमसि-िडफडि-आदळआपट करीि-चशव्याशाप देि-आचण अत्यंि ियंकर रीिीने आरडाओरड करीि 
होिे की, जणभ काही िे सारेजण खेळ हरले आहेि.” 

 
सँको म्हणाला, “त्याि आियय वाटण्यासारखे काहीि नाही. िुमिी िी ििेु केव्हाही संिुष्ट 

नसिाि-मग िी खेळोि वा न खेळोि, कजकोि वा हरोि.” आस्ल्टचसडोरा म्हणाली, “िसे असेल. पण 
दुसऱ्या ज्या गोष्टीिे मला आियय वाटिे (‘वाटले’, असे मी म्हणावयास हव.े) िी म्हणजे त्यािंा िेंडभ  दुसरा 
ठोसा सहन करू शकि नव्हिा. प्रत्येक फट्याबरोबर त्यानंा पुस्िके बदलावी लागि होिी-काही नवी, 
काही जुनी. िे मला फार चवलक्षण वाटले. या बाबिीि जी एक िमत्काचरक गोष्ट घडली. िी मी चवसरू 
शकि नाही. िागंल्या बाधंणीिे एक नवे पुस्िक त्यानंी वर फेकले आचण त्याला असा काही जबरदस्ि 
फटका लगावला की, त्यािभन त्यािी आिडीि बाहेर आली आचण त्यािील पाने िोहोकडे चवखुरली. िेव्हा 
एक चपशाच्च दुसऱ्याला म्हणाले, “पहा, पहा. हे कोणिे पुस्िक आहे? दुसरा म्हणाला, “डॉन चक्व्झोट 
याचं्या इचिहासािा हा दुसरा खंड आहे. पचहल्या खंडािा लेखल चसड् हॅमेट याने िो चलचहलेला नसभन 
कोणा एका ॲरॅगोचनयनने िो चलचहलेला आहे. आपण टोडेचसलासिे रचहवासी आहो असे िो म्हणिो.” 
पचहले चपशाच्च ओरडले, “फेकभ न दे िे पुस्िक, खाली टाकभ न दे िे पुस्िक, पािाळाच्या खोल खोल 
खड्ड्ड्याि पुरून टाक िे पुस्िक, म्हणजे मला िे पुनेः कधीही चदसणार नाही.” दुसऱ्याने चविारले, “का? 
त्यािील मजकभ र इिका वाईट आहे?” पचहले चपशाच्च ओरडले, “अरे, त्यािील मजकभ र इिका न 
वािण्यासारखा आहे की, मी आचण पािाळािील साऱ्या चपशाच्यानंी याहभन वाईट चलचहण्यासाठी आपली 
डोकी िालचवली िरी, चििके वाईट पुस्िक चलचहणे आपल्या कौशल्याच्या पलीकडिे आहे.” चपशाच्चानंी 
आपला खेळ पुढे िालचवला आचण इिर अनंि पुस्िकाचं्या किधड्या केल्या. पण मला अत्यंि पभज्य 
वाटणाऱ्या डॉन चक्व्झोट याचं्या नावामुळे माझे चविार मी आिाि साचंगिलेल्या दृश्यावर चखळभन ठेवले.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “खात्रीने हा दृचष्टभ्रम असला पाचहजे–दुसरे काही नाही. सापं्रि या चवश्वाि 

त्या नावािा माणभस मीि एकटा आहे. माझ्याचवषयीिे पुस्िक एकसारखे इकडभन चिकडे जाि असिे-एके 
चठकाणी कधीि रहाि नाही-कारण प्रत्येकािी उडी त्यावर असिे. एखाद्या चपशाच्चाने माझे नाव धारण 
करून अंधारामध्ये ककवा या जगािील उजेडामध्ये कहडि रहावे, याच्याशी मला काही कियव्य नाही. कारण 
या इचिहासाि ज्याच्याचवषयी चलचहले गेले आहे, िो माणभस मी नव्हे. िो इचिहास जर िागंला, प्रामाचणक 
आचण अचधकृि असा असेल, िर िो युगानुयुगे चटकभ न राहील. पण जर िो वाईट असेल, िर आपल्या 
जन्मापासभन चवस्मृिीच्या थडग्यापयंि त्याला जलद प्रवास करावा लागेल.” डॉन चक्व्झोट याचं्याचवरुद्ध 
असलेल्या आपल्या िक्रारी व गाऱ्हाणी आस्ल्टचसडोरा पुनेः सागंभ लागणार, िोंि त्यानंी चिला अडचवले व 
म्हटले, “बाईसाहेब, जो आपल्या पे्रमािी योग्य प्रकारे परिफेड करण्यास पभणयपणे असमथय आहे अशा 
माणसावर िुम्ही आपले पे्रम ठेवभ नका, अशी सावधचगरीिी सभिना मी आपल्याला वारंवार चदलेली आहे. 
माझ्यावर आपण आपले अंिेःकरण लादले आहे यािे मला दुेःख वाटिे. कारण केवळ कोरड्या 
धन्यवादाचशवाय माझ्याजवळ दुसरे काही देप्यासारखे नाही. माझा जन्म खास टोबोसोच्या डल्सीचनयासाठी 
झालेला आहे. आचण दैवाने (िे असेल िर) माझे पे्रम केवळ चिच्याि िरणी वाचहले आहे. म्हणभन चिच्या 
जागी आपण येऊ ककवा माझ्या हृदयाि असलेल्या चिच्या स्थानाि आपण सहिागी होऊ, अशी कल्पना 
दुसऱ्या कोण्या संुदरीने करणे हे धार्ष्ट्य ठरेल. एवढ्याने िुमच्या सवय आशािंा आधार काढभन घेिला जाईल 
अशी मला आशा वाटिे. मग िुम्ही आपली अब्रभ योग्य मयादेि पुनेः ठेवाल. या िभिलावरील कोणाही 
माणसाकडभन अश्य गोष्टींिी अपेक्षा धरू नये. 
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हे ऐकभ न आस्ल्टचसडोरा मोठ्या िावनावगेाने ककिाळली, “आग लागो माझ्या आयुष्ट्याला! अरे, िभ 
चशशािा गोळा आहेस–िुन्यािा आत्मा िुझ्या शरीराि आहे आचण िुझे हृदय िर ऑचलव्हच्या बीइिके छोटे 
आचण टणक आहे! एखाद्या सामान्य नागंर-हा्यापेक्षा ककवा सरळ रस्त्यावरून मुळीि बाजभला न जाणाऱ्या 
झापड लावलेल्या ओझ्याच्या घोड्यासारखा िभ आडमुठा आहेस. िुझे डोळे िुझ्या डो्याि चजिके खोल 
बसचवलेले आहेि, चििकेि िे बाहेर उपसभन काढण्यािी मला फार इच्छा आहे. अरे, परािभि घमेंडनंदना! 
बरगड्या चखळचखळ्या झालेल्या सोटेबाज चशलेदारा! िुझ्या लोंबत्या जबड्यावरील पे्रमाने मी मेले, असे 
वाटण्याइिका उमयटपणा िुझ्या अंगी आहे काय? छेेः छेेः सर चिफानी, िभ काल रात्री जे जे पाचहलेस िे सवय 
सोंग होिे. िुझ्यासारया उंटाकरिा मी मला माशीिा दंशसुद्धा होऊ देणार नाही-मग मरणािी गोष्ट 
कशाला?” सँको म्हणाला, “बाई, िुझ्या म्हणण्यावर माझा चवश्वास आहे. पे्रमासाठी माणसानंी मरण 
पत्करल्याच्या साऱ्या गोष्टी म्हणजे िाजलेल्या घोड्याच्या दंिकथाि होि. आपण पे्रमासाठी मरण पत्करिो 
असे जे िुम्हाला सागंिील, िे सारे झभठ आहेि. त्यावर िुम्ही चवश्वास ठेवला की िुम्ही लोकाचं्या िेष्टेिा 
चवषय व्हाल.” 

 
येथे त्यािंा संवाद खंचडि झाला, कारण, एक माणभस िेथे आला. िो वाद्य-वादक, गायक आचण 

आदल्या रात्री िौकाि म्हटल्या गेलेल्या कचविािंा रिनाकार होिा. डॉन चक्व्झोट यानंा अत्यंि नम्रिेने 
अचिवादन करून िो म्हणाला, “चशलेदारमहाराज, आपल्या अत्यंि नम्र सेवकामंध्ये माझी गणना करण्यािी 
कृपा आपण करावी अशी माझी चवनंिी आहे. आपला मोठा लौचकक आचण आपल्या यशािे महान मोल यािंा 
चविार करून मी आपला सेवक होण्यािी महत्त्वाकाकं्षा फार काळ मनाि वागचवली आहे. आपले सेवकत्व 
हा मी माझा सन्मान मानिो.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “महाराज, आपण कोण आहा, हे मला कृपया सागंा, 
म्हणजे मी आपल्या गुणासं अनुसरून माझा आदरिाव व्य्ि करीन.” त्या िैनी माणसाने त्यानंा साचंगिले, 
“काल रात्री आपण ज्या कचविा ऐकल्या, त्या रिणारा व गाणारा माणभस मीि!” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, 
“महाशय, आपला आवाज उत्तम आहे. पण मला वाटिे, आपले काव्य काहीसे अप्रस्िुि होिे. 
गरॅ्मसलस्सोच्या कचविािंा या स्त्रीच्या मृत्यभशी काय संबंध?” गवयाने उत्तर चदले, “महाराज, त्यािे काही 
आियय वाटभ  देऊ नका. माझे कचव-बधंभ जे करिाि िेि मी केले. या काळािील सारे उपटसंुि कवी असेि 
करिाि. आपल्याला जे आवडेल, जसे चलचहणे आवडेल, िसे प्रत्येकजण चलचहि जािो. आचण आपल्या 
इच्छेस येईल, त्यािे वाङ्मय-िौयय करिो-मग िे प्रस्िुि असो वा नसो. त्याचं्या इच्छेप्रमाणे त्यानंी काहीही 
चलहाव-ेमग िे चकिीही अप्रस्िुि आचण अचविारी असो. कवीिे चनरंकुशत्व म्हणभन काही आहे ना? िोि 
आमच्या मभखयपणािा आधार आचण संरक्षण असिो-स्वरमात्रा जुळचवणाऱ्या आम्हा सवय लोकािें िे 
आश्रयस्थान असिे.” 

 
डॉन चक्व्झोट उत्तर देणार होिे, पण ड्यभक व डिेस याचं्या आगमनाने त्यानंा अडथळा आला. त्या 

दोघानंी िे संिाषण उच्च पािळीवर नेले आचण बराि काळ त्यािंा संवाद अत्यंि आनंदाने झाला. सँकोने 
आपल्या चवचित्र कल्पना आचण िेष्टा-मस्करीिे चकस्से साचंगिले. िेव्हा ड्यभक आचण डिेस यानंा प्रश्न 
पडला, िािुयय ककवा िोळेपणा यापैकी याच्या कोणत्या गुणािे कौिुक करावे? नंिर डॉन चक्व्झोट यानंी 
त्याि चदवशी िेथभन चनघभन जाण्यािी परवानगी माचगिली आचण म्हटले, “दुदैवाच्या फेऱ्याि सापडलेल्या 
माझ्यासारया चशलेदारानंी राजाच्या राजवाड्याि राहण्यापेक्षा गरीब खोपटाि राहणेि योग्य.” त्यािंी 
चवनंिी त्या दोघानंी मनमोकळेपणाने मान्य केली. डिेसने चविारले, “आपल्या कृपेिा काही अंश 
आस्ल्टचसडोराला अद्याप चमळाला की नाही?” डॉन चक्व्झोटनी उत्तर चदले, “बाईसाहेब, मी आपल्याला 
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मोकळेपणाने सागंिो की, या िरुणीिा सारा रोग केवळ चरकामटेकडेपणािभन उद िवलेला आहे. जगािील 
दुसऱ्या कोणत्याही कारणापासभन नव्हे, असे मला खात्रीने वाटिे. म्हणभन चिच्या चवकृिीवर उत्तम उपाय 
म्हणजे कोणत्या िरी साध्या, सभ्य कायाि चिला गुंिवभन ठेवणे. याहभन अचधक िागंला उपाय चनसगाि 
दुसरा सापडणार नाही. चिने मला असे साचंगिले आहे की, पापलोकाि झालर-चवणीिे कपडे पुष्ट्कळ 
वापरिाि. िी वीण कशी करावी, हे चिला माहीि आहे. म्हणभन चिला हेि काम द्याव.े सुिाच्या आचण 
रेशमाच्या गुंड्या गुंडाळण्याने व उलगडण्याने चिच्या डो्यािभन चििे पे्रम बाहेर फेकले जाईल असे मी 
प्रचिजे्ञवर सागंिो. बाईसाहेब, माझे मि असे आहे आचण माझा सल्लाही असाि आहे.” सँको म्हणाला, 
“आचण माझाही सल्ला िसाि आहे. झालरकाम करणारी माणसे पे्रम करून कधी मेल्यािे मला माहीि नाही. 
दुसरे काही काम करणारी िरुण पोरगीही पे्रमामुळे मेल्यािे माहीि नाही. अहो, मी माझीि गोष्ट सागंिो ना! 
जेव्हा मी हािाि कुदळ घेऊन खभप काम करिो, िेव्हा त्या डुकचरणीिा (म्हणजे माझ्या चप्रय पत्नीिा) 
चविार माझ्या मनाि मेलेल्या गायीइिकासुद्धा येि नाही. िरी माझ्या बायकोवर मी माझ्या डोळ्यािील 
बुब्बुळाइंिके पे्रम करिो.” डिेसने उत्तर चदले, “सँको, िभ िागंले बोललास. यापुढे आस्ल्टचसडोराला 
कामािी वाण िासणार नाही, यािी काळजी मी घेईन, चिला सुई िालचविा येिे. चििाि चिने उपयोग 
करावा, असे मी ठरचवले आहे.” 

 
आस्ल्टचसडोरा म्हणाली, “बाईसाहेब, अशा प्रकारिा कोणिाही उपाय मी करण्यािी गरज नाही. 

