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अनुवादकाचे णनवेदन 
 

मह न्रसशयच्न्लेखक्क उांट्सलओ्टॉल ्स्टॉयच््(१८२८–१९१०)्यच् ने्१८६२–१८६९्यच् ्क ळ त्
सलसहलेली्‘व र्अडँ्पीि’ ही्क दांबरी्ज गसतक्व ङ्मयच् त्िववश्रेष्ठ्म नली्ज ते.्सतचे्‘युच्द्ध्आसण्श ांती’ 
हे्मर ठी्िांसिप्त्भ ष ांतर्मह र ष्ट्र्र ज्यच््ि सहत्यच्-िांस्कृसत्मांडळ ययच् ्कृपेने्व चक ांि्उपलब्ध्होत्आहे. 
 

नेपोसलअनशी् झ लेल्यच् ् लढ यच् ांययच् ् प र्श्वभमूीवर् रसशयच्न् िम ज चे् सचत्रण् इथे् आहे.् िैसनकी्
अनुभव, त रुण्यच् तील् प्रीती, नृत्यच्िम रांभ ांची् झळ ळी, सशक रीतील् धुदी, कौटुसबक् सजव्ह ळ , सवसवध्
अनुभव ांतून् स्फुरलेले् तत्त्वज्ञ न, एक च् व्यच्क्तीतील् परस्परसभन्न् व्यच्क्क्तमत्त्व्े इ.् च ् आढळ् यच् ्
गद्यमह क व्यच् त् होतो.् ह्य ् क दांबरीत् प चशहूेन् असधक् व्यच्क्ती्आहेत.् महत्त्व ययच् ् व्यच्क्ती् टॉल ्स्टॉयच्ने्
पसरसचत ांतून्घेतल्यच् ्आहेत.्नत श चे्व्यच्क्क्तसचत्रण्असवस्मरणीयच््िमजले्ज ते.्पीएर्आसण्सप्रन्ि्आन्दे्र्
लेखक ययच् ्स्वभ व चे् सभन्न्पैलू्द खवत त.्पीएर, सप्रन्ि्आन्दे्र्आसण्कॅरटीव्ह् सनरपेि् पे्रम त्जीवन ची्
ि थवकत ्शोधत त.्त्यच् ्क ळी्तुगेन्यच्फ्, दॉस्तॉएवस्की, फ्लोबेर, चेकॉव्ह्इत्यच् दी्लेखक ांन ्क दबरीतील्
टॉल ्स्टॉयच्च ् नेपोसलअनब बतच ् पूववग्रह, मनोवग हन चे् अनेक् ब रीक-ि रीक् तपशील, सशक री, 
लढ यच् , िम रांभ् इत्यच् दींची् प ल्ह सळक् वणवने, मधूनमधून् येच्ण रे् तत्त्वज्ञ न् अश ् गोष्टींबद्दल् अिम ध न्
व टत्अिले्तरी्िवांन च्ती्श्रेष्ठ्कल कृती्म्हणून्म न्यच््झ ली्होती. 
 

टॉल ्स्टॉयच्ने् सवशषेतः् उपिांह र ययच् ् दुिऱ्यच् ् भ ग मध्येच्् इसतह ि चे् तत्त्वज्ञ न् म ांडले् आहे.् तो्
ऐसतह सिक् घटन ांचे् श्रेयच्् इयछ स्व तांत्र्यच् ि् चकव ् कुण ् थोर् व्यच्क्तीि् देत् न ही; घटन ांम गे् यच्दृयछत , 
सनयच्ती्आहे्अिे्तो्म नतो. 
 

मांडळ कडे् प्रथम्िांपूणव्क दांबरीचे् भ ष ांतर्करून् सदले.् त्यच् नांतर् रि स्व द ि्अडथळ ् येच्ण र्
न ही्आसण् क दांबरीची् बलस्थ ने् क यच्म् र हतील् अश ् तऱ्हेने् िांिेप् कर व ् अिे् ठरले.् िांपूणव् मर ठी्
भ ष ांतरही्लवकर्व चक ांि्उपलब्ध्होईल्अशी्आश ्आहे.्कॉन्स्टन्ि्ग र्ननट्यच् ांययच् ्इांग्रजी्भ ष ांतर ची्
आसण्िांिेप ि ठी्मनॅ्युच्एल्कॉमरॉफ््यच् ांययच् ्पुस्तक ची्मदत्झ ली.्त्यच् ांच ्मी्आभ री्आहे. 
 

मह र ष्ट्र् र ज्यच्् ि सहत्यच्् िांस्कृसत् मांडळ ने् म झ्यच् वर् भ ष ांतर ची् जब बद री् ट कली.्
भ ष ांतर ि ठी्मुदत्व ढवनू्सदली.्एक ्थोर्ग्रांथ ययच् ्िहव ि त्च र्वष्ेआनांद त्घ लवत ्आली्म्हणून्
मी्मांडळ च ्अत्यच्ांत्कृतज्ञ्आहे. 
 

प्र .् ग.् प्र.् प्रध न्यच् ांचे्िततचे् मोल चे् म गवदशवन् समळ ले् म्हणून् मी् हे्क म् पूणव्करू्शकलो.्
त्यच् ांचे्मनःपूववक्आभ र.्प्र .्एम्.्एफ््.्सवट कर्(युच्सनव्हर्निटी्कॉलेज्ऑफ्नॉथव्वले्ि)्आसण्डॉ.्अशोक्
र नडे्यच् ांनी् वेळोवळेी्शांक ांचे् सनरिन् केले.्श्री.् ब .् रां.् िुांठणकर्यच् ांनी् पे्रमळ्तग द ्ल वनू्व्उते्तजन्
देऊन्क म्पुरे्करून्घेतले.्म झे्समत्र्प्र .्म .्न .्आच यच्व्आसण्प्र .्र .्कृ.्जेरे्यच् ांनी्उपयुच्क्त्िूचन ्
केल्यच् .्यच् ्िवांचे्मी्आभ र्म नीत्आहे.्कल्पन ्मुद्रण लयच् ययच् ्िहक यच्ाच ही्ि भ र्उल्लेख्कर यच्ल ्
हव .् भ ष ांतर तील् मर ठी् वळण् जपणे, शुद्धलेखन् प हणे, दोन् मुद्रणप्रती् तयच् र् करणे् आसण् मुसद्रते्
तप िणे्यच् ांि ठी्म झी्पत्नी्िौ.्शरयच््ू सहने् खूप्मदत् केली.् हे्िांसिप्त्मर ठी्भ ष ांतर्व चक ांनी् मूळ्
कल कृतीि्पयच्ायच््न्म नत ्ती्कल कृती्मुळ तून्व चण्यच् चे्आमांत्रण्िमज व.े्मी्म झ्यच् परीने्भ ष ांतर्
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अचूक, िरि्करण्यच् च ्ज स्तीत्ज स्त्प्रयच्त्न्केल ्आहे.्म झ ्वळे्यच् ्क म त्जि ्सवलिण्आनांद त्
गेल ्ति च्व चक ांच ्ज ईल्अशी्उमेद्व टते. 
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णनवेदन 
 

आधुसनक्श से्त्र, ज्ञ नसवज्ञ ने, तांत्र्आसण्असभयच् ांसत्रकी्इत्यच् दी्िेत्र ांत्त्यच् चप्रम णे्भ रतीयच््प्र चीन्
िांस्कृती, इसतह ि, कल ् इत्यच् दी् सवषयच् ांत् मर ठी् भ षेल ् सवद्य पीठ ययच् ् स्तर वर् ज्ञ नद न् करण्यच् चे्
ि मर्थयच्व्यच् व्ेह ्उदे्दश्लि त् घेऊन्ि सहत्यच्-िांस्कृसत्मांडळ ने्व ङमयच्सनर्नमतीच ् सवसवध्क यच्वक्रम्ह ती्
घेतल ् आहे.् मर ठी् सवर्श्कोश, मर ठी् भ षेच ् मह कोश, मर ठी् व ङ्मयच्कोश, सवज्ञ नम ल , 
भ ष ांतरम ल , आांतरभ रती-सवर्श्भ रती, मह र ष्ट्रेसतह ि्इत्यच् दी्यच्ोजन ्यच् ्क यच्वक्रम त्अांतभूवत् केल्यच् ्
आहेत. 
 

मर ठी्भ षेल ्सवद्य पीठीयच््भ षेचे्प्रगत्स्वरूप्व्दजा्देण्यच् कसरत ्मर ठीत्सवज्ञ न, तत्त्वज्ञ न, 
ि म सजक्श से्त्र्आसण्तांत्रसवज्ञ न्यच् ्सवषयच् वरील्िांशोधन त्मक्व्अद्ययच् वत्म सहतीने्युच्क्त्अश ्ग्रांथ ांची्
रचन ्मोठ्य ्प्रम ण वर्होण्यच् ची्आवश्यच्कत ्आहे.्सशिण ययच् ्प्रि र ने्मर ठी्भ षेच ्सवक ि्होईल्ही्
गोष्ट्तर्सनर्नवव दच्आहे.्पण्मर ठी्भ षेच ्सवक ि्होण्यच् ि्आणखीही्एक्ि धन्आहे्आसण्ते्ि धन्
म्हणजे् मर ठी् भ षेत् सनमाण् होण रे् उत्कृष्ट् व ङ्मयच्् हे् होयच्.्जीवन ययच् ् भ षेतच्ज्ञ न् व्िांस्कृती् यच् ांचे्
असधष्ठ न्तयच् र्व्ह व्ेल गते.्जोपयंच्त्म णिे्परकीयच््भ षेययच् च्आश्रयच् ने्सशिण्घेत त, क मे्करत त्व्
सवच र् व्यच्क्त्करत त, तोपयंच्त् सशिण्िकि्बनत्न ही, िांशोधन ल ् पर वलां सबत्व् र हते् व् सवच र ल ्
अस्िलपण ् येच्त् न ही, एवढेच् नव्हे् तर् वगे ने् व ढण ऱ्यच् ् ज्ञ नसवज्ञ न प िून् िववि म न्यच्् म णिे् व चत्
र हत त. 
 

िांस्कृत्व्अन्यच््भ रतीयच््भ ष ांतील्आसण्त्यच् चप्रम णे्इांग्रजी, फ्रें च, जमवन, इट सलयच्न, रसशयच्न, 
ग्रीक, लॅटीन्इत्यच् दी्पसिमी्भ ष ांतील्असभज त्ग्रांथ ांचे्व्उच्च्ि सहत्यच् मधील्सवशषे्सनवडक्पुस्तक ांचे्
भ ष ांतर् चकव ् ि र ांश,अनुव द् अथव ् सवसशष्ट् सवस्तृत् ग्रांथ ांच ् आवश्यच्क् तेवढ ् पसरचयच्् करून् देणे्
भ ष ांतरम लेच ्उदे्दश्आहे. 
 

भ ष ांतर्यच्ोजनेतील्पसहल ्क यच्वक्रम्मांडळ ने्आखून, ज्यच् ांन ्अग्रक्रम्सदल ्प सहजे्अशी्प ि त्त्यच््
व्भ रतीयच््भ ष ांतील् िुम रे् ३००् पुस्तके् सनवडली्आहेत.् होमर, व्हर्नजल , एक्स्कलस्, ॲसरस्टोफेनीस्, 
युच्सरसपसडस्, प्लेटो, ॲसरस्टॉटल , थॉमि्ॲक्व इनस्, न्यच्टून, ड र्नवन, रुिो, कॉन्ट, हेगल, जॉन् स्टुअटव्
समल, गटे, शके्िपीअर, टॉल ्स्टॉयच्, दॉस्तॉएवस्की, कॉिेरेर , ग डवन्् व्ही., च ईल्ड् इत्यच् सदक ांच ् यच् ्
भ ष ांतरम लेत् िम वशे् केल ् आहे.् िांस्कृतमधील् वदे, उपसनषदे, मह भ रत, र म यच्ण, भरत चे्
न ट्यश स्त्र, िांगीत् रत्न कर, ध्वन्यच् लोक, प्र कृत तील् ग थ िप्तशती, सत्रपीटक तील् सनवडक् भ ग्
इत्यच् सदक ांच ही्भ ष ांतरम लेत्िम वशे्केल ्आहे. 
 

भ ष ांतरयच्ोजनेख ली् मांडळ ने्आत पयच्वन्त् ५०् ययच् वर्असभज त्ग्रांथ ांची् भ ष ांतरे् प्रक सशत् केली्
आहेत.्जॉन् स्टुअटव् समलचे् “On Liberty”, रूिोचे् “Social Contract”, एम.् एन.् रॉयच्चे् “Reason, 
Romanticism & Revolution” व्“Letters from jell”, स्त सनस्ल वस्कीचे्“An Actor Prepares” व्
“Building a character”, तुगेनेव्हचे् “Father & Sons”, र यच्शबे खचे् “Rise of Scientific 
Philosophy”, गन्नर् समरद लचे् “Economic Theory & Underdeveloped”, कै.् प ां.् व .्क णे् यच् ांचे्
“History of Dharmashastra”, कोपलँडचे्“Music & Imagination”, बन्रान्ड्रिेलचे्“Religion & 
Science”, तेरझगीचे् “Theoretical Soil Mechanics”, सवश ख दत्तचे् ‘मुद्र र ििम’, भरतमुनींचे्
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‘भरतन ट्यश स्त्र’ (अध्यच् यच््६्व्७्आसण्अध्यच् यच््१८्व्१९), सनकोल यच््मनुचीचे्“Storia Do Mogor”, 
ऑ.् िे.् सपगु् सलसखत् “Socialism Vs. Capitalism”, इझ डोर ् डांकनचे् “My Life”, स्रॅसवन्स्कीचे्
“Poetics of Music” इत्यच् दी्ग्रांथ ांची्भ ष ांतरे्मांडळ ने्प्रक सशत्केली्आहेत. 
 

प्रस्तुत् ग्रांथ् “युच्द्ध् आसण् श ांती” ह ् टॉल ्स्टॉयच्ययच् ् “WAR AND PEACE” यच् ् जगप्रसिद्ध्
क दांबरीच ्िांसिप्त्अनुव द्आहे.्िदर्अनुव द्मांडळ ययच् ्वतीने्प्र .्आ.्न .्पेडणेकर्यच् ांनी्केल ्अिून्
तो्मांडळ ययच् ्भ ष ांतरम लेत्प्रक सशत्करण्यच् ि्मांडळ ि्आनांद्होत्आहे. 
 
 लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

२६्ज्येच्ष्ठ, शके्१८९९ अध्यच्ि, 
सदन ांक्१६्जून, १९७७ मह र ष्ट्र्र ज्यच््ि सहत्यच्-िांस्कृसत्मांडळ. 
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भाग पणिला 
 

१८०५ 
 

द ढी् करून् आसण् प वडर् ल वनू् झ ल्यच् वर् बरोबर् ठरलेल्यच् ् वळेी् सप्रन्ि् सनकोल यच्ने्
भोजनद लन त्प्रवशे्केल .्त्यच् ययच् ्बरोबर्भोजन्घेण री्िून, सप्रन्िेि्म यच्ा, बूसरअनब ई्आसण्सप्रन्िच ्
स्थ पत्यच्सवश रद् ही् िवव् मांडळी् व ट् प हत् बिलेली् होती.् ि म सजक् प्रसतष्ठ ् निलेल्यच् ् म मुली्
स्थ पत्यच्सवश रद ि् बरोबर् भोजन ि ठी् घेण्यच् च ् िन्म न् केवळ् सप्रन्िययच् ् सवसचत्र् लहरीपोटी् ल भल ्
होत .्ि म सजक्दजाब बत्खरे्तर् सप्रन्ि्कडव्यच् ् सशस्तीच ् होत .् प्र ांत तील्महत्त्व ययच् ्असधक ऱ्यच् ांन ्
देखील् तो् क्वसचत् आपल्यच् ् पांक्तीच ् ल भ् देत् अिे.् िवव् म णिे् िम न् आहेत् ह ् आपल ् सिद्ध न्त्
पटसवण्यच् ि ठी् आसण् समह इल् इव्ह नॉसवच् ह ् आपण ् िवांि रख च् च ांगल ् इिम् आहे् हे् आपल्यच् ्
मुलीययच् ् मन वर् पुन्ह ् पुन्ह ् ठिवण्यच् ि ठी् सप्रन्िने् न क् ह तरुम ल त् धरून्कोपऱ्यच् त् चशकण ऱ्यच् ्ह्य ्
स्थ पत्यच्सवश रद ची्एक एकी्कधीतरी्सनवड्करून्ट कली्होती. 
 

सप्रन्ि् उत्ि ह ने् भरभर् प वले् ट कत् आल .् जणू् तो् ज णूनबुजून् लवसचक् ह लच ली् आसण्
घर तील् दैनांसदन्जीवन तील्कडक् सशस्त् यच् ांतील् सवरोध् व्यच्क्त्करत् होत .् तो्आल ्आसण् मोठ्य ्
घड्य ळ ने्दोन चे्टोले्सदले.्मग्सदव णख न्यच् तील्दुिऱ्यच् ्घड्य ळ ने्मांद्प्रसतध्वनी्सदल्यच् ि रखे्टोले्
सदले.्सप्रन्ि्स्वस्थ्उभ ्र सहल .्सप्रन्िययच् ्झुपकेद र्भवुयच् ांख लील्कर री्उग्र्चमकद र्डोळे्िवांग वर्
सफरले्आसण्छोट्य ्सप्रन्िेिवर्क्स्थर्झ ले.्झ रचे्आगमन्झ ल्यच् वर्दरब री्लोक ांन ्क यच््व टत्अिेल्
त्यच् ची्कल्पन ् सप्रन्िेिल ्आली.् सप्रन्ि्सनकोल यच्ययच् ्भोवत लययच् ्िवव्म णि ांययच् ्मन त्भीतीची्आसण्
आदर ची्भ वन ्सनमाण्होई.्सप्रन्ि्सनकोल यच्ने्छोट्य ्सप्रन्िेिचे्डोके्थोपटले.्मग्क हीश ्िांकोच ने्
सतचीम न्थोपटली. 
 

‘तुझ्यच् ्भेटीने्मल ्आनांद्झ ल यच्’ तो्म्हण ल .्उत्िुकतेने्सतययच् ्नजरेत्नजर्समळवनू्तो्दूर्
झ ल ्आसण्आपल्यच् ्ज गी्बिल .्‘बि ्िगळे.्समह इल्इव्ह नॉसवच्बिून्घे.’ 
 

त्यच् ने्आपल्यच् ्िुनेल ्आपल्यच् ्जवळ्बि यच्ची्खूण्केली.्िेवक ने् सतययच् ि ठी्खुची्जर ्म गे्
ओढली. 
 

सतययच् ् टपोरलेल्यच् ् देह कडे् प हून् मोठ्य ने् हित् सप्रन्ि् म्हण ल , ‘तू् वळे् गम वलेल ् सदित्
न हीि.्हे्बरां्नव्हे.’ तो्थांडपणे, रुिपणे्हिल .्ते्सतल ्आवडले्न ही.्तो्हिू्ल गल ्की्त्यच् चे्ओठ्
तेवढे् हित, डोळे् हित् नित.् त्यच् प्रम णे् तो्आत ही् हिल ् होत .् ‘तू् शक्यच्् तेवढ ् व्यच् यच् म् घ्यच् यच्ल ्
हव ...्ज स्तीत्ज स्त्व्यच् यच् म्घ्यच् यच्ल ्हव ...झेपेल्सततक ...’ 
 

छोट्य ् सप्रन्िेिने् त्यच् ययच् ् बोलण्यच् कडे् लि् सदले् न ही.् सतची् इयछ ् नव्हती.् क ही् िांबांध्
निल्यच् गत्ती् स्तब्ध्बिून् र सहली, मग् सप्रन्िने् सतययच् ् वसडल ांची्चौकशी् केली्तशी् सतने्हिून्उत्तरे्
सदली.् सप्रन्ि्दोघ ांययच् ही्ओळखीययच् ्लोक ांबद्दल्चौकशी्करू्ल गल ्तशी् ती्असधक सधक्उत्ि ह ने्
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बोलू्ल गली.्अनेक्लोक ांनी्सप्रन्िल ्पे्रम ने्सवच रल्यच् चे्सतने्ि ांसगतले.्आसण्शहर त्ऐकलेली्एकेक्
अफव ्ती्त्यच् ल ्ि ांगू्ल गली. 
 

‘सबच ऱ्यच् ्क उांटेि्ॲसप्रक्क्िनच ्नवर ्मरण्प वल .्सतचे्डोळे्रडून्रडून्िुजले्आहेत.’ छोट्य ्
सप्रन्िेिययच् ्स्वर त्व ढत ्उत्ि ह्होत .् त्यच् चबरोबर् सप्रन्िची्नजर्असधक सधक्करडी्होत्होती.्मग्
जणू्सतचे्सनरीिण्करून्सतययच् बद्दलची्आपली्कल्पन ्स्पष्ट्करून्घेतल्यच् ि रख ्तो्एकदम्समह इल्
इव्ह नॉसवचकडे्वळून्म्हण ल , ‘समह इल्इव्ह नॉसवच, एकां दरीत्आपल ्दोस्त्नेपोसलयच्न्यच् ल ्कठीण्
सदवि्आहेत.्सप्रन्ि्आन्दे्रनां(तो्नेहमीच्आपल्यच् ्मुल च ्उल्लेख्ह्य ्न वनेच्करी)्मल ्मघ शीच्त्यच् ययच् ्
सवरुद्ध्फौज ्कश ्गोळ ्होत हेत् ते्ि ांसगतलां .् नेपोसलयच्न्िलु्लक्अि मी्आहे्अिां्आजपयंच्त् तुल ् सन्
मल ्व टलां ्होतां.’ 
 

‘तुल ् सन् मल ?’ नेपोसलयच्नबद्दल्आपण् तरी् अश ् अथाचे् उद्ग र् कधी् क ढल्यच् चे् समह इल्
इव्ह नॉसवचल ् आठवने .् सप्रन्िल ् आपल्यच् ् आवडत्यच् ् सवषयच् ल ् िुरुव त् करण्यच् ि ठी् आपले् सनसमत्त्
प सहजे्हे्मग्त्यच् ययच् ्डोक्यच् त्आले.्पुढे्क यच््होण र्ते्त्यच् ल ्कळेन ्तो्कुतूहल ने्सप्रन्ि्आन्दे्रकडे्प हू्
ल गल . 
 

त्यच् ्स्थ पत्यच्सवश रद कडे्बोट्करून्सप्रन्ि्आपल्यच् ्मुल ल ्म्हण ल , ‘ह ्मोठ ्ददी्इिम्आहे.’ 
मग्युच्द्ध, नेपोसलयच्न, त्यच् ्वळेचे्िेन पती्आसण्र जक रणी्म णिे्यच् ांवर्िांभ षण्िुरू्झ ले.्वृद्ध्सप्रन्िचे्
ठ म् मत् होते् की, त्यच् ् क ळचे् िगळे् नेते् शेंबडी् पोरे् होते.् त्यच् ांन ् लष्ट्करी्आसण् र जकीयच्् प्रश्न ांतील्
प्र थसमक्गोष्टीचेही्ज्ञ न्नव्हते; त्यच् ययच् ्मते् िुव्हॉरॉफि रख्यच् ्प्रसतस्पधी् िेन पतीशी् त्यच् ची्ग ठ्पडली्
नव्हती् म्हणूनच् तो् सवजयच्ी् होत् होत .युच्रोप तील् र जकीयच्् जीवन् िुरळीत् च लले् आहे, युच्द्ध् कुठे्
च ललेच्निून्लढ ई्खेळल्यच् ची् बत वणी्करण ऱ्यच् ्कळिूत्री् ब हुल्यच् ांच ् न च्करत हेत्यच् बद्दल् वृद्ध्
सप्रन्िल ्िांशयच््नव्हत .्वृद्ध्सप्रन्ि्नव्यच् ्सपढीची्टर्उडवीत्होत ्आसण्ती्ऐकून्सप्रन्ि्आन्दे्रची्करमणूक्
होत्होती. 
 

‘भतूक ळ तील् प्रत्येच्क् कृत्यच्् तुम्ह ल ् च ांगलांच् व टतां् की् क यच्् न् कळे.् फ्रें च् िेन पती् मॉरोने्
ट कलेल्यच् ्ज ळ्यच् त्स्वतः्िुव्हॉरॉफ््ने्उडी्घेतली्होती्आसण्त्यच् तून्त्यच् ल ्ब हेर्पडत ्आलां ्नव्हतां; हे्
खरां्न ही्क यच्?’ आन्दे्रने्सवच रले. 
 

‘कोणी्ि ांसगतलां ् तुल ?’ सप्रन्ि्ओरडल ्आसण्त्यच् ने्थ ळी् सभरक वनू् सदली.्ती्थ ळी् सतहॉनने्
अलगद् झेलली.् ‘िुव्हॉरॉफ््...सप्रन्ि्आन्दे्र् सवच र् करून् बोलत् ज ...ती् दोन् म णिां् होती...फे्रडसरक्
आसण्िुव्हॉरॉफ््.्िुव्हॉरॉफ््मोकळ ्अित ्तर्मॉरो्कैदेत्पडल ्अित .्िैत न्यच्ोग्यच््ज गी्गेल ्अित .्
िुव्हॉरॉफ््ल ् त्यच् ययच् वर् सवजयच्् समळवत ्आल ्न ही् सतथे् समह इल् कुटूझॉफ््ची्क यच््कथ ? अरे् ब ब , 
तुम्ही्आसण्तुमचे्जनरल्बोन प टवच ्प ड व्करू्शकण र्न हीत.्तुम्ह ल ्फ्रें च्म णि ांची्मदत्घ्यच् यच्ल ्
हवी.्चोर ल ्पकड यच्ल ्चोरच्प ठल ग वर्िोडल ्प सहजे.’ 
 