या उडाणटप्पभ राक्षसाने मला ज्या कठोर व वाईट रीिीने वागचवले आहे, त्यामुळे मी लौकरि त्याला माझ्या 
स्मृिीिभन जमीनदोस्ि करून नष्ट करीन. त्यासाठी दुसऱ्या उपायािंी गरज नाही. िोपयंि मला येथभन 
जाण्यािी परवानगी राणीसाहेबानंी द्यावी म्हणजे त्यािे चवद्रभप आचण ियंकर स्वरूप-त्यािी दुेःखी मुद्रा, असे 
मी म्हणि नाही-मला पहाव ेलागणार नाही.” ड्यभक म्हणाला, “हे शब्द ऐकभ न ‘आधी कनदा, मग क्षमा’ या 
म्हणीिी मला आठवण होिे.” जणभ काही आपले डोळे पुसण्यासाठी आस्ल्टचसडोराने आपला हािरुमाल 
आपल्या डोळ्यापाशी नेला आचण ड्यभक व डिेस यानंा मुजरा करून िी त्या खोलीिभन बाहेर गेली. सँको 
म्हणाला, “अरेरे! गरीब चबिारी पोरगी! िुझा शवेट कसा होईल हे मला माहीि आहे. ज्या माझ्या चनदयय 
धन्याच्या-दुेःखी जीवाच्या-हािाि िभ सापडली आहेि, त्यािे हृदय खेकड्यासारखे आहे-ओक वृक्षासारखे 
टणक आहे. केवढे िुझे दुदैव! माझ्या मधुर मुदे्रकडे पाहभन िभ जर माझ्या पे्रमाि पडली असिीस, िर 
पे्रमाच्या खेळाि िुझी फते्त झाली असिी!” येथे संवाद संपला. डॉन चक्व्झोट यानंी पोशाख िढचवला, 
ड्यक व डिेस याचं्याबरोबर जेवण केले आचण दुपारी िेथभन प्रयाण केले. 
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प्रकरि ७१ 
 

आपल्या घरी जाण्याच्या वाटेवर असताना डॉन णिक्झोट 
आणि त्याांचा सेवक याांना काय झाले? 

 
हषय-शोक याचं्यामध्ये मन सारखेि चविागलेले असिाना परािभि चशलेदारजींनी आपला प्रवास पुढे 

िालचवला. आपल्या परािवाच्या चविाराने कधी कधी त्यािंी वृत्ती खिभन जाि असे, पण सँकोच्या चशके्षने 
आस्ल्टचसडोरािा पुनजयन्म झाला या चविाराने त्याचं्या वृत्ती उल्हचसि होि. िी पे्रममुग्ध िरुणी खरोखरि 
मेलेली होिी असे िे आपल्या मनाला मोठ्या कष्टाने पटवीि होिे. सँकोच्या डो्यािील चविार मुळीि 
आनंददायक नव्हिे. उलट, िो अगदी चिडभन गेलेला होिा. कारण, आस्ल्टचसडोराने त्याला कपडे देण्यािे 
जे विन चदलेले होिे, िे चिने मोडले होिे. त्या चविाराने त्यािे डोके गरगरि होिे. िो म्हणाला, “खरोखर, 
महाराज, या परृ्थवीवरील कोणाही वैद्याच्या वाट्यास आले नसेल, असे दुदैव माझे आहे. इिर वैद्य आपल्या 
रोग्यानंा ठार मारिाि आचण िरीही त्यानंा पैसे चमळिाि. िे दोनिार शब्द चलहभन देण्यापलीकडे कसलीही 
िसदी घेि नाहीि. त्याप्रमाणे औषध ियार करण्यािे कष्ट औषधचवके करिाि, पण मी असा आहे की, 
थडग्यािभन दुसऱ्या माणसानंा चजविं करण्यासाठी मी माझ्या कािडीला टोिभन घेिो, चिमटे घेऊ देिो, 
चिच्याि चखळे ठोकभ  देिो आचण फटके मारून घेिो आचण िरीही त्यापासभन मला एक कवडीही चमळि नाही. 
अशा प्रकारे, आधी माझी फी चमळाली नसिाना, मी दुसऱ्या कोणास बरे कसे करणार? काहीही लाि 
नसिाना माझी ससेहोलपट झाली. त्यासाठी त्यानंी मला िागंली फी द्यावयास हवी. पैसे नाहीि, िर औषध 
नाही. चिक्षभ गाणे म्हणभन पोट िरिो. मग फी न घेिा मी औषध द्यावे असे देवाच्या मनाि असेल, असे मला 
वाटि नाही.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, िुझे म्हणणे बरोबर आहे. िुला कपडे न देऊन आस्ल्टचसडोराने 

िुला चनराश केले, हे चिला शोिि नाही. मात्र िभ हे कबभल केले पाचहजेस की, िभ हे िमत्कार ज्या आपल्या 
गुणाने करिोस, िो फुकट चमळालेला आहे. िी चवद्या चशकण्यासाठी िुला काहीही खिय करावा लागला 
नाही. फ्ि सोचशकपणािी कला िभ चशकलास. डल्सीचनयाला जादभमु्ि करण्यासाठी िभ मला फी 
माचगिली असिीस, िर मी िुला िी केव्हाि चदली असिी. पण रोगहरणाच्या प्रमाणाि कधीही फी चमळि 
नसिे. म्हणभन िभ आपला उपाय बचक्षसावर अवलंबभन ठेवभ नकोस, कोणी सागंावे, मी िुला बक्षीस देऊ केले 
आचण िभ िे स्वीकारलेस िर त्यामुळे कदाचि्  िुझ्या प्रायचित्तािे फल चमळण्यास अडथळा येईल. पण आिा 
या बाबिीि आपण इिकी मजल मारलीि आहे, िर िुझ्या उपायािी कसोटीि आपण पाहभ. सँको, िल 
िुझी ककमि सागं आचण आपला पायजमा खाली सोड. प्रथम िभ आपल्या कािडीिी ककमि दे आचण नंिर 
िुझ्या िाब्याि असलेल्या माझ्या पैशािभन स्विेःसाठी फी घे.” ही नामी सभिना ऐकभ न सँकोने आपले डोळे व 
कान हाििर िाणले आचण त्या सभिनेवर वगेाने झडप घािली. िो म्हणाला, “वाेः वाेः महाराज, आिा 
आपण काही िरी मुद्यािे बोलि आहा. आपण इि्या िावनेने सागंि आहा म्हणभन मी िे आनंदाने पत्करीन. 
महाराज, मला माझी बायका-मुले संिाळायिी आहेि, म्हणभन मी ही महत्त्वािी संधी घेिली पाचहजे. िला, 
सागंा, मला प्रत्येक फट्याला आपण काय फी देणार?” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “उपिाराच्या 
मोठेपणाला आचण गुणवते्तला अनुरूप असा मोबदला िुला द्यावयािा म्हटले िर व्हेचनसमधील सारी संपत्ती 
ककवा कहदुस्थानािील साऱ्या खाणी िुला बक्षीस देण्यास पुऱ्या पडणार नाहीि. पण िुझ्या हािाि माझी 
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चकिी रोकड आहे िे पाहा आचण प्रत्येक फट्यािी ककमि िुझ्या इच्छेप्रमाणे ठरव.” सँको म्हणाला, 
“एकभ ण फटके िीन हजार िीनश-ेआणखी वर काही मला खावयािे आहेि. त्यापैकी मी पाि फटके मारले, 
बाकीिे फटके लगावयािे आहेि. िे पाि फटके म्हणजे आपण वरिे समजभ या. आपण िीन हजार िीनश े
फट्यािा चविार करू या. प्रत्येक फट्याला एक क्वार्मटल्लो ककवा िीन हाफ-पेन्स मला चमळाले पाचहजेि. 
माझा िाऊ असला िरी यािभन मी एक फाचदंगही कमी करणार नाही. एकभ ण िीन हजार िीनश ेिीन हाफ-
पेन्स चमळाले पाचहजेि. िीन हजार िीन-हाफ-पेन्स म्हणजे पंधराश ेिीन पेन्स. यािा अथय सािश ेपन्नास 
रील ककवा सहा-पेन्स. मग िीनश ेिीन हाफ-पेन्स राहिाि. त्यािा अथय दीडश ेिीन-पेन्स म्हणजे पाऊणश े
सहा-पेन्स या सवािा चहशबे केला म्हणजे आठश ेपिंवीस रील ककवा सहा-पेन्स एक फाचदंग कमी नाही की 
जास्ि नाही. महाराज, आपल्याला हे मान्य असेल िर, माझ्या हािाि असलेल्या आपल्या पैशािभन ही रक्कम 
मी वजा टाकीन आचण माझ्या हालािंी ककमि मला िागंली चमळाली असे समजभन मी, खभप फटकारलेला 
पण अत्यंि खभष झालेला, असा घरी जाईन. त्या फट्यािें मला काही वाटणार नाही. प्रत्येक वस्िभिी काही 
ककमि असिे. ज्याला आपले पाय चिजचवण्यािी िीिी वाटिे, त्याने मासे पकडण्यािा चविार आपल्या 
मनाि कधी आणभ नये. याहभन मी अचधक बोलण्यािी गरज नाही.” 

 
डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “अरे माझ्या अत्यंि लाड्या सँको, िुझ्या हृदयावर ईश्वरािे आशीवाद 

असोि. अरे माझ्या चमत्रा, या परृ्थवीवर जोपयंि प्रि ु आम्हाला ठेवील िोपयंि डल्सीचनया आचण मी 
िुझ्यासाठी प्राथयना करण्यास आचण िुझी सेवा करण्यास सदैव बाधंलेले राहभ! चिला जर आपले पभवीिे रूप 
व सैंदयय पुनेः प्राप्ि झाले-आिा िे चिला खात्रीने प्राप्ि होणारि-िर चिच्या दुिाग्यािे रूपािंर सद िाग्याि 
होईल आचण मी माझ्या परािवाि चवजयी होईन. चप्रय सँको, बोल, िभ आपल्या कामाला केव्हा सुरुवाि 
करणार? िभ ित्काळ काम सुरू केलेस िर मेहेरबानी म्हणभन िुला आणखी शिंर रील चमळिील.” सँकोने 
उत्तर चदले, “आज रात्रीि मी हे काम पुरे करिो. आपण फ्ि हुकभ म द्या म्हणजे झाले. मग आपण रानाि 
जाऊ आचण नंिर मी स्विेःला कसा िोपिो हे आपण पहाि राहा. मी माझ्या शरीरािील मासं जपणार नाही 
असे खात्रीने सागंिो.” 

 
डॉन चक्व्झोट रात्रीिी वाट अत्यंि अधीरिेने पाहभ लागले. इिर सवय अधीर पे्रचमकांप्रमाणे त्यानंाही 

वाटले, सभयाने आपल्या रथािी िाके मोडली असावीि आचण म्हणभन चदवस इिका लाबंलिक झाला आहे, 
शवेटी अंधार पडला. िेव्हा िे दोघे रस्त्यावरून एका गदय झाडीि गेले. िेथे िे दोघे खाली उिरले आचण 
गविावर बसले. सँकोच्या चपशवीि होिे त्या पदाथांिे जेवण त्यानंी केले. 

 
जेवणामुळे खभष झालेल्या सँकोला वाटले, आिा आपल्या धन्याला संिुष्ट करण्यािी आचण स्विेःला 

पैका कमचवण्यािी वळे आलेली आहे. त्यासाठी त्याने डॅपलच्या लगामाच्या पट्ट्ट्यािा िाबभक बनचवला. 
कमरेपयंििे शरीर उघडे करून, आपल्या धन्यापासभन थोड्या अंिरावर, िो त्या अरण्याि दभर गेला. त्यािी 
ित्परिा आचण चनिय पाहभन, डॉन चक्व्झोट यानंा त्याला हाक मारल्याचशवाय राहावनेा. िे म्हणाले, “चप्रय 
सँको, िभ स्विेःवरही फार क्रौयय दाखवभ नकोस. आपल्या शरीरािे िुकडे न होिील अशी काळजी घे. गिी 
िागंली ठेव पण घाई करू नकोस. आपले काम सावकाशीने कर. मंद आचण सौम्य काम अचधक होिे. चहशबे 
पुरा होण्यापभवी िभ स्विेःला ठार मारावसे अशी माझी इच्छा नाही. चहशबे दोन्ही बाजभनी बरोबर व्हावा. मी दभर 
अंिरावर उिा राहीन आचण माझ्या माळेच्या मण्याचं्या सहाय्याने िुझ्या फट्यािंा चहशबे ठेवीन. िुझे पचवत्र 
कायय ईश्वर उत्कषास नेवो.” सँको म्हणाला, “जो पै न् पै पैसे देिो, िो माणभस प्रामाचणक होय. मी मला 
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फ्ि सुरेख फटके देण्यािा चविार करीि आहे-िमत्कार करून दाखचवण्यासाठी मी स्विेःला ठार मारीन 
असे समजभ नका.” असे म्हणभन त्याने आपल्या प्रायचित्ताच्या साधनािा उपयोग करण्यास सुरुवाि केली 
आचण डॉन चक्व्झोटनी फटके मोजण्यािे काम सुरू केले. सहा-साि फटके सँकोने आपल्या पाठीवर 
ओढले, िेव्हा त्याला वाटले, ही मस्करी आपल्या अंगाला िागंलीि झोंबि आहे. म्हणभन त्याला आपण 
केलेल्या सौद्याबद्दल पिात्ताप होऊ लागला. त्याने थोडा वळे थाबंभन आपल्या मालकाला बोलावले आचण 
साचंगिले, “मी आपल्यापासभन चनघभन जािो. कारण, असे फटके खाण्यािी ककमि माफकपणाने म्हटली 
िरी, एका फट्याला िीन पेन्स कोणाही माणसाकडभन चमळणे अवश्य आहे. एका फट्याला िीन हाफ-
पेन्स या दराने मी हे काम पुढे िालचवणार नाही.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “िालभ  दे, चमत्रा, सँको, धैयय धर 
आचण पुढे हो! िुझी मागणी एवढीि असेल िर मी िुला दुप्पट पैसे देईन.” सँको म्हणाला, “असे म्हणिा? 
मग घेिो िर सारे फटके मारून!- चिप्पट फटकेसुद्धा घेईन. एकभ न ठेवा.” असे म्हणभन त्यािा िाबभक 
कडाडला. पण त्या धभिय बदमाषाने आपल्या स्विेःच्या कािडीवर फटके न मारिा झाडावर त्वषेाने मारले. 
मधभन मधभन िो असे काही दुेःखाने कण्हे की, कोणाला वाटाव,े त्याच्या अंगािभन िभि चनघभन जाि आहे. 