‘तुमची् डोकी् सठक ण वर् नि वीत् अगर् म झी् बुद्धी् अजून् श बतू् अि वी.् प हू् क यच्् होतां् ते.्
बोन प टव्त्यच् ययच् ्लष्ट्कर च ्प्रमुख्झ ल ्आहे.्किच ्प्रमुख्आसण्किचां्क यच्?’ 
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‘आमययच् ्िवव्यच्ोजन ्च ांगल्यच् ्आहेत, अि ्म झ ्द व ्न ही.्बोन प टवबद्दल्तुमचां्अिां्मत्क ्
व्ह वां् हे्मल ्िमजत्न ही.् तुम्ही्हिल त्तरी्मी्म झां्मत्ि ांगतो.्क ही्झ लां ्तरी्बोन प टव्ह ्फ र्
थोड ्जनरल्आहे.’ 
 

‘समह इल्इव्ह नॉसवच’ वृद्ध् सप्रन्ि्ओरडल .्दोघेही्आपण ि् सविरले्अितील्अश ्िमजुतीने्
इव्ह नॉसवच्भ जलेल्यच् ्म ांि च ्िम च र्घेत्होत ्तो्दचकल .्‘तुल ्मी्ि ांसगतलां ्नव्हतां्क ्नेपोसलयच्न्
बोन प टव्युच्द्धतांत्र तल ्ददी्आहे्म्हणून!्ह ही्तेच्म्हणतो्आहे.’ 
 

‘अगदी्बरोबर्मह र ज’ स्थ पत्यच्सवश रद ने्उत्तर्सदले.्तिे्वृद्ध्सप्रन्िने्कोरडे्ह स्यच््केले. 
 

‘बोन प टव् धसनक् घर ण्यच् त् जन्म ल ् आल .् त्यच् ययच् कडे् च ांगले् िैसनक् आहेत.् प्रथम् त्यच् ने्
जमवन ांवर्हल्ले् केले् हे्खरां.्कोणीही् मूखव्जमवन ांच ्प ड व्करू्शकेल.्जग ययच् ्प्र रांभ प िून्प्रत्येच्क नां्
जमवन ांच ् प ड व् केलेल ् आहे.् त्यच् ांनी् म त्र् कुण ल च् पर भतू् केलेलां ् न ही.् ते् एकमेक ांन ् चजकीत्
अित त.्नेपोसलयच्नने्ख्यच् ती्समळवली्ती्अश ्जमवन ांसवरुद्ध्लढून.’ 
 

सप्रन्िययच् ्मते्बोन प टवने्िवव्लढ यच् ांत्आसण्र जक रण तही्घोडचुक ्केल्यच् ्होत्यच् , त्यच् ांची्तो्
िसवस्तर्चचा्करू्ल गल .् त्यच् च ् मुलग ् सवरोध्न्करत ्िवव्क ही् मुक ट्य ने्ऐकून् घेत्होत .् वृद्ध्
सप्रन्िने्किलीही्मते्म ांडली्तरी्त्यच् वर्तो्आपले्म्हणणे्म ांडत्नव्हत , अगर्आपले्मत्िोडण्यच् चीही्
त्यच् ची् तयच् री् नव्हती.् आन्दे्र् उत्तर् देण्यच् चे् ट ळतहोत .् सकत्येच्क् वष्े एक की् क ढलेल्यच् ् आसण् तीही्
खेड्य त् घ लवलेल्यच् ् ह्य ् वृद्ध् म णि ल ् युच्रोप तील् गेल्यच् ् क ही् वषांतील् लष्ट्करी् आसण् र जकीयच््
जीवन ची् खड न््खड ् म सहती् आसण् तीही् अचूक् म सहती् कशी् झ ली् आसण् त्यच् ल ् आपले् मत् किे्
बनवत ्आले्हे्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्कळेन . 
 

‘तुल ्व टत्अिेल,्ह ्वृद्ध्आहे्आसण्वस्तुक्स्थती्क यच््आहे्हे्ठ ऊक्अिणां्शक्यच््न ही.्खरां्
ि ांगू? ह्य ् गोष्टींनी् मी् पछ डून् गेलो्आहे.् र त्रीची् मल ् झोप् येच्त् न ही.् मल ् ि ांग–् ह्य ् तुझ्यच् ् श्रेष्ठ्
जनरलनां्आपली्श्रेष्ठत ्कुठां्केव्ह ्सिद्ध्केली?’ 
 

‘ती्एक्फ र्मोठी्हकीकत्होईल,’ सप्रन्ि्आन्दे्र्उत्तरल . 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् र त्री् सप्रन्ि्आन्दे्र् सनघण्यच् ययच् ्तयच् रील ्ल गल .्भोजन्झ ल्यच् वर् वृद्ध् सप्रन्िने्
आपल ्दैनांसदन्क यच्वक्रम्न्बदलत ्सनत्यच् प्रम णे्आपल्यच् ्खोलीत्प्रवशे्केल .्छोटी्सप्रन्िेि्आसण्सतची्
भ वजयच््एकत्र्होत्यच् .् सप्रन्ि्आन्दे्रने्पोष ख्बदलून्आसण्ख ांद्य वरययच् ्शोभेययच् ् सफती्निलेल ्प्रव िी्
कोट् अांग वर् चढवनू् सदलेल्यच् ् खोलीत् हुजऱ्यच् ययच् ् मदतीने् ि म न ची् ब ांध ब ांध् केली.् घोड ग डी्
जोड यच्ल ् ि ांसगतली.् सप्रन्ि् आन्दे्र् स्वतःबरोबर् नेहमी् ज्यच् ् वस्तू् नेत् होत ् त्यच् ् िोडल्यच् ् तर् खोलीत्
आणखी् क हीही् र सहले् न ही.् प्रव िी् बगॅ, मद्य ि ठी् बनवलेली् च ांदीची् पेटी, दोन् टर्नकश् सपस्तुले, 
वसडल ांनी् भेट्म्हणून् सदलेली्आसण्ओटचेकॉफययच् ्नेतृत्व ख लील्मोसहमेवर्नेऊन्आणलेली्ब कद र्
तलव र्ह्य ्वस्तू्खोलीतच्र सहल्यच् ्होत्यच् .्आन्दे्रययच् ्प्रव ि तील्ि म न्नवीन, स्वयछ्होते.्िवव्ि म न्
क पड त्ब ांधून्वर्च ांगल ्दोरही्ब ांधल ्होत .्िगळे्किे्िुव्यच्वक्स्थत्होते.्िमोर्प हत, स्वप्न ळूपणे्
म न्ह लवीत, ह त्प ठीशी् गुांतवनू्तो्खोलीतल्यच् ्खोलीत्जोर ययच् ् येच्रझ र ्घ लू्ल गल .्ब हेरययच् ्



 

 

अनुक्रमणिका 

खोलीतून्प वल ांच ्आव ज्ऐकू्येच्त च्त्यच् ने्घ ईघ ईने्प ठीम गचे्ह त्िोडवनू्घेतले.्त्यच् ययच् ् मुदे्रवर्
सनत्यच् च ्श ांत्व्गूढ्भ व्पिरल .्मघ ्व जलेली्प वले्सप्रन्िेि्म यच्ाची्होती. 
 

ती् ध वत् आली् होती.् त्यच् मुळे् ध प ् ट कीत् बोलू् ल गली, ‘तू् घोडे् जोड यच्ल ् ि ांसगतल्यच् चां्
कळलां .्तुझ्यच् ्एकट्य बरोबर्मल ्आणखी्थोडां्बोल यच्चां्होतां.्आत ्आपण्सकती्क ळ्दूर्अिू्देव ल ्
ठ ऊक.्मी्आले्म्हणून्तुल ्र ग्न ही्न ्आल ? आन्दु्रश , तू...तुझ्यच् त्खूपच्बदल्झ ल यच्.’ शवेटचे्
व क्यच््जणू्प्रश्न चे्स्पष्टीकरण्करण्यच् ि ठी्होते. 
 

क्स्मत नेच्सतययच् ्प्रश्न चे्उत्तर्देत्त्यच् ने्सवच रले, ‘सलझ्आली्न ही्ती?’ 
 

‘ती् इतकी् दमली् होती् की् म झ्यच् ् खोलीतील् िोफ्यच् वर् झोपली.् आन्दे्र, तुल ् िोन्यच् ि रखी्
ब यच्को् समळ ली्आहे.’ त्यच् ययच् कडे् तोंड् करून् िोफ्यच् वर् बिलेल्यच् ् सप्रन्िेि् म यच्ाने् म्हटले.् ‘सतययच् त्
आसण्अगदी्लह न् मुल त्क ही्कमी् न ही.्आनांदी, गोड् मूलच.्मल ् इतकीआवडली.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्
क ही्बोलल ्न ही.्पण्त्यच् ययच् ्मुदे्रवर्उमटलेल ्उपरोध्आसण्तुयछत ्सप्रन्िेिययच् ्नजरेतून्सनिटली्
होती. 
 

‘म णि त्क हीन ्क ही्लह निह न्दोष्अिण रच.्िांपूणव्सनदोषी्कुणीच्नितां.्ती्उच्चवगात्
लह न ची् मोठी् झ ली्आसण् उच्चवगातच् सतचां् सशिण् झ लां , हे् तू् सविरू् नकोि.् सतची् क्स्थती् क ही्
िुख ची् म्हणत ् येच्ण र् न ही.् प्रत्येच्क नां् दुिऱ्यच् ययच् ् दृसष्टकोण तून् सवच र् कर यच्ल ् हव .् िमजून्
घेण्यच् तूनच् िमेची् भ वन ् उपजते.्आजवरचां् सतचां् जीवन् वगेळां ् होतां.्आत ् नवऱ्यच् ल ् िोडून्खेड्य त्
एकटां्र ह वां्ल गण र्आहे—गरोदर्अित न ्एकटां्र ह वां्ल गण र्आहे.्सबच रीची्अवस्थ ्क यच््झ ली्
अिेल्यच् ची्कल्पन ही्करवत्न ही.’ 
 

बसहणीकडे्प हून् सप्रन्ि्आन्दे्र्हिल .्जणू् त्यच् ल ् म्हण यच्चे्होते् ‘ब ई्ग, अश नां्मी्फि यच्च ्
न ही.’ 
 

‘तू्खेड्य त्र हतेि.्तुल ्खेड्य तील्जीवन्इतकां ्भयच्ांकर्व टतां्क ?’ 
 

‘म झी् गोष्ट् िोड.् मल ् मधेच् गुांतव्ू नकोि.् दुिऱ्यच् ् प्रक रययच् ् जीवन ची् मल ् इयछ च् न ही.्
दुिऱ्यच् ्प्रक रचां्जीवनच्मल ्म हीत्निल्यच् नां्मी्तशी्इयछ ्तरी्कशी्करू्शकण र? उच्चभ्र्ूिम ज ची्
िवयच््अिलेल्यच् ् तरुण् मुलील ्क यच्् व टेल्यच् च ् तू् सवच र् तरी्करून् प ह .् सतल ् इथां्खेड्य त् ऐन्
त रुण्यच् त् कोंडून् पड वां् ल गेल.वडील् नेहमीच् क यच्वमग्न् अिण र.् उच्च् िम ज त् व वरलेल्यच् ् स्त्रील ्
िोबत्करील्अि ्म झ ्आनांदी्स्वभ वही्न ही, हे्तुल ्ठ ऊक्आहे.्र हत ्र सहली्बसूरअनब ई...’ 
 

‘तुझी्ती्ब ई्मल ्मुळीच्आवडत्न ही’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल . 
 

‘न हीरे्ब ब , ती्फ र्ि लि्गोड्मुलगी्आहे.्खरां्तर्तुल ्सतययच् बद्दल्दयच् ्व टली्प सहजे.्
सतल ्सबच रील ्कोणी्न तलग्न हीत.्खरां्म्हणजे्सतच ्मल ्उपयच्ोग्न ही; उलट्त्र िच्होतो.्मल ्
एक की्जीवन्आवडते, तुल ्ठ ऊक्आहे.्आत श ्तिां्जीवन्असधक सधक्आवडू्ल गलां ्आहे.्ब ब ांन ्



 

 

अनुक्रमणिका 

ती्खूप्सप्रयच््आहे.्सतययच् वर्आसण्समह इल्इव्ह नॉसवचवर्त्यच् ांनी्ितत्उपक र्केलेले्आहेत्म्हणून्ते्
त्यच् ांययच् शी्नेहमी्पे्रम नां्आसण्लोभ नां्व गत्अित त.्स्टनवनां्म्हटलां ्आहे, “लोक ांनी्आपलां ्भलां ्केलेलां ्
अितां्म्हणून्आपण्त्यच् ांययच् वर्जेवढां्पे्रम्करतो, त्यच् हून्त्यच् ांययच् वर्असधक्पे्रम्आपण्त्यच् ांचां्भलां ्केलेलां ्
अितां्म्हणून्आपण्करीत्अितो.” ब ब ांनी्रस्त्यच् वरून्सतल ्अन थ्अभवक्अश ्अवस्थेत्घरी्आणलां .्
ती्ब ई्िुस्वभ वी्आहे.् सतययच् ्व चन ची्तऱ्ह ही्ब ब ांन ्आवडते.्र त्री्वसडल ांि ठी्ती्मोठ्य नां्व चन्
करते; ती्फ र्च ांगलां ्व चन्करते.’ 
 

‘म यच्ा, आत ्मल ्खरांखुरां्उत्तर्दे.्ब ब ांययच् ्स्वभ व मुळां ्तुल ्पुष्ट्कळद ्फ र्त्र ि्होतो...अशी्
म झी्कल्पन ्आहे.्खरां्न ् हे?’ सप्रन्ि्आन्दे्रने्एक एकी्प्रश्न् केल .् त्यच् ्प्रश्न मुळे् सप्रन्िेि्म यच्ा्प्रथम्
चसकत्झ ली.्नांतर्भयच्भीत्झ ली. 
 

‘मल ...मल ...त्र ि्होतो्म्हण ल ि?’ ती्म्हण ली. 
 

‘ब ब ् नेहमीच् कडक् व गत् होते.् मल ् व टते्आत श ् ते् फ र् वैत ग्आणत त.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्
मुद्द मच् वसडल ांसवषयच्ी्अन दर ने् बोलल .् बसहणील ् गोंधळ त्ट क व्ेअगर् सतययच् ् मन तील्खरी् गोष्ट्
क ढून्घ्यच् वी्ह ्त्यच् च ्सनसित्हेतू्होत . 
 

‘एरवी् तू्फ र्च ांगल ्आहेि, आन्दे्र.् पण् तुल ्आपल्यच् ् बुसद्धमते्तच ्क हीि ्गवव्झ ल ्आहे.’ 
िांभ षण तील् मुख्यच्् सवषयच्् ब जूल ् र सहल ्आसण् सप्रन्ि्म यच्ा्आपल्यच् ् सवच र त्गकव ् होत् बोलत्होती.्
‘अि ्गवव्होणां्हे्मोठां्प प्आहे.्आपल्यच् ्वसडल ांययच् ्व गण्यच् वर्बर व ईट्सनणवयच््देण्यच् च ्आपण ि्हक्क्
न ही.्तिां्करणां्यच्ोग्यच््अिेल्तर्ब ब ांबद्दल्अत्यच् दर सशव यच््दुिरी्कोणती्भ वन ्सनमाण्होण र्आहे? 
त्यच् ांययच् ्िहव ि त्मी्िुखी्आसण्िम ध नी्आहे.्तुल िुद्ध ्तिांच्िुख्व ट वां्एवढीच्म झी्इयछ ्आहे.’ 
 

सतययच् ्भ व ने्असवर्श् ि ने्म न्हलवली. 
 

‘तुल ्खरां् ि ांगू? मल ् एक च् गोष्टीचां् दुःख् होतां.् ब ब ांययच् ् ध र्नमक् सवच र ांनी् मल ् दुःख् होतां.्
त्यच् ांययच् ि रख्यच् ्(ग ढ्बुसद्धम न्अिलेल्यच् )्म णि ल ्िूयच्वप्रक श इतकी्स्पष्ट्अिलेली्गोष्ट्क ्सदिू्नयेच््
आसण्ते्अश ्प्रक रे्क ्चुक वते्यच् च ्मल ्बोध्होत्न ही.्ह्य ्गोष्टीमुळे्म त्र्मी्दुःखीकष्टी्अिते.्पण्
ह्य ् गोष्टीत्आत श ् थोडी् िुध रण ् झ लेली् सदिते्आहे.्आत श ् ते् पूवीि रखी्कठोर् टव ळी् करीत्
न हीत.्एक ्सभिचूी्भेट्घेऊन्त्यच् ययच् शी्ते्खूप्वळे्बोलत्होते.’ 
 

‘म यच्ा्बेट , तू्आसण्तुझ ्सभि्ूह्य ्नेमब जीत्फुकट्वेळ्दवडत ्आह त.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्उपरोध ने्
पण्पे्रमळपणे्म्हण ल . 
 

‘परमेर्श्र् म झी् प्र थवन ् ऐकेल् अशी् म झी् श्रद्ध ् आहे.’ ती् म्हण ली.् क ही् समसनटे् स्तब्धतेत्
गेल्यच् वर्ती्भीत्भीत्भ व ल ्म्हण ली, ‘आन्दे्र, म झी्एक्सवनांती्आहे.्ऐकशील्क ्ि ांग?’ 
 

‘क यच््करू्ि ांग?’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘तू् सतच ् अव्हेर्करण र् न हीि्अिां्आधी् वचन् दे.् त्यच् त् तुल ्क ही् त्र ि् न ही; तुल ् त्यच् त्
कमीपण ही्न ही.्म त्र्त्यच् मुळे्मल ्आनांद्व टेल, िम ध न्व टेल.्आन्दु्रश , वचन्दे.्हो्म्हण.’ बोलत्
अित न ्सतने्सपशवीत्घ तलेल्यच् ्ह त त्किली्तरी्वस्तू्धरली्होती.्त्यच् ्वस्तूि ठीच्जणू्ती्सवनांती्
करत्होती.् सवनांती्म न्यच््करण्यच् चे्वचन् समळ ल्यच् सशव यच््ती्वस्तू् सतल ्ब हेर्क ढ यच्ची्नव्हती.् सतचे्
डोळे्आन्दे्रकडे्भीत्भीत्आसण्अजीजीने्प ह त्होते. 
 

‘ती् सवनांती् िांकट त् प डण री् अिली् तरी...’ आन्दे्र् म्हण ल .् ती् वस्तू् कोणती् अि वी् यच् ची्
त्यच् ल ्कल्पन ्आली्अि वी. 
 

‘तू्त्यच् ्वस्तूबद्दल्व टेल्ते्म्हण.्मल ्म हीत्आहे्तू्ब ब ांपेि ्वगेळ ्न हीि.्तुल ्क ही्व टलां ्
तरी्म झ्यच् ि ठी्एवढां्कर.्न ही्म्हणू्नको.्आपल्यच् ्आजोब ांनी्नेहमीच्प्रत्येच्क्युच्द्ध त्व परलेली्ही...’ 
अजूनही्सतने्ह त त्धरलेली्वस्तू्सपशवीययच् ्ब हेर्क ढली्नव्हती. 
 

‘मल ्वचन्देतोि्न ?’ सतने्सवच रले. 
 

‘सदलां ्वचन.्आत ्ि ांग.्क यच््आहे्ते?’ 
 

‘तुझ्यच् ्कल्यच् ण ि ठी्ही्पसवत्र्प्रसतम ्तुल ्देते्आहे.्ही्ि खळी्गळ्यच् तून्कधी्क ढण र्न ही्
अिां्वचन्दे.’ 
 

‘ती्टनभर्वजन ची्निेल्आसण्मल ्ख ली्प डण र्निेल्तर...तुझ्यच् ्आनांद ि ठी्गळ्यच् त्
ध रण्करीन’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल .्त्यच् च्िणी्त्यच् ल ्आपल्यच् ्चेष्टेमुळे्बहीण्दुःखीकष्टी्झ लेली्सदिली्
आसण्त्यच् ल ्पि त्त प्झ ल .्तो्म्हण ल , ‘मल ्खूप्आनांद्झ ल यच्–खूप्आनांद्झ ल यच्.’ 
 

‘तुझी्इयछ ्निली्तरीही्तो्तुझां्रिण्करील, तुझ्यच् वर्कृप ्करील, आसण्तुल ्आपल्यच् कडे्
वळवील.्क रण्फक्त्त्यच् ययच् मध्येच्च्ित्यच््आसण्श ांती्यच् ांची्वस्ती्आहे.’ थरथरण ऱ्यच् ्भ वपूणव्स्वर त्ती्
बोलत्होती.्न जूक्निीक म्केलेल्यच् ्च ांदीययच् ्ब रीक्ि खळील ्अडकवलेले्च ांदीचे्अांड कृती्पदक्
आपल्यच् ् भ व िमोर् दोन्ही् ह त ांनी् धरले.् त्यच् ् जुन्यच् ् पद्धतीययच् ् छोट्य श ् पदक वर् सिस्त च ् चेहर ्
क ळ्यच् ्रांग त्कोरलेल ्होत . 
 

सतने्कू्रि ची्खूण्जुळवली.्प्रसतमेचे्चुांबन्घेतले्आसण्ि खळी्भ व कडे्सदली. 
 

‘आन्दे्र, म झ्यच् वर्एवढी्कृप ्कर.’ 
 

सतययच् ्भयच्भीत्टपोऱ्यच् ्डोळ्यच् ांतून्करुणेची्पह ट्उज डली.्सतच ्कृश, रोगट्चेहर ्ल वण्यच्मयच््
झ ल .् ती् पसवत्र् मूती् आन्दे्र् घेण र् तोच् सतने् त्यच् ल ् थ ांबवले.् आन्दे्रल ्आपली् चूक् उमगली.् त्यच् ने्
कू्रि ची्खूण्जुळवली्आसण्प्रसतमेचे्चुांबन्घेतले.्तो्हेल वनू्गेल्यच् ने्त्यच् ची्मुद्र ्हळुव र्आसण्समक्स्कल्
झ ली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘तुझ्यच् वर् देव ची् कृप ् र हो’ सतने् त्यच् ययच् ् भ लप्रदेश चे् चुांबन् घेतले.्आसण्ती् पुन्ह ् िोफ्यच् वर्
बिली.्दोघेही्स्तब्ध्होती. 
 

‘आन्दे्र, तू् पूवी् सकती् उद र् आसण् दयच् ळू् अि यच्च ि.् सतययच् शी् देखील् तू् ति च् व ग यच्ल ्
प सहजे.् सतययच् बद्दल् प्रसतकूल् मत् बनव्ू नकोि.् ती् इतकी् गोड् आहे, इतकी् िुस्वभ वी् आहे.् आसण्
आत श ्तर्सतची्पसरक्स्थती्सकती्सबकट्आहे.’ 
 

‘म श , मल ् व टते् मी् म झ्यच् ् पत्नील ् दोष् सदल ् न ही.् अगर् मल ् ती्आवडत् न ही् अिांही्
बोललो्न ही.्तू्एवढां्ि रां्कश ि ठी्ि ांगते्आहेि?’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाययच् ् चेहऱ्यच् वर्ल ली् उमटली.्अपर धी् चेहर ्करून्ती् स्तब्ध् र सहली.‘मी् तुल ्
क ही्बोलले्न ही; पण्तुल ्बोल्ल वल ्ज तो्त्यच् चां्मल ्दुःख्होतां.’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्कप ळ वरील, गळ्यच् वरील्आसण्ग ल वरील्ल ली्आणखी्गडद्झ ली.्सतल ्
क ही् बोल यच्चे् होते, पण् तोंड तून् शब्दच्उमटेन .् सतययच् ् भ व ने् बरोबर्ओळखले् होते.् त्यच् ची् पत्नी्
भोजन नांतर्रडली्होती.्आपले्ब ळांतपण्िुखरूप्प र्पडण र्न ही्अशी्भीती्सतने्प्रकट्केली्होती.्
आपल्यच् ्दुदैव ल ्ती्दोष्देत्होती.्ि िर ्आसण्नवर ्यच् ांययच् बद्दल्सतने्तक्र र्केली्होती.्रडून्रडून्
ती्झोपी्गेली्होती.्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्आपल्यच् ्बसहणीची्दयच् ्आली. 
 

‘म श , एक्गोष्ट्खरी.्मल ्म झ्यच् ्ब यच्कोल ्कोणत्यच् ही्गोष्टीबद्दल्दोष्देत ्येच्तन ही.्मी्कधी्
सदल ् न ही्आसण् पुढांही् देण र् न ही.् सतययच् ् ब बतीतील्कोणत्यच् ही् गोष्टीि ठी् मी् मल ही् दोष् देण र्
न ही.्म झ्यच् ्कोणत्यच् ही् पसरक्स्थतीत्म झी्हीच-भसूमक ् र हील.् तुल ्ित्यच््ज णून् घ्यच् यच्चां्अिेल्तर्
ि ांगतो...्‘तू्िुखी्आहेि्क ’ अि ्तुझ ्मल ्प्रश्न्अिेल्तर्त्यच् चां्उत्तर्‘न ही’... ‘ती्िुखी्आहे्क ?’ 
‘न ही.’ अिां्क ? मल ्ि ांगत ्येच्ण र्न ही.’ 
 

अिां् बोलून् त्यच् ने् बसहणीजवळ् ज ऊन् सतययच् ् कप ळ चे् चुांबन् घेतले.् त्यच् ययच् ् िुरेख् डोळ्यच् ांत्
बुसद्धमते्तचे्आसण्च ांगुलपण चे्आगळेच्तेज्सवलिू्ल गले.्तो्आपल्यच् ्बसहणीकडे्प ह त्नव्हत .्सतययच् ्
डोक्यच् वरून्पलीकडे्सदिण ऱ्यच् ्उघड्य ्द र तील्अांध र्प हत्होत . 
 

‘चल; आपण्सतययच् कडे्ज ऊ्यच् .्मल ्सतच ्सनरोप्घ्यच् यच्च ्आहे.्न हीतर्अिां्कर.्तू्ज ऊन्
सतल ्उठव.् तेवढ्य त्मी्आलोच.’ मग् सप्रन्ि्आन्दे्रने्आपल्यच् ् हुजऱ्यच् ल ्ह क्म रली, ‘पेट्रुश्क , ह्य ्
वस्तू्घेऊन्ज .्ही्िीटख ली्ठेव.्ही्उजव्यच् ्ब जूि्र हू्दे.’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ा् उठली.् द र कडे् ज त ् ज त ् थ ांबनू् म्हण ली, ‘आन्दे्र, तुझी् परमेर्श्र वर् सनष्ठ ्
अिती् तर् तू् त्यच् ययच् कडे् तुझ्यच् त्अभ व नां् अिलेली् प्रीसतभ वन ् म सगतली्अितीि्आसण् परमेर्श्र नां्
तुझी्प्र थवन ्ऐकली्अिती.’ 
 

‘कद सचत्ऐकलीही्अिती.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल , ‘म श ,्तू्ज .्मी्आलोच.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

तो्बसहणीययच् ्खोलीकडे् सनघ ल .् तेव्ह ् त्यच् ल ्आढळले्की, छोटी् सप्रन्िेि्ज गी्झ ली्होती.्
सतने्न जूक्आनांदी्आव ज त्भरभर्उच्च रलेले्शब्द्उघड्य ्द र तून्ऐकू् येच्त्होते.्जणू्बर च्क ळ्
बोल यच्ल ् समळ ले्निल्यच् मुळे्आत ्ती् त्यच् ची्भरप ई्करत्होती्आसण्नेहमीप्रम णे्फ्रें च्भ षेत्बोलत्
होती. 
 

‘म यच्ा्कल्पन ्कर...ती्क उांटेि्झुबॉफ््कशी्खोटे्केि्आसण्नकली्द त्ल वनू्व वरते...अिां्
करून्सतल ्वयच््क ्थ ांबवत ्येच्ण र्आहे?’ 
 

परक्यच् ् म णि ांिमोर्आपली् ब यच्को् क उांटेि् झुबॉफबद्दल् ही् व क्येच्् उच्च रून् हिल्यच् चे् सप्रन्ि्
आन्दे्रने्कमीत्कमी्प च्वेळ ्तरी्ऐकलेले्होते.्तो्ि वक श्खोलीत्सशरल .्आपले्भरतक म्ह त त्
घेऊन् खुचीत् बिलेली् गुल बी् क ांतीची् स्थूलदेही् छोटी् सप्रन्िेि् पीटिवबगवमधील् आठवणी् आसण्
शब्दप्रयच्ोग्ऐकवीत्होती.्सप्रन्ि्आन्दे्रने्सतययच् कडे्ज ऊन्सतल ्थोपटून्सवच रले, ‘प्रव ि च ्शीण्गेल ्
की्न ही?’ त्यच् ल ्उत्तर्देऊन्ती्बोलत्र सहली. 
 

िह ्घोड्य ांची्ग डी्प यच्रीशी्थ ांबली.्शरद्ऋतूतील्गडद्र त्र्होती.्ग डीव न ल ्ग डीची्धुर ्
सदित् नव्हती.् कां दील् घेऊन् नोकर् प यच्ऱ्यच् वरून् येच्-ज ् करीत् होते.् मोठमोठ्य ् सखडक्यच् ांत् प्रक श्
अिल्यच् ने्िवव्व ड च्उजळून्सनघ ल ्होत .्ध कट्य ्धन्यच् ल ्सनरोपदेण्यच् ि ठी्घर तील्नोकरम णिे्
ब हेरययच् ् द लन त् जमत् होती.् आतल्यच् ् मोठ्य ् द लन त् कुटुांब तील् म णिे् समह इल् इव्ह नॉसवच, 
बसूरअनब ई, सप्रन्िेि्म यच्ा्आसण्छोटी्सप्रन्िेि्ही्उभी्होती. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ्वसडल ांनी्अभ्यच् सिकेत्बोल वनू्घेतले.्त्यच् ांन ्त्यच् च ्एकट्य नेच्सनरोप्घ्यच् यच्च ्
होत .्तो्ब हेर्केव्ह ्येच्तो्यच् ची्िवव्व ट्प हत्होते.्सप्रन्ि्आन्दे्र्खोलीत्सशरल ्तेव्ह ्वृद्ध्सप्रन्िने्जुन ्
चष्ट्म ्ल वल ्होत , शुभ्र्ग ऊन्चढवल ्होत .्अश ्क्स्थतीत्वृद्ध्सप्रन्ि्मुल खेरीज्कुण ल ही्भेटत्निे.्
आन्दे्र्आल ्तेव्ह ्तो्टेबल शी्बिून्सलहीत्होत .्त्यच् ने्वळून्प सहले. 
 

‘सनघ ल ि?’ पुन्ह ्तो्सलहू्ल गल . 
 

‘मी्सनरोप्घ्यच् यच्ल ्आलो्आहे.’ 
 

‘वृद्ध् सप्रन्िने् आपल्यच् ् ग ल ल ् स्पशव् करीत् म्हटले—’ इथां् चुांबन् घे.’ सप्रन्ि् आन्दे्रने् चुांबन्
घेतल्यच् वर्त्यच् ने्त्यच् चे्आभ र्म नले. 
 

‘आभ र्कश ि ठी?’ 
 

‘ठरलेल्यच् ् वेळेपेि ् ज स्त्क ळ् रेंग ळत् र सहल ् न हीि् म्हणून.् ब यच्कोययच् ् पेसटकोट म गे् वळे्
क ढत्र सहल ्न हीि्म्हणून.्िवव्गोष्टीआधी्कतवव्यच््प र्प डलां ्प सहजे.्थकँ्स्’.पुन्ह ्तो्सलहू्ल गल , 
तशी्लेखणीतून्श ई्ब हेर्उडू्ल गली. 
 

‘तुल ्क ही्ि ांग यच्चां्अिेल्तर्ि ांग.्मल ्एक वळेी्अनेक्गोष्टी्करत ्येच्त त,’ तो्म्हण ल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘म झ्यच् ्पत्नीबद्दल...सतची्क ळजी्घ्यच् ्अिां्तुम्ह ल ्ि ांग यच्ल ्िांकोच्व टतो.’ 
 

‘मूखाि रखां्बोलू्नकोि.्तुल ्क यच््हवां्ते्िरळ्ि ांग.’ 
 

‘सतययच् ्ब ळांतपण ि ठी्मॉस्कोहून्वैद्य ल ्बोलव ..्तो्इथे्येच्ऊ्दे.’ 
 

म्ह त र ्थ ांबल .्डोळे्सवस्फ रून्र ग ने्बघू्ल गल .्जणू्मुल चे्बोलणे्त्यच् ययच् ्डोक्यच् त्सशरत्
नि व.े 
 

‘सनिगानांच् मदत् न क रली् तर् कुण ययच् ही् मदतीच ् उपयच्ोग् होत् न ही, यच् ची् मल ् ज णीव्
आहे.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल .्तो्गोंधळल्यच् चे्स्पष्ट्सदित्होते.्‘ल खोंमधील्एख दीच्केि्अपेशी्होते्हे्
मल ्ठ ऊक्आहे.्पण्सतययच् ्मन ने्घेतलां ्आहे्त्यच् ल ्म झ ्इल ज्न ही.्सतल ्लोक्न न ्गोष्टी्ि ांगत्
अित त.्स्वप्न्पडल्यच् न्ती्घ बरून्गेली्आहे.’ 
 

‘हां–हां’ सलहीत्अित न ्वृद्ध्सप्रन्ि्स्वतःशीच्क हीतरी्पुटपुटत्होत .्‘अिां्कर यच्ल ्हवां’ त्यच् ने्
आपली्िही्खरडली.्मग्एकदम्मुल कडे्वळून्तो्हिल . 
 

‘एकां दरीत्ही्कटकटीची्ब ब.’ 
 

‘कश बद्दल्म्हणत ्ही्कटकटीची्ब ब?’ 
 

‘ब यच्को!’ वृद्ध्सप्रन्ि्एकच्पण्अथवपूणव्शब्द्बोलल . 
 

‘म झ्यच् ्ध्यच् न त्आलां ्न ही्तुम्ही्क यच््म्हणत ्ते?’ 
 

‘त्यच् ल ्क ही्इल ज्न ही, ब ळ.्िगळ्यच् ्सस्त्रयच् ्ि रख्यच् च.्एकद ्लग्न्केलां ्की्त्यच् तून्िुटक ्
न ही.्तुल ्यच् ची्ज णीव्आहे.्घ बरू्नको.्मी्यच् तले्एक्अव िरही्कुण ल ्ि ांगत्न ही.’ वृद्ध्सप्रन्ि्
म्हण ल . 
 

मग्त्यच् ने्आपल्यच् ्कृश, लह न्आसण्िडप तळ्बोट ांनी्मुल च ्ह त्धरून्हलवल .्कुण ययच् ही्
अांतःकरण च ्वधे्घेते्आहे्अशी्व टण री्भेदक्नजर्त्यच् ययच् ्नजरेल ्सभडवली्आसण्पुन्ह ्कोरडे्ह स्यच््
केले. 
 

मुल ने्उि ि ्ट कून्वसडल ांनी्आपण ांि्िमजून्घेतल्यच् चे्म न्यच््केले.्त्यच् चे्वडील्नेहमीययच् ्
जलदीने्पत्र ची्घडी्घ लण्यच् त्आसण्त्यच् वर्िील्उठवण्यच् त्गकव ्होते.्मेण, िील्आसण्क गद्उचलून्
ठेवले्ज त्होते. 
 

‘क ही्उप यच््न ही.्ती्िुांदर्आहे.्मी्ि रां्क ही्ठीक्करीन.्तू्क ळजी्करू्नकोि.’ पत्र्िील्
करत न ्थ ांबत्थ ांबत्वृद्ध्सप्रन्ि्म्हण ल . 
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आन्दे्र् स्तब्ध् होत .् वसडल ांन ् आपल्यच् ् भ वन ् कळल्यच् मुळे् त्यच् ल ् आनांद् झ ल ् होत ् आसण्
दुःखही.्वसडल ांनी्उठून्त्यच् ल ्पत्र्सदले. 
 

हे् बघ.् तुझ्यच् ् ब यच्कोची् चचत ् करू् नकोि.् शक्यच्् त्यच् ् िगळ्यच् ् गोष्टी् केल्यच् ् ज तील.् हे् पत्र्
आठवणीनां् समह इल् इल्यच् सरऑनॉसवचल ् दे.् तुल ् फ र् क ळ् ॲड्ज्युच्टांट् न् ठेवत ् एख दां् च ांगलां ् क म्
देण्यच् बद्दल्मी् त्यच् ल ् सलसहलां ्आहे.्ॲड्ज्युच्टांटचां्क म्अगदी्व ईट.्मी् त्यच् ची् पे्रम नां्आठवण्केल्यच् चां्
त्यच् ल ् ि ांग.् तो् तुल ् कशी् व गणूक् देतो् ते् कळव.् च ांगल्यच् ् तऱ्हेनां् व गल ् तर् त्यच् ची् नोकरी् कर.्
सनकोल यच््अँड्रीच्बोलकॉन्स्कीययच् ्मुल नां्कोण ययच् ्उपक र ख ली्नोकरी्करण्यच् ची्गरज्न ही.’ 
 

तो्इतक्यच् ्घ ईने्बोलत्होत ्की्अधे्व क्यच््पुरेच्होत्नव्हते.्पण्त्यच् ययच् ्मुल ल ्त्यच् ल ्क यच््
म्हण यच्चे्होते्ते्िवयच्ीने्कळत्होते.्त्यच् ने्मुल ल ्मोठ्य ्पेटीजवळ्नेले.्ती्उघडून्आतून्एक्ड्रॉवर्
ब हेर्ओढल .्त्यच् तून्एक्वही्ब हेर्क ढली.्त्यच् ने् त्यच् त्मोठ्य ्टपोऱ्यच् ्अिर ांत्द टीव टीने् सलसहले्
होते. 
 

‘तुझ्यच् आधी्मल ्सनसित्मृत्यच््ूयेच्ईल.्ही्ट चणां्मी्गेल्यच् वर्िम्र ट ांन ्द्य यच्ची.्हे्पैिे्आसण्पत्र.्
िुव्हॉरॉफ््ययच् ्लढ ईच ्इसतह ि्सलसहण ऱ्यच् ल ्बिीि्म्हणून्हे्पैिे्आहेत.्अक दमील ्पैिे्प ठवनू्दे.्
इथां्मी्म झे्सवच र्सलसहले्आहेत.्मी्गेल्यच् वर्व च.्तुल ्उपयच्ोग्होईल.’ 
 

‘तुम्ही् आणखी् खूप् वषे् जगण्यच् च ् िांभव् आहे.’ अिे् आन्दे्रने् वसडल ांन ् म्हटले् न ही.् तिे्
म्हणण्यच् ची्गरज्न ही्अिे्त्यच् ल ्व टले. 
 

‘ब ब , मी्तुम्ही्ि ांसगतल्यच् प्रम णां्ि रां्क ही्करीन.’ तो्म्हण ल . 
 

‘ठीक्आहे.्आत ्सनरोप्घेऊ.’ त्यच् ने्चुांबन ि ठी्ह त्िमोर्धरल ्आसण्मुल ल ्समठीत्घेतले.्
‘आन्दे्र, जर्क ्तू्लढ ईत्क मी्आल ि्तर्मल ्ह्य ्व धवक्यच् त्अत्यच्ांत्दुःख्होईल...’ तो्थ ांबल ्आसण्
एकदम् ककव श् आव ज त् बोलू् ल गल .् ‘तू् सनकोल यच्् बोलकॉन्स्कीययच् ् मुल ल ् शोभण रां् वतवन् केलां ्
न हीि्अिां्म झ्यच् ्क न वर्आलां ्तर...तर्मल ्शरम्व टेल.’ 
 

‘ब ब , तुम्ही्अिे्उद्ग र्म झ्यच् कडे्क ढ यच्ल ्नको्होते.’ क्स्मत्करीत्आन्दे्र्म्हण ल . 
 

वृद्ध्सप्रन्ि्स्तब्ध्होत . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्बोलू्ल गल , ‘तुम्ह ल ्एक्सवनांती्कर यच्ची्आहे.्मी्युच्द्ध त्म रल ्गेलो्तर्आसण्
मल ्मुलग ्झ लेल ्अिल ्तर्त्यच् च ्तुम्ही्ि ांभ ळ्कर , दुिऱ्यच् ययच् ्ह ती्िोपव्ूनक .’ 
 

‘म्हणजे् मुल ल ् तुझ्यच् ् ब यच्कोययच् ् स्व धीन् करू् नको, अिांच् न ?’ अिे् सवच रून् वृद्ध् सप्रन्ि्
हिल . 
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ते् एकमेक कडे् प हत्उभे् र सहले.् वृद्ध चे् भेदक्डोळे् मुल ययच् ्डोळ्यच् ांन ् सभडले्होते.् त्यच् ययच् ्
चेहऱ्यच् च ्ख लच ्भ ग्थरथरल . 
 

‘आपण् सनरोप् घेतल च्आहे.् येच््आत .’ तो्एकदम्बोलल .्अभ्यच् सिकेच ्दरव ज ्उघडून्तो्
र ग ने्आसण्मोठ्य ने्ओरडल , ‘नीघ्आत .’ 
 

‘क यच््झ लां? क यच््झ लां?’ सप्रन्ि्आन्दे्रल ् प हून्दोन्ही् सप्रन्िेिनी्चौकशी् केली.् वृद्ध् सप्रन्िची्
प ांढर ्ग ऊन्घ तलेली, केि च ्टोप्निलेली्आसण्चष्ट्म ्ल वलेली्मूती्त्यच् ांनी्ओझरती्प सहली्होती्
आसण्र ग ने्ओरडल्यच् चे्ऐकले्होते. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्उि ि ्ट कून्स्तब्ध्र सहल . 
 

मग् तो् आपल्यच् ् ब यच्कोकडे् वळून् म्हण ल , ‘मग् सनघू?’ ते् शब्द् तुयछत पूववक् ह स्यच् ि रखे्
व टले.्जणू्त्यच् ल ्म्हण यच्चे्होते, ‘तुझ ्छोट ि ्न ट्यप्रवशे्आटपून्घे.’ 
 

‘आन्दे्र, आन्दे्र,’ अिे्बोलत न ्छोटी् सप्रन्िेि्प ांढरीफटक्पडली्आसण्हत श् मुदे्रने्नवऱ्यच् कडे्
प हू्ल गली.्त्यच् ने्सतल ्ब हुप श त्घेतले्तशी्ती्ओरडून्त्यच् ययच् ्ख ांद्य वर्रेलली्आसण्सतथेच्सतची्
शुद्ध्हरपली. 
 

ती्ज्यच् ्ख ांद्य वर्पडली्होती्तो्ख ांद ्त्यच् ने्हलकेच्दूर्केल , सतच ्चेहर ्न्यच् ह ळल ्आसण्
मोठ्य ्क ळजीपूववक्सतल ्आर मखुचीत्बिवले. 
 

‘म श , येच्तो्ग्मी,’ िौम्यच्पणे्तो्बसहणील ्बोलल .्त्यच् ्बसहणभ वांड ांनी्एकमेक ांययच् ्ह त चे्चुांबन्
घेतले.्मग्तो्भरभर्खोलीययच् ्ब हेर्पडल . 
 

छोटी् सप्रन्िेि्आर मखुचीत्पडली्होती.्बसूरअनब ई् सतचे्कप ळ्द बीत्होती.् सप्रन्िेि्म यच्ाने्
भ वजयच्ीि्ि वरून्धरले्होते.्अजूनही्ती्डबडबलेल्यच् ्डोळ्यच् ांनी्सप्रन्ि्आन्दे्र्गेल ्त्यच् ्द र कडे्टक्
ल वनू्प हत्र सहली्आसण्मग्सतने्त्यच् ्सदशनेे्कू्रि ची्खूण्जुळवली.्अभ्यच् सिकेत्वृद्ध्सप्रन्ि्जोरजोर ने्
िांत पल्यच् ि रख ् न क् चशकरत् होत .् त्यच् च ्आव ज् सपस्तुल तून् गोळ्यच् ् िुटल्यच् ि रख ् व टत् होत .्
सप्रन्ि्आन्दे्र् सनघून् ज त च् अभ्यच् सिकेच ् दरव ज ् ध डकन् उघडल ् गेल ्आसण् वृद्ध् सप्रन्िची् प ांढऱ्यच् ्
ग ऊनमधील्करडी् मूती् ब हेर् डोक वनू, शुद्ध् हरपलेल्यच् ् सप्रन्िकडे्जळजळीत् दृष्टी् ट कून् म्हण ली.्
‘गेल ्न ्एकद च ? च ांगलां ्झ लां .’ 
 

वृद्ध्सप्रन्िने्सधक्क रपूववक्म न्हलवीत्ध ड्सदशी्द र्ल वनू्घेतले. 
✲ 
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भाग दुसरा 
 

१८०५ 
 

१८०५्ययच् ्ऑक्टोबरमध्येच््रसशयच्न्िैन्यच््ऑक्स्रयच् ययच् ्ि म्र ज्यच् तील्शहरे्आसण्ग वे्व्यच् पू्ल गले.्
रसशयच् तून्ि रखे्िैन्यच््येच्त्र सहले्आसण्ब्रॉनॉ्ह्य ्लष्ट्करी्ठ ण्यच् ययच् ्भोवती्तळ्ठोकू्ल गले.्सतथल्यच् ्
रसहव श्यच् ांवर् सशप यच् ांययच् ् र हण्यच् जेवण ची् िोयच्् करण्यच् ची् जब बदरी् पडली.् कम ांडर-इन-चीफ््
कुटूझॉफचे्प्रमुख्हेडक्वॉटवर्ब्रॉनॉ्हेच्होते. 
 

११्ऑक्टोबर्१८०५्रोजी्प यच्दळ ची्एक्तुकडी्ब्रॉनॉ्शहर ब हेर्अध्यच्ा्मलै वर्कम ांडर-इन-
चीफ््ययच् ्तप िणीची्व ट्प हत्थ ांबली्होती.्पांचवीि्मलै्कूच्करूनही्िैसनक्झोपी्गेले्न हीत.्त्यच् ांनी्
िबांध्र त्र्आपले्पोष ख, हत्यच् रे्ठ कठीक्व्स्वयछ्करण्यच् त्घ लसवली.्आदल्यच् ् सदवशी्िांध्यच् क ळी्
शवेटच ्टप्प ्ग ठण्यच् ि ठी्रखडत्बेसशस्तीने्च ललेली्ती्म णिे्आत ्दोन्हज र्म णि ांच ्िुिांघसटत्
आसण्पे्रिणीयच््अि ्गट्सदित्होती.्प्रत्येच्क ल ्आपली्जब बद री्कळत्होती.्प्रत्येच्क ची्बटणे्आसण्
पटे्ट्व्यच्वक्स्थत्होते्आसण्चक कत्होते.्फक्त्एक च्ब बीबद्दल्प्रत्येच्कजण्अस्वस्थ्होत , ती्ब ब्म्हणजे्
िैसनक ांचे्बटू.्सनम्म्यच् हून्असधक्िैसनक ांययच् ्बुट ांययच् ्तळव्यच् ांन ्सछदे्र्पडली्होती.्कम ांचडग्ऑसफिरययच् ्
दोष ांमुळे्ही्उणीव्र सहली्होती्अिे्म त्र्नव्हे.्त्यच् ने्पुन्ह ्पुन्ह ्म गणी्करूनही्ऑक्स्रयच्न्िरक रने्
बटू्पुरसवले्नव्हते.्आसण्त्यच् ययच् ्तुकडीने्जवळ्जवळ्हज र्मैल्कूच्केले्होते. 
 

रेसजमेंटच ्कम ांडर्वृद्धत्व कडे्झुकलेल ्होत .्तो्आश व दी्व टत्होत .्त्यच् ययच् ्समश्यच् ्आसण्
भवुयच् ् िफेद्झ ल्यच् ् होत्यच् .् त्यच् ची् प्रकृती् धडध कट् होती.् छ तीपेि ् त्यच् ची् कूिच्असधक्रुां द् भरीव्
होती.् त्यच् ने् कोर करकरीत् गणवषे् चढवलेल ् होत , दुमडून् ठेवलेल्यच् ् चुण्यच् अजूनही् सदित् होत्यच् .्
त्यच् ययच् ् ख ांद्य वरील् िन्म नदशवक् िोनेरी् ज ड् सफती् ख ली् पडून् अिण्यच् ऐवजी् त ठ् उभ्यच् ् होत्यच् .्
जीवन तले्एख दे्पसवत्र्कतवव्यच््प र्प डल्यच् गत्जनरल्व गत्होत .्िैन्यच् िमोरून्ज त न ्तो्प्रत्येच्क्
प वल ल ्प ठील ्थोड ्सहिक ्देऊन्थरथरत्च लत्होत .्आपल्यच् ्रेसजमेंटचे्त्यच् ल ्कौतुक्होते.्तो्
तीवर्खूष्होत ्यच् त्शांक ्नव्हती. 
 

‘हे्बघ , समह इल् समसत्रच,’ तो् मेजरल ् म्हण ल .् मेजर् क्स्मत्करीत्िमोर्आल .्दोघ ांययच् ही्
मनोवृत्ती्प्रिन्न्होत्यच् . 
 

‘र त्रभर्आपण्क म त्होतो.्तरीही्मल ्व टतां्ि रां्ठीक्आहे.्लोक्िमजत त्सततकी्रेसजमेंट्
व ईट्न ही.’ 
 

त्यच् च ्समक्स्कल्शरे ्उमगून्मेजर्हिल . 
 

‘झ रि हेब ांययच् ् तप िणीत् देखील् त्यच् ांन ् सडच्च्ू समळण र् न ही.’ कम ांडरने् उत्तर द खल् म न्
डोल वली. 
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तेवढ्य त् त्यच् ांन ् इष र ् देण रे् पह रेकरी् जेथे् नेमले्होते् तेथून्शहर कडील्रस्त्यच् वरून् येच्ण रे्
दोन्घोडेस्व र्सदिले.्त्यच् ांपैकी्एक्जण्ॲड्ज्युच्टांट्होत ्आसण्त्यच् ययच् म गून्येच्ण र ्कोिकॅ्होत . 
 