 
डॉन चक्व्झोट जात्याि कोमल अंिेःकरणािे होिे. िी चशक्षा पुरी होईपयंि सँको आपल्या 

आयुष्ट्यािा अंि करून घेईल आचण त्या चशके्षिा जो आनंददायक पचरणाम व्हावयािा, त्या बाबिीि आपली 
चनराशा होईल अशी िीिी त्यानंा वाटली आचण म्हणभन िे म्हणाले, “थाबं, थाबं, माझ्या चमत्रा, थाबं. िुझे 
आपल्या प्राणावंर पे्रम आहे ना? मग थाबं-यावळेी आणखी फटके नकोि, अशी मी िुझी चवनवणी करिो. हा 
व्यायाम अत्यंि िीक्ष्ण स्वरूपािा आहे, असे चदसिे. म्हणभन िो सारा एकाि वेळी घेऊ नकोस-दोन हप्त्याि 
घे, अशी माझी प्राथयना आहे. ये, ये, योग्य वेळी सारे काही होईल. रोम शहर एका चदवसाि बाधंले गेले 
नाही. मी जर िुझे फटके बरोबर मोजले असिील िर िभ स्विेःला एक हजाराहभन अचधक फटके चदले 
आहेस. एका वळेी इिके पुरेि. घरगुिी िाषेि सागंायिे िर, गाढव आपले योग्य ओझे नेिे पण दुप्पट ओझे 
नेऊ शकि नाही. मोकळ्या घोड्याला मरेपयंि दामटभ  नये.” सँको म्हणाला, “छेेः छेेः, माझ्याबद्दल असे 
कोणीही म्हणिा कामा नये की, खाल्लेल्या चमठाला हा जागला नाही ककवा मला आधी पैसे चमळाले 
असल्यामुळे मेलेल्या घोड्याला मारण्यािे काम मी केले नाही. म्हणभन, महाराज, आपण दभर उिे राहाव े
अशी माझी चवनंिी आहे. माझ्या िाबकाच्या आटो्यापलीकडे राहा आचण मला आणखी हजार फटके घेऊ 
द्या. िसे झाले म्हणजे या कामािा कणाि मोडला असे होईल. त्यानंिर आणखी एकदा फट्यािंा हा 
सामना झाला की सारे काम संपेल.” डॉन चक्व्झोटनी उत्तर चदले, “िभ जोसाि आहेस, म्हणभन मी बाजभस 
सरिो. देव िुला सामर्थयय चन बक्षीस देवो.” नंिर सँको आपल्या कामास पुनेः लागला. त्याने त्या झाडानंा 
आवशेाने फटके लगावले आचण त्यािंी साल चनदययपणे बाहेर काढली. शवेटी, अखेरिे फटके मारण्यािा 
चनिय त्याने केला असे चदसले. त्याने मोठ्या सामर्थयाने एका बीि झाडावर जोर-जोराने फटके मारण्यास 
सुरुवाि केली. आपला आवाज िढवभन िो ओरडला, “िेथेि थाबं. अरे समॅ्सन, िुझा आचण िुझ्याजवळ 
असणाऱ्या सवोिा मी धुव्वा उडचविो.” 

 
हा त्यािा ियाण आक्रोश आचण त्याबरोबरि फट्यािंा ियप्रद आवाज ऐकभ न डॉन चक्व्झोट 

आपल्या सेवकाकडे वगेाने धावि गेले आचण सँकोने एखाद्या बैलाच्या शपेटीप्रमाणे चपरगळलेला पट्टा त्यानंी 
घट्ट धरला व िे ओरडले, “थाबं, चमत्रा सँको, िुझ्या बाहुिील आवशे थाबंव. अरे, िुझ्या मृत्यभिे आचण िुझ्या 
बायका-मुलाचं्या सत्यानाशािे खापर माझ्या डो्यावर फुटाव ेअसे िुला वाटिे काय? िसे करू नकोस. 
डल्सीचनया काही काळ थाबंेल. मग िागंली संधी आपोआप िालभन येईल. िुला जेव्हा नवी श्िी प्राप्ि 
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होईल, िेव्हा ही कामचगरी पार पाडिा येईल. त्यावेळी सवाना संिोष होईल आचण मीही आशवेर संिोषाने 
चजविं राहीन.” सँको म्हणाला, “ठीक आहे, महाराज. आपली जर िशीि इच्छा चन मजी असेल िर िसेि 
होऊ द्या असे मी म्हणिो. पण एक िलेपणा दाखवा. िो म्हणजे माझ्या खादं्यावर आपला अंगरखा टाका. 
कारण माझे सारे अंग घामाने डबडबलेले आहे. आचण मला सदी व्हावी अशी इच्छा नाही. जेव्हा आम्ही 
नवखे लोक फट्यािंी चशक्षा प्रथमि िोगिो, िेव्हा िसे होण्यािी िीिी असिे.” हे ऐकल्यावर डॉन 
चक्व्झोट यानंी आपल्या खादं्यावरील अंगरखा सँकोच्या खादं्यावर घािला आचण आपण स्विेः उघडे राचहले. 
िो धभिय सेवक ऊबदार पाघंरूण घेऊन गाढ झोपी गेला. दुसरे चदवशी सकाळी सभयाने उठवीपयंि िो 
हालला नाही. 

 
सकाळी िे आपल्या प्रवासास चनघाले. िीन िास प्रवास केल्यावर एका खाणावळीि िे गेले. आिा 

खाणावळीि राहण्यािे डॉन चक्व्झोट यानंी ठरचवले. िे खंदक, िे बुरुज, िे लोखंडी दरवाजे आचण िे 
घालिा-काढिा येणारे पभल यानंी वढेलेल्या चकल्ल्याि आिा िे जाऊ इस्च्छि नव्हिे. कल्पनेच्या िराऱ्या 
मारण्यािी त्यानंा पभवी सवय होिी, पण आिा िी पार ढासळली होिी. त्यािे वणयन लौकरि चवस्िाराने केले 
जाईल. पचहल्या मजल्यावरील एका खोलीि त्यानंा जागा देण्याि आली होिी. त्या खोलीि उंिी उंिी 
पडदे नव्हिे, िर खेड्याि नेहमी चदसणाऱ्या रंगीि व खडबडीि फळ्या उभ्या केलेल्या होत्या. एका 
फळीवर रॉयच्या हेलेनिी कथा रंगचवलेली होिी. चििा पिी मेनेलॉस याच्यापासभन पॅचरसने चिला िोरून 
पळचवले होिे. पण कोणा दुष्ट चित्रकाराने िे सारे पुसभन टाकले होिे. दुसरे चित्र चडडो आचण एनीअस यािंी 
कथा सागंणारे होिे. िी युविी मनोऱ्याच्या मार्थयावर उिी होिी आचण आपल्या पळभन जाणाऱ्या पाहुण्याला 
एक कागद फडफडवभन दाखवीि होिी. िो पाहुणा समुद्रािील एका जहाजावर होिा. चिच्यापासभन त्वरेने 
दभर जाण्यासाठी त्याने सारी चशडे उिारली होिी. िेथे रंगचवलेल्या या दोन कथा पाहभन डॉन चक्व्झोट यानंी 
असे चवधान केले की, “हेलेनवर जी स्िी करण्याि आली, त्यामुळे िी मुळीि नाराज झाली नाही. उलट 
िी आपल्या चप्रयकराकडे वक्र दृष्टीने पहाि स्स्मि करीि होिी. संुदर चडडो आपले दुेःख आपल्या अश्रभंनी 
व्य्ि करीि होिी. िे अश्रभ पे्रक्षकानंा चदसाविे म्हणभन चित्रकाराने आक्रोडाच्या फळाएवढे िे मोठे काढले 
होिे. या दोन युविी सध्याच्या काळाि नाहीि हे केवढे दुदैव! अथवा त्याचं्या काळाि मी नव्हिो, हे माझे 
केवढे दुदैव! ! मी त्या माणसानंा िेटलो असिो आचण थाबंचवले असिे चन रॉय व काथेज या दोघािंाही 
चवनाश होऊ चदला नसिा. फार काय, एकट्या पॅचरसच्या मृत्यभने ही सारी दुेःखे टाळिा आली असिी.” 

 
सँको म्हणाला, “मी आपल्याला पैजेवर सागंिो की, ज्याचं्या कििीवर आपल्या आयुष्ट्यािी आचण 

कृत्यािंी कथा चिचत्रि केलेली आचण चिकटचवलेली नसेल, असे या देशाि एकही उपाहारगृह, खाणावळ, 
गुत्ता, ककवा न्हाव्यािे दुकान असणार नाही. आपण फार म्हािारे होण्याच्या आि हे घडभन येईल. पण माझी 
मनापासभन अशी इच्छा आहे की, ही चिते्र ज्या राडंलेकाने काढली असिील त्याच्यापेक्षा िागंल्या माणसाने 
आपली कथा चिचत्रि करावी.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, िुझे म्हणणे बरोबर आहे. ही चिते्र ज्या 
माणसाने काढली असिील, त्यािी कल्पना केली म्हणजे मला यभवडेािा चित्रकार ऑबयनेजािी आठवण 
होिे. िो चिते्र काढण्यास बसला आचण हे चित्र कशािे?’ असे त्याला कोणी चविारले, म्हणजे िो उत्तर देई, 
“माझ्या मनाि जी कल्पना उसळभन येिे, चििे हे चित्र. त्याने जर कोंबड्यािे चित्र काढले, िर िो 
त्यािेखाली चलहीि असे ‘हा कोंबडा आहे,’ नाही िर लोक िे चित्र कोल्ह्यािे समजावयािे. ज्याने ही चिते्र 
काढली ककवा चलचहली (दोहोंिा अथय एकि) अशाि माणसाने या नव्या डॉन चक्व्झोटिा इचिहास चलचहला 
असावा अन् िो नुकिाि बाहेर पडला असावा. आिा िो इचिहास सवयत्र िटकि आहे. जे जे म्हणभन मनाि 
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उिबंळभन येईल, िे िे स्वैरपणे चििारायिे ककवा चलहायिे असा त्यािा खा्या. काही वषांपभवी एका 
दरबाराि मॉचलयन नावािा कोणी कवी होिा. िो असाि होिा. त्याला कोणिेही प्रश्न चविारले िरी िो 
त्यािंी समय-स्फभ िय उत्तरे देई. एकाने चविारले, “डीएम् डी डो म्हणजे काय?” त्याला या माणसाने स्पॅचनश 
िाषेि अत्यंि उद्धटपणे उत्तर चदले, ‘डी डोंडे डीरे’ (ईश्वर कोण? िर सटरफटर). 

 
“पण आिा आपण आपल्या कामचगरीवर येऊ. आज रात्री आणखी फटके मारून घेणे िुला 

आवडेल काय? उघड्या जागेपेक्षा या ऊबदार घराि िी कामचगरी पार पाडणे िागंले नव्हे काय?” सँको 
म्हणाला, “अहो, उघड्या मदैानावर काय आचण बचंदस्ि घराि काय, फटके िे फटकेि! पण झाडाचं्या 
राईि बचंदस्ि असलेल्या, ऊबदार जागेि फटके मारून घेणे मला आवडेल. कारण, माझे झाडावर उदंड 
पे्रम आहे. मला वाटिे, झाडे मला नेहमी सोबि करीि असिाि आचण माझ्या दुेःखाि एक प्रकारिा बधुंिाव 
दाखवीि असिाि.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “आिा मी चविार केला िेव्हा मला असे वाटिे, िे काम आज 
रात्री व्हावयास नको. िल्या सँको, िुला पुनेः श्िी येण्यास आणखी काही काळ लागेल. आपण घरी 
जाईपयंि फ्ि चवश्राचंि घेऊ या. घरी पोिण्यास जास्िीि जास्ि दोन चदवसाहंभन अचधक काळ लागणार 
नाही.” सँकोने उत्तर चदले, “महाराजाचं्या मजीप्रमाणेि होऊ दे. पण जर मला माझ्या इच्छेप्रमाणे वागिा 
येि असेल, िर हे काम येथेि शवेटास नेणे उत्तम. कारण आिा माझा हाि त्या कामाला सरावलेला आहे. 
आचण माझे र्ि उसळि आहे. लोखंड िापले आहे, िोंवरि त्याच्यावर घाव घालणे िागंले. चवलंबाि 
धोका असिो. नदीिे पाणी चनघभन जाण्यािे आि पाणिक्कीिभन पीठ दळभन घेणे िागंले. चमळि आहे िोपयंि 
घ्याव.े झुडुपािल्या दोन पक्ष्यापेंक्षा हािािील एक पक्षी िागंला.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िल्या सँको, 
देवाशपथ िुझ्या म्हणी पुरे कर. पभवीप्रमाणे खरे असेल, िे िभ सरळ सागंि जा, म्हणजे मी िुझे सारे ऐकेन. 
इिर माणसाप्रमाणे िुला सरळ बोलिा येि नाही काय? वळणावळणाने कंटाळवाणे बोलणे िभ टाकभ न दे. हे 
मी िुला चकिी िरी वळेा साचंगिले नाही काय? मी काय सागंिो िे नीट ऐक. त्यामुळे िुझे कल्याण होईल 
अशी मला खात्री वाटिे.” सँकोने उत्तर चदले, “माझी िी एक दुदैवी लकब आहे. एखादी म्हण 
घािल्याचशवाय मी िार शब्दही बोलभ  शकि नाही. मुद्याला धरून असणारी म्हण मी आपल्याला नेहमी 
ऐकवीि असिो. ही माझी खोड मी श्य िर दुरुस्ि करीन.” अशा प्रकारे या वळेेपुरिे त्यािें संिाषण 
समाप्ि झाले. 

 
⊡ ⊡ 
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प्रकरि ७२ 
 

डॉन णिक्झोट आणि सँको घरी कसे पोचले? 
 
त्या खानावळीि डॉन चक्व्झोट व सँको सवय चदवसिर, रात्र केव्हा येिे, यािी वाट पहाि राचहले–

एकाला मोकळ्या मदैानाि आपल्या प्रायचित्तािा शवेट करण्यािी संधी साधावयािी होिी, िर दुसऱ्याला िे 
प्रायचिि पुरेपभर पार पडले िे पहावयािे होिे. त्याचं्या इच्छेिी पभियिा होण्यासाठी ही प्राथचमक गोष्ट होणे 
अवश्य होिे. 