कम ांडरल ्अगोदर्समळ लेल ्हुकूम्स्पष्ट्नव्हत .्तो्सनसित्स्वरूप त्देण्यच् ि ठी्कम ांडर-इन-
चीफ््ने्ॲड्ज्युच्टांटल ्प ठवले्होते.्रेसजमेंटचे्िैसनक्ज्यच् ्अवस्थेत्आले्होते्त्यच् च्(म्हणजे्ओव्हरकोट्
घ तलेल्यच् , ि म न् घेतलेल्यच् ् आसण् किलीही् पूववतयच् री् निलेल्यच् ् अश )् अवस्थेत् त्यच् ांची् प हणी्
कम ांडर-इन-चीफ््करण र्आहेत्अि ्हुकूम्ॲड्ज्युच्टांटने्ि ांसगतल . 
 

क्व्हएन्न हून् आलेल ् असधक री् कुटूझॉफल ् आदल्यच् ् सदवशी् भेटल ् होत .् त्यच् नेच् आचवड्युक्
फर्नडनांड्आसण्मकॅ्यच् ांययच् ्िैन्यच् ल ्समळण्यच् ि ठी्कुटूझॉफययच् ्िैन्यच् ने्त्वसरत्सनघ व्ेअशी्िूचन ्केली्
होती.्कुटूझॉफल ्िैन्यच््एकत्र्करण्यच् ची्कल्पन ्पिांत्पडली्नव्हती.्आपले्मत्पटवण्यच् च ्एक्म गव्
म्हणून्त्यच् ने्ऑक्स्रयच्न्जनरलल ्रसशयच् तून्आपले्िैन्यच््कोणत्यच् ्दयच्नीयच््क्स्थतीत्आले्ते्द खवण्यच् चे्
ठरवले.्ह्य ्उदे्दश नेच्त्यच् ने्रेसजमेंटची्प हणी्करण्यच् चे्ठरवले्होते.्रेसजमेंटची्अवस्थ ्सजतकी्दयच्नीयच््
अिेल्सततक ्कम ांडर-इन-चीफ््खूष्होण र्होत .्ॲड्ज्युच्टांटल ्क ही्तपशील्ठ ऊक्नव्हते.्तरीही्
त्यच् ने् रेसजमेंटययच् ् जनरलल ् आदेश् कळवल .् ‘िैसनक् ओव्हरकोट् घ तलेले् आसण् कूच् करण्यच् ययच् ्
क्स्थतीतील् अिलेच् प सहजेत् यच् वर् कम ांडर-इन-चीफच ् कट ि् आहे.् तिे् ते् आढळले् न हीत् तर्
कम ांडर-इन-चीफल ्सबलकूल्आवडण र्न ही.’ 
 

सनरोप् ऐकत च् जनरल् हत श् झ ल .् त्यच् ने् ख ांदे् उडवले् आसण् र ग ने् ह त् उडवले.् मग्
क हीतरी्ठरवनू्तो्पुढे्झ ल .्हुकुम ल ्िर वलेल्यच् ्आव ज त्तो्ओरडल , ‘कां पनी्कॅप्टन्ि!्ि जंट्ि!’ 
मग्ज्यच् ययच् सवषयच्ी्बोल यच्चे्होते्त्यच् ययच् बद्दलच ्आदर्व्यच्क्त्करीत्त्यच् ने्वळून्ॲड्ज्युच्टांटल ्सवच रले, 
‘सहज्एक्िलन्िी्त बडतोब्येच्ण र्आहेत्क यच्?’ 
 

‘मल ्व टतां्त ि भर त्येच्तील.’ 
 

‘पोश ख्बदलण्यच् एवढ ्वेळ्समळेल्अिां्व टतां?’ 
 

‘मल ्ि ांगत ्येच्ण र्न ही.’ 
 

मग्स्वतः्जनरल्िैन्यच् तून्सफरू्ल गल .्त्यच् ने्िैसनक ांन ्पुन्ह ्ओव्हरकोट्घ ल यच्ल ्ल वले.्
कां पन्यच् -कां पन्यच् ांतून् कॅप्टन् सफरू् ल गले.् ि जवट ांची् ध वपळ् िुरू् झ ली् (ओव्हरकोट् च ांगले् नव्हते.)्
थोड्य च्वळे त् सशस्तबद्ध्आसण्श ांत्घोडेस्व र्अस्त व्यच्स्त्पिरले्आसण्आपि त्बोलू्ल गले.्ख ांदे्
म गययच् ् ब जूि् झुकवनू् व कू्ल गले.्आसण् सपशव्यच् ् गळ्यच् तून् ब हेर्क ढू्ल गले.् त्यच् तून्ओव्हरकोट्
ब हेर्क ढून्त्यच् त्आपले्ह त्ि रू्ल गले. 
 

अध्यच्ा् त ि नांतर् पूवीप्रम णे् िुव्यच्वस्थ ् आली.् फक्त् घोडेस्व र ांययच् ् पथक ांच ् रांग् आत ् क ळ ्
नव्हत , र खी्झ ल ्होत .्आपल्यच् ्क पऱ्यच् ्च लीने्जनरल्रेसजमेंटिमोरून्च लू्ल गल .्आसण्थोड्य ्
अांतर वरून्सतची्प हणी्करू्ल गल .्मध्येच्च्थ ांबून्तो्ओरडल , ‘ह ्क यच््प्रक र्आहे? तुम्ही्लवकरच्
िैसनक ांन ् चड्ड्ड्य ् चढव ल.् क यच्् च ललां ् आहे् हे?’ सतिऱ्यच् ् सडक्व्हजनययच् ् र ांगेत् अिलेल्यच् ् आसण्



 

 

अनुक्रमणिका 

इतर ांहून्सनर ळ्यच् ्रांग च ्ओव्हरकोट्घ तलेल्यच् ्िैसनक कडे्बोट्करीत्जनरल्ओरडल , ‘तुम्ही्इतक ्
वळे्कुठां्होत ? कम ांडर-इन-चीफ््यच् यच्चे्आहेत.्आसण्तुम्ही्आपल्यच् ्ज गेवर्न ही.्तप िणीययच् ्वळेी्
आपल्यच् ्िैसनक ांन ्झगे्घ ल यच्ल ्ल वत ्त्यच् बद्दल्तुम्ह ल ्च ांगलां ्बिीि्सदलां ्प सहजे.’ 
 

‘तुम्ही् बोलत् क ् न ही? तो् हांगेसरयच्न् म णि ि रख ् पोश ख् केलेल ् प्र णी् कोण?’ जनरलने्
कडवट्सवनोद्केल . 
 

‘मह र ज, तो्डोलोहॉव्ह्आहे.्सशि ्होऊन्ख लययच् ्ज गेवर्आणलेल ्असधक री.’ 
 

‘सशि ्म्हणून्त्यच् ल ्फील्ड्म शवल्नेमण्यच् त्आलां ्की्ि ध ्िैसनक्करण्यच् त्आलां? तो्िैसनक्
अिल ्तर्त्यच् नां्इतर ांि रख ्गणवशे्कर यच्ल ्प सहजे.’ 
 

‘मह र ज, तुम्हीच्त्यच् ल ्कूच्करत न ्परव नगी्सदली्होती.’ 
 

‘मी्परव नगी्सदली्होती? तुम्ही्तरुण्म णिां्नेहमी्अशीच्व गत .’ जनरलच ्स्वर्थोड ्नरम्
झ ल .्‘मी्परव नगी्सदली? मी्क ही्तुमययच् कडे्बोललो्की्तुम्ही...’ थ ांबनू्पुन्ह ्जनरल्म्हण ल , ‘मी्
तुमययच् कडे्क ही्बोललो्की्तुम्ही...’ पुन्ह ्जनरलची्त्रस्तत ्व ढली. 
 

डोलोहॉव्हजवळ्ज ऊन्तो्म्हण ल , 
 

‘तू्सनळ ्ओव्हरकोट्क ्चढवल ्आहेि? क ढून्ट क.्ि जवन्ट, यच् च ्कोट्बदल ्अगदी...’ 
 

त्यच् चे्शब्द्पुरे्होण्यच् पूवीच्डोलोहॉव्ह्उद्ग रल , ‘जनरल, हुकूम्प ळण्यच् ि ठी्मी्इथे्अिलो्
तरी्तुम्ही्केलेल ...’ 
 

‘र ांगेत्अित न ्बोलू्नकोि.्एक्शब्द्बोलू्नको.’ 
 

‘तुम्ही्केलेल ्अपम न्िहन्करणां्म झ्यच् वर्बांधनक रक्न ही.’ डोलोहॉव्हने्स्पष्ट्आसण्खड्य ्
आव ज त् िुन वले.् जनरलची् नजर् त्यच् ् िैसनक ययच् ् नजरेशी् सभडली.् जनरलनेथ ांबनू्आपल्यच् ् त ठर्
स्क फव ल ्र ग र ग ने्सहिक ्सदल .्ज त ज त ्तो्म्हण ल , ‘कृप ्करून्कोट्बदल.’ 
 

‘होसशयच् ऽर्येच्त हेत’ पह रेकऱ्यच् ने्त्यच् ्िणी्आरोळी्सदली.्ल लबुांद्झ लेल ्जनरल्घोड्य कडे्
ध वल .् थरथरत्यच् ् ह त ने् सरकीब् पकडून् घोड्य वर् स्व र् झ ल .् खोसगर वर् ठीक् बिल्यच् वर् त्यच् ने्
तलव र्ब हेर्क ढली्आसण्तो्ओरडल , ‘ि यच्लेन्ि!’ 
 

घोड ग डीम गून् जनरलच ् पसरव र्आसण् िांरिक् क्रोट् िैसनक् घोड्य वरून् दौडत् येच्त् होते.्
कुटूझॉफययच् ् शजे री् बिलेल ् िफेद् गणवशे तील् ऑक्स्रयच्न् जनरल् क ळ्यच् ् गणवशे ांययच् ् रसशयच्न्
िैसनक ांत् वगेळ ् सदित् होत .् रेसजमेंट् जवळ् आली् तशी् घोड ग डी् थ ांबली.् कुटूझॉफ् व् ऑक्स्रयच्न्
जनरल्ग डीतून्उतरले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

हुकूम् होत च् वांदन ् देण्यच् ि ठी् उचललेल्यच् ् बांदुकीययच् ् खणखण ट ने् पुन्ह ् एकद ् रेसजमेंट्
थरथरली.् त्यच् ् स्मश नश ांततेत् कम ांडर-इन-चीफ््च ् आव ज् ऐकू् येच्त् होत .् अवघ्यच् ् रेसजमेंट ांनी् उच्च्
स्वर त्कम ांडर-इन-चीफ््ल ्असभव दन्केले्आसण्पुन्ह ्स्तब्धत ्पिरली. 
 

रेसजमेंटययच् ् ह लच ली् िुरू् झ ल्यच् .् तेव्ह ् प्र रांभी् कुटूझॉफ् एक ् ज गी् उभ ् र सहल .् मग् तो्
र ांग र ांग ांतून्च लू्ल गल .्त्यच् ययच् ्जवळून्जनरल्च लत्होत .्त्यच् ययच् ्म गून्त्यच् च ्पसरव रही्च लत्
होत . 
 

र ांग र ांग ांतून्फेरफटक ्म रत न ्कुटूझॉफ्मध्येच्-मध्येच््थ ांबत्होत .्तुकव स्थ नययच् ्लढ ईत्ज्यच् च ्
पसरचयच््झ ल ् होत ् त्यच् ्असधक ऱ्यच् ांशी्कधी्कधी् इतर् िैसनक ांशीही्आपुलकीने् दोन-च र्शब्द् बोलत्
होत .् िैसनक ांययच् ् बुट कडे् प हून् सकतीतरी् वेळ ् सनर शनेे् म न् हलवनू् ऑक्स्रयच्न् जनरलचे् लि् त्यच् ्
गोष्टीकडे्वळवत न ्िैसनक ांच ्यच् त्क ही्दोष्न ही्पण्ती्दयच्नीयच््अवस्थ ्नजरेआड्करत ्येच्णे्अशक्यच््
आहे्अश ्अथाची्मुद्र ्तो्करीत्होत . 
 

कम ांडर-इन-चीफ््ययच् ् म गून् िवांत् जवळून् एक् देखण ् अड्ज्युच्टांट् च लत् होत .् तो् सप्रन्ि्
बोलकॉन्स्की्होत .् त्यच् ययच् ्िोबत् त्यच् च ्िहक री् नेक्स्वट्स्की्होत .्तो्अांग ने्फ रच् िुटलेल ्होत .्
त्यच् च ्चेहर ्िुस्वभ वी, हिर ्आसण्देखण ्होत .्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांत्आपुलकी्होती. 
 

कुटूझॉफल ्प हण्यच् ि ठी्हज रो्डोळे्खोबण्यच् तून्गरगरत्होते.्त्यच् ांययच् ्िमोरून्तो्ि वक श्
आसण् सनजीवपणे् च लत् होत .् सतिऱ्यच् ् कां पनीजवळ् पोचत च् तो् एकदम् थ ांबल .् आत ् सतिऱ्यच् ्
कां पनीनांतर् प हणी् िांपण र् होती.् कुटूझॉफच ् चेहर ् सवच रमग्न्झ ल .् तो्क हीतरी्आठवत्अि व .्
सप्रन्ि्आन्दे्र् जवळ्आल ्आसण् हळू्आव ज त्फ्रें च् भ षेत् म्हण ल , ‘यच् ् रेसजमेंटमध्येच्् अिलेल्यच् ् सशि ्
झ लेल्यच् ्डोलोहॉव्ह्यच् ्िैसनक ची्आठवण्करून्द्य यच्ल ्तुम्ही्मल ्ि ांसगतलां ्होतां.’ 
 

‘कुठां्आहे्डोलोहॉव्ह?’ कुटूझॉफने्सवच रले. 
 

ख जगी्िैसनक ययच् ्र खी्रांग च ्ओव्हरकोट्घ तलेल्यच् ्डोलोहॉव्हने्बोल वण्यच् ची्व ट्प सहली्
न ही.् िडिडीत् ब ांध्यच् ययच् , िुांदर् केि ांययच् ्आसण् चमकद र् सनळ्यच् ् डोळ्यच् ांययच् ् त्यच् ् िैसनक ने् र ांगेतून्
ब हेर्प ऊल्ट कले.्कम ांडर-इन-चीफ््िमोर्ज ऊन्त्यच् ने्िलॅ्यच्टू्केल . 
 

‘क ही्तक्र र्आहे?’ क हीश ्र ग ने्कुटूझॉफने्सवच रले. 
 

‘ह ्डोलोहॉव्ह्िमोर्उभ ्आहे’ सप्रन्ि्आन्दे्र्उद्ग रल . 
 

‘अिां्क ? मल ्व टतां् यच् प िून् पुरेि ् बोध् घेशील.्आपलां ्क म्ठीक्तऱ्हेनां् प र् प ड.्िम्र ट्
दयच् ळू्आहेत.्तू्प त्र्ठरल ि्तर्मीही्तुल ्सविरण र्न ही.’ ते्चमकद र्सनळे्डोळे्जनरलकडे्ज्यच् ्
उद्धटपण ने्प हत्होते्त्यच् च्उद्धटपण ने्कम ांडर–इन–चीफ््कडे्प हू्ल गले.्जणू् ते्कम ांडर–इन–
चीफ््आसण्ि ध ्िैसनक्यच् मध्येच््अांतर्आहे्अिे्म नण र ्िांकेतच्जुम नीत्नव्हते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मह र ज, म झ्यच् वर्एकच्कृप ्कर .’ त्यच् ने्आपल्यच् ्िांथ, ि वध्आसण्सनन दण ऱ्यच् ्आव ज त्
म्हटले.्‘मल ्म झ्यच् ्अपर ध बद्दल्प्र यच्सित्त्घ्यच् यच्ची्िांधी्द्य .्िम्र ट्आसण्रसशयच् ्यच् ांवरील्म झी्भक्ती्
सिद्ध्करण्यच् ची्िांधी्द्य .’ 
 

कुटूझॉफ् वळल .् कॅप्टन् सटमॉसहन् जवळून् तो् दूर् िरकल .् तेव्ह ही् अशीच् ह स्यच् ची् चमक्
त्यच् ययच् ् डोळ्यच् ांत् उमटली् होती.् त्यच् ययच् ् कप ळ ल ् आठ्य ् पडल्यच् ् होत्यच् .् त्यच् ल ् ि ांग यच्चे् होते–
डोलोहॉव्हने्जे्ि ांसगतले्आसण्जे्ि ांगू्शकल ्अित ्ते्ते्त्यच् ने्ि रे्केव्ह च्ओळखले्होते.्त्यच् ्तश ्
सनवदेन च ् असतशयच्् वीट्आल ् होत ् आसण् तश ् सनवदेन ची् क हीही् जरुरी् नव्हती.् तो् ति च् वळून्
घोड ग डीकडे्सनघ ल . 
 

रेसजमेंटची्छोट्य ्छोट्य ्कां पन्यच् ांत्सवभ गणी्झ ली्आसण्िैसनक्ब्रॉनॉप िून्जवळच्अिलेल्यच् ्
सनव िस्थ न कडे्सनघ ले.्सतथेच्आपल्यच् ल ्बटू्आसण्कपडे्समळतील्आसण्इतक्यच् ्खडतर्च लीनांतर्
सवश्र ांती्समळेल्अशी्त्यच् ांन ्आश ्व टत्होती. 
 

जनरलने् सतिऱ्यच् ् कां पनील ् म गे् ट कले.्आसण् सतययच् िमोर् च लण ऱ्यच् ् कॅप्टन् सटमॉसहनजवळ्
आपल ्घोड ्नेऊन्त्यच् ल ्म्हटले, ‘प्रॉहो्इग्नॅसटक, तुल ्म झ ्र ग्न ही्न ्आल ?’ तप िणी्यच्शस्वी्
झ ल्यच् नां्झ लेल ्आनांद्जनरलल ्लपवत ्आल ्न ही.्झ रययच् ्च करीत्अिां्अितांच.्त्यच् ल ्इल ज्
न ही.्एख दवळेी्तप िणीययच् ्क म त्थोड ्कडवटपण ्अितोच.्मी्प्रथम्तुझी्िम ्म गतो...तू्भ वन ्
ओळखतोि...त्यच् ल ्खूप्िम ध न्व टले.’ त्यच् ने्कॅप्टनिमोर्आपल ्ह त्धरल . 
 

‘जनरल, मी्मयच्ाद ्ओल ांडीत्तर्न ही?’ कॅप्टन्बोलल ्तेव्ह ्त्यच् ययच् ्न क च ्शेंड ्आणखीन्
ल ल्झ ल ्होत .्तो्हिल ्तेव्ह ्इस्म इल्येच्थील्लढ ईत्बांदुकीययच् ्िांसगनीने्पडलेल्यच् ्दोन्द त ांची्
सनमाण्झ लेली्पोकळी्सदिली. 
 

‘आसण्डोलोहॉव्हल ्ि ांग, मी्त्यच् ल ्सविरण र्न ही.्त्यच् ने्आत ्सनःशांक्र ह व.े्तुल ्आणखीन्
एक्सवच र यच्चां्होतां.्आत श ्त्यच् चां्किां्च ललां ्आहे? त्यच् ययच् ्व गण्यच् त्सकतपत्िुध रण ्झ ली्आहे?’ 
 

‘मह र ज, त्यच् ल ्क म ययच् ्ब बतीत्दोष्देत ्येच्ण र्न ही्इतक ्तो्व्यच्वक्स्थत्व गतो.्पण्तशी्
ती्वल्लीच्आहे.’ सटमॉसहन्म्हण ल . 
 

‘कश वरून्म्हणतोि्तू?’ जनरलने्सवच रले. 
 

‘मह र ज, तो् प्रत्येच्क् सदवशी् वगेळ्यच् ् तऱ्हेनां् व गतो, कधी् तो् अगदी् शह ण्यच् , सशकलेल्यच् ्
िुिांस्कृत् म णि प्रम णे् अितो.् मग् एख द्य ् सदवशी् तो् सपि ट् जन वर प्रम णे् बनतो.् तुम्ह ल ् ठ ऊक्
अिेल, पोलांडमध्येच््तो्एक ्ज्यच्लू ्जवळ्जवळ्ठ र्म रण र्होत .’ 
 

‘क ही् अिो.् अडचणीत् अिलेल्यच् ् तरुण ांबद्दल् आपण ि् िह नुभतूी् व ट यच्ल ् हवी.् त्यच् चे्
अनेक ांशी्ल गेब ांधे्आहेत्हे्लि त्घेऊन...’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘ठीक् आहे् मह र ज.’ ह्य ् ब बतीतील् आपल्यच् ् वसरष्ठ् असधक ऱ्यच् ची् इयछ ् िमजली् अिे्
द खसवण रे्क्स्मत्करीत्सटमॉसहन्उत्तरल . 
 

‘ठीक्आहे.्मग्हरकत्न ही.’ 
 

जनरलने्डोलोहॉव्हल ्त्यच् ययच् ्र ांगेत्हेरले्आसण्त्यच् च ्घोड ्थ ांबवल .्‘आत ्पसहल्यच् ्लढ ईत्
तू्आपल्यच् ्िन्म नदशवक्सफती्चजकशील.’ 
 

डोलोहॉव्हने्वळून्प सहले, पण्तो्क ही्बोलल ्न ही.्उपरोध ने्हिण ऱ्यच् ्त्यच् ययच् ्चेहऱ्यच् वरील्
एकही्रेष ्बदलली्न ही. 
 

‘ठीक्आहे, ि रां् व्यच्वक्स्थत् प र् पडलां .’ जनरल्बोलत् र सहल .्िगळ्यच् ् िैसनक ांन ् ऐकू्ज वे्
म्हणून्तो्मोठ्य ने्ओरडून् म्हण ल , ‘प्रत्येच्क ल ्मी्एक्ग्ल ि्ब्रनॅ्डी् भेट् देण र्आहे.् तुम्ही्िवांचे्मी्
आभ र्म नतो.्ही्ि री्परमेर्श्र ची्कृप ्आहे.’ 
 

कां पनील ्वळि ्घ लून्त्यच् ने्आपल ्घोड ्दुिऱ्यच् ्कां पनीकडे्सपट ळल . 
 

तप िणीनांतर्असधक री् खुशीत् होते.्आसण् िैसनकही् खुशीत् होते.्कां पन्यच् ्आनांद ने् सनघ ल्यच् ्
होत्यच् .्िवव्ब जूांन ्गप्प ्म रण रे्िैसनक्सदित्होते. 
 

‘कुटूझॉफल ्एक ्डोळ्यच् नां्सदित्न ही्हे्खरां्क ?’ 
 

‘खरां्आहे.्त्यच् ल ्एक ्डोळ्यच् नां्मुळीच्सदित्न ही.’ 
 

‘दोस्तहो, अगदी्चूक्आहे.्आपण ां् िवांपेि ् त्यच् ची् दृष्टी् तीक्ष्ण्आहे.् त्यच् नां्आपल्यच् ् प यच् ांकडे्
आसण्बुट ांकडे्किां्प सहलां ्ते्तर्आठवनू्प ह .’ 
 

‘फेडेशो, लढ ई्केव्ह ्िुरू्होण र्यच् बद्दल्तो्क ही्बोलल ्क ्रे? तू्ज स्त्जवळ्उभ ्होत ि्
म्हणून्सवच रतो.्स्वतः्बोन प टव्बु्रनॉव्होमध्येच््होत ्अिां्म्हणत त.’ 
 

‘बोन प टव? क यच््मूखाि रख ्बरळतो्आहेि? आत ्यच् ही्पुढल्यच् ्ब तम्यच् ्ि ांगशील.’ 
 

‘ते् बघ् व्यच्वस्थ ् प हण रे् असधक री.् लेक चे् एवढ्य त् ग व त् पोचून् पॉसरज् सशजवहूी् ल गले.्
आपण्आजून्तेथे्पोच यच्चेच्आहोत.’ 
 

व दक ांन ्आघ डील ् व्ह यच्च ् हुकूम् समळत च् सनरसनर ळ्यच् ्र ांग ांतून्वीिएक्म णिे्आघ डील ्
ज ऊ्ल गली.् ड्रम् व जवण र ् त्यच् ांच ् पुढ री् होत .् तो् वळून् त्यच् ् व दकिमूह िमोर् तोंड्करून्उभ ्
र सहल .्त्यच् ने्आपले्ह त्उडवीत्िैसनकगीत्व जव यच्ल ्प्र रांभकेल .्िूयच्व्नुकत च्कुठे्उगवत्होत .्



 

 

अनुक्रमणिका 

अश ्अथाची् त्यच् ची् िुरुव त्होती.्आसण् ‘चल ्दोस्तहो, आपण्फ दर्कॅमेन्स्कीबरोबर् वैभव कडे् कूच्
करू्यच् ’ अि ्शवेट्होत . 
 

आत ् वीि्कां ठ ांतून् हे् धु्रपद् ग सयच्ले्ज ऊ्ल गले.् हत्यच् र ांचे्आसण् सपशवीचे्ओझे्अित न ही्
कॅस्टनेट्व जवण र ्चपळ ईने्पुढे्उड्य ्म रत्होत .्आसण्िैसनक ांिमोर्तोंड्करून्म गे्म गे्च लत्
होत .्च लत ्च लत ्ख ांदे्उडवीत्ह लवीत्होत .् कॅस्टनेट् घेऊन्एख द्य ययच् ्अांग वर्आल्यच् ि रख ्
ह लच ल्करीत्होत . 
 

कां पनीययच् ्म गून्च क ांच ्आसण्घोड्य ांययच् ्ट प ांच ्आव ज्येच्त्होत . 
 