 
मध्यंिरी िीन-िार सेवकासंह एक गृहस्थ त्या खाणावळीजवळ घोड्यावरून आला. त्याचं्यापैकी 

एक सेवक दुसऱ्याला डॉन ॲल्व्हॅरो टाफे म्हणभन संबोधीि होिा. िो त्यािा धनी असावा असे चदसले. िो 
सेवक म्हणाला, “चदवसािा ऊष्ट्मा चनघभन जाईपययन्ि महाराजानंी येथे थाबंणे िागंले. हे घर थंड व स्वच्छ 
आहे असे माझे मि आहे.” टाफेिे नाव ऐकभ न डॉन चक्व्झोट आपल्या सेवकाकडे लगेि वळभन म्हणाले, 
“सँको, माझ्या इचिहासािा िो कस्ल्पि दुसरा खंड िाळभन पहािाना मला डॉन ॲल्व्हॅरो टाफे हे नाव 
ओझरिे पाचहल्यािे आठविे. त्याि माझी फारशी िभक नसावी.” सँको म्हणाला, “िसे होणे चजिके श्य, 
चििकेि अश्यही आहे. पण आधी त्याला खाली उिरू द्या. मग आपण त्याला त्यासंबधंी प्रश्न चविारू.” 

 
िो गृहस्थ घोड्यावरून उिरला. घरधचनणीने त्याला िळमजल्यावरील खोलीि नेले. िी खोली 

डॉन चक्व्झोट याचं्या दालनासमोर होिी. त्या खोलीि िशाि िऱ्हेिी ओबड-धोबड चिते्र काढलेली होिी. 
गारवा यावा म्हणभन त्या पाहुण्याने आपल्या अंगावरील कपडे काढले आचण त्या घराला वळसा 
घालण्यासाठी िो पडवीवर आला. पडवी प्रशस्ि आचण हवशेीर होिी. िेथे त्याला डॉन चक्व्झोट आढळले. 
त्यानंा उदे्दशभन िो म्हणाला, “महाराज, आपण कोणीकडे िालला आहा?” डॉन चक्व्झोटनी उत्तर चदले, 
“जवळच्याि खेड्याकडे. िी माझी जन्मिभमी आहे. महाराज, आपण कोणीकडे चनघाला आहा?” चशलेदार 
म्हणाला, “ग्रँनॅडाकडे, महाराज, िेथे माझा जन्म झाला.” डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “चकिी सुरेख आहे िो 
देश! आपले नाव सागंण्यािा अनुग्रह आपण कराल काय? महाराज, आपली माचहिी माझ्या कायाला 
इिकी महत्त्वािी असेल असे मला वाटिे की, त्यािे वणयन मी करू शकि नाही.” त्या गृहस्थाने उत्तर चदले, 
“लोक मला डॉन अल्व्हॅरो टाफे म्हणिाि.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “मग हे चनर्मववाद आहे की, एका नव्या 
गं्रथकाराने अलीकडेि प्रचसद्ध केलेल्या, ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोटच्या इचिहासाच्या चद्विीय खंडाि 
ज्यािे नाव आले आहे िे डॉन अव्ल्हॅरो टाफे आपणि आहा.” चशलेदाराने उत्तर चदले, “होय, िोि मी 
माणभस. आचण त्या पुस्िकािा प्रमुख नायक असलेला डॉन चक्व्झोट हा माझ्या चनकट पचरियािा होिा. 
त्याला त्याच्या घरािभन बाहेर फभ स लावभन नेणारा मीि. मी जर त्यािे मन वळचवले नसिे आचण माझ्या 
संगिीि घेिले नसिे, िर त्याला सँरॅगोस्सा येथील सामने कधीि पहावयास चमळाले नसिे. खरोखर 
त्याच्या सवय चमत्रामंध्ये मीि सवोत्तम चमत्र ठरलो. मी त्यािी अनन्यसाधारण सेवा केली. मी जर त्याच्या 
पाठीशी उिा राचहलो नसिो, िर त्याच्या असह्य उमयटपणामुळे त्याला लाचजरवाणी चशक्षा िोगावी लागली 
असिी.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “पण महाराज, मला एक गोष्ट कृपा करून सागंा. िुमच्या त्या डॉन 
चक्व्झोटसारखा मी थोडा िरी चदसिो काय?” दुसऱ्याने उत्तर चदले, “छेेः छेेः महाराज, जगािील 
कोणत्याही माणसापेक्षा आपण त्यािेपासभन उत्यंि दभर आहा.” चशलेदारजींनी चविारले, “सँको पँझा 
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नावािा त्यािंा कोणी सेवक होिा काय?” डॉन ॲल्व्हॅरो म्हणाला, “होय, होय, पण त्यािे बाबिीि मी पार 
फसलो. लोक म्हणि की, िो हुजऱ्या मोठा चवनोदी, गंमत्या प्राणी आहे, पण मला िो मोठा ठोंब्या वाटला.” 
सँको म्हणाला, “मलाही िसेि वाटले. मस्करी करणे ककवा गमिीच्या गोष्टी बोलणे हे प्रत्येकाला श्य 
नसिे. िुम्ही ज्या सँकोचवषयी बोलिा िो लुच्चा, लबाड, बदनाम, िोर ककवा िऱ्हेवाईक मभखय असला पाचहजे 
असे मी खात्रीने सागंिो. कारण खरा सँको िो मीि आहे. गंमत्याबढाईखोर सेवक िो मीि आहे. 
माझ्याजवळ थट्टामस्करीिा खचजना नेहमी िरपभर िरलेला असिो. त्यामुळे मी मभर्मिमंि गािंीयाला 
हसावयास लावीन. या माझ्या बोलण्यावर आपला चवश्वास बसि नसेल, िर माझी परीक्षा घ्या-बारा मचहने 
माझ्या संगिीि रहा. म्हणजे क्षणोक्षणी माझ्या िोंडभन चवनोदािा आचण कोट्यािंा चकिी पाऊस पडिो हे 
िुम्हाला कळेल. मी प्रत्येक माणसाला पुनेःपुनेः खळखळभन हसावयास लाविो. पण िसे करण्यािा माझा 
उदे्दश नसिो. असल्यास, मला फाशी द्या. आिा ला मािंा येथील खऱ्या डॉन चक्व्झोटचवषयी सागंायिे िर, 
िो येथे आपल्यासमोर आहे. कट्टा, चवयाि, शभर, शहाणा, पे्रमळ असा ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट हा 
अन्यायािा कृिािं काळ, दुष्टािंा शासनकिा, अनाथािंा नाथ, चवधवािंा आधार, िरुणींिा व कुमाचरकािंा 
संहारकिा (‘संिाळकिा’ असे सँकोला म्हणायिे आहे.) आहे. टोबोसोिी अचद्विीय डल्सीचनया हीि ज्यािी 
एकमेव चप्रय हृदय-स्वाचमनी आहे, असा िो येथे आहे-आचण त्यािा सेवक हा मी येथे आहे. आम्हा 
दोघाचशवाय बाकीिे सारे डॉन चक्व्झोट आचण सारे सँको पँझा हे िोिया आहेि-थापाड्ये आहेि.” 

 
डॉन ॲल्व्हॅरो म्हणाला, “सेंट जॅगोच्या समशरेीिी शपथ घेऊन, हे िल्या चमत्रा, मी िुझ्यावर 

चवश्वास ठेविो. आिाि िभ जे काही थोडे शब्द उच्चारलेस त्यामंध्ये, आिापयंि दुसऱ्याकडभन मी ऐकलेल्या 
साऱ्या चवनोदापेक्षा, अचधक चवनोद िरलेला आहे. त्या ठोंब्या माणसाच्या पोटाि त्यािी सारी अक्कल 
िरलेली आहे असे चदसि होिे. आपले पोट िरण्याचशवाय दुसरा काही चवनोद त्याला माहीिि नव्हिा. 
चवनोद कळण्याला िो हरामखोर पात्रि नव्हिा. डॉन चक्व्झोटसारया िल्या माणसािा छळ करणारे 
माचंत्रक असिाि यावर माझा चवश्वास आहे. माझाही छळ करण्यासाठी त्यानंी एका दुष्ट माणसाला पाठचवले 
होिे. या सवय प्रकरणािा अथय काय, हे मला सागंिा येि नाही, हे मी शपथ घेऊन सागंिो. टोलेडो येथे 
पोपच्या प्रचिचनधीिे घरी एका शस्त्रचक्रयाचवशारद डॉ्टराच्या हािी मी एका डॉन चक्व्झोटला सोडभन आलो. 
पण त्याच्याहभन अगदी चिन्न असलेला दुसरा डॉन चक्व्झोट येथे उगवला आहे.” आमिे चशलेदारजी 
म्हणाले, “मी िागंला आहे असे प्रचिजे्ञवर सागंभ शकि नाही, पण मी वाईट नाही एवढे सागंण्यािे धाडस 
करिो. आचण त्यािा पुरावा म्हणभन मी हे खात्रीपभवयक सागंिो की, माझ्या उभ्या आयुष्ट्याि मी सरॅॅगोसा शहर 
कधीही पाचहलेले नाही. त्या शहरापासभन मी इिका दभर आहे की, माझे नाव बळकावणारा माणभस त्या 
सामन्याि दाखल झालेला आहे हे कळिाि मी त्या सामन्याजवळ जाण्यािे नाकारले. िो िोिया आहे अशी 
जगािी खात्री पटचवण्यािा मी चनिय केला. मी माझा मोहरा बासेलोनाकडे वळचवला. सभ्यिेिे माहेरघर, 
पाहुण्यािें िीथयके्षत्र, दुेःचखिािें आश्रयस्थान, शभर पुरुषािें मािृगृह, घायाळािें संजीवन, सन्मतै्रीिे 
चनवासस्थान आचण सौंदयय व पचरसर या बाबिीि सवय जगािील अग्रगण्य नगर िे आहे. चिकडे जािाना 
माझ्यावर काही अचरष्टे कोसळली असली, िरी त्यामुळे माझा मनोचनग्रह वाढला आचण िे शहर आपण 
पाचहले या चविाराने माझे दुेःख हलके झाले यािा मला आनंद वाटिो. अहो डॉन ॲल्व्हॅरो, कीिीने जो 
चविभचषि झालेला आहे िो ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट मी आहे. माझे नाव बळकावणारा आचण माझ्या 
संकल्पािंा मान स्विेःकडे चहरावभन घेणारा िो नीि माणभस खरा डॉन चक्व्झोट नव्हे. महाराज, आपण सभ्य 
गृहस्थ आहा. िेव्हा या गावािील मचॅजस्रेटपुढे आपण माझ्या विीने एक कैचफयि देण्यािी कृपा कराल 
अशी मला आशा आहे. िी म्हणजे आपण आपल्या साऱ्या आयुष्ट्याि या चदवसापयंि, मला कधीही पाचहलेले 
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नाही आचण दुसऱ्या खंडाि उल्लेचखलेला डॉन चक्व्झोट मी नाही. िसेि आपल्याला पभवी माहीि असलेला 
माणभस हा माझा सेवक सँको पँझा नाही.” 

 
डॉन ॲल्व्हॅरो म्हणाला, “अगदी मनापासभन मी हे करीन. एकाि वेळी दोन डॉन चक्व्झोट आचण 

दोन सँको पँझा-नावाने सारखे पण वियनाि चिन्न पाहभन मी बरािसा गोंधळभन गेलो आहे. यावरून काय 
समजाव ेहे मला कळि नाही. मी जे पाचहले िे पाचहले नाही आचण माझ्या बाबिीि जे घडले िे घडले नाही 
असे मानण्याकडे माझा कल होि आहे.” सँको म्हणाला, “वा, वा! खात्रीने हा काही िरी दुष्टपणािा खेळ 
असला पाचहजे. टोबोसोिी लेडी डल्सीचनया चहच्यावर जे िेटभक झाले िेि िुमच्यावरही झालेले चदसिे. 
माझ्या पोटाच्या मागच्या बाजभवर मी िीन हजार आचण वर काही फटके मारून घेिल्यामुळे जशी डल्सीचनया 
जादभमु्ि झाली, िसेि आपण होणार असाल िर, मी आपली सेवा मनोिाव ेकरण्यास ियार आहे. चवशषे 
म्हणजे त्यासाठी आपल्याला पैिाही खिय येणार नाही.” डॉन ॲल्व्हॅरो म्हणाला, “त्या फट्यािंा अथय 
काय, हे मला कळि नाही.” सँको म्हणाला, “िी एक कहाणीि आहे. पण एका चमचनटािी सभिना चमळिाि 
िी सागंिा येणार नाही. कारण िी लाबंलिक आहे. पण सहप्रवाशी होण्यािे आपले िाग्य असेल िर 
आपल्याला याचवषयी अचधक ऐकण्यािी संधी चमळेल.” 

 
जेवणािी वळे झाली. डॉन चक्व्झोट आचण डॉन ॲल्व्हॅरो एकत्र जेवले. त्या गाविा मेयर ककवा 

बेचलफ एका सरकारी अचधकाऱ्याबरोबर त्या खानावळीि आला. डॉन चक्व्झोट यानंी त्याच्याजवळ अशी 
इच्छा प्रदर्मशि केली की, “येथे उपस्स्थि असलेले डॉन ॲल्व्हॅरो टाफे हे एक कैचफयि देण्यास ियार आहे, 
िी आपण घ्यावी. िी अशी येथे हजर असलेले डॉन चक्व्झोट यािंी मला पभवी काहीि माचहिी नव्हिी. 
टोडेचफलास येथील नागचरक ॲव्हेलॅनेडी याने चलचहलेल्या “ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोटिा दुसरा 
खंड.” या नावाच्या छापील इचिहासाि ज्यािा उल्लेख केलेला मी पाचहला आहे, िे डॉन चक्व्झोट हे 
नव्हेि.” साराशं, त्या अचधकाऱ्याने कबुलीजबाबािा ि्िा काढला आचण िो िरला. डॉन चक्व्झोट व सँको 
याचं्या सवय हेिभंना धरून माचहिी िरण्याि आली. त्यामुळे िे दोघे फारि खभष झाले. दोन डॉन चक्व्झोट व 
दोन सँकोयामंधील वरकरणी िेद स्पष्ट करण्यास त्यािें बोलणे आचण वागणे जणभ काही पुरेसे नव्हिे, 
म्हणभनि िो ि्िा िरला गेला. 