कम ांडर-इन-चीफ््ने् िैसनक ांन ् मोकळेपण ने् व गण्यच् च ् इष र ् केल .् त्यच् ल ् आसण् त्यच् ययच् ्
पसरव र ल ्ग णे्ऐकून, न चण र ् िैसनक्प हून्आसण्आनांद ने् कूच्करण री्म णिे्प हून्आनांद्होत्
अिल्यच् चे् सदित् होते.् ग डीतून् ज ण ऱ्यच् ् त्यच् ् म णि ांन ् उजव्यच् ् ब जूययच् ् दुिऱ्यच् ् र ांगेतील् सनळ्यच् ्
डोळ्यच् ांच ्िैसनक्डोलोहॉव्ह्सदिल्यच् व चून्र सहल ्न ही. 
 

ग ण्यच् च ् त ल् धरून् तो् मोठ्य ् सदम ख ने् आसण् कौशल्यच् ने् प वले् ट कीत् च लल ् होत .्
घोड ग डीतून्ज ण ऱ्यच् ्म णि ांकडे्तो्अश ् मुदे्रने् प ह त्होत ्की, त्यच् तून् त्यच् ्वळेी्ती्म णिे्प वले्
ट कीत्निल्यच् बद्दलची्कीव्व्यच्क्त्होत्होती. 
 

जनरलची् मघ ् नक्कल् करण र ् घोडेस्व रदल च ् ज्युच्सनयच्र् ऑसफिर् कुटूझॉफययच् ् पसरव र त्
होत .् त्यच् ने् ग डीबरोबर् ज ण्यच् ऐवजी् आपल ् घोड ् डोलोहॉव्हकडे् वळवल .् हुझ र ांययच् ्
(घोडेस्व रदल ययच् )्ह्य ्ऑसफिरचे्न व्झेर ्कॉफ्होते्आसण्तो्पीटिवबगवमध्येच््एक ्जुग र ांययच् ्टोळक्यच् त्
होत .् तेव्ह ्डोलोहॉव्ह् त्यच् ्टोळक्यच् च ् पुढ री् होत .्डोलोहॉव्ह्ि ध ् िैसनक्अित न ् झेर ्कॉफल ्तो्
परदेश त्सदिल ्होत .्परांतु्झेर ्कॉफल ्ओळख्द खवणे्बरे्व टले्नव्हते. 
 

आत ् कुटूझॉफ् त्यच् ् सशि ् झ लेल्यच् ् असधक ऱ्यच् बरोबर् बोलल्यच् नांतर् झेर ्कॉफने् त्यच् ल ् जुन्यच् ्
मतै्रीने्ह क्म रली. 
 

त्यच् ने्डोलोहॉव्हल ्म्हटले, ‘सप्रयच््समत्र , ठीक्च ललां ्आहे्न ?’ 
‘सदितांच्आहे्तुल ्किां्च ललां ्आहे्ते.’ डोलोहॉव्ह्थांडपणे्उत्तरल . 
‘तुझां्असधक ऱ्यच् ांशी्सकतपत्जमतां?’ झेर ्कॉफने्सवच रले. 
‘छ न.्फ र्च ांगले्दोस्त्आहेत्ते.्तू्स्ट फमध्येच््कि ्क यच््घुिल ि्ब ब ?’ 
‘मल ्वरून्नेमण्यच् त्आलां .्मी्ड्यूटीवर्आहे.’ 
दोघेही्क ही्क ळ्स्तब्ध्र सहले. 
‘ऑक्स्रयच्न्िैन्यच् च ्पर भव्झ ल ्हे्खरां्क यच्?’ डोलोहॉव्हने्सवच रले. 
‘देव्ज णे.्अिां्म्हणत त्खरां.’ 
‘बरां्झ लां .’ डोलोहॉव्हने्म्हटले. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘एख द्य ् िांध्यच् क ळी् येच्् न ् आमययच् कडे.् आपण् फॅरो् (पत्त्यच् ांच ् जुग र)् खेळू् यच् .’ झेर ्कॉफ्
म्हण ल . 
 

‘तुम्ह ्लोक ांकडे्पैि ्खूप्झ लेल ्सदितोयच्?’ 
 

‘पण्तू्येच्च.’ 
 

‘मी्येच्ऊ्शकण र्न ही.्मी्न्येच्ण्यच् ची्शपथ्घेतली्आहे.्मल ्प्रमोशन्समळेपयंच्त्मी्मद्यप न्न्
करण्यच् चां्आसण्जुग र्न्खेळण्यच् चां्ठरवलां ्आहे.’ 
 

‘तुल ्क ही्हवां्अिलां ्तर्येच््न .्स्ट फवर्अिलेल ्मनुष्ट्यच््नेहमीच्उपयच्ोगी्पडेल.’ 
 

डोलोहॉव्ह्तुयछत पूववक्हिून्म्हण ल , ‘तू्इतक ्त्र ि्घेऊ्नकोि.्मल ्क ही्हवां्अिलां ्तर्
मी्कधी्ह त्पिरत्न ही.्मी्ते्स्वतःच्समळवतो.’ 
 

प हणी्िांपवनू्आल्यच् नांतर् कुटूझॉफ्ऑक्स्रयच्न्जनरलल ् घेऊन्आपल्यच् ्खोलीत् गेल .् त्यच् ने्
ॲड्ज्युच्टांटल ् बोल वले् आसण् नुकत्यच् च् येच्ऊन् पोचलेल्यच् ् िैन्यच् ययच् ् म सहतीची् क गदपते्र् तिेच्
आघ डीवरील्िैन्यच् च ्प्रमुख्आचवड्यूक्फर्नडनांड्यच् ययच् कडून्आलेली्पते्र्घेऊन्यच् यच्ल ्ि ांसगतले.्सप्रन्ि्
आन्दे्र् बोलकॉन्िी्कम ांडर-इन-चीफ््ने्ि ांसगतलेली्िवव्क गदपते्र् घेऊन्हजर्झ ल .् कुटूझॉफ्आसण्
ऑक्स्रयच्न्जनरल्टेबल वर्पिरलेल ्नक श ्प हू्ल गले. 
 

‘मी्एवढांच्ि ांगू्शकतो.्म झ्यच् ्एकट्य ययच् ्इयछेवर्अवलांबून्अितां्तर्िम्र ट्फ्र क्न्ििची्इयछ ्
कधीच्पुरी्झ ली्अिती.्मी्केव्ह च्आचवड्यूकल ्समळ लो्अितो.्तुम्ह ल ्मी्खरां्ि गांतो्आहे.्असधक्
अनुभवी्आसण्असधक् सनष्ट्ण त्जनरल ांययच् ् ह त त्जर्क ् िैन्यच् ची् िूत्रां् सदली्अिती–ऑक्स्रयच् त्तर्
अश ्जनरल ांची्व ण्न ही.्आसण्ही्िगळी्कठीण्जब बद री्त्यच् ांययच् वर्ट कली्अिती्तर्व्यच्क्क्तशः्
मल ्ह यच्िां्व टलां ्अितां.्पण्पसरक्स्थतीमुळे्आम्ह ल ्क ही्करत ् येच्त्न ही.’ अिे् म्हणून् कुटूझॉफने्
क्स्मत्केले. 
 

त्यच् ल ्जणू्िुचव यच्चे्होते, ‘म झ्यच् वर्सवर्श् ि्न्ठेव यच्ल ्तुझ ्तू्मोकळ ्आहेि.्तुझ्यच् ्सवर्श् ि्
चकव ्असवर्श् ि ची्मल ्सबलकूल्पवा्न ही.’ 
 

ऑक्स्रयच्न् जनरलचे् िम ध न् झ लेले् सदिले् न ही.् कुटूझॉफययच् च् स्वर त् उत्तर् देण्यच् खेरीज्
त्यच् ल ्दुिर ्म गव्नव्हत . 
 

‘उलटपिी्तुम्ही्ि ध्यच् ्लढ ईत्भ ग्घेत ह त्म्हणून्आमययच् ्मह र ज ांन ्कृतज्ञत ्व टते्आहे.’ 
त्यच् च ् तक्र रखोर्आसण् सचडक ् स्वर् तो् उच्च रीत्अिलेल्यच् ् स्तुतीययच् ् शब्द ांन ् सविांव दी् व टत् होत .्
‘सवजयच्श्री् समळसवण्यच् च ्िर व्अिलेल्यच् ्रसशयच्न्िैन्यच् ल ्आसण्त्यच् ययच् ्कम ांडर-इन-चीफ््ल ्आत श ्
च ललेल्यच् ्सदरांग ईने्सवजयच्श्री्समळत्न ही्यच् ची्आम्ह ल ्ज णीव्आहे.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुटूझॉफने्तिेच्क्स्मत्करून्झुकून्प्रण म्केल .्आसण्म्हटले, ‘तरीही्म झां्म्हणणां्मल ्बरोबर्
व टतां.्आचवड्यूक्फर्नडनांड्यच् ांनी् मल ् पत्र् प ठवनू् म झ ्िन्म न् केल ्आहे.् त्यच् ् पत्र वरून्मल ्अिां्
व टतां, जनरल्मकॅि रख्यच् ्सनष्ट्ण त्नेत्यच् ययच् ्त ब्यच् त्अिलेल्यच् ्ऑक्स्रयच्न्िैसनक ांनी्एव्ह न ्सनणायच्क्
सवजयच््समळसवल ्अिेल.्त्यच् ांन ्आत ्आमययच् ्मदतीची्गरजही्पडण र्न ही्अिां्व टतां.’ 
 

जनरलने्कप ळ ल ्आठ्य ्घ तल्यच् .्ऑक्स्रयच्न्िैन्यच् च ्पर भव्झ ल्यच् ची्सनसित्ब तमी्नव्हती्
तरीही् प्रसतकूल् व तांन ् दुजोर ् देण री् अशी् पसरक्स्थती् ख िच् होती.् त्यच् मुळे् कुटूझॉफची् ऑक्स्रयच्न्
िैन्यच् ययच् ् सवजयच् िांबांधीची्अटकळ्जनरलल ् चेष्टेि रखी्व टली.्पण् कुटूझॉफययच् ् चेहऱ्यच् वरील्ह स्यच््
िौम्यच्् होते.् त्यच् ची् मुद्र ्जणू् ि ांगत् होती् त्यच् ल ् अिे्िमजण्यच् च ् हक्क्आहे.् वस्तुतः्जनरल्मकॅययच् ्
िैन्यच् कडून्आलेल्यच् ्त ज्यच् ्पत्र त् सवजयच् ची्व ता्होती.्आसण्िैन्यच््अनुकूल्अश ्मोक्यच् ययच् ् सठक णी्
अिल्यच् चीही्ब तमी्होती. 
 

‘मह र ज, प्रसतकूल्तेच्घडेल्अिां्िमजून्तयच् रीत्र ह वां् हे्बरां.’ऑक्स्रयच्न्जनरल्म्हण ल .्
त्यच् ल ् आत ् थट्ट मस्करी् थ ांबवनू् क म ययच् ् गोष्टीकडे् वळ यच्चे् होते.् म गे् वळून् सप्रन्ि् आन्दे्रकडे्
प सहल्यच् खेरीज्त्यच् ल ्र हवले्न ही. 
 

‘म फ्कर ’ कुटूझॉफ्मध्येच्च् म्हण ल ्आसण्आन्दे्रकडे्वळून् त्यच् ल ् म्हण ल , ‘हे् बघ, आपल्यच् ्
टेहळणीपथक चे्िगळे् सरपोटव्कॉझ्लॉव्स्कीकडून् घे.्ही्क ऊां ट्नॉक्स्टटिकडून्आलेली्दोन्पते्र, हे्
आचवड्यूक् फर्नडनांडकडून् आलेलां ् पत्र.् आणखी् हे् एक् पत्र, ह्य ् िवांच ् उपयच्ोग् करून् आपण ि्
समळ लेली्ऑक्स्रयच्न् िैन्यच् ययच् ् ह लच लीिांबांधीची् िवव् म सहती् फ्रें चमध्येच्् तयच् र् कर्आसण् मग् ती् ह्य ्
ि हेब ांन ्द खव यच्ची.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्झुकून्प्रण म्केल .्मग्तो्िगळी्क गदपते्र्गोळ ्करून्स्व गतद लन त्गेल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्रसशयच् ्िोडल्यच् ल ्फ र्वेळ्लोटल ्नव्हत .्तरीही्यच् ्अवधीत्तो्खूपच्बदलल ्
होत .्आत ्त्यच् ययच् ्मुदे्रवर, ह वभ व त्आसण्च लण्यच् त्पूवीययच् ्अहांक र च , वैत ग च ्आसण्आळि च ्
लवलेशही् नव्हत .् आपल्यच् ् आवडीययच् ् क म त् गढून् ज ण ऱ्यच् ् आसण् दुिऱ्यच् ांययच् ् मन वर् आपल्यच् ्
व गणुकीच ्क यच््पसरण म्होतो्आहे्यच् च ् सवच र्कर यच्ल ्फुरिद्निण ऱ्यच् ्म णि ि रख ्तो्व टत्
होत .्भोवत लची्म णिे्आसण्स्वतः्यच् ांवरच्तो्खूष्होत .्त्यच् चे्क्स्मत्आसण्त्यच् ची्दृष्टी्आनांदी्आसण्
आकषवक्होती. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने् कुटूझॉफल ् पोलांडमध्येच्् ग ठले् तेव्ह च् कुटूझॉफने् त्यच् चे् मन प िून् स्व गत् केले्
होते.् त्यच् ची्आठवण्ठेवण्यच् चे्वचन्सदले्होते.्इतर्ॲड्ज्युच्टांटमधून्त्यच् ल ् सनवडून्क ढून् क्व्हएन्न ल ्
नेले् होते, आसण् त्यच् ययच् वर्असधक्जब बद रीची्क मे्िोपसवली् होती.् क्व्हएन्न हून् कुटूझॉफने्आपल्यच् ्
जुन्यच् ्समत्र ि्म्हणजेच्आन्दे्रययच् ्वसडल ांि्पत्र्सलसहले्होते.्‘तुझ्यच् ्मुल मध्येच््ऑसफिर्होण्यच् ि ठी्यच्ोग्यच््
ते्गुण्आढळत हेत.्सचक टी, सनियच््आसण्िद्बुद्धी्यच् ांमुळे्तो्न व्कम वील.्त्यच् ययच् ि रख ्मदतनीि्
मल ्समळ ल ्हे्म झे्भ ग्यच््होयच्.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुटूझॉफचे् मदतनीि, आन्दे्रचे् िहक री् यच् ांत् आसण् िववि ध रपणे् िैन्यच् त् सप्रन्ि् आन्दे्रबद्दल्
पीटिवबगवययच् ् वसरष्ठ्िम ज त्जशी् होती् तशीच् दोन् असतशयच्् सभन्न् मतप्रव ह् ब ळगण री् म णिे् होती.्
क ही्म णिे् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्आपल्यच् हून्आसण्इतर्म णि ांहून्वगेळ ्म नीत.्त्यच् ने्ि ांसगतलेले्ऐकत, 
त्यच् ययच् ्स्तुतीत्उत्ि ह ने्भ ग्घेत्आसण्त्यच् चे्अनुकरण्करीत.अशी्म णिे्थोडी्होती.्त्यच् ांययच् शी्आन्दे्र्
पे्रम ने्आसण्मोकळेपण ने्व गत्अिे. 
 

बहुिांख्यच््लोक ांन ्म त्र्आन्दे्र्आवडत्निे.्त्यच् ांययच् ्मते्तो्कुढ , भ वन शून्यच््आसण्तुिड ्होत .्
अश ्लोक ांशी्किे् व ग वे् हे् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्च ांगले् ठ ऊक्होते.् त्यच् मुळे् त्यच् ांययच् ् मन त् त्यच् ययच् सवषयच्ी्
आदर्आसण्भीती्होती. 
 

कुटूझॉफययच् ् खोलीतून् सप्रन्ि् आन्दे्र् स्व गतद लन त् आल ् त्यच् ् वळेी् ड्यूटीवर् अिलेल ्
ॲड्ज्युच्टांट्सखडकीशी्बिून्पुस्तक्व चीत्होत .्क गदपते्र्घेऊन्जवळ्आलेल्यच् ्आन्दे्रल ्प हून्त्यच् ने्
सवच रले, ‘कश ि ठी्बोल वलां ्होतां?’ 
 

‘आपण्पुढे्कूच्क ्करीत्न ही्यच् च ्शोध्घ्यच् यच्ल ्मल ्ि ांसगतलां ्आहे.’ 
‘खरांच्आपण्कूच्क ्करीत्न ही?’ 
सप्रन्ि्आन्दे्रने्उत्तर द खल्ख ांदे्उडवले. 
‘मकॅकडून्क ही्कळलां ्क यच्?’ 
‘क ही्न ही.’ 
‘त्यच् च ्खरोखर्पर भव्झ ल ्अित ्तर्क ही्व ता्कळली्अिती.’ 

 
‘कद सचत्कळलीही् अिती’ अिे् बोलून् सप्रन्ि्आन्दे्र् ब हेर् पडण्यच् ि ठी् दरव ज्यच् कडे् वळल ्

तेवढ्य तच्ध डकन्द र्उघडून्आत्सशरलेल ्उांच्म णूि्व टेत्आल .्ह ्आत्आलेल ्म णूि्दुिर ्
सतिर ्कोणी्निून्ऑक्स्रयच्न्जनरल्होत .्त्यच् ने्ल ांब्कोट्घ तल ्होत , डोक्यच् भोवती्क ळ ्रुम ल्
गुांड ळल ्होत . 
 

ज गययच् ्ज गी्उभ्यच् ्र सहलेल्यच् ्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्जनरलने्घ ईने्सवच रले, 
 

‘कम ांडर-इन-चीफ््कुटूझॉफ्आहेत्क यच्?’ मग्त्यच् ने्दोन्ही्ब जूांन ्प सहले्आसण्न्थ ांबत ्तो्
िरळ् कुटूझॉफययच् ् ख ि् खोलीकडे् ज ऊ् ल गल .् घ ईने् त्यच् ् अनोळखी् जनरलकडे् ज ऊन् त्यच् च ्
दरव ज्यच् कडे्ज ण्यच् च ्म गव्अडवीत्कॉझ्लॉस्की्म्हण ल , 
 

‘कम ांडर-इन-चीफ््क म त्आहेत.्त्यच् ांन ्कोण्भेट यच्ल ्आले्आहेत्म्हणून्ि ांगू?’ 
 

जनरलच ्चेहर ्आक्रिल , त्यच् चे्ओठ्स्फुरू, क पू्ल गले, त्यच् ने्नोटबुक्क ढले.्घ ईघ ईने्
क हीतरी् पेक्न्िलीने्खरडले.् नोटबुक चे् प न्फ डून्कॉझ्लॉव्स्कीकडे् सदले.् जलद् प वले् ट कीत् तो्
सखडकीजवळ्गेल ्आसण्सतथल्यच् ्खुचीत्त्यच् ने्बिकन्म रली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मी्दुदैवी्मॅक,’ तो्फ्रें चमध्येच््थरथरत्यच् ्आव ज त्म्हण ल .्द र त्उभ्यच् ्र सहलेल्यच् ्कुटूझॉफच ्
चेहर ् सकतीतरी्क ळ्सनर्नवक र्र सहल .्त्यच् ययच् ्कप ळ वर्आठ्य ्उभ रल्यच् .्पण्त्यच् ्िणभरच.्त्यच् ने्
आदरपूववक् झुकून्आपले्डोळे् समटून् घेतले.्क ही्न्बोलत ्मॅकल ्आपल्यच् ्खोलीत् नेले्आसण्द र्
ल वनू्घेतले. 
 

ऑक्स्रयच्न् िैन्यच् च ् पर भव् झ ल ्आसण् िगळ्यच् ् िैन्यच् ने् उल्म् येच्थे् शरण गती् पत्करली् अश ्
तऱ्हेची् व ता् पिरली् होती् ती्खरी् ठरली.्अध्यच्ा् त ि त् सनरसनर ळ्यच् ् सठक णी् हुकूम् पोचसवण्यच् ि ठी्
ॲड्ज्युच्टांट् रव न ् झ ले.् आत पयंच्त् स्वस्थ् बिलेल्यच् ् रसशयच्न् िैसनक ांची् शत्रशूी् ग ठ् घ लून् देण्यच् चे्
सनयच्तीने्ठरवले्होते. 
 

युच्द्ध ची्िवव् सदश ांनी्प्रगती्व्ह वी्यच् ि ठी्आस्थ ्ब ळगण ऱ्यच् ् सवरळ्ऑसफिर ांपैकी् सप्रन्ि्आन्दे्र्
एक्होत . 
 

मकॅल ् प सहल्यच् वर् आसण् त्यच् ययच् ् पर भव च ् तपशील् ऐकल्यच् वर् आपली् मोहीम् अपयच्शी्
झ ल्यच् ची् वस्तुक्स्थती् त्यच् ल ्आकलन्झ ली.् रसशयच्न् िैन्यच्् सकती् िांकट त्आहे् यच् ची् त्यच् ल ्कल्पन ्
झ ली.्आपल्यच् ्िैन्यच् ची्अवस्थ ्कशी्होईल्आसण्त्यच् ययच् वर्ओढवण ऱ्यच् ्प्रिांग त्आपल्यच् ल ्क यच््क यच््
क म्कर व्ेल गेल्यच् चे्स्पष्ट्सचत्र्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांिमोर्तरळू्ल गले. 
 

आत्मसवर्श् ि्ब ळगण ऱ्यच् ्ऑक्स्रयच् ची्म नखांडन ्झ ली् म्हणून्तिेच् िुव्हॉरॉफययच् ्क ळ नांतर्
प्रथमच्होण ऱ्यच् ्रसशयच्न-फ्रें च्िैन्यच् ययच् ्लढ ईत्आपण ि्हजर्र हत ्येच्ईल्आसण्भ ग्घेत ्येच्ईल्ह्य ्
सवच र ने् त्यच् ल ् आनांद ययच् ् उकळ्यच् ् फुटत् होत्यच् .् तरीही् नेपोसलयच्नची् अलौसकक् बुसद्धमत्त ् िगळ्यच् ्
रसशयच्न् िैन्यच् ययच् ् शौयच्ाि् पुरून् उरेल् ह्य ् सवच र ने् तो् ध स्त वनू् गेल .् त्यच् च् वेळी् त्यच् ल ् आपल्यच् ्
आवडत्यच् ्वीरपुरुष वर्कलांक्यच् व ्ही्कल्पन ्अिह्य्होत्होती. 
 

न न ् सवच र ांनी् व्यच्ग्र् झ लेल ् सप्रन्ि् आन्दे्र् आपल्यच् ् वसडल ांन ् नेहमीप्रम णे् पत्र् सलह यच्ल ्
खोलीकडे्वळल . 
 

घोडेस्व र ांची् प वलोगॅ्रडस्की् रेसजमेंट् ब्रॉनॉप िून् दोन् मलै ांवर् तळ् देऊन् होती.् घोडेस्व र ांययच् ्
ज्यच् ् पथक त् सनकोल यच्् रोस्त फ् सनश णध रक् म्हणून् होत , ते् पथक्ि व्झनेक् यच् ् जमवन्खेड्य तील्
घर तून्मुक्क म्करून्होते.्पथक च ्कॅप्टन्डेसनिॉव्ह्यच् ल ्त्यच् ्खेड्य तील्िवात्च ांगली्ज ग ्देण्यच् त्
आली् होती.् पोलांड् येच्थे् रेसजमेंटमध्येच्् द खल् झ ल्यच् प िून् एन्ि इन् (सनश णध रक)् रोस्त फ्
त्यच् ययच् बरोबर्र ह त्अिे. 
 

मुख्यच्् ठ ण्यच् वर् मकॅययच् ् पर भव ययच् ् व तेने् आठ्ऑक्टोबर् रोजी् खळबळ् उड ली् होती.् म त्र्
त्यच् च् सदवशी् ह्य ् पथक तील् असधक ऱ्यच् चे् दैनांसदन् व्यच्वह र् रोजययच् ि रखे् च लले् होते.् रिद्
समळसवण्यच् ययच् ्क मसगरीवरून्रोस्तॉफ्पह टे्परत्आल . 
 

‘गड्य ् बाँदरेङ्को, यच् ल ् जर ् चहडवनू् आण.’ घोड्य कडे् जोर ने् ध व् घेण ऱ्यच् ् िैसनक ि् तो्
पे्रमळपणे्म्हण ल . 
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‘ठीक्आहे्मह र ज,’ तो्रसशयच्न्िैसनक्म्हण ल . 
 

‘त्यच् ल ्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्चहडव्बरे.’ 
 

दुिर ् एक् िैसनक् घोड्य कडे् ध वल .् पण् त्यच् पूवीच् बाँदरेङ्कोने् लग म् पकडलेल ् होत .्
रोस्त फ्िढळ्ह त ने्बसििी्द्य यच्च ्हे्उघड्होते. 
 

रोस्तॉफने् घोड्य ययच् ् म नेवर् थोपटले.् मग् त्यच् ययच् ् पुठ्ठ्ठ्य वर् थोपटले् आसण् तो् जर ्
वळेप यच्ऱ्यच् ांवर्रेंग ळत्र सहल . 
 

‘उत्तम!्फ र्च ांगलां ्जन वर्होण र्आहे!’ रोस्तॉफ्स्वतःशी्उद्ग रल .्आसण्हिऱ्यच् ्चेहऱ्यच् ने्
तलव र्ि वरीत्प यच्ऱ्यच् ्चढल . 
 

डेसनिॉव्हच ्नोकर्ल बु्रश्क ्सतथे्होत ्त्यच् ल ्रोस्त फने्सवच रले, ‘तुझे्म लक्कुठे्आहेत?’ 
 

‘ि हेब, िांध्यच् क ळप िून्आलेले्न हीत.्बहुध ् त्यच् ांची् ह र्होत्अि वी.् एवढ्य त् चजकले्तर्
आपल्यच् ् नसशब ची् बढ ई् म रण्यच् ि ठी् आत ् येच्तील.् िक ळपयंच्त् आले् न हीत् तर् ते् हरले् अिां्
िमज यच्ल ् प सहजे.् हरल्यच् नांतर् ते् र ग वनू् येच्तील.् मी् तुमययच् ि ठी् कॉफी् आणू् क यच्?’ ल बु्रश्क ने्
सवच रले. 
 

‘घेऊन्येच्.’ 
दह ्समसनट ांनांतर्ल बु्रश्क ने्कॉफी्आणली. 
‘ि हेब्येच्त हेत’ तो्म्हण ल . 
रोस्तॉफने्सखडकीतून्प सहले.्डेसनिॉव्ह्घरी्येच्त्होत . 
‘अरे्तू्तर्आधीच्उठल ्आहेि.’ खोलीत्प्रवशे्करत ्करत ्डेसनिॉव्ह्म्हण ल . 
‘केव्ह च.्मी्घोड्य ांन ्वैरण्आणण्यच् ि ठी्गेलो्होतो.’ 

 
‘खरां् म्हणतोि? दोस्त, आम्ही्आपले्ि रखे्हरत्होतो.’ डेसनिॉव्ह्रडत्बोलत्होत .्मी्तर्

कमनसशबी.्तू्गेल ि्आसण्म झे्नशीब्देखील्मल ्िोडून्गेले. 
 

आपल्यच् ्आखूड्बोट ांनी्तो्आपले्र ठ्केि्सविकटू्ल गल . 
 

‘क यच््बुद्धी्सफरली्आसण्मी्त्यच् ्घुशीकडे्गेलो.’ 
 

‘नुित्यच् ् ब यच् ् अि यच्ल ् हव्यच् त.् इथां् मद्यप न् िोडलां ् तर् दुिर ् क ही् उद्योग् न ही.् सनद न्
लवकर्लढण्यच् ची्िांधी्तरी्समळ यच्ल ्हवी.’ 
 

ज ड् बुट ांच ्आसण् त्यच् ांन ्ल वलेल्यच् ् सखळ्यच् ांच ्आव ज्थ ांबल्यच् चे् ऐकू्आले.् कुणी् तरी् दबून्
खोकल्यच् चे्ऐकू्आले.्तेव्ह ्द र कडे्वळून्डेसनिॉव्ह्ओरडल . 
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‘कोण्आहे्सतकडे?’ 
 

‘ि जंट’ ल बु्रश्क ने्उत्तर्सदले.्डेसनिॉव्हच ्चेहर ्आणखीन्आक्रिल . 
 

िोन्यच् ची् न णी् अिलेली् सपशवी् सभरक वनू् देत् तो् म्हण ल , ‘क यच्् चशच ् त्र ि् आहे!् दोस्त्
रोस्तॉफ, एक्क म्कर.्यच् ्सपशवीत्पैिे्सकती्र सहलेत्तेवढे्मोज्आसण्उशीख ली्सपशवी्ठेवनू्दे.’ 
 

डेसनिॉव्ह्ि जंटकडे् सनघून् गेल्यच् वर् रोस्तॉफने् पैिे् घेतले.् यच् ांसत्रकपणे् त्यच् ने् नवी्आसण् जुनी्
न णी्वगेळी्केली.्त्यच् ांययच् ्चळती्केल्यच् ्आसण्मोज यच्ल ्प्र रांभ्केल . 
 

‘टेल्यच् सनन, गुडमॉसनंग.् अरे् क ल् र त्री् म झी् च ांगलीच् द ांडी् उड ली’ त्यच् ल ् पलीकडल्यच् ्
खोलीत्अिलेल्यच् ्डेसनिॉव्हचे्शब्द्ऐकू्आले. 
 

‘कुठां् खेळत् होत ि? ब यच्कॉफकडे–त्यच् ् घुशीकडे? मल ् ठ ऊक् होते.’ कुण च ् तरीिौम्यच््
आव ज्ऐकू्आल ्आसण्त्यच् म गोम ग्लेफ्टनांट् टेल्यच् सनन्आत्आल .्तो् त्यच् ययच् च् तुकडीतील्कसनष्ठ्
असधक री्होत . 
 

रोस्तॉफने् सपशवी् उशीख ली् ि रली.् टेल्यच् सननच ् लह नखुर ् दमट् ह त् ह त त् घेऊन्
हस्त ांदोलन्केले.् रेसजमेंटब हेर्पडण्यच् पूवी्क ही्क रण ांमुळे् टेल्यच् सननची्िांरिकदल तून्बदली्झ ली्
होती.्रेसजमेंटमध्येच््टेल्यच् सनन्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्व गत्अिे.्पण्तो्असप्रयच््झ ल ्होत . 
 

सवशषेतः्रोस्तॉफल ्तो्डोळ्यच् ांिमोर्नको्झ ल ्होत .्आसण्त्यच् ययच् सवषयच्ीच ्अक रण्सतटक र ्
तो्लपव्ूशकत्नव्हत . 
 

‘तरुण् समत्र , म झ ्रूक् तुझी्कशी्क यच्् िेव ्करतो्आहे?’ (टेल्यच् सननने् रोस्तॉफल ्आपल ्
घोड ्सवकल ्होत , त्यच् ्घोड्य चे्न व्रूक्होते.) 
 

‘फ र्च ांगल ्घोड ्आहे.’ रोस्तॉफने्उत्तर्सदले. 
 

खरे्तर् त्यच् ने्ि तश्ेरुबल्मोजले्होते.्पण्अध्यच्ा् चकमतीययच् ्ल यच्कीचेही् ते्जन वर्नव्हते.्
पुढययच् ्ड व्यच् ्प यच् ने्तो्लांगड यच्ल ्ल गल ्आहे.्रोस्तॉफने्आणखी्म सहती्पुरवली. 
 

‘त्यच् च ्खूर्दुभांगल ्अिेल.्क ही्सवशषे्न ही.्त्यच् च ्बांदोबस्त्कि ्कर यच्च ्ते्मी्द खवतो.’ 
 

‘तिां्केलांत्तर्कृप ्होईल.’ 
 

‘मी् द खतोच् तुम्ह ल .् ते् क ही् मोठां् रहस्यच्् न ही.् त्यच् ् घोड्य मुळे् तुम्ही् म झे् नेहमीच् ऋणी्
र ह ल.’ 
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‘मग् मी्आत च् घोड्य ल ्आण यच्ल ् ि ांगतो.’ टेल्यच् सनन् केव्ह ् एकद ् ज तो् अिे् रोस्तॉफल ्
झ ले्होते.्घोड्य ल ्घेऊन्यच् यच्ल ्ि ांगण्यच् ि ठी्तो्ब हेर्पडल . 
 

किल ्तरी् सरपोटव् देण ऱ्यच् ्ि जंटकडे्तोंड्करून्प इप्ओढत् डेसनिॉव्ह्ब हेरययच् ्खोलीययच् ्
उांबरठ्य वर्बिल ्होत  
 

डेसनिॉव्हने् रोस्तॉफल ् प सहले.् डोळ्यच् ांची् ह लच ल् केली.् सजथे् टेल्यच् सनन् बिल ् होत , त्यच् ्
खोलीकडे्आपल्यच् ्ख ांद्य वरून्अांगठ ् द खवनू् त्यच् ने् कप ळ ल ्आठ्य ्घ तल्यच् ्आसण् वैत ग ने् डोके्
ह लवले. 
 

‘मल ्ह ्म णूि्आवडत्न ही.’ ि जंट्हजर्अित न ही्डेसनिॉव्हने्हे्शब्द्उच्च रले. 
 

‘मल ही्आवडत्न ही, पण्करण र्क यच्?’ अश ्अथाने्रोस्तॉफने्आपले्ख ांदे्उडवले.्घोड ्
आणण्यच् च ्हुकूम्सदल्यच् वर्तो्टेल्यच् सननकडे्वळल . 
 

रोस्तॉफ् मघ शी् त्यच् ल ्िोडून् गेल ् त्यच् च्आळि वलेल्यच् ्अवस्थेत् टेल्यच् सनन्आपले्लह निे्
गोरे्ह त्घ ित्होत . 
 

‘तू्घोड ्आण यच्ल ्ि ांसगतलांि्क ?’ उठून्उभ ्र ह त्आसण्भोवत ली् सनष्ट्क ळजीपणे्प ह त्
टेल्यच् सननने्सवच रले. 
 

‘हो्न !’ 
 

‘तूच्चल्तर्मग.’ 
 

ते्दोघेही्प यच्ऱ्यच् ्उतरून्तबेल्यच् त्सशरले.्लेफ्टनांटने्कोणत ्उपच र्कर यच्च ्ते्द खवले.्मग्
त्यच् ने्आपल्यच् ्सनव ि च ्रस्त ्धरल . 
 

रोस्तॉफ् परत् आल ् तेव्ह ् टेबल शी् बिून् डेसनिॉव्ह् सलहीत् होत .् आसण् त्यच् ययच् ् लेखणीच ्
कुरूकुरू्आव ज्होत्होत .्डेसनिॉव्हने्उद िपणे्रोस्तॉफकडे्प सहले. 
 

‘मी् सतल ्पत्र् सलसहतो्आहे.’ तो् म्हण ल .्ह त त् पेन्घेऊन्कोपर् टेबल वर् ठेवनू्तो् रेलल .्
आपल्यच् ल ् जे् सलह यच्चां्आहे् ते् तोंड ने्ि ांगत ् येच्ण र्आहे्ह्य ्शक्यच्तेमुळे् त्यच् ल ्अगदी्आनांद्झ ल ्
होत .्त्यच् ने्रोस्तॉफल ्पत्र तील्मजकूर्ऐकवल . 
 

‘हे्बघ्दोस्त, जोपयंच्त्आपण्पे्रम्करीत्न ही्तोपयंच्त्आपण्झोपेत्अितो, तोपयंच्त्आपण्धूळ्
आसण्र ख्यच् ांतून्सनमाण्झ लेले्अितो...एकद ्क ्आपण्पे्रम्करू्ल गलो्की्आपण्देव्बनतो, शुद्ध्
बनतो, म नव च ्जन्म्झ ल ्त्यच् ्सनर्नमतीययच् ्पसहल्यच् ्सदवि ि रखे्शुद्ध्बनतो...पुन्ह ्कोण्आल ? ज ऊ्
दे् त्यच् ल ् खड्ड्ड्य त.् मल ्आत ् वेळ् न ही.’ डेसनिॉव्ह् ल बु्रश्क ययच् ् अांग वर् खेकिल .् पण्ल बु्रश्क ्
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मुळीच्घ बरल ्न ही.्तो्डेसनिॉव्हजवळ्गेल ्आसण्म्हण ल , ‘आणखी्दुिरे्कोण्अिण र? तुम्हीच्तर्
त्यच् ांन ्यच् यच्ल ्ि ांसगतलां ्होतां.’ 
 

‘पैश ि ठी्ि जंट्आले्आहेत.’ 
 

डेसनिॉव्हययच् ्कप ळ ल ्आट्य ्पडल्यच् . 
 

‘क यच््कटकट्आहे’ तो् स्वतःशीच् पुटपुटल .् त्यच् ने् रोस्तॉफल ् सवच रले, ‘सपशवीत् सकती् पैिे्
सशल्लक्आहेत?’ 
 

‘ि त्नवी्न णी्आसण्तीन्जुनी्िोन्यच् ची्न णी.’ 
डेसनिॉव्ह्उशीख लून्पैिे्क ढून्घेण्यच् ि ठी्पलांग जवळ्गेल . 
‘रोस्तॉफ, कुठां्ठेवली्होतीि्सपशवी?’ 
‘ख लययच् ्उशीख ली.’ 
‘पण्ती्सतथे्न ही.’ डेसनिॉव्हने्दोन्ही्उश ्जसमनीवर्सभरक वल्यच् . 

 
सपशवी्कुठांच्नव्हती.्‘चमत्क रच्आहे.्जर ्थ ांब.्आत ्तूच्कुठांतरी्ट कली्अिशील.’ 

 
रोस्तॉफने्प्रत्येच्क्वळेी्एकेक्उशी्उचलून्ह लवनू्प सहली.्त्यच् ने् सबछ न्यच् वरील्च दर्ओढून्

ह लवनू्प सहली.्सपशवी्कुठे्ि पडली्न ही. 
 

‘मी्इथांच्ठेवली्होती.’ मग्रोस्तॉफने्ल बु्रश्क ल ्सवच रले, 
‘सपशवी्कुठां्आहे?’ 
‘मी्मुळी्खोलीत्आलोच्न ही; तुम्ही्सजथां्ठेवली्होती, सतथांच्ती्अिली्प सहजे.’ 
‘पण्ती्सतथां्न ही.’ 
‘तुम्ही्अिांच्नेहमी्करत .्वस्तू्कुठांही्ट कत ्आसण्सविरत .्आधी्तुमचे्सखिे्तप ि .’ 
‘ती्कुठां्ठेवली्यच् ची्मल ्पक्की्आठवण्आहे.’ 

 
ल बु्रश्क ने् िगळ ् सबछ न ् धुांड ळल , त्यच् ययच् ् ख ली् प सहले, टेबल ख ली् शोधले् आसणतो्

स्वस्थपणे् खोलीययच् ् मध्यच्भ गी् उभ ् र सहल .् डेसनिॉव्ह् श ांतपणे् ल बु्रश्क ययच् ् ह लच ली् प ह त् होत .्
जेव्ह ् त्यच् ने् सपशवी् कुठेच् न ही् हे् द खसवण्यच् ि ठी् आियच्ाने् ह त् उडवले, तेव्ह ् डेसनिॉव्हने् वळून्
रोस्तॉफकडे्प सहले. 
 

‘रोस्तॉफ, तुझी्मस्करी्पुरी्झ ली.’ 
 

डेसनिॉव्ह्आपल्यच् कडे्प ह त्आहे्हे्ज णवत च्रोस्तॉफने्नजर्वर्उचलली्आसण्ल गलीच्
ख ली् वळवली.् आत पयंच्त् जणू् ख ली् कुठेतरी् कोंडले् गेलेले् त्यच् चे् ि रे् रक्त् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् कडे, 
त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांकडे्जोर ने्व हू्ल गले.्त्यच् ल ्र्श् ि्घेत ्येच्ईन . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘तुम्ही्आसण्लेफ्टनांट्यच् ांययच् सशव यच््खोलीत्सतिरी्व्यच्क्ती्नव्हती.्सपशवी्इथांच्कुठांतरी्अिली्
प सहजे.’ ल बु्रश्क ्म्हण ल . 
 

‘ग ढव , जर ्ह तप यच््ह लव्आसण्शोध यच्ल ्ल ग.’ ल लबुांद्होऊन्नोकर ययच् ्अांग वर्ध वनू्
ज त्डेसनिॉव्ह्ओरडल .्‘सपशवी्ि पडली्प सहजे, न हीतर्तुम्ह ्िवांन ्च बक नां्फोडून्क ढीन.’ 
 

डेसनिॉव्हची्नजर्चुकवीत् रोस्तॉफने्आपल्यच् ्ज सकट ची् बटणां्ल वली, तलव र्अडकवली, 
आसण्ि धी्टोपी्चढसवली. 
 

नोकर ल ्ख ांदे्ह लवनू्आसण्चभतीशी्लोटत्नेत्डेसनिॉव्ह्ओरडल , ‘सपशवी्समळ ली्प सहजे्हे्
लि त्ठेव.’ 
 

‘डेसनिॉव्ह, िोड्त्यच् ल .्कोणी्नेली्ते्मल ्ठ ऊक्आहे.’ 
 

नजर्वर्न्उचलत ्द र कडे्ज त्रोस्तॉफ्म्हण ल . 
 

डेसनिॉव्ह् थ ांबल .् त्यच् ने् िणभर् सवच र् केल , त्यच् ल ् रोस्तॉफची् िूचन ्िमजली.् तशी् त्यच् ने्
रोस्तॉफययच् ्ह त ल ्धरीत् म्हटले, ‘मूखव्आहेि्तू!’ तो्एवढ्य ्जोर ने्ओरडल ्की् त्यच् ययच् ्म नेवरील्
आसण्कप ळ वरील्सशर ्दोरीि रख्यच् ्तटतटून्फुगल्यच् ्होत्यच् .्‘तुझां्डोकां ्ज ग्यच् वर्न ही.्मी्तुझां्क ही्
ऐकण र्न ही.्सपशवी्येच्थेच्आहे.्ह्य ्हर मखोर ची्क तडी्लोळवली्की्ती्येच्थेच्येच्ण र, ज ण र्कुठां?’ 
 

‘कोणी्नेली्ते्मल ्म हीत्आहे’ आपल्यच् ्थरथरत्यच् ्आव ज त्रोस्तॉफने्पुन्ह ्ते्शब्द्उच्च रले. 
 

‘मी् तुल ् ि ांगतो.् तिलां ् ध डि् तू् करत ्क म ् नयेच्.’ डेसनिॉव्ह्ओरडल .् रोस्तॉफने् ठ मपणे्
डेसनिॉव्हकडे्प सहले. 
 

‘तू्क यच््म्हणतो्आहेि्त्यच् च ्अथव्तुल ्कळतो्आहे्क ?’ रोस्तॉफ्थरथरत्यच् ्आव ज त्बोलत्
होत .्म झ्यच् खेरीज्खोलीत्दुिर ्कोणी्नव्हत .्‘तू्म्हणतोि्तिां्निलां ्तर...’ 
 

त्यच् ल ्पुढे्बोलवले्न ही.्तो्खोलीययच् ्ब हेर्पडल . 
 

‘मर ् तुम्ही्िगळे’ रोस्तॉफययच् ्क न वर्शवेटचे्शब्द्पडले.्रोस्तॉफ्टेल्यच् सननययच् ् सनव ि कडे्
गेल . 
 

‘म लक्घरी्न हीत.्ते्ऑसफि त्गेले्आहेत’ टेल्यच् सननययच् ्नोकर ने्ि ांसगतले. 
 

असधक ऱ्यच् ांची्सनव िस्थ ने्ि ल ्झेनेकप िून्दोन्अडीच्मैल ांवर्होती.्टेल्यच् सनन्घरी्ि पडल ्
न ही, तेव्ह ्रोस्तॉफ््ने्आपल ्घोड ् घेतल ्आसण्तो्घोड्य वरून्असधक ऱ्यच् ांययच् ् सनव ि ांकडे् सनघ ल .्
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ग व त्असधक री् मुक्क म्करून्होते.् तेथे् एक्हॉटेल्होते, आसण् त्यच् ् हॉटेल त्असधक री् व रांव र् येच्त्
अित.्हॉटेल शी्येच्त च्रोस्तॉफ््ल ्टेल्यच् सननच ्घोड ्प्रवशेद्व र शीच्सदिल . 
 

दुिऱ्यच् ्खोलीत्लेफ्टनांट्बिलेल ्आढळल .्त्यच् ययच् ्टेबल वर्मद्य ची्ब टली्आसण्िॉिेजची्
थ ळी्होती. 
 

‘येच््दोस्त , तू्देखील्इथांच्आल ि्तर’ टेल्यच् सनन्क्स्मत्करीत्आसण्वर्प ह त्म्हण ल . 
 

‘होयच्’ रोस्तॉफ््बोलल ्आसण्टेल्यच् सननययच् ्अगदी्जवळययच् ्टेबल शी्बिल . 
 

दोघेही्क ही्बोलले्न हीत.्खोलीत्दोन्जमवन्आसण्एक्रसशयच्न्असधक री्होते.्प्रत्येच्कजण्
श ांत् होत .् थ ळीवरील् िुऱ्यच् –क ट्य ांच ्आसण् लेफ्टनांटययच् ् ख ण्यच् च ्आव ज् तेवढ ् ऐकू् येच्त् होत .्
जेवण्झ ल्यच् वर् टेल्यच् सननने्आपल्यच् ् सखश तून्तशीच् सदिण री् पैश ची् सपशवी्क ढली.्टोक शी्जर ्
ब कद र् अिलेल्यच् ् आपल्यच् ् गोऱ्यच् ् बोट ांनी् सपशवीची् कडी् दूर् ि रली् आसण् आतून् िोन्यच् ची् न णी्
क ढली.्वर्प ह त्ती्नोकर ल ् सदली्आसण्म्हटले, ‘वळे्घ लव्ूनकोि.’ िोन्यच् ची्न णी्नवी्होती.्
रोस्तॉफ््उठल ्आसण्टेल्यच् सननकडे्आल .्ऐकू् येच्ईल्न्येच्ईल्इतक्यच् ्हळू्आव ज त्तो् टेल्यच् सननल ्
म्हण ल , ‘तुझी्सपशवी्जर ्प हू्दे.’ 
 

सभरसभरत्यच् ्नजरेने्पण्उांच वलेल्यच् ्भवुयच् ्तश च्ठेवनू्टेल्यच् सननने्आपली्सपशवी्त्यच् ल ्सदली. 
 

‘च ांगली्सपशवी्आहे’ अिे्बोलत ्बोलत ्तो्एकदम्प ांढर फटक्पडल .्‘दोस्त , बघून्घे.’ 
 

रोस्तॉफ््ने् सपशवी् घेतली.्ती् न्यच् ह ळली्आसण्आतील्पैिेही् प हून् घेतले.्मग् टेल्यच् सननकडे्
प सहले.्लेफ्टनांट्िवयच्ीप्रम णे्इकडेसतकडे्प हू्ल गल .्आसण्मग्एक एकी्त्यच् ल ्च ांगुलपण चे्भरते्
आले. 
 

‘आपण्क्व्हएन्न ल ्गेलो्तर्मल ्व टतां्िगळी्रक्कम्सतथां्िांपून्ज ईल.्इथां्सभक्क र्ग व त्खचव्
कर यच्ल ्ज ग च्न ही.्दोस्त, दे्आत ्ती्सपशवी.्मल ्ज यच्चांयच्.’ 
 

रोस्तॉफ््क ही्बोलल ्न ही. 
 

‘आत ् क यच्् करण र्आहेि? जेवण् घेण र्आहेि् क ? इथां् च ांगलां ् जेवण् समळतां.’ टेल्यच् सनन्
आपल ्बोलतच्होत . 
 

‘सपशवी्दे्न ्आत .’ 
 

टेल्यच् सननने्ह त्पुढे्करून्सपशवी्पकडली.्रोस्तॉफ््ने्त्यच् ल ्सपशवी्घेऊ्सदली.्मग्टेल्यच् सनन्
बेसफसकरीने्सपशवी्आपल्यच् ्सवज रीययच् ्सखश त्ठेव्ूल गल .्तिे्करत न ्त्यच् ययच् ्भवुयच् ्बेसफसकरीने्वर्
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आल्यच् .्जणू्त्यच् ल ्म्हण यच्चे्होते, ‘मी्म झी्सपशवी्म झ्यच् ्सखश त्ठेवतो्आहे.्अगदी्ि धी्ब ब्आहे.्
दुिऱ्यच् ल ्ह्य ्गोष्टीशी्क यच््कर यच्चां्आहे?’ 
 

टेल्यच् सननच ्ह त्पकडून्त्यच् ल ्जवळ्जवळ्सखडकीशी्ओढून्नेले.्‘हे्बघ, ते्डेसनिॉव्हचे्पैिे्
आहेत.्तू्घेतले्आहेि.’ रोस्तॉफ््त्यच् ययच् ्क न त्कुजबुजल . 
 

‘क यच्? कोण्ि ांगतो? तुल ्अिां्बोल यच्ल ्धीर्कि ्झ ल ?’ टेल्यच् सनन्म्हण ल , पण्त्यच् ययच् ्
शब्द ांत्दुःख च , सनर शचे ्िूर्होत ; िम यच् चन ्होती. 
 

त्यच् च ्तो्िूर्ऐकत च्रोस्तॉफ््ययच् ्मन वरच ्प्रचांड्त ण्दूर्झ ल .्‘इथले्लोक्क यच््म्हणतील्
देव्ज णे.’ टेल्यच् सनन्पुटपुटल . 
 

आपली्ि धी् टोपी् ह त त् घेऊन् तो् छोट्य ् सरक म्यच् ्खोलीकडे् वळू्ल गल .् ‘तुल ् खुल ि ्
कर व ्ल गेल.’ 
 

टेल्यच् सननययच् ्भीतीने्प ांढऱ्यच् फटक्पडलेल्यच् ्चेहऱ्यच् वरील्शीर्न्शीर्उडत्होती. 
 

‘क उांट, म झ्यच् ्त रुण्यच् त्म झ्यच् ्आयुच्ष्ट्यच् च ्न श्होईल्अिां्क ही्कृप ्करून्करू्नक .्हे्ते्
जीवघेणे्पैिे् घ्यच् .’ त्यच् ने् सपशवी् टेबल वर्फेकली.् ‘म झे् वृद्ध्वडील्आसण्आई्यच् ांच ् सवच र्कर यच्ल ्
हव .’ 
 

टेल्यच् सननकडे् न् प हत ् रोस्तॉफ््ने् पैिे् घेतले.् एक्चक र्शब्द् न् बोलत ् तो्खोलीययच् ् ब हेर्
ज यच्ल ् सनघ ल .् द र त् थ ांबनू् म गे् वळून् म्हण ल , ‘इतकी् व ईट्अशी् गोष्ट् तुझ्यच् ् ह तून्झ ली् तरी्
कशी?’ 
 