 
त्यानंिर डॉन ॲलव्हॅरो व डॉन चक्व्झोट यानंी एकमेकानंा खभप धन्यवाद चदले आचण एकमेकािंी 

सेवा करण्यािी पुष्ट्कळ आश्वासनेही चदली. ला मािंा येथील आमिे चशलेदारजी त्यावळेी इि्या िािुयाने 
वागले की, आपली काही िभक झाली, अशी डॉन ॲलव्हॅरो यािी खात्री पटली. ‘येथे काही िरी जादभटोणा 
असला पाचहजे आचण म्हणभनि एकाि नावािे आचण एकाि व्यवसायािे पण अत्यंि चिन्न असलेले, दोन 
चशलेदार व दोन सेवक आपल्याला िेटले.” असे त्याच्या मनाि आले. 

 
संध्याकाळी त्यानंी िेथभन प्रयाण केले. शहरापासभन मलैिर दभर गेल्यावर, रस्त्याला दोन फाटे 

फुटले–एक डॉन चक्व्झोटच्या घरी जाणारा आचण दुसरा डॉन ॲल्व्हॅरो याला इष्ट स्थानी पोहोिचवणारा. 
िेवढ्या अल्पावधीि डॉन चक्व्झोट यानंी त्याला आपल्या परािवािी कहाणी साचंगिली आचण 
डल्सीचनयावरील जादभ व चिच्यावरील मर्मलनने साचंगिलेला िोडगा–हेही त्यानी त्याला साचंगिले. डॉन 
ॲल्व्हॅरोला ही सारी माचहिी नवी व नवलाईिी होिी. त्याने डॉन चक्व्झोट आचण सँको यानंा आकलगन चदले 
आचण त्यानंा त्याचं्या वाटेवर सोडभन िो आपल्या वाटेने गेला. 
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डॉन चक्व्झोट यानंी िी रात्र वृक्षराजीमध्ये घालचवली. सँकोला आपली चशक्षा पभणय करण्यािी योग्य 
संधी द्यावी हा त्यािंा हेिु. त्या धभिय व लबाड माणसाने आदल्या रात्रीप्रमाणेि आपली चशक्षा िोगली. 
झाडाचं्या सालींनी फटके खाल्ले. सँकोने आपल्या पाठीिी इिकी काळजी घेिली की, चिच्यावर एखादी 
माशीसुद्धा चवनासायास चवश्रािंी घेि राचहली असिी. 

 
िे सारे होि असिाना त्यािा भ्रािं मालि काटेकोरपणे फट्यािंी मोजदाद करीि होिा. आदल्या 

रात्रीिे फटके जमेस धरले असिा एकभ ण फट्यािंी संया िीन हजार एकोणिीस झाली. हा मानवी यज्ञ 
पाहण्यासाठी सभयय नेहमीपेक्षा अचधक त्वरेने उदय पावला आचण त्यानंा आपला प्रवास पुढे िालचवण्यासाठी 
त्याने प्रकाश पाडला. प्रवास करीि असिाना िे डॉन ॲल्व्हँरोच्या िुकीिी आचण आपल्या शहाणपणािी 
सचवस्िर ििा करीि होिे. मचॅजस्रेटपुढे आपण संपभणय आचण अचधकृि असे प्रमाणपत्र ियार करून घेिले 
हा त्यािंा शहाणपणा. 

 
िो सवय चदवस आचण पुढील सवय रात्र त्यािंा प्रवास िालभ  होिा. त्याि सागंण्यासारखे काही घडले 

नाही. फ्ि त्या रात्री सँकोने आपल्या फट्याचं्या कामचगरीला शवेटिा हाि घािला आचण त्यामुळे डॉन 
चक्व्झोट यानंा अवणयनीय आनंद झाला. आिा आपली लेडी डल्सीचनया जादभमु्ि अवस्थेि आपल्याला 
चदसेल या आशनेे िे येणाऱ्या चदवसािी वाट अत्यंि उत्सुकिेने पाहाि होिे. िे ज्या रस्त्याने गेले, त्या सवय 
रस्त्यावर, जी जी स्त्री त्यानंा चदसली िी टोबोसोिी डल्सीचनया आहे की नाही हे पहाण्यासाठी िे त्या प्रत्येक 
स्त्रीकडे गेले. मर्मलनच्या विनावर िे इिके ठामपणे चवसंबभन होिे की, िसे होईल याचवषयी त्यानंा काडीमात्र 
शकंा नव्हिी. 

 
अशा आशानंी आचण कल्पनानंी त्यािें मन पभणयपणे िारले गेले असिाना िे एका टेकडीच्या मार्थयावर 

गेले. िेथभन त्यािें खेडे चदसि होिे िे दृश्य पाहभन सँकोला आपल्या नेत्रािें पारणे चफटले असे वाटले. 
िटकन गुडघे टेकभ न िो ओरडला, “फार फार काळपयंि मी ज्यािी वाट पाचहली िे हे माझे घर! अरे घरा, 
आपले डोळे उघड आचण िुझ्याकडे परि आलेल्या िुझ्या बाळाला-सँको पँझाला-पहा, िो पैशाने नसला 
िरी फट्यानंी पुरिा लादलेला आहे. आपले बाहु पसर आचण आपला मुलगा डॉन चक्व्झोट यािेही 
स्वागि कर. दुसऱ्या लोकािंा त्याला वाईट अनुिव आला असला िरी त्याने स्विेःिा उद्धार केला आहे. 
कोणीही इच्छा करावी अशा प्रकारिा त्यािा हा चवजय आहे. िसे त्याने स्विेःि म्हटले आहे. मला खभप 
फटके खावे लागले असले िरी त्या सौद्याि मी माझे सवयस्व गमावले नाही. फटके खाऊन काही पैसा मी 
माझ्या चखशाि आणला आहे.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “पुरे कर िुझा आगाऊपणा. आिा आपण आपल्या 
जन्मिभचममध्ये सभ्य प्रकारे प्रवशे करू या. िेथे आपण आपली कल्पनाश्िी स्वैर सोडभन आपल्या संकस्ल्पि 
जीवनािा नकाशा आखभ या.” असे म्हणभन िे दोघे टेकडीखाली आले आचण थेट आपल्या खेड्याकडे गेले. 
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प्रकरि ७३ 
 

डॉन णिक्झोट आपल्या िेड्यात प्रवेि करीत असताना 
घडलेले अिुभ अपघात. त्याचप्रमािे या सांस्मरिीय 
इणतहासाला भूषणविारे आणि णविद करिारे दुसरे 

काही व्यवहार 
 
चसड् हॅमेट सागंिाि–िे दोघे जेव्हा खेड्याि प्रवशे करीि होिे, िेव्हा शजेारच्या शिेाि िाडंणारी 

दोन लहान मुले डॉन चक्व्झोट यानंा चदसली. त्यांपैकी एक मुलगा दुसऱ्यास म्हणि होिा, “त्याबद्दल िभ 
आपल्या डो्याला शीण देऊ नकोस. िुझ्या शरीराि प्राण आहे िोपययन्ि िी िुला कधीि चदसणार नाही.” 
हे ऐकभ न डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “सँको, या मुलािे शब्द ऐकलेस-’िुझ्या शरीराि प्राण आहे िोपययन्ि िी 
िुला कधीि चदसणार नाही.-’ “ सँकोने उत्तर चदले, “असेल, िो मुलगा िसे म्हणाला असेल. पण त्यािा 
आपल्याशी काय संबंध?” डॉन चक्व्झोटनी उत्तर चदले, “का नाही? माझ्या बाबिीि िे शब्द लागभ केले, िर 
त्यािंा स्वच्छ अथय असा होिो की, माझी डल्सीचनया मला कधीि चदसणार नाही. हे िुझ्या लक्षाि येि नाही 
काय?” सँको पुनेः उत्तर देण्याच्या ियारीि होिा, पण एका सशािा पाठलाग करणाऱ्या चशकारी 
माणसाचं्या व कुत्र्याच्या जोराच्या ओरडण्याने त्याच्या बोलण्याि अडथळा आला. िो ससा घाबरून 
एकसारखा इकडे-चिकडे धावि होिा आचण शवेटी िेथे येऊन िो डॅपलच्या पायामंध्ये आश्रयासाठी बसला. 
िटकन् सँकोने त्याला चवनासायास पकडले आचण डॉन चक्व्झोट यानंा िो नजराणा अपयण केला. पण 
त्यावर चखन्न नजर टाकभ न त्यानंी िो नजराणा घेण्यािे नाकारले आचण िे मोठ्याने ओरडले, “अपशकुन! 
अपशकुन! ससा पळिो आहे, चशकारी-कुत्री त्यािा पाठलाग करीि आहे आचण डल्सीचनया कोठे चदसि 
नाही.” सँको म्हणाला, “िुम्ही एक चवचित्रि माणभस आहा. हा चबिारा ससा म्हणजे डल्सीचनया आहे, त्यािा 
पाठलाग करणारी चशकारी कुत्री ही जादभगारािंी कुत्री आहेि आचण त्या जादभगारानंी डल्सीचनयािे रूपािंर 
खेडवळ िरुणीि केले आहे, असे आपण का समजभ नये? ससा पळि आहे, मी त्यािी शपेटी पकडीि आहे 
आचण आपल्या हािी हा िागंला संुदर-िक्कम प्राणी देि आहे. आिा िो िुमच्याजवळ आहे िर त्यािे कौिुक 
करा. या सवय प्रकरणाि मला काही अपाय ककवा दुदैव चदसि नाही हे मी खात्रीने सागंिो.” 

 
यावळेेपययन्ि िी िाडंणारी दोन मुले ससा पहाण्यासाठी िेथे आली. सँकोने त्यानंा त्याचं्या िाडंणािे 

कारण चविारले. ज्याने िे अिद्र शब्द उच्चारले होिे, त्या मुलाने उत्तर चदले, “या माझ्या खेळगड्यापासभन 
मी रािचकड्यािंा एक लहानसा कपजरा चहसकावभन घेिला होिा. िो िो मला परि देि नाही.” िेव्हा सँकोने 
आपल्या चखशाि हाि घािला आचण त्याच्या कपजऱ्यािी ककमि म्हणभन त्या मुलाला िीन पेकनगिे नाणे चदले. 
डॉन चक्व्झोट यानंा िो कपजरा देऊन सँको म्हणाला, “पहा, महाराज, दुदैवािी सारी लक्षणे फोल ठरली 
आहेि. िे रािचकडे िुमच्याि हािाि आहेि. मी जरी रेम्याडो्या असलो िरी हे खात्रीने सांगिो की, या 
चकड्यािें महत्त्व आपल्याला नािाळाि पडणाऱ्या पावसापेक्षा मुळीि अचधक नाही. अशा मभखयपणाच्या 
गोष्टींकडे लक्ष देऊ नका, असा उपदेश आमच्या परगण्यािील पाद्री साऱ्या चविारी कॅथॉचलकानंा करीि 
असिाना मी ऐकले आहे. त्याि मी काही िुकीने ऐकले नाही. चप्रय धनीसाहेब, खुद्द आपणही असेि 
सागंिाना मी ऐकले आहे की, िचवष्ट्याच्या मभखयपणाच्या गोष्टी ऐकभ न आपली डोकी चशणचवणारे सारे चििन 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

पुरेपुर वडेे असिाि.-वडे्यापेक्षा िे थोडेही िागंले ककवा वाईट नसिाि. म्हणभन आिा आपण या साऱ्या गोष्टी 
होत्या िशाि ठेवभन, श्य चिि्या जलदीने घरी जाऊ या.” 

 
यावळेी िे चशकारी िेथे आले आचण आपली चशकार मागभ लागले. डॉन चक्व्झोट यानंी त्यािंा ससा 

त्यानंा चदला. नंिर हे दोघे चनघाले. गावाि चशरिाि त्यानंा चदसले की, शजेारच्या लहानसा पटागंणाि 
पाद्री व पचंडि कॅरॅस्को प्राथयना करीि आहेि. (याि वेळी जािा जािा हे साचंगिले पाचहजे की, सँको पँझाने 
ज्वालािंी चिते्र असलेला जो अंगरखा आपल्या अंगावर होिा, िो त्याने आपल्या डॅपलच्या पाठीवर टाकला 
होिा.) ज्या चदवशी रात्री आस्ल्टचसडोरा थडग्यािभन उठली, त्यावळेी ड्यभकच्या घरी त्याने िो अंगरखा 
घािला होिा. त्यािप्रमाणे चिि्याि समंजसपणाने त्याने त्या गाढवाच्या डो्यावर पाद्र्यािी टोपी घािली 
होिी. त्यामुळे त्या गाढवािे रूप इिके चवचित्र आचण िमत्काचरक चदसि होिे की, आिापयंि कोणिेही 
ििुष्ट्पाद गाढव अशा वैिवाने नटले नसेल, असे म्हणिा येईल. 

 
आपल्या जुन्या चमत्रानंा पाद्री व पचंडि यानंी िटकन ओळखले आचण डॉन चक्व्झोट यािें बाहु 

पसरून स्वागि करण्यासाठी िे धावि गेले. डॉन चक्व्झोट घोड्यावरून खाली उिरले आचण त्यानंा त्यानंी 
चमठी मारली. मुले काय? िीक्ष्ण नजरेिी असिाि आचण त्याचं्या नजरेिभन काहीही सुटि नाही. टोपी 
घािलेले गाढव पहािाि िी िेथे धावि गेली आचण घोळका करून उिी राचहली. िी एकमेकानंा म्हणभ 
लागली, “चिकडे पहा गड्यानंो, गफॅर सँको पँझािे गाढव एखाद्या िरुणीप्रमाणे संुदर चदसि आहे! डॉन 
चक्व्झोटिे घोडे पभवीपेक्षा कृश झाले आहे.” असे म्हणभन िी मुले त्याचं्यािोविी चफरू लागली आचण 
आरोळ्या ठोकभ  लागली. साऱ्या गाविर िी त्याचं्याबरोबर होिी. हे दोन पराक्रमी वीर, पाद्री व पचंडि 
याचं्यासह, डॉन चक्व्झोट याचं्या घराकडे िालले. घरी पोहोििाि त्याचं्या घरधचनणीने आचण पुिणीने 
त्यािें स्वागि केले. त्याचं्या आगमनािी वािा त्यानंा पभवीि कळली होिी. सँकोिी बायको, टेरेसा पँझा, िी 
बािमी कळिाि अध्या-उघड्या वशेाि आचण आपले केस कानावर िरुिरुि असिाना, आपल्या नवऱ्याला 
िेटण्यासाठी िेथे धावि आली. येिाना चिने आपली मुलगी सँचकका चहला हािाने धरून फरफटि आणले. 
असे फरफटि जाणे त्या मुलीला आवडले नाही. आपला नवरा राज्यपालाच्या वैिवाि ककचिि उणा 
असलेला पाहभन टेरेसा म्हणाली, “कारिारी, यािा अथय काय? जणु काही सारा प्रवास िुम्ही पायी केला 
आहे, आचण त्यामुळे िुमिे पाय थकले आहेि असे चदसि आहे. राज्यपालाऐवजी एखाद्या कहस्त्र माश्यासारखे 
िुम्ही आला आहा.” सँको म्हणाला, “िभप! टेरेसा, जे जे िकाकिे िे सारे सोने नसिे आचण जो जो माणभस 
जन्मास येिो, त्याच्या िोडाि िादंीिा िमिा नसिो. प्रथम आपण घरी जाऊ या. नंिर मी िुला अजब गोष्टी 
सागेंन. मुद्यािी गोष्ट मी आणली आहे. अगे जुन्या मैचत्रणी, मी पैसा आणला आहे-कोणावरही अन्याय न 
करिा, मी िो प्रामाचणकपणे चमळचवलेला आहे.” टेरेसा उद गारली, “अरे जुन्या सोबत्या, िभ पैका आणला 
आहेस? िेवढे मला पुरेसे आहे! िल्या-बुऱ्या कोणत्याही मागाने िो िभ चमळचवला असलास िरी मला त्यािी 
पवा नाही. िुझ्यापेक्षा िागंल्या लोकानंी यापभवी असेि केले आहे.”याि वळेी सँचकका आपल्या बापाला 
चबलगली व बोलली, “माझ्यासाठी काय आणले आहे? मे मचहन्याि फुले दवकबदभंिी जशी वाट पहािाि, 
िशी मी िुमिी वाट पहाि होिे.” मग सँको आपल्या झोपडीकडे चनघाला. एका बाजभस त्याने डॅपलला 
लगाम धरून पुढे िालचवले होिे. िर दुसऱ्या बाजभस त्याच्या बायकोने त्याच्या हािाि हाि घािला होिा. 
त्यािी मुलगी त्याच्या पायजम्याच्या कमरपट्ट्ट्याला चिकटली होिी. डॉन चक्व्झोट यानंा त्याचं्या घरी 
सँकोने सोडले. पुिणी व घरधनीण या त्यािंी काळजी घेऊ लागल्या आचण पाद्री वा पचंडि त्याचं्या सोबिीस 
राचहले. 
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याि क्षणी डॉन चक्व्झोट यानंी त्या दोघानंा एका बाजभस नेले आचण आपल्या परािवािा संचक्षप्ि 
वृत्तािं, रचिमात्र उणा न करिा, चनवदेन केला आचण म्हटले, “आपल्या गावी मला एक वषयिर डाबंभन 
पडण्यािे बंधन आहे आचण खऱ्या चशलेदाराप्रमाणे िे बंधन काटेकोरपणे पाळण्यािे मी ठरचवले आहे. िो 
काळ धनगरािी सालस कामे करण्याि घालचवण्यािा माझा इरादा आहे. म्हणभन मी धनगरी जीवनास 
ित्काळ सुरुवाि करणार आहे. मग मी प्रणयरम्य कल्पनामंध्ये रमभन रानावनाि रममाण होईन. िुमिे एखादे 
मोठ्या महत्त्वािे काम आड येणार नसेल िर िुम्ही माझ्या संगिीि राहण्यािी कृपा करावी. मी िुम्हाला 
इि्या मेंढ्या देईन की, त्यामुळे मेंढपाळािा धंदा करण्याच्या ह्क्क्कास िुम्ही पात्र व्हाल. एका प्रकारे मी 
िुम्हाला या उद्योगासाठी लायक बनचवले आहे. साऱ्या जगाि सापडणार नाहीि अशी धनगरी नाव े मी 
िुम्हाला चदलेली आहेि.” िी नावे जाणण्यािी पाद्र्याने इच्छा व्य्ि केली. िेव्हा डॉन चक्व्झोट यानंी 
त्याला साचंगिले, “मी स्विेःला चक्व्झोचटस धनगर म्हणवभन घेईन, पचंडिाने कॅरॅस्कोन् धनगर म्हणवभन 
घ्याव,े पाद्र्याने कुचरॲम्ब्रो मेंढपाळ आचण सँको पँझाने पॅस्न्सनो धनगर म्हणवभन घ्याव.े” 

 
त्याचं्या वडेेपणािी ही नवी लहर पाहभन िे आियाने स्स्िचमि झाले. पण यामुळे िे घरी राहिील 

आचण वषयिराि चशलेदारीिे वडे त्याचं्या डो्यािभन चनघभन जाईल अशी आशा त्यानंा वाटभ  लागली. म्हणभन 
त्याचं्या धनगरी वडेाि िे सामील झाले आचण त्याचं्या योजनेिी प्रशसंा करून त्याि आपण सहिागी 
होण्यािे त्यानंी मोकळ्या मनाने मान्य केले. समॅ्सन कॅरॅस्को म्हणाला, “आपण कल्पनािीि आनंदी जीवन 
घालवभ. कारण िुम्हा सवांना माहीिि आहे की, मी एक अत्यंि सुप्रचसद्ध कवी आहे. म्हणभन मी िेथे चवपुल 
जानपदगीिे चलहीन. आपण दऱ्या–खोऱ्यािभन संिार करीि असिाना, प्रसंग येईल िेव्हा आपली करमणभक 
करण्यासाठी मी उच्च स्वराने काव्य-गायनही करीन; पण सभ्य गृहस्थहो, आपण एक गोष्ट चवसरिा कामा 
नये. िी म्हणजे आपण आपल्या गीिामंध्ये ज्या धनगर-कन्येिा गौरव करणार असभ, चििे नाव आपण आधी 
नक्की करणे अत्यंि अवश्य आहे. िसेि पे्रचमक धनगराचं्याप्रमाणे अशा धनगर-कन्यािंी नाव ेप्रत्येक वृक्षावर 
(मग त्यािंी साल चकिीही कठीण असो) आपण कोरली-खोदली पाचहजेि, हे चवसरिा कामा नये.” 

 
डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर चदले, “िुमच्या म्हणण्याि पुष्ट्कळ िर्थय आहे. मात्र कोणा काल्पचनक 

धनगर-कन्येिे नाव शोधण्यािी िसदी मी घेण्यािी गरज नाही. टोबोसोिी अचद्विीय डल्सीचनया चहने मला 
केव्हाि बचंदवान केलेले आहे. िी या झऱ्यािील अप्सरा आहे, या कुरणािें िभषण आहे, सौंदयािा फुलोरा 
आहे, शोिेिा िुरा आहे-थोड्याि म्हणजे, अचिशयो्िीने बोलणारा माणभस जी जी प्रशसंा करू शकेल, 
चिला िी पात्र आहे.” पाद्री म्हणाला, “हे सारे आम्हाला मान्य आहे पण अशा सवयगुणसंपन्न चप्रयकचरणीिा 
लाि ज्यानंा झाला नाही, अशा आम्ही लोकानंी खालच्या दजािी एखादी धनगरकन्या शोधभन काढणे हे 
आमिे कियव्य आहे. िी सुस्विावी असावी आचण प्रसंग पडेल िेव्हा चप्रयकराशी िडजोड करणारी असावी.” 
कॅरॅस्कोने उत्तर चदले, “अशा मुली आपल्याला िरपभर चमळिील, असे मी खात्रीपभवयक सागंिो. आचण 
कोणीही चमळाले नाही िरी गं्रथाि आपल्याला सापडिाि िीि नाव े आपण वापरू. िी म्हणजे चफचलस्, 
ॲमचॅरचलस्, चडएना, फ्लोकरडा, गलॅाचटए, बेचलसाडा आचण अशीि आणखी हजारो! जी उघड्या बाजाराि 
जाहीरपणे उच्चारिा येिाि िी नाव ेआपण चवकि घेिली म्हणजे िी आपलीि झाली. चशवाय, जर माझ्या 
स्वाचमनीिे (‘धनगर-कन्ये’ िे असे मी म्हणावयास हव)े नाव ॲन असेल िर मी चिला माझ्या कचविामंध्ये 
ॲनाडा म्हणेन-फ् रॅस्न्सस असेल िर फ् रॅन्सेचनया म्हणेन-आचण चििे नाव ल्यभसी असेल िर लुकसडा ही माझी 
धनगर-कन्यका होईल. आपल्या या भ्रािृ-संघाि सँको पँझा येि असेल िर त्याने आपली बायको टेरेसा 
चहला टेरेसचॅनया या नावाने अलंकृि कराव.े” टेरेसाच्या नावाला त्याने चदलेले वळण पाहभन डॉन चक्व्झोट 
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यानंा आपले हसभ आवरेना. त्याचं्या स्िुत्य चनियािी प्रशसंा पाद्र्याने पुनेः केली आचण असे आश्वासन चदले 
की, “माझ्या इिर उद्योगािभन मला जेवढा वळे चमळेल िेवढा सारा वेळ मी आपल्या संगिीि राहीन.” नंिर 
त्यानंी एकमेकािें चनरोप घेिले. डॉन चक्व्झोट याचं्या आरोग्याला आचण चहिाला पोषक असा जो सल्ला 
त्यानंा वाटला, िो त्यानंी त्यानंा चदला. 

 
पाद्री व पचंडि चनघभन जािाि घरधनीण आचण पुिणी दोघीही डॉन चक्व्झोटकडे आल्या. नेहमीच्या 

चशरस्त्याप्रमाणे त्या दोघी त्यािंा सारा संवाद ऐकि होत्या. पुिणी म्हणाली, “काका, आिा काय करायिे? 
िुमच्या डो्याि कोणिी नवी लहर आली आहे? िुम्ही आपल्या घरी येऊन एखाद्या शािं चन िल्या सभ्य 
माणसाप्रमाणे स्विेःच्या घरी राहाल अशी आमिी कल्पना होिी. पण िुम्ही नव े नव े शोध लावण्यासाठी 
चनघणार काय आचण लोकर गोळा करण्यासाठी मेंढ्यामंागे धावणार काय? पण महाराज, आिा िुम्ही 
काहीसे म्हािारे झाला आहा. धान्य इिके जुने झाले आहे की, त्याच्या पोळ्या करिा येणार नाहीि.” 
घरधनीण म्हणाली, “अहो धनी, उघड्या शिेाि उन्हाळ्यािील िाप आचण चहवाळ्यािील धुके महाराजानंा 
कसे सहन होईल? िेथे लाडंग्याचं्या आरोळ्या ऐकभ  येणार! छेेः छेेः ईश्वर आपल्यावर कृपा करो. महाराज, 
िो चविार आपण सोडभन द्या अशी माझी प्राथयना आहे. जी माणसे त्याि कुळाि जन्मलेली-वाढलेली 
असिाि आचण घोड्यासारखी दणकट असिाि, त्यानंीि हे काम करणे योग्य. काय वाईट व्हायिे असेल िे 
होवो, िुम्ही मेंढपाळ होण्यापेक्षा पुनेः चशलेदार होणे िागंले. मालक, माझा सल्ला ऐका. मी वडेी नाही की 
दारू प्यालेली नाही. माझी बुद्धी िाजीिवानी आहे. मी साऱ्या गोष्टीिा त्याग केला आहे. पन्नास वषांच्या 
आयुष्ट्यािा िार मी माझ्या चशरावर वाहाि आहे. मी सागंिे िे ऐका-घरी राहा, आपले उद्योग पहा, िियमध्ये 
अधभनमधभन जा, गरीबािें कल्याण करा आचण िुमिे काही बरेवाईट व्हायिे असेल िर िे सारे माझ्यावर येऊ 
द्या.” डॉन चक्व्झोट म्हणाले, “िल्या मुलींनो, िुमिी बडबड बंद करा. मी काय कराव े हे मला िागंले 
माहीि आहे. मला चबछान्यावर जाण्यास मदि िेवढी करा म्हणजे पुरे. आिा माझे चित्त स्वस्थ नाही. पण मी 
चशलेदार होिो की धनगर होिो, या चविाराने िुम्ही आपली माथी चशणवभ नका. मी िुमिी िरिभद केलेली 
आहे असे िुम्हाला खास आढळभन येईल.” पुिणी आचण घरधनीण चनेःसंशय सुस्विावी होत्या. त्यानंी त्यािें 
कपडे उिरले, त्यानंा चबछान्यावर चनजचवले, त्यानंा काही खाऊ घािले आचण श्य चििकी काळजी घेऊन 
त्यािंी सेवा केली. 
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प्रकरि ७४ 
 

डॉन णिक्झोट आजारी कसे पडले, त्याांनी आपले 
मृत्युपत्र कसे केले, आणि ते कसे मेले? 

 
सवय मानवी वस्िु–चवशषेिेः मानवी जीवने-क्षणिगुंर असिाि. त्यािंा प्रारंि म्हणजे चवनाशाकडे 

नेणाऱ्या पायऱ्या असिाि. सवयसामान्य मानवाच्या या िचविव्यापासभन डॉन चक्व्झोट मुळीि मु्ि नव्हिे. 
त्यानंा जेव्हा अचजबाि कल्पना नव्हिी िेव्हा मृत्यभने त्यािें प्राण चहरावभन नेले. त्याचं्या चखन्न चविारािंा 
पचरणाम म्हणभन असो ककवा ईश्वराने पभवीि चनयोचजि केल्यामुळे असो, त्यानंा ियंकर िापाने गाठले आचण 
चबछान्यावर सहा चदवस चखळवभन ठेवले. 

 
त्या सवय काळाि त्यानंा िेटण्यासाठी त्यािें सज्जन चमत्र, पाद्री, पचंडि व न्हावी वारंवार येि असि-

आचण त्यािंा चवश्वासभ सेवक सँको पँझा हा िर त्याचं्या चबछान्यापासभन कधीही हलि नसे. 
 