‘क उांट’ त्यच् ययच् ्जवळ् येच्त् टेल्यच् सनन् म्हण ल .् तशी् म गे्िरत् रोस्तॉफ् म्हण ल , ‘मल ् ह त्
ल व्ूनकोि.्पैश ची्गरज्अिली्तर्हे्घेऊन्ज .’ 
 

रोस्तॉफ््ने्सपशवी्त्यच् ययच् ्अांग वर्सभरक वली्आसण्हॉटेलययच् ्ब हेरच ्रस्त ्िुध रल . 
 

त्यच् च् र त्री् डेसनिॉव्हययच् ् सनव िस्थ नी् स्क्वॉड्रनचे् क ही् असधक री् जमले् होते.् आसण् त्यच् ांचे्
िांभ षण्रांग त्आले्होते.् ‘रोस्तॉफ्, म झ्यच् ्मते् तू्कनवलि हेब ांची्िम ्म ग यच्ल ्हवी.’ उांच्ब ांध्यच् च ्
स्ट फ-ऑसफिर्रोस्तॉफ््ल ्उदे्दशून्बोलत्होत .्रोस्तॉफ््च ्चेहर ्प्रिबु्ध्मनःक्स्थतीमुळे्ल लबुांद्झ ल ्
होत . 
 

‘मी्खोटां्बोलतो्आहे्अिां्मी्कुण ल ही्बोलू्देण र्न ही.’ रोस्तॉफ््ओरडल !्मी्खोटां्बोलतो्
आहे् अिां् कनवल ांनी् ि ांगत च् मी् ि ांसगतलां—‘तुम्ही् खोटां् बोलत ् आह त.् खरां् तर् इथांच् हे् प्रकरण्
िांप यच्ल ्हवां.्कनवल्मल ्रोज्ड्यूटी्ल व्ूशकतील.्मी्िम ्म ग वी्अशी्िक्ती्म झ्यच् वर्कोणीच्करू्
शकण र्न ही.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘जर ्म झां्ऐकून्तरी्घे.’ श ांतपणे्आपल्यच् ्झुपकेद र्समश्यच् ्थोपटीत्स्ट फ्कॅप्टन्हळू्आव ज त्
बोलू्ल गल .्‘तू्इतर्असधक री्हजर्अित न ्कनवलि हेब ांन ्ि ांसगतलांि्की्एक ्असधक ऱ्यच् ने्चोरी्
केली.’ 
 

‘इतर्असधक ऱ्यच् ांययच् ् हजेरीत्िांभ षण्झ लां ् त्यच् च ्दोष्म झ्यच् वर्नको.् मी् त्यच् ांययच् उपक्स्थतीत्
बोल यच्ल ्नको्होतां.् पण्मी्क ही् मुत्िद्दी् र जक रणी्न ही.् म्हणून्तर्मी् हुश र्(घोडेस्व र)्झ लो.्
इतक्यच् ् ब रक ईनां् सवच र् कर व ् अिां् मल ् व टलां ् न ही.् म्हणून् क ही् मी् खोट रड ् ठरत् न ही.्
कनवल ांनीच्म झी्म फी्म सगतली्प सहजे.’ रोस्तॉफ््म्हण ल . 
 

ते्िगळां्ठीक्आहे.्तू्सभत्र ्आहेि्अिां्कुणीच्म्हणत्न ही.्मुख्यच््मुद्द ्तो्न ही.्डेसनिॉव्हचां्मत्
सवच र.्तोही्ि ांगेल.्एक ्कसनष्ठ्असधक ऱ्यच् नां्कनवलकडून्म फी्म ग वी्ही्गोष्ट्घडणां्शक्यच््आहे्क ?’ 
 

त्रस्त् मन ने् डेसनिॉव्ह् िांभ षण् ऐकत् होत .् त्यच् ल ् खरे् तर् िांभ षण त् भ ग् घ्यच् यच्ची् इयछ ्
नव्हती.्त्यच् ने्कॅप्टनययच् ्प्रश्न ल ्म न्ह लवनू्नक र थी्उत्तर्सदले. 
 

‘तू्िम ्म सगतली्प सहजेि.’ 
 

‘क ही्झ लां ्तरी्म गण र्न ही.’ रोस्तॉफ््ओरडल . 
 

‘मी्तुझ्यच् कडून्ही्अपेि ्केली्नव्हती’ स्ट फ्कॅप्टन्गांभीरपणे्आसण्कडकपणे्म्हण ल , ‘तू्िम ्
म गण र्न हीि.्यच् च ्अथव्ह ्की् तू् त्यच् च ्एकट्य च च्नव्हे्तर्आम्ह ्िवांच -िगळ्यच् ् रेसजमेंटच –
अपर ध्केल ्आहेि.्दोष्तुझ्यच् वरच्येच्ण र्आहे.’ 
 

‘कनवलनां्क यच््कर यच्ल ्हवां्होतां? त्यच् ्असधक ऱ्यच् ची्चौकशी्कर यच्ची्आसण्िगळ्यच् ्रेसजमेंटल ्
बदन म्कर यच्चां्अिां्क ् तुल ्व टतां? एक ्लब ड्म णि ख तर्िगळ्यच् ् रेसजमेंटनां्शरमेनां्म न्ख ली्
घ ल यच्ल ्हवी्होती्क ? त्यच् ांनी्अिां्कर वां्अिां्तुल ्व टतां्क ?’ 
 

‘िगळ्यच् ् गोष्टींवर् पडद ् ट क यच्च ् अित न ् तू् म त्र् उद्धटपणे् व गतो् आहेि.् तुल ् म फी्
म ग यच्ची् न ही.् एक ् वृद्ध्आसण्म ननीयच््असधक ऱ्यच् ची् म फी् म सगतल्यच् नां् तुझां्क यच्् सबघडण र्आहे? 
बॉग्डॅसनच्एरवी्किेही्अिेन त्ते्म ननीयच््आसण्उद र्अिे्वृद्ध्कनवल्आहेत.्आपल ्अपम न्झ ल ्
अिां्तुल ्व टतां.्िगळ्यच् ्रेसजमेंटल ्बदन म्करत न ्म त्र्तुल ्क हीच्व टत्न ही.’ 
 

स्ट फ्कॅप्टनच ्आव ज्कां प्प व्ूल गल .्‘तू्आत ्नुकत ्यच् ्रेसजमेंटमध्येच््द खल्झ ल ्आहेि.्
आज् इथां् अिल ि् तरी् उद्य ् ॲड्ज्युच्टांट् म्हणून् कुठां् दुिरीकडे् नेमणूक् होईल.’ ‘पॉवलोगॅ्रड्
रेसजमेंटमधल्यच् ्असधक ऱ्यच् ांत्चोर्आहेत.’ अिां्लोक ांनी्तुल ्म्हटलां ्तर्तुल ्क हीच्व टण र्न ही.्पण्
आमययच् ्मन ल ्ल गून्र हील.्डेसनिॉव्ह, आम्ह ल ्ते्िहन्होईल्क ?’ 
 

उडी् म रून् डेसनिॉव्ह् म्हण ल , ‘अगदी् ल ख तलां ् बोलल त.’ तशी् रोस्तॉफ्् ल लबुांद् होऊन्
त्यच् ांययच् कडे्प ह त्म्हण ल , ‘दोस्तहो, तुम्ही्अिां्म नू्नक .्म झ्यच् बद्दल्ति ् सवच र्ब ळगणां्ही् तुम्ही्



 

 

अनुक्रमणिका 

चूक्करत ्आह त...मी...रेसजमेंटययच् ् प्रसतष्ठेि ठी् मल ् मी...आत ् बोलूच्कश ल ...मी्आत ् कृतीनेच्
सिद्ध्करून् देईन...मल ् ध्वज ची्प्रसतष्ठ ...ठीक्आहे...ज ऊ्द्य ्िगळां.्म झीच्चूक्होती...’ त्यच् ययच् ्
डोळ्यच् ांत्अश्रू्आले.्‘क ही्झ लां ्तरी्म झीच्चूक्होती.्होयच््म झीच्चूक्होती.्आत ्क यच््करू्ि ांग ?’ 
 

‘क उांट, अगदी् यच्ोग्यच्् बोलल ि’ स्ट फ् कॅप्टनने् वळून् आपल्यच् ् थोर ड् ह त ने् त्यच् च ख ांद ्
थोपटीत्म्हटले. 
 

‘त्यच् ययच् ि रख ्भल ्म णूि्न ही’ डेसनिॉव्ह्ओरडल . 
 

‘फ र् च ांगलां ् ठरवलांि, क उांट’ रोस्तॉफ््ने् सदलेल्यच् ् कबुलीमुळे् त्यच् ल ् कृतज्ञत पूववक् िांबोधून्
स्ट फ-कॅप्टनने्मघ चेच्व क्यच््उच्च रले्आसण्त्यच् ल ्कनवलि हेब ची्िम ्म ग यच्ल ्ि ांसगतले. 
 

‘दोस्तहो,’ रोस्तॉफययच् ्शब्द ांत् सवरोध्होत , तशी् सवनवणीही्होती, ‘आत ्अखेरचां्ि ांगतो.्मी्
दुिरां् क हीही् करीन् पण् िम ् म गण र् न ही.् तुम्ही् ि ांगत ् तिां् म झ्यच् कडून् होण र् न ही.् एख द्य ्
पोर ि रखी्मी्कशी्िम ्म गू?’ 
 

डेसनिॉव्ह्हिल . 
 

‘तुल ्व टेल्ते्कर, ब ब ’ स्ट फ-कॅप्टन्म्हण ल .्त्यच् ने्डेसनिॉव्हल ्सवच रले, ‘र ांडेययच् नां्केली्
आहे्तरी्क यच््भ नगड?’ 
 

‘त्यच् नां्आपण्आज री्अिल्यच् च ्सरपोटव्केल ्आहे.्उद्य ्त्यच् ल ्क ढून्ट कण्यच् च ्हुकूम्होण र्
आहे.’ डेसनिॉव्ह्म्हण ल . 
 

‘आज रीपण ल ्क ही्स्पष्टीकरण्द्य यच्ल ्नको?’ 
 

‘आज री् अिो् व ् निो, त्यच् नां् म झ्यच् ् म गात् येच्त ् क म ् नयेच्’ डेसनिॉव्ह्ओरडल .् झेर ्कॉफने्
खोलीत्प्रवशे्केल . 
 

‘तुम्ही्येच्थे्किे्सशरल त?’ त्यच् ्नव गत ल ्असधक ऱ्यच् ने्ओरडून्सवच रले. 
‘दोस्तहो, आघ डीवर्चल .्मकॅ्आपल्यच् ्िवव्िैन्यच् सनशी्शरण्आल ्आहे.’ 
‘क हीतरी्बरळतोयच्’ िवांनी्आियच्ोद्ग र्क ढल . 

 
रेसजमेंटच ्ॲड्ज्युच्टांट्आल ्आसण्त्यच् ने्झेर ्कॉफने्आणलेली्ब तमी्खरी्अिल्यच् चे्ि ांसगतले.्

दुिऱ्यच् च्सदवशी्कूच्कर यच्च ्हुकूम्होत . 
 

‘दोस्तहो, आघ डीवर्चल .’ 
 

‘परमेर्श्र चे्आभ र्म नू्यच् .्इथे्आपण्न हक्खूप्क ळ्घ लवल .’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुटूझॉफने्म घ र्घेतली्आसण्तो्क्व्हएन्न ल ्पोचल .्तेवीि्ऑक्टोबरल ्रसशयच्न्िैन्यच् ने्एन्ि्
नदी्ओल ांडली.्रसशयच्न्ि म नव हू्ग ड्य , तोफख न ्आसण्िैन्यच् ययच् ्तुकड्य ्भर्दुप री्एन्ि्ग व मध्येच््
पुल ययच् ् दोन्ही् ब जूांि्ल ांबलचक् र ांग ांनी् च लल्यच् ् होत्यच् .् हव ् प वि ळी् अिली् तरी् ग रठ ् नव्हत .्
पुल चे् रिण्करण्यच् ि ठी् रसशयच्न् िैन्यच् च ् तोफख न ् सजथे् होत ् त्यच् ् उांचीवरून् दूरवरचे् दृश्यच्् सदित्
होते. 
 

ख ली्प सहले्की्प ांढुरकी्घरे, ल ल्छपरे, छोटे्प्र थवन मांसदर्आसण्पूल्यच् ांनी्बनलेले्ते्छोटे्
ग व् सदिू्ल गे.् त्यच् ् पुल ययच् ् दोन्ही् ब जूांनी् सकतीतरी् रसशयच्न् िैन्यच् ययच् ् तुकड्य ्द टीव टीने्च लल्यच् ्
होत्यच् .्डॅन्यच्बू्नदीययच् ्वळण वर्जह जे, बेटे्आसण्ब ग्अिलेल ्सकल्ल ्सदिे.्डॅन्यच्बू्नदील ्समळण ऱ्यच् ्
एन्ि्नदीययच् ्प ण्यच् त्तो्सकल्ल ्उभ ्होत . 
 

डॅन्यच्बूययच् ्ड व्यच् ्तीर वर्सनमुळत ्कड ्होत .्तो्िगळ ्कड ्प ईन्अरण्यच् ने्झ कलेल ्होत .्
दूरवर् पिरलेले् झ ड चे् सहरव्े शेंडे् आसण् सनळिर् दऱ्यच् ् अद्भतु् व टत् होत्यच् .् प ईन् वृि ययच् ् सनजवन्
अरण्यच् पलीकडे्मठ चे्मनोरे्सदित्होते. 
 

उांचीवर्अिलेल्यच् ्तोफ ांमधे्र हून्सपछ डीययच् ्पथक च ्जनरल्आसण्एक्असधक री्दुर्नबणीतून्
प्रदेश ची् प हणी् करत् होते.् त्यच् ययच् ् जर ् म गे् नेक्स्वट्स्की् तोफेवर् बिल ् होत .् कम ांडर-इन-चीफ््ने्
त्यच् ल ्सपछ डीययच् ्पथक कडे्ध डलेले्होते. 
 

बरोबर्आलेल्यच् ्कोिकॅने्नेक्स्वट्स्कील ्त्यच् ची्सपशवी्आसण्मद्य ची्ब टली्सदली.्असधक ऱ्यच् ांन ्
ख यच्ल ्प्यच् यच्ल ्देऊन्नेक्स्वट्स्की्त्यच् ांची्करमणूक्करीत्होत .्असधक री्मोठ्य ्मजेत्कोंड ळे्करून्
बिले्होते, कुणी्गुडघ्यच् ांवर, कुणी्प यच््एक वर्एक्ठेवनू्ओल्यच् ्गवत वर्बिले्होते. 
 

एक ्ऑसफिरल ्आणखी्प य््ख यच्ल ्आवडले्अिते्पण्त्यच् ल ्शरम्व टत्होती.्म्हणून्तो्
ब हेर्सनिगविौंदयच्व्बघण्यच् ची्बत वणी्करू्ल गल .्‘सप्रन्ि, प सहलांत्क ? आपलां ्प यच्दळ्नुकतांच्सतथां्
पोचलां ्आहे.् सतथां्खेड्य ययच् ्म गां्मदै न वर्सतघेजण्क हीतरी्ओढून्नेत्आहेत.्ते्र जव ड ्च ांगल्यच् ्
तऱ्हेनां्स्वयछ्करतील.’ आपली्िांमती्अिल्यच् गत्तो्बोलत्होत . 
 

‘त्यच् त् व द् न ही’ देखण्यच् ् तोंड च ् नेक्स्वट्स्की् प य्् ख त ् ख त ् म्हण ल , ‘मल ् म त्र् त्यच् ्
सठक णी् प्रवशे्करणां्आवडेल.’ पववत वरील्अिलेल्यच् ्जोसगणींययच् ् मनोऱ्यच् च ् मठ्िहज् सदित्होत .्
त्यच् कडे्बोट्द खवनू्तो्म्हण ल ्आसण्डोळे्समचक वनू्हिल . 
 

‘खरांच्दोस्तहो, अश ्गोष्टीि्तोड्न ही.’ असधक ऱ्यच् ांनी्हिून्ि थ्सदली. 
 

‘त्यच् ् जोसगणींन ् सनद न् थोडां् घ बरवनू् तरी् िोड यच्ल ् हवां.् त्यच् ांययच् मध्येच्् क ही् इट सलयच्न्् पोरी्
आहेत्अिां् म्हणत त.् त्यच् ्मठ त्प्रवशे्करण्यच् ि ठी्म झां्आयुच्ष्ट्यच््प च्वषांनी्कमी्झ लां ्तरी्मी्तयच् र्
आहे.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘त्यच् ांन ्देखील्कां ट ळ ्आलेल ्अिेल.’ क हीि ्ज द ्धीट्अिलेल ्एक्असधक री्हित्हित्
उद्ग रल . 
 

जनरलययच् ् बरोबरच ् असधक री् पुढे् उभ ् होत .् त्यच् ने् जनरलल ्क हीतरी् ि ांसगतले.्जनरल्
दुर्नबणीतून्प हू्ल गल . 
 

‘होयच्, तू्म्हणतोि्तिांच्आहे’ डोळ्यच् ांप िून्दुबीण्दूर्करीत्आसण्आपले्ख ांदे्उडवीत्जनरल्
र ग र ग ने् म्हण ल .् ‘नदी्ओल ांडत न ् त्यच् ांययच् वर्गोळीब र्करण र्आहेत.् पण्अजून् ते्क ् रेंग ळत्
आहेत?’ त्यच् ्सदशले ्उघड्य ्डोळ्यच् ांन ही्शत्रचेू्िैन्यच््आसण्त्यच् च ्तोफख न ्सदित्होत .्तेथून्प ांढऱ्यच् ्
धुर चे् लोट् सनघत् होते.् धुर म गोम ग् दूरवर् गोळीब र च ् आव ज् ऐकू् येच्त् होत .् रसशयच्न् िैन्यच्् नदी्
ओल ांडण्यच् ययच् ्सठक णी्ज त्होतेयच् त्शांक ्नव्हती. 
 

नेक्स्वट्स्की्तोंड तून्धूर्क ढीत्उठल .् क्स्मत्करत्जनरलकडे्ज ऊन्म्हण ल , ‘तुम्ही्थोडां्
ख ण र्न ?’ 
 

त्यच् ल ्उत्तर्न्देत च्जनरल्म्हण ल , ‘फ र्व ईट.्आपली्म णिां्फ र्ि वक श्ज त हेत.’ 
 

‘मी्घोड्य वरून्ज यच्ल ्हवां्क ?’ नेक्स्वट्स्कीने्सवच रले. 
 

‘ज शील् तर् बरां् होईल’ आसण् मग् जनरलने् पूवीच च् तपशीलव र् सदलेल ् हुकूम् ऐकवल .्
‘घोडदल तील् िैसनक ांन ् ि ांग.् त्यच् ांनी् िगळ्यच् ांययच् ् म गून् नदी् ओल ांड यच्ची् आहे.् आसण् म गे् हुकूम्
सदल्यच् प्रम णे्पूल्ज ळून्ट क यच्च ्आहे.्पुल वरील्जळण रां्ि म न्पिरून्सवखरून्ट क यच्चां्आहे.’ 
 

‘ठीक्आहे’ नेक्स्वट्स्की् म्हण ल .् त्यच् ने् कोिकॅल ्आपल ् घोड ्आण यच्ल ् ि ांसगतले.् सपशवी्
आसण् मद्य ची् ब टली् वर् धर यच्ल ् ि ांगून् िफ ईने् उडी् म रून् स्थूल् देह च ् नेक्स्वट्स्की् घोड्य वर्
बिल . 
 

‘क ही् झ लां ् तरी् मी् त्यच् ् जोसगणींची् भेट् घेण र् आहे.’ हित ् हित ् तो् आपल्यच् कडे् प हत्
अिलेल्यच् ्असधक ऱ्यच् ांन ्म्हण ल .्आत ्त्यच् च ्घोड ्पववत तील्वळण वळण च ्रस्त ्उतरू्ल गल . 
 

तोफख न्यच् ययच् ्असधक ऱ्यच् कडे्वळून्जनरल्म्हण ल , ‘कॅप्टन, ही्तोफ्सकती्दूरच ्पल्ल ्ग ठते्
ते्प हू्यच् .्जर ्गम्मत्करून्वेळ्घ लव.ू’ 
 

ऑसफिरने्आपल्यच् ् िैसनक ांन ् तोफ् िुरू्करण्यच् ि ठी् िज्ज् र ह यच्ल ् हुकूम् सदल .् तोफख न ्
िुरू् करण रे् िैसनक् शकेोटीजवळून् मोठ्य ्आनांद ने् उठले.् त्यच् ांनी् तोफेत् द रूगोळ ् भरण्यच् ि् प्र रांभ्
केल . 
 

‘नांबर्एक’ हुकूम्ऐकू्आल .्एक्नांबरययच् ्िैसनक ने्त्वरेने्म गे्उडी्घेतली.्तोफेने्क नठळ्यच् ्
बिवण र ्आव ज्केल .्तो्पववत ययच् ्ब जूि्अिलेल्यच् ्रसशयच्न्िैसनक ांययच् ्डोक्यच् वरून्िुि टत्गेल .्



 

 

अनुक्रमणिका 

पुढययच् ् सदशनेे् गोळ ् उड ल .् धुर ययच् ् लोट मुळे् शत्रूांची् ज ग ् सदित् होती, त्यच् ययच् ् अलीकडेच् गोळ ्
पडल ्आसण्त्यच् च ्स्फोट्झ ल . 
 

आव ज िरशी् असधक ऱ्यच् ांचे्आसण् िैसनक ांचे् चेहरे् उजळले.् प्रत्येच्कजण् त डकन् उठल ्आसण्
ख ली्अिलेले्तळह त त्म वले्अिे्व टण रे्आमचे्िैन्यच््आसण्पुढे्पुढे्घुिू्प हण ऱ्यच् ्शत्रु-िैन्यच् ययच् ्
ह लच ली् प हण्यच् त् गकव ् झ ल .् त्यच् च् वळेी् िूयच्व् ढग आडून् ब हेर् येच्ऊन् पूणवपणे् प्रक शू् ल गल .् त्यच् ्
तोफेच ्झ लेल ्एकमेव्आव ज्आसण्उजळ्िूयच्वप्रक श ची्झळ ळी्यच् ांतून्िांजीवक्आनांद च ्भ व्सनमाण्
झ ल . 
 

पुल वर् दोन् वळे ् शत्रनेू् गोळ्यच् ांच ् वषाव् केल ् होत .् आसण् पूल् खचून् गेल ् होत .् पुल ययच् ्
मध्यच् वर् नेक्स्वट्स्की् उभ ् होत .् तो् घोड्य वरून् उतरल ् होत , आसण् त्यच् च ् द ांडग ् देह् कठड्य वर्
सचरडल ्ज त्होत . 
 

सप्रन्ि् नेक्स्वट्स्की् पुढे् घुि यच्च ् प्रयच्त्न् करू् ल गल ् की् िमोरून् येच्ण ऱ्यच् ् िैसनक ांययच् ् आसण्
म लव हू्ग ड्य ांययच् ्भ र ने्तो्कठड्य वर्रेटल ्ज ई.्हिण्यच् खेरीज्दुिरे्क ही्करत ्येच्त्नव्हते. 
 

सप्रन्ि् नेक्स्वट्स्कीने् कठड्य वरून् ख ली् प सहले.् एन्ि् नदीययच् ् प्रव ह त् जोर ने् उठण ऱ्यच् , 
आव ज्करण ऱ्यच् ्छोट्य ्ल ट ्पुल ययच् ्ख ांब ल ्वळि ्घ लत न ्भोवरे्सनमाण्करीत्पुढे्एकमेकींच ्
प ठल ग्करीत्प्रव ह बरोबर्व हत्होत्यच् .्त्यच् ने्वळून्पुल वर्प सहले.्तेव्ह ्त्यच् ल ्िैसनक ांययच् ्सजवांत्
ल ट ्ज त न ्सदिल्यच् .्सतथून्र ांगेने्ज त न ्िगळे्ि रखेच्सदित्होते. 
 

कव्हर् अिलेल्यच् ् टोप्यच् , सपशव्यच् , ब यच्ोनेट, ल ांब् पल्ल्यच् ययच् ् र यच्फली, सनजीव् क्ल ांत् नजर ्
आसण् सचखल ने्म खलेल्यच् ् पुल ययच् ्फळीवरून्पडण री् प वले् सतथून्ज ण ऱ्यच् ्ह्य ्गोष्टी् एकि रख्यच् ्
होत्यच् .् कधी् कधी् एन्ि् नदीययच् ् ल ट ांवरील् प ांढऱ्यच् ् फेि ययच् ् तुऱ्यच् ि रख ् एख द ् झग ् घ तलेल , 
िैसनक ांययच् ्चेहऱ्यच् पेि ्वगेळ ्चेहर ्अिलेल ्असधक री्िैसनक ांययच् ्लोंढ्य तून्व ट्क ढीत्ज ई. 
 