त्या सवांनी असा अंदाज बाधंला की, त्यािें दुखणे त्याचं्या परािवाच्या दुेःखािभन आचण 

डल्सीचनयाला जादभमु्ि करण्याच्या बाबिीि झालेल्या चनराशिेभन उद िवले असाव.े म्हणभन त्यािें चविार 
दुसरीकडे वळचवण्यासाठी त्यानी कोणिेही प्रयत्न करण्यािे सोडले नाही. पचंडिाने त्यानंा साचंगिले, “धैयय 
धरा आचण उठा. आपण आिा धनगरी जीवन सुरू करू या. त्या दृष्टीने मी एक छोटेसे ग्रामीण गीिही रिले 
आहे. सनॅॅझॅरोच्या काव्यापेक्षा िे कमी दजािे नाही. िसेि कक्वन्टानार येथील एका धनगराकडभन मी 
स्विेःच्या पैशाने दोन क्रभ र कुत्री चवकि आणली आहेि. त्यािें काम मेंढ्याचं्या कळपावर पहारा ठेवणे. एका 
कुत्र्यािे नाव बार्मसनो असभन दुसऱ्यािे बरॉन आहे.” पण या सवय बोलण्यािा डॉन चक्व्झोटवर काहीि 
पचरणाम झाला नाही. त्यािंी चखन्निा कायमि राचहली. 

 
एका वैद्याला बोलचवण्याि आले. त्याने त्यािंी नाडी िपासली. मी त्याला फारशी िागंली वाटली 

नाही. िो म्हणाला, “यािें शारीचरक आरोग्य धो््याि असल्यामुळे त्याचं्या आस्त्मक आरोग्यासाठी काही 
िरिभद केली पाचहजे.” हे डॉन चक्व्झोट यानंी, जवळच्या इिर माणसापेंक्षा पुष्ट्कळि शािंिेने, ऐकभ न 
घेिले. त्यािंी पुिणी, घर-धनीण आचण त्यािंा सेवक हे सारेजण ओ्साबो्सी रडभ  लागले–जणभ काही 
त्यानंा घोंगडीवरि काढले आहे. केवळ खेदामुळे आचण त्रासामुळे त्यािंा अंि जवळ आला आहे असे वैद्यािे 
मि पडले. डॉन चक्व्झोट यानंी अशी इच्छा प्रदर्मशि केली की, ‘मला चवश्रािंी घेण्यािी गरज वाटि 
असल्यामुळे आपण सवांनी मला थोडा वेळ एकटे राहभ द्याव.े’ सारी माणसे चनघभन गेली. डॉन चक्व्झोट यानंा 
सुमारे सहा िास गाढ झोप लागली. िी त्यािंी काळझोप असावी अशी िीचि घरधनीण व पुिणी यानंा 
वाटली. 

 
शवेटी िे जागे झाले आचण मोठ्या आवाजाि म्हणाले, “सवयशस््िमान प्रिभला धन्यवाद असोि! 

त्याने माझ्यावर ही केवढी महान कृपा केली आहे! खरोखर त्यािे कृपा-प्रसाद अनंि आहेि. मानवाच्या 
पापापेक्षा िे संयेने अचधक आहेि आचण मोठेही आहेि.” आपल्या िुलत्यािे हे शब्द लक्षपभवयक ऐकल्यानंिर 
पुिणीला वाटले, त्याचं्या नेहमीच्या बोलण्याि असिो, त्यापेक्षा या बोलण्याि अचधक शहाणपणा आहे. 
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चनदान िे आजारी पडल्यानंिर जे बोलले, त्यापेक्षा हे बोलणे अचधक शहाणपणािे होिे. चिने चविारले, 
“काका, आपण काय म्हणिा? काही चवशषे घडले आहे काय? आपण म्हणिा िे कृपा-प्रसाद कोणिे?”  

 
त्यानंी उत्तर चदले, “माझे चकिीही अन्याय झाले िरी प्रिभने माझ्यावर दयाि दाखचवली आहे. माझी 

चववकेबुद्धी स्वच्छ आचण चनमयळ स्वरूपाि मला पुनेः प्राप्ि झाली आहे. माझ्या बुद्धीवर, चशलेदारीच्या त्या 
कनद्य पुस्िकाचं्या अखंड वािनाने, अज्ञानािा जो ढग आलेला होिा, िो आिा चनघभन गेलेला आहे. त्या 
पुस्िकािील मभखयपणा चन आिरटपणा आत्ता मला कळि आहे. हा शोध मला फार उशीरा लागला यािेि 
मला दुेःख वाटिे. आिा माझ्या आत्म्यािी उन्निी करणारे आचण िचवष्ट्यकाळासाठी मला चसद्ध करणारे गं्रथ 
वािण्यास वेळ पाचहजे आहे. त्यामुळे पभवीच्या नुकसानीिी िरपाई होईल. बाळे, माझा अंिकाळ जवळ 
आला आहे असे मला चदसिे. माझ्या आयुष्ट्याि मी मभखय माणसासारखा वागलो असलो िरी माझ्या मृत्यभिे 
वळेी मी शहाण्यासारखे वागाव ेअशी माझी इच्छा आहे. चप्रय बाळे, माझा िला चमत्र पाद्री, पचंडि कॅरसँ्को 
आचण न्हावी श्री. चनकोलस यानंा बोलावणे पाठव. कारण माझा कबुलीजबाब आचण माझे मृत्युपत्र ियार 
करण्यािा माझा इरादा आहे.” त्यानंा बोलावणे पाठचवण्यािी िसदी त्याचं्या पुिणीला घ्यावी लागली नाही. 
कारण, िे चिघेही त्यािवळेी िेथे आले. त्यानंा पाहभन डॉन चक्व्झोट म्हणाले,”माझ्या सस्न्मत्रानंो, िुम्हाला 
सागंण्यासारखी एक आनंदािी बािमी माझ्याजवळ आहे. यापुढे मी ला मािंा येथीन डॉन चक्व्झोट नाही-
अलोन्सो चक्व्सनॅो आहे. सारे जग ज्याला पभवी त्याच्या सद्वियनामुळे ‘सज्जन’ म्हणि असे, िो मी आहे. 
ॲमचॅडस डी गॉल यािा आचण त्याच्या सवय चपढीिा मी वैरी आहे, असे मी आिा जाहीर करिो. चशलेदारीच्या 
साऱ्या अिद्र कथािंा-प्रणयरम्य वणयनािंा-मी चिटकारा करिो. त्या वािण्यापासभन कोणिा धोका आहे यािी 
मला खरी जाणीव झालेली आहे-िसेि माझ्या मागील सवय मभखयपणाच्या गोष्टींिीही जाणीव झालेली आहे. 
ईश्वराच्या कृपेने आचण माझ्या स्विेःच्या अनुिवाने मला त्यािंी घृणा वाटि आहे.” अशा प्रकारिे त्यािें हे 
िाषण ऐकभ न त्यािें िीन चमत्र फार िचकि झाले. काही िरी वडेािी नवी लहर यानंा झपाटभन गेली असावी, 
असा चनष्ट्कषय त्यानंी काढला. समॅ्सन डॉन चक्व्झोट यानंा म्हणाला, “अहो डॉन चक्व्झोट, आिा काय? या 
सवािा उपयोग आिा काय? लेडी डल्सीचनया जादभमु्ि झाल्यािी बािमी आम्हाला नुकिीि चमळाली 
आहे. आिा आपण धनगर बनभन गाि गाि कहडायिे आचण राजपुत्रासारखे रहायिे, असा आमिा बेि 
िालला असिा आपण वैराग्याच्या अवस्थेि जाि आहा.” 

 
डॉन चक्व्झोट उत्तरले, “त्यासंबधंी आिा काही बोलभ  नका अशी मी चवनंिी करिो. पभवीच्या साऱ्या 

मभखयपणािा उपयोग मी माझा पिात्ताप वाढचवण्यासाठीि करीन. आिापयंि त्या मभखयपणामुळे माझी हानी 
झालेली असली िरी ईश्वराच्या साह्याने िोि मभखयपणा मृत्यु-समयी माझ्या उपयोगी पडेल. मृत्यभ माझ्याकडे 
वगेाने धावि येि आहे असे मला चदसिे. म्हणभन सज्जनहो, आपण गंिीरपणे चविार करू या. माझा 
अंिेःकाळिा कबुलीजबाब घेण्यासाठी एक धमयगुरू आचण माझे मृत्युपत्र ियार करण्यासाठी एक कारकभ न 
मला पाचहजे आहे. अशा वेळी व्यथय बडबड करण्याि काही अथय नाही. मी माझ्या आत्म्यािी काळजी घेिली 
पाचहजे. म्हणभन, कृपा करून, त्या कारकुनाला बोलवा. िोपयंि पाद्रीबुवा माझा कबुलीजबाब ियार 
करिील.” 

 
डॉन चक्व्झोट यािें हे शब्द ऐकभ न िे सवयजण इिके आिययिचकि झाले की, िे एकमेकाकडे पहाि 

उिे राचहले. त्यािंा चववके पुनेः जागृि झाला की नाही याचवषयी शकंा घेण्यास जागा आहे असे त्यानंा 
वाटले, पण िरीही त्याचं्यावर चवश्वास ठेवल्याचशवाय त्यानंा रहावनेा. डॉन चक्व्झोट यािंी बुद्धी एकाएकी 
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परि आली हे पाहभन त्यानंा असे िय वाटले की, त्याचं्या मृत्यभिी घडी जवळ आली आहे. त्यानंिर डॉन 
चक्व्झोट यानंी इिके शहाणपण, चववके आचण चनष्ठा व ईश्वरी इच्छेला शरण जाण्यािी ियारी प्रगट केली 
की, शवेटी त्यािंी अक्कल पभणयपणे चठकाणावर आल्यािे मानण्यास िे मुळीि किरले नाहीि. नंिर पाद्र्याने 
सवय मंडळींना खोलीबाहेर घालचवले. फ्ि िो व डॉन चक्व्झोट िेथे राचहले. मग डॉन चक्व्झोट यानंी 
आपल्या आयुष्ट्यािील पापािंी कबुली पाद्र्यापुढे चदली. 

 
मध्यंिरी पचंडि कारकुनाकडे धावि गेला आचण त्याने त्याला आपल्याबरोबर ित्काळ आणले. 

सँको पँझाला पचंडिाने, त्यािा धनी चकिी आजारी आहे, हे साचंगिले. त्यािी पुिणी आचण घरधनीण अश्रभ 
ढाळीि आहेि, हे पाहभन सँकोने दुेःखी िेहऱ्याने रडण्यास आरंि केला. आजारी माणसािा कबुलीजबाब 
ऐकभ न पाद्री बाहेर आला. त्याने सवांना साचंगिले, “ॲलोन्सो चक्व्झॅनो हे सज्जन गृहस्थ आिा आपल्या 
मृत्यभच्या जवळ गेलेले आहेि. िरी िे शुद्धीवर आहेि. म्हणभन िुम्ही खोलीि जाणे िागंले. िे आिा आपले 
मृत्युपत्र ियार करिील.” ही दुेःखािी बािमी ऐकभ न, घरधचनणीच्या, पुिणीच्या आचण िल्या सेवकाच्या 
सुजलेल्या डोळ्यािंी दारे उघडली आचण त्यािभन अश्रभंिे मोठे लोट वाहभ लागले. त्याचं्या हृदयािभन हजारो 
सुस्कारे चनघभ लागले. ॲलोन्सो चक्व्झॅनो म्हणा, ककवा ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट म्हणा, या आजारी 
माणसािा स्विाव इिका िागंला होिा आचण त्यािें वियन इिके सुखदायक होिे की, केवळ त्याच्या 
घरािील माणसािेंि नव्हे, िर त्यानंा ओळखि असलेल्या प्रत्येक माणसािे पे्रम त्याच्यावर बसले. 

 
नंिर सवय मंडळींबरोबर कारकभ न खोलीि गेला. मृत्युपत्रािा प्रास्िाचवक िाग त्याने चलहभन काढला. 

मृत्युपत्र करणाऱ्या डॉननी आपला आत्मा ईश्वर–िरणी वाचहला आचण आपला देह परृ्थवीस अपयण केला. 
िशी रूढीि होिी. नंिर त्यानंी पुढीलप्रमाणे कायदेशीर िाषेि मृत्युपत्र साचंगिले:– 

 
कलम–१, माझ्या वडेेपणाच्या काळाि मी ज्याला माझा सेवक नेमले, त्या सँको पँझाला मी 

त्याच्याजवळ जे काही द्रव्य असेल ककवा त्याच्या हािी माझे जे काही द्रव्य असेल िे मी वशंपरंपरेने देि 
आहे. आम्हा दोघामधील चहशबे अजभन पुरे व्हावयािे आहेि आचण त्याला चकिी पैसे चमळाले व िे कसे खिय 
झाले यािी िपासणी व्हावयािी आहे. िरीसुद्धा िो मला जे देणे असेल (िे अगदी थोडे असेल) िे सवय माझी 
चबनशिय देणगी म्हणभन त्याने उपिोगावे, अशी माझी इच्छा आचण मजी आहे. त्या कामी त्याला कोणािाही 
अडथळा ककवा त्रास होऊ नये. त्या द्रव्याने त्यािे पुष्ट्कळ कल्याण होईल. मी वडेा असिाना, माझ्या 
मध्यस्थीमुळे, त्याला एका बेटािा राज्यपाल करण्याि आले होिे. आिा मी शुद्धीवर असिाना, माझ्या 
अचधकाराि असेल िर, त्यािा प्रामाचणकपणा आचण चवश्वासभपणा लक्षाि घेऊन, मी त्याला एका राज्यािा 
कारिार बहाल करीन.” नंिर सँकोकडे वळभन िे म्हणाले, “माझ्या चमत्रा, मी िुला माझ्या िुकीच्या मागावर 
खेिभन नेले आचण जगाि पभवी चशलेदार होऊन गेले व अद्याप आहेि असे िुला पटचवले, त्यामुळे 
माझ्याबरोबर िुलाही मभखयपणािा कलंक लागला, याबद्दल मला क्षमा कर.” 

 
एकसारखे अश्रु गाळीि सँको म्हणाला, “चप्रय धनीसाहेब, केवढे माझे दुदैव! या आजाराि आपण 

मरू नका. माझा सल्ला ऐका आचण पुष्ट्कळ वष ेजगा. माणसािी सवाि मभखयपणािी कृिी कोणिी असेल िर 
िी म्हणजे, काही गाजावाजा न करिा आपल्या शरीरािभन आपले प्राण गुपिभप जाऊ देणे. डो्यावर थप्पड 
मारली ककवा आिड्यावर लाथ मारली, िरी केवढा गवगवा होिो! िो न करिा, फंुकरीने चवझणाऱ्या 
मेणबत्तीप्रमाणे, गुपिुप मरून जाणे योग्य नव्हे. सुस्ि पडभन रहाणे लाजीरवाणे असिे. आपण या दुेःखाच्या 
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खाईिभन वर या आचण उठा. आपण पभवी ठरचवल्याप्रमाणे, धनगरािा वषे करून, जेव्हा आपण रानावनाि 
चफरि रहायिे, िेव्हा चबछान्यावर आपण कण्हि-कंुथि पडण्यािी ही वळे आहे काय? मला खात्रीने वाटिे 
की, कोणत्या िरी झुडुपाच्या आड ककवा कंुपणाच्या मागे आपल्याला लेडी मडॅम डल्सीचनया सापडेल आचण 
त्यावळेी चिच्या अंगावर मंिरलेले कपडे असणार नाहीि. िी राणीप्रमाणे संुदर चदसेल. परवा आपल्याला 
घोड्यावरून ढकलण्याि आले आचण अंगावर ओरखडे चनघाले, हे आपण आपल्या मनाला लावभन घेिले 
असेल. पण िेवढेि कारण असेल िर त्यािा दोष माझ्यावर टाका. रोचझनाटंिे पटे्ट मी घट्ट आवळले नाहीि 
हा माझा दोष होिा असे िुम्ही म्हणा म्हणजे झाले. चशलेदारानंा पदोपदी खोचगरावरून खाली याव ेलागिे 
असे वणयन िुमच्या चशलेदारीच्या गं्रथाि वारंवार येिे, हेही आपल्याला माहीि आहे. या जगाि िढउिार 
असावयािेि. आज जो खाली फेकला गेला, िो उद्या वर िढेल.” 

 
समॅ्प्सन म्हणाला, “िल्या सँकोला या प्रकरणािी योग्य कल्पना आहे.” डॉन चक्व्झोट यानंी उत्तर 

चदले, “अरे सद गृहस्था, मागल्या वषीच्या घरट्याि या वषीच्या पक्ष्यांिा शोध घेऊ नकोस. मी मभखय होिो 
पण आिा शुद्धीवर आहे. एके काळी मी ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट होिो, पण पभवी साचंगिल्याप्रमाणे, 
आिा मी साधा ॲलोन्सो चक्व्झॅनो आहे. पभवी आपल्याला माझ्याचवषयी जो आदर वाटि होिा, िोि आिा 
माझ्या शब्दािील कळकळीने आचण माझ्या पिात्तापाने आपल्याला पुनेः वाटभ  लागेल अशी मला आशा आहे. 
कारकभ नसाहेब, िला पुढे चलहा.” 

 
कलम–२, येथे हजर असलेली माझी पुिणी अँटोचनया चक्व्झॅनो चहला मी माझ्या सवय कजदगीिी 

एकमेव वारस म्हणभन नेमिो. माझी सवय न्याय्य देणी चदल्यानंिर आचण या मृत्युपत्रािील देणग्या चदल्यानंिर 
उरलेल्या माझ्या सवय कजदगीिी िी वारस होईल. माझ्या सामानसुमानािभन आचण िाड्याकंुडयािभन प्रथम 
माझ्या घरधचनणीला देणे असलेले िाडे द्याव ेआचण त्याचशवाय वीस ड्यभकॅट चिला द्याविे. त्या रकमेिभन 
चिने आपल्या सुिकािा खिय करावा. 

 
कलम–३, श्री. पाद्री आचण पंचडि श्री. समॅ्सन कॅरॅस्को येथे हजर आहेि. त्यानंा मी माझ्या या 

अखेरच्या मृत्युपत्रािी अंमलबजावणी करण्यासाठी नेमि आहे 
 
कलम–४, माझी अशी इच्छा आहे की, माझी पुिणी अँन्टोचनया चक्व्झॅनो चहला जर लग्न करावेसे 

वाटले िर चििे लग्न अशाि माणसाशी व्हाव ेकी, ज्याने आपल्या सवय आयुष्ट्याि चशलेदारीिे एकही पुस्िक 
वािले नाही असे, कसभन िौकशी केल्यानंिर चसद्ध होईल. आचण जर त्याला िशा पुस्िकािंी िोंडओळख 
आहे असे आढळभन आले आचण त्याच्याशीि लग्न करण्यािा आग्रह जर चिने धरला, िर चिला माझे सवय 
वारसा-हक्क गमावाव े लागिील. िसे झाल्यास माझ्या कजदगीिी अंमलबजावणी करणाऱ्या लोकानंा, 
आपल्याला योग्य वाटेल त्या पचवत्र कायासाठी िी कजदगी खिय करण्यािा अचधकार राहील. 

 
कलम–५, ‘ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट याचं्या चवजयािा दुसरा खंड’ या नावाने सध्या 

अस्स्ित्वाि असलेल्या गं्रथािा लेखक माझ्या मृत्युपत्राच्या व्यवस्थापकानंा जर कधी काळी िेटला, िर 
त्यानंी माझ्या विीने त्यािी अंिेःकरणपभवयक क्षमा मागावी. कारण त्या गं्रथाि आिरटपणािा िो गठ्ठा आहे, 
िो चलचहण्यास मी नकळि का होईना, कारण झालो आहे. असे लेखन त्याने जनिेसमोर माडंण्यास मी 
कारणीिभि झालो, हे माझ्या येथभन जाणाऱ्या आत्म्यावर सवांि मोठे ओझे आहे.” 
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मृत्युपत्र सागंण्यािे काम संपचवल्याबरोबर त्यानंा मभच्छा आली आचण त्यानंी चबछान्यावर आपले सवय 
शरीर िाणभन चदले. सारे लोक घाबरले आचण त्याचं्या मदिीस धावले. शवेटी िे शुद्धीवर आले. त्यानंी 
मृत्युपत्र केल्यानंिर पुढे िीन चदवस िे चजविं होिे. त्या काळाि अशीि मभच्छा त्यानंा बहुधा िासािासाने 
येि होिी. 

 
सारे कुटंुब दुेःखाि आचण गोंधळाि बुडभन गेले. िरीही पुिणी जेवि होिी, घरधनीण दारू पीि होिी 

आचण साऱ्यािें दुेःख वाहभन जाि होिे. सँको पँझाला स्विेःिे मोठे कौिुक वाटले. िागंला वारसा चमळणार 
या चविाराि ककवा एखादी कजदगी चमळणार या आशमेध्ये चवलक्षण मौज असिे. चमत्राच्या मृत्यभमुळे 
माणसानंा एरवी जे दुेःख वाटले असिे, िे अशा चविारामुळे व आशमुेळे नष्ट होिा-चनदान कमी होिे-हे 
केवढे आियय! 

 
साराशं, डॉन चक्व्झोटिा अंिकाळ आला. िल्या चििनांनी मृत्यभिी जी पभवयियारी करावयािी 

असिे, िी त्यानंी आधीि केली होिी. चशलेदारीच्या गं्रथाचवषयीिा आपला चिटकारा त्यानंी, नवनवे व 
िारदस्ि युस््िवाद करून, व्य्ि केला. त्याचं्याजवळ असलेल्या कारकुनाने चनषेधपभवयक साचंगिले की, 
“चशलेदारीच्या कोणत्याही पुस्िकाि, डॉन चक्व्झोटप्रमाणे आपल्या चबछान्याि शािंपणे आचण िल्या 
स् रिनाप्रमाणे, कोणी चशलेदार मरण पावल्यािे मी कधी वािले नाही.” 

 
शवेटी, आपल्या चमत्राचं्या शोकप्रवाहाि आचण अश्रुप्रवाहाि त्यािंा देह पिंमहािभिाि चवलीन 

झाला-स्पष्टपणे सागंायिे म्हणजे, िे मरण पावले. िे पाहभन पाद्रयाने कारकुनाला असे प्रमाणपत्र द्यावयास 
साचंगिले की, नेहमी ‘सज्जन’ म्हणभन ओळखले जाणारे आचण कधीकधी ‘ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट’ या 
नावाने प्रचसद्ध असलेले अँलोन्सो चक्व्झॅनो या जीवनािभन दुसऱ्या जीवनाि गेले आचण त्यानंा नैसर्मगक मृत्यु 
आला. अशी इच्छा पाद्र्याने व्य्ि केली यािे कारण असे की, चसड् हॅमेट बेनेनगेली याचं्याचशवाय दुसऱ्या 
कोणी लेखकाने त्यानंा मृिावस्थेिभन उठवभन त्याचं्या कस्ल्पि चवजयािे अनंि इचिहास चलचहण्यािे सोंग 
करू नये. 

 
अशा प्रकारे कल्पनासंपन्न सज्जन ‘ला मािंा येथील डॉन चक्व्झोट’ हे मरण पावले. त्याचं्या 

जन्मिभमीिे नाव स्पष्टपणे सागंणे योग्य होणार नाही, असे चसड हॅमेट यानंा वाटले. नाही िर त्यािें 
जन्मस्थान असल्यािा मान आपल्याकडे आहे असा दावा ला मािंामधील सारी शहरे व खेडी करू 
लागिील. होमरसाठी ग्रीसमधील साि शहरानंी असा दावा केला होिा. सँकोने, पुिणीने आचण 
घरधचनणीने चकिी शोक केला हे आम्ही गाळिो. त्यािप्रमाणे त्याचं्या थडग्यावर बसचवण्यासाठी जे कैक 
समाचध-लेख ियार झाले होिे, िेही आम्ही गाळिो. फ्ि पचंडि कॅरॅस्कोने त्याचं्या थडग्यावर जो 
समाचधलेख चलचहला िेवढाि पुढे देिोेः- 
 

डॉन णिक्झोट याांचा समाणिलेि 
 
“येथ ज्या कुलीन वीरािा देह पडला आहे िो इिका शभर होिा की, 
अमर कीिी हीि त्यािी कििा होिी, शवेटच्या श्वासापयंि, 
आचण त्यामुळेि त्याने मृत्यभवर चवजय चमळचवला. दर घटकेला त्यािी 



 

 

 

अनुक्रमणिका 

मुद्रा िय पसरीि होिी. जुलुमािे चनयंत्रण करण्यािा त्यािा 
यत्न होिा आचण पापलोकािी एकचत्रि शस््िदेखील त्याच्या 
महान आत्म्यािे दमन करू शकणार नाही की त्याला डरवभं 
शकणार नाही । त्याच्या चवस्मयकारक जीवनाने जग 
िचकि झाले िसे त्याच्या मृत्यभने जगाला फसवले, 
कारण जर िो वेड्या माणसासारखा जगला असेल, िर 
चनदान शहाण्या माणसासारखा मेला.” 
 
येथे सुज्ञ चसड हॅमेट आपल्या लेखणीला उदे्दशभन म्हणिो, “हे माझ्या कोमल कलमा, िुझे डोके नीट 

केले असेल वा नसेल, पण मी िुला माझे चविार सागंण्यास धजि नाही. मी िुला ज्या आसनावर चपिळेच्या 
िारेवर लोंबकळि ठेवले आहे, िेथेि िभ रहा. िुझी कनदा करण्यासाठी िढेल व दुष्ट इचिहासकारांनी िुला 
िेथभन खाली ओढीपयंि िभ िेथे युगानुयुगे रहा. पण जर िे आपले जबरदस्ि हाि िुझ्यावर टाकभ  लागिील 
िर िभ त्यानंा खबरदारीिा इशारा दे आचण श्य चिि्या त्याचं्याि िाषेने त्यानंा बजावभन सागं की,  

 
िालिे व्हा रे बदमाशानंो सारेजण 

अशा कुठल्या कामासाठी मला इथे ठेवलेले नाही. 
मला चवटाळभ नका, िर फासावर टागंभन घ्या 

-आचण देव राजाला बिावो! 
 
कारण महान चक्व्झोट माझ्यासाठीि जन्मास आले होिे आचण मीि एकटा त्याचं्यासाठी जन्मास 

आलो आहे. कृिी करणे हे त्यािें काम आचण त्या नोंदणे हे माझे काम. आम्ही दोघे एकमेकाचं्या कायास 
पभरक होिो. पण एकमेकापासभन दभर गेल्यानंिर आम्ही कोणीि नाही. टोडेचसलासच्या त्या िोिया 
कारकंुड्याने आपल्या फटकळ आचण गोंधळ घालणाऱ्या लेखणीने माझ्या अत्यंि पराक्रमी चशलेदाराच्या 
कृत्यावर उगाि हल्ला िढचवला. त्या प्रयत्नािा िार सोसण्यास त्यािे खादें असमथय आहेि. त्याच्या 
गोठलेल्या प्रचिमेपेक्षा िे कायय वरच्या दजािे होिे. 

 
“आचण हे वािका, िभ जर कधीकाळी त्यानंा चवस्मृिीिभन बाहेर काढभन ओळखलेस, िर माझी िुला 

चवनंिी आहे की, डॉन चक्व्झोट यािंी थकली-िागलेली हाडे ज्या मािीि झाकलेली आहेि, िेथेि िी पडभ  
देि. मृत्यभ झाला असिानाही जुन्या कॅस्टाईलमध्ये त्यािें प्रदशयन करू नका. आिा जगाि चिसऱ्यादंा त्यानंी 
संिार करण्यािा संिव नाही. अशा अवस्थेि िे ज्या िळघराि स्वस्थ पहुडले आहेि, िेथभन त्यानंा उकरून 
काढण्यािे पाप करू नका. त्यानंी पभवी ज्या दोन मोचहमा केल्या, त्या या दोन खंडािें चवषय आहेि. या 
देशाि व अन्य राज्यािंही त्यािंी सावयचत्रक प्रशसंा झाली. त्यामुळे कोणाही चशलेदाराने पराक्रम करण्यािे 
सोंग घेिले, िर त्यािी िेष्टाि होईल. असे िभ केलेस म्हणजे स् रिनािे कियव्य पार पाडल्यासारखे होईल. 
िे कियव्य म्हणजे, जो आपले अचनष्ट इस्च्छिो, त्यािे कल्याण करणे. माझ्यासंबधंी म्हणाल िर, 
चशलेदारीच्या कस्ल्पि व मभखयपणाच्या गोष्टींना, जनिेच्या चिटकाऱ्यािा चवषय, मी प्रथम बनचवले, यामुळे 
मला फार आनंद वाटिो. त्या कथा आिा चवसरल्या जाि आहेि आचण थोड्याि काळाि त्या पभणयपणे गळभन 
पडिील व पुनेः कधी उद िवणार नाहीि, याचवषयी मला काडीमात्र शकंा नाही. रामराम ! !”  
 