कधी् पुल वरून् ज ण ऱ्यच् ् प यच्दळ ययच् ् िैसनक ांययच् ् लोंढ्य ांतून् प्रव ह त् गरगरत् ज ण ऱ्यच् ्
ढलप्यच् प्रम णे्घोड्य वरून्उतरलेल ् िैसनक, ऑडवली् चकव ् त्यच् ्ग वच ्म णूि्ज ऊ्ल गे.्कधी्कधी्
ब रद न ने् खूप्ि म न्रचलेली्आसण्क तडी्कव्हर ने्झ कलेली्ग डी्पुल वरून्िैसनक ांययच् ्दरीतून्
कि बि ्म गव्क ढीत्नदीत्व हत्ज ण ऱ्यच् ्ओांडक्यच् ि रखी्ज ऊ्ल गे.्अिह यच्पणे्थ ांबत्कोिकॅने्
सवच रले, ‘दुथडी्भरून्ज ण ऱ्यच् ्नदीययच् ्पुर ि रखे्हे्च लले्आहेत.्आणखी्िैसनक्यच् यच्चे्अितील?’ 
 

‘अिे्ल खो्यच् यच्चे्आहेत.’ 
 

‘आत ्जर्क ्त्यच् ने्(त्यच् ने्म्हणजे्शत्रनेू)्पुल वर्गोळ्यच् ्झ डल्यच् ्तर्तू्ख जव यच्चांही्सविरून्
ज शील.’ 
 

‘अरे्ग ढव , प यच् ल ्ब ांध यच्ययच् ्पट्ट्ट्य ्कुठां्ठेवल्यच् ि?’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘त्यच् नां्उठून्बांदुकीच ्दस्त ्द त ड ांवर्ह णल ्की्न ही?’ 
 

‘खरोखर् डुकर चां् म ांि् रुचकर् होतां.’ ते् िगळे् जवळून् गेले् परांतु् नेक्स्वट्स्कील ् कोण ययच् ्
द त ांन ्म र्बिल ्आसण् डुकर ययच् ्म ांि च ् त्यच् ययच् शी्िांबांध्क यच््ह्य च ्पत्त ्ल गल्न ही.्मद्यप्र शन्
केलेले्िैसनकही्त्यच् ांययच् ्जवळून्गेले. 
 

त्यच् नांतर् पूवी् गेलेल्यच् ् िवव् ि म नव हू् ग ड्य ांहून् वेगळी् अशी् ग डी्आली.् ती्जमवन् पद्धतीची्
घोड ग डी्होती.्सतल ्दोन्घोडे्जोडलेले्होते.्बहुध ्त्यच् ्ग डीत्घर तले्िवव्ि म न्भरलेले्होते.्एक्
जमवन्घोड्य ांन ्धरून्च लल ्होत .्पटे्ट्पटे्ट्अिलेली्तपसकरी्रांग ची्आसण्मोठ ल्यच् ्आचळ ांची्एक्
देखणी्ग यच््ग डीययच् ्म गययच् ्ब जूि्ब ांधलेली्होती.्रचून्ठेवलेल्यच् ्सपि ांययच् ्सबछ न्यच् वर्लह न्मुल ल ्
घेतलेली् स्त्री, एक् वृद्ध् स्त्री् आसणगुल बी् ग ल ची् एक् मुलगी् इतकी् म णिे् बिली् होती.् ती् िगळी्
खेड्य तील्म णिे्होती.्ख ि्परव नगीनेच्त्यच् ांन ्ज ऊ्देण्यच् त्येच्त्होते. 
 

िगळ्यच् ्िैसनक ांचे्डोळे्त्यच् ् सस्त्रयच् ांवर् सखळले.्प वल प वल ल ्थ ांबत्ग डी्च लली्होती.्त्यच् ्
अवधीत्ते् िैसनक्त्यच् ्दोन् सस्त्रयच् ांिांबांधीच्आप पि त्बोलत्होते.् त्यच् ् सस्त्रयच् ांिांबांधी् त्यच् ांययच् ्मन त्येच्ण रे्
घ णेरडे्सवच र्त्यच् ांययच् ्चेहऱ्यच् वरही्सदित्होते, ह स्यच् तून्व्यच्क्त्होत्होते. 
 

‘किल ्म ल्घेऊन्ज तो्आहेि्रे?’ 
 

‘सवकत् देतोि्क ् रे?’ ख ली्प हत्च ललेल्यच् , सचडलेल्यच् ्आसण्भयच्भीत्झ लेल्यच् ्जमवन ल ्
उदे्दशून्एक्िैसनक्बोलल . 
 

‘सतच ्पोष ख्सकती्म रू्आहे्बसघतल ि?’ 
 

‘सफदॉतॉफ्, तुल ्त्यच् ययच् कडे्र ह यच्ल ्आवडेल्की्न ही?’ 
 

‘कुठां्ज त ह त?’ िफरचांद्ख त्ख त्प यच्दळ ययच् ्असधक ऱ्यच् ने्सवच रले.्तो्देखील्त्यच् ्िुांदर्
पोरीकडे्थोडेिे्हित्रोखून्प ह त्होत .्आपल्यच् ल ्क ही्कळले्न ही् हे्द खवण्यच् ि ठी् त्यच् ्जमवन्
म णि ने्डोळे्समटले. 
 

‘तुल ्हवां्तर्घे्न ’ त्यच् ्मुलील ्िफरचांद्देऊ्करीत्असधक री्म्हण ल . 
 

सतने्ते्हिून्घेतले. 
 

मोठ्य ्सशकस्तीने्तो्आपल्यच् ्घोड्य कडे्ओरडत्पुढे्पुढे्ज ऊ्ल गल .्त्यच् ल ्व ट्देण्यच् ि ठी्
िैसनक्द टीव टीने् एकत्र्होऊ्ल गले.्आसण्पुन्ह ् त्यच् ययच् ्अांग वर् पडू्ल गले.् त्यच् च ् प यच्् सचरडल ्
गेल .्जवळ्अिलेल्यच् ्िैसनक ांची्क ही्चूक्नव्हती.्त्यच् ांन ्म गे्अिलेल्यच् ांकडून्जोर ने्रेटले्ज त्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘ि ल्यच् ांन ्व ट्द्य यच्ल ्ि ांग.’ डेसनिॉव्ह्ओरडल .्तो्खूपच्भडकलेल ्होत .्त्यच् चे्चमकण रे्
क ळेभोर्डोळे्गरगर् सफरत्होते.् त्यच् ांच ्त ांबरलेल ् प ांढर ्भ ग् सदित्होत .् चेहऱ्यच् प्रम णेच्ल लबुांद्
अिलेल्यच् ्उघड्य ्ह त त्म्यच् न्केलेली्तलव र्घेऊन्तो्ती्परजत्होत . 
 

‘व स्क ्क यच््च लवलां ्आहेि?’ नेक्स्वट्स्कील ्गांमत्व टत्होती. 
 

‘स्क्वॉड्रन् पुढे् ज ऊ् शकत् न ही!’ आपले् भेिूर् शुभ्र् द त् द खवीत् डेसनिॉव्ह् गरजल .् त्यच् ने्
आपल्यच् ् उत्तम्ज तीययच् ् देखण्यच् ् घोड्य ि् ट च् म रली.् िांगीन् टोचल्यच् मुळे्क न ची् ह लच ल्करीत्
घोड ्फुरफुरल ्आसण्आपल्यच् ्ज गेवरून्तीर ि रख ्सनघ ल , तेव्ह ्पुल ययच् ्फळ्यच् ्सनन दून्उठल्यच् .्
म लक ची्इयछ ्अिती्तर्घोड ्आत ्कठड्य वरून्उडी्ट क यच्ल ्जणू्िज्ज्झ ल ्होत . 
 

‘हट , मेंढरे् कुठली!् हट ...ब जूल ् हट ...सतकडे् उभे् र ह ...तलव रीने् िफ ् करीन.’त्यच् ने्
खरोखर्आपली् तलव र् म्यच् न तून् ब हेर्क ढली, आसण्ती् परजत्तो् गजूव् ल गल .् भयच्भीत्झ लेले्
िैसनक्द टीव टीने्उभे्र सहले.्डेसनिॉव्ह्नेक्स्वट्स्कीजवळ्येच्ऊन्पोहोचल . 
 

नेक्स्वट्स्कीची्दर र ्बिवण री्मूती, िोबतीि्अिलेल ्कोिकॅ्आसण्तलव र्सफरवीत्सजव वर्
उद र्झ ल्यच् गत्ओरडण र ्सनियच्ी्डेसनिॉव्ह्यच् ांच ्एवढ ्प्रभ व्पडल ्की्िगळे्प यच्दळ्थ ांबले्आसण्
त्यच् ् दोघ ांन ् पुल ययच् ् दुिऱ्यच् ् टोक ल ् पोचत ् आले.नेक्स्वट्स्कील ् प्रवशेद्व र प शीच् कनवल् भेटले.्
त्यच् ांययच् कडे्सनरोप्पोचत ्करून्त्यच् ने्घोड ्म गे्सपट ळल . 
 

उरलेल्यच् ् प यच्दळ ययच् ् िैसनक ांनी् पुल ययच् ् प्रवशेद्व र शी् गदी् केली् तेव्ह ् सतच ् आक र्
फनेलि रख ्झ ल .्घ ईघ ईने्त्यच् ने्पुल वरून्कूच्केले्एकद ययच् ्िवव्म लव हू्ग ड्य ्सनघून्गेल्यच् .्
आत ्फक्त्डेसनिॉव्हययच् ्पथक चे्घोडेस्व र्नदीययच् ्ब जूि्शत्रयूयच् ्िमोर्र सहले्होते. 
 

एक एकी्िमोरील्चढणीययच् ्रस्त्यच् वर् सनळे्अांगरखे्घ तलेले, तोफख न ् घेऊन्येच्ण रे् िैसनक्
सदिू्ल गले.्ते्फ्रें च्िैसनक्होते. 
 

डेसनिॉव्हययच् ् स्क्वॉड्रनमधील् असधक री् आसण् िैसनक् इतर् गोष्टींबद्दल् बोलण्यच् च ् आसण् इतर्
सठक णी्प हण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्होते.्पण्त्यच् ांययच् ्मन त्टेकडीवर्अिलेल्यच् ्गोष्टीच च्सवच र्ि रख ्
येच्त् होत .् सिसतज वर् सदिू् ल गलेले् क ळे् पटे्ट् ते् ि रखे् प हू् ल गले.् मधूनमधून् टेकडीययच् ् सदशनेे्
सबगुल च ् आव ज् तिेच् शत्रयूयच् ् िैसनक ांचे् ओरडणे् ऐकू् येच्त् होते.् िुम रे् िह श्े यच् डांच ् म ळ्
शत्रिैुन्यच् मध्येच््आसण्आमययच् ्िैसनक ांमधे्पिरलेल ्होत .्यच् मुळे्तर्दोन्ही्प्रसतस्पध्यच्ांन ्सवभ गण ऱ्यच् ्त्यच् ्
दुगवम्दुष्ट्प्र प्यच््िीम रेषेवरील्धोक ्आणखी्तीव्रतेने्ज णव्ूल गल . 
 

‘जन्म-मृत्यच्चूी् ती् िीम रेष ् ओल ांडलीत् की् अज्ञ त् वदेन ् आसण् मृत्यच््ू व ट्य ल ् यच् यच्च .त्यच् ्
शते पलीकडे, त्यच् ्झ ड पलीकडे, िूयच्वप्रक श तील् त्यच् ्छपर पलीकडे्क यच््आहे? ‘कोण्अिेल् सतथे?’ 
कुण ल च् ठ ऊक् न ही.् ते् ज णून् घ्यच् यच्ची् प्रत्येच्क ची् इयछ ् अिते.् ती् रेष ् ओल ांड यच्ल ् प्रत्येच्कजण्
घ बरतो.्तरी्ती्ओल ांडण्यच् ची्इयछ ही्ब ळगतो.्प्रत्येच्क ल ्ठ ऊक्आहे्की्ती्रेष ्प्रत्येच्क ल ्कधी्न ्
कधी्ओल ांड वी् ल गण र्आहे.् मृत्यच्यूयच् ् पलीकडे्क यच््आहे् हे् प हणे् अटळ्आहे.् तिेच् त्यच् ् रेषेययच् ्



 

 

अनुक्रमणिका 

पलीकडे्क यच््आहे्हे्शोधून्क ढणे्प्रत्येच्क ल ्भ ग्आहे.्प्रत्येच्कजण्हे्ज णून्आहे.्तरीही्प्रत्येच्कजण्
बळ्गम वीत्न ही.्आनांद्गम वीत्न ही.्त्रस्त, अस्वस्थ्झ ल ्तरी्उत्ि ह्गम वीत्न ही.्त्यच् ययच् ्भोवती्
देखील्िमथव्तशीच्बलव न्म णिे्अस्वस्थ्पण्उत्ि ही्अित त.’ शत्रलू ् प हून्प्रत्येच्क्म णूि्अिे्
सवच र्करीत्निल ्तरी्त्यच् ल ्अिेच्व टत्अिते.्शत्रिैुन्यच् ने्चढण्व्यच् पली्होती.्सतथे्गोळ ्िुटून्
धूर् उठल .् तो् गोळ ् िुि टत् घोडेस्व र ययच् ् पथक ययच् ् डोक्यच् वरून् सनघ ल .् एकत्र् उभे् र सहलेले्
असधक री् सनरसनर ळ्यच् ् सदश ांन ्प ांगले.्िगळे् िैसनक्िमोर्अिलेल्यच् ्शत्रकूडे्प हतर सहले.्पथक च ्
कम ांडर्हुकूम्केव्ह ्देतो्यच् ची्व ट्प हत्र सहले.्एक म गून्एक्अिे्आणखी्दोन्गोळे्त्यच् ांययच् ्जवळून्
गेले.्शत्रूच ्रोख्घोडेस्व र ांवर्होत ्यच् त्शांक ्नव्हती.्परांतु्तोफेचे्गोळे्ठर सवक्तऱ्हेने्आसण्वगे ने्
डोक्यच् वरून्उडून्ज त्जसमनीवर्आदळत्होते. 
 

घोडेस्व र् म गे् वळून् प हत् नित.् म त्र् प्रत्येच्क् उडण ऱ्यच् ् गोळ्यच् च ्आव ज् होई्आसण् गोळ ्
िुि टत्ज ऊ्ल गे.्तेव्ह ्ते्िवव्सरसकबीतच्प यच््ठेवनू्उभे्र हत्आसण्मग्ख ली्कोिळत.्त्यच् ्िवांत्
ि म्यच््अिे् नव्हते.् तरीही्अश ् वळेी् त्यच् ांययच् ् मुद्र ् एकि रख्यच् ् होत.् ते् म गे् वळून् प हत्नित, तरीही्
डोळ्यच् ांययच् ् कोपऱ्यच् तून् एकमेक ांकडे् प हत.्आपल्यच् ् िहक ऱ्यच् ांवर् क यच्् पसरण म् झ ल ् हे् ज णण्यच् ची्
त्यच् ांची्सजज्ञ ि ्अिे.्डेसनिॉव्हप िून्सबगुल्व जवण ऱ्यच् पयंच्त्िवांययच् ्चेहऱ्यच् वर्िांघषव, अस्वस्थत ्आसण्
प्रिबु्धत ्द खवण ऱ्यच् ्रेष ्उमटत्होत्यच् . 
 

ड व्यच् ्ब जूि्रोस्तॉफ्आपल्यच् ्रूक्घोड्य वर्स्व र्झ ल ्होत .्श ळकरी्मुल ांययच् ्प्रिन्नवृत्तीनां्
तो् व वरत् होत .् आपण् तोफेययच् ् म ऱ्यच् पुढेही् सकती् सनसित् आहोत् इकडे् जणू् िवांचे् लि् वेधून्
घेण्यच् ि ठी्तो्प्रत्येच्क कडे्श ांत्आसण्उत्ि ही्मुदे्रने्प हत्होत .्आपल ्द ांडग ्घोड ्िांथ्सधम्यच् ्च लीने्
डेसनिॉव्हकडे्वळवल . 
 

‘मल ्व टतां्लढ ईची्वळेच् येच्ण र्न ही.्पुन्ह ्एकद ्म घ र्घ्यच् वी्ल गण र’ तो् डेसनिॉव्हल ्
म्हण ल . 
 

‘ि ले्क यच््करत हेत्कुण ि्ठ ऊक!’ डेसनिॉव्ह्गुरगरल .्मग्रोस्तॉफययच् ्उत्ि ही्चेहऱ्यच् कडे्
लि् ज त च् तो् म्हण ल , ‘क यच्् रोस्तॉफ, तुल ् फ र् थ ांब वां् ल गलां ् न ही.् होयच्् न ?’ मग् त्यच् ने्
िम्मतीदशवक् ह स्यच्् केले.् रोस्तॉफल ् प हून् त्यच् ल ्आनांद् झ ल ् होत ् यच् त् शांक ् नव्हती.् रोस्तॉफल ्
कृत थव्व टले. 
 

तेवढ्य त्कनवल्पुल जवळ्आल .्त्यच् ययच् कडे्डेसनिॉव्हने्घोड ्वळवल . 
‘मह र ज, आपण्हल्ल ्करू्यच् .्त्यच् ांच ्बांदोबस्त्करून्ट कू.’ 
‘हल्ल ्कर यच्च ्म्हणतोि?’ 

 
वैत गलेल्यच् ्आव ज त्कनवल् म्हण ल , ‘तुम्ही् इकडे्थ ांबल ्आह त् ते्क ् म्हणून? िैन्यच्् म गे्

ज तां्आहे्हे्प हतो्आहेि्न ? िगळ्यच् ्स्क्वॉड्रनल ्म गे्आण.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

स्क्वॉड्रनने् पूल् ओल ांडल ् आसण् एकही् िैसनक् गम व्ू न् देत ् ते् शत्रयूयच् ् गोळीब र ययच् ्
टप्प्यच् पलीकडे् गेले.् त्यच् म गून् दुिरे् पथक् गेले.्िवांययच् ् म गून्घोडेस्व र ांचे् पथक् गेले्आसण्शत्रयूयच् ्
ब जूची्नदीक ठची्ज ग ्त्यच् ांनी्मोकळी्िोडली. 
 

प वलोगॅ्रड्रेसजमेंटययच् ्दोन्ही्घोडेस्व र्पथक ांनी् पूल्ओल ांडल ्आसण्एक म गून्एक्अशी्ती्
दोन्ही्पथके्टेकडीवर्चढली.्त्यच् ांच ्कनवल्क लव ्बॉग्डॅसनच्शूबटव्डेसनिॉव्हययच् पथक ल ्समळ ल ्होत .्
रोस्तॉफप िून्तो्फ रि ्दूर्नव्हत . 
 

टेल्यच् सनन् प्रकरण् घडल्यच् प िून् खरे् तर् पसहल्यच् ांद च् त्यच् ् दोघ ांची् ग ठ् पडली् होती.् पण्
रोस्तॉफकडे्लि्न्देत ्कनवल्आपल ्घोड ्सधम्म्यच् ्च लीने्नेत्होत .्आघ डीवर्अिलेल्यच् ्रोस्तॉफल ्
आपण्चुकल्यच् चे्त्यच् ने्मनोमन्कबूल्केले.्एकेक ळी्व्यच् यच् मपटू्अिलेल्यच् ्कनवलची्प ठ, त्यच् चे्चपगट्
केि्आसण्त्यच् ची्ल लबुांद्म न्यच् ांवरून्त्यच् ची्नजर्दूर्होत्नव्हती.्बॉग्डॅसनच्मुद्द मच्शक्तीचे्प्रदशवन्
करण्यच् ि ठी्आपल्यच् ्जवळून्घोड ्नेतो्आहे्अशी्कल्पन ्त्यच् ययच् ्डोक्यच् त्आली.्शत्रचेू्पथक्मुद्द मच्
आपल्यच् ल ् सशि ्करण्यच् ि ठी्परतवत ्न् येच्ण र ्हल्ल ्करण र्आहे्अिे् त्यच् ल ्व टले.्मग्तो्स्वप्न्
रेख टू् ल गल ...हल्ल ् झ ल ्आहे...आपण्जखमी् झ लो्आहोत...त्यच् ांययच् कडे्आपण् गेलो्आहोत—
मोठ्य ् उद र् मन ने् आपण् िमेट ि ठी् ह त् पुढे् करतो् आहोत...प वलोगॅ्रड् रेसजमेंट् िोडून् नुकत च्
गेलेल ्आसण्त्यच् मुळे्घोडेस्व र ांन ्पसरसचत्अिलेल ्उांच्ख ांद्य च ्झेर ्कॉफ्कनवलकडे्येच्ऊन्पोचल . 
 

सपछ डीययच् ्िांरिकदल ययच् ्कम ांडरच ्हुकूम्घेऊन्तो्आपल्यच् ्जुन्यच् ्कनवलकडे्आल ्होत . 
 

‘कनवल्मह शयच्,’ रोस्तॉफययच् ्शत्रलू ्उदे्दशून्आसण्आपल्यच् ्िहक ऱ्यच् ांकडे्नजर्ट कीत्आपल्यच् ्
नेहमीययच् ्उद ि्गांभीरपण ने्तो्म्हण ल , ‘म गे्ज ऊन्पूल्ज ळून्ट क ्अि ्हुकूम्आहे.’ 
 

‘हुकूम? कोण ल ्आहे्हुकूम?’ कनवलने्दट वले. 
 

‘मह शयच्, कोण ल ् ते् मल ् म हीत् न ही.’ तो् असधक री् गांभीरपण ने् म्हण ल , ‘मल ् सप्रन्ि्
बगँ्रशनेने् हुकूम् सदल .्घोड ् सपट ळून्कनवलकडे्ज ्आसण्ि ांग, घोडेस्व र ांन ्त तडीने्म गे्वळून् पूल्
ज ळ यच्ल ्ि ांग .’ 
 

झेर ्कॉफम गून् दुिर ् एक् असधक री् घोड्य वरून्आल .् त्यच् ने् तोच् हुकूम् पोचत ् केल .् त्यच् ्
असधक ऱ्यच् नांतर्कोिकॅययच् ्घोड्य वरून्नेक्स्वट्स्कीची्लठ्ठ्मूती्येच्त न ्सदिली.्त्यच् ययच् ्घोड्य ल ्दौड्
करत न ्कष्ट्होत्अिल्यच् चे्सदित्होते. 
 

घोड ्कनवलययच् ्सदशनेे्सपट ळत ्सपट ळत च्नेक्स्वट्स्की्कनवलल ्म्हण ल , ‘कनवल, मी्तुम्ह ांल ्
पूल् ज ळ यच्ल ् ि ांसगतलां .् आत ् कुणी् घोट ळ ् केल ् कळत् न ही.् िगळ्यच् ांची् डोकी् सफरली् आहेत.्
कुण ल ्क ही्िमजलेलां ्सदित्न ही.’ 
 

कनवलने्आर म त्रेसजमेंट्थ ांबवली, आसण्तो्नेक्स्वट्स्कील ्म्हण ल , ‘तुम्ही्मल ्ज ळण्यच् बद्दल्
बोलल ्होत .्पण्पूल्ज ळण्यच् बद्दल्एक्शब्दही्उच्च रल ्नव्हत .’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

नेक्स्वट्स्की्थ ांबल .्त्यच् ने्आपली्ि धी्टोपी्क ढून्घेतली, आसण्घ म ने् सभजलेल्यच् ्आपल्यच् ्
केि ांवरून्गुबगुबीत्ह त् सफरवीत्तो् म्हण ल , ‘भल्यच् ्म णि , जळत्यच् ्वस्तू्पुल वर्ट कल्यच् वर् ‘पूल्
ज ळून्ट क .’ अिां्ि ांगण्यच् ची्क ही्जरुरी्होती्क ?’ 
 

‘मी्क ही्तुमच ्भल ्म णूि्नव्हे!्तुम्ही्मल ्पूल्ज ळून्ट क यच्च ्हुकूम्कधीच्सदल नव्हत .्
मी् म झी् जब बद री् ज णतो.् हुकुम ची् तांतोतांत् अांमलबज वणी् करणां् एवढांच् मल ् ठ ऊक्आहे.् पूल्
जळेल्अिां्तुम्ही्म्हण ल ्होत .्पूल्कोणी्ज ळ यच्च ्हे्मल ्ठ ऊक्नव्हतां.’ 
 

‘स्ट फ्ऑसफिर, तुम्ही् म्हण ल त...’ कनवल्बोलू् प हत्होत .् त्यच् च ् स्वर् दुख वलेल ्होत .्
तेवढ्य त् दुिऱ्यच् ् ख ि् असधक ऱ्यच् ने् मधेच् म्हटले, ‘कनवल, आत ्आपण् त्वर ् करणां् आवश्यच्क्आहे.्
न हीतर्शत्रू्अगोदरच्तोफ ्वर्आण यच्च .’ 
 

ख ि्असधक री, लठ्ठ्स्ट फ््ऑसफिर्आसण्झेर ्कॉफ्यच् ांययच् कडे्मुक ट्य ने्प हत्कनवलने्रोष ने्
आठ्य ्घ तल्यच् . 
 

‘मी् पूल्ज ळून् ट कतो.’ कनवलने् शपथ् घेतल्यच् गत् गांभीर् स्वर त् शब्द् उच्च रले.् जणू् त्यच् ल ्
म्हण यच्चे्होते, ‘तुम्ही्मल ्सकतीही्प्रक रे्त्र ि्सदल त्तरी्मी्म झां्कतवव्यच््करण र्आहे.’ 
 

कनवलने्आपले्बळकट्प यच््घोड्य वर्ह णले.्जणू्घोड च्िववस्वी्दोषी्होत .्मग्कनवलने्पुढे्
िरून् डेसनिॉव्हययच् ् त ब्यच् त् अिलेल्यच् ् दुिऱ्यच् ् स्क्वॉड्रनल ् पुल कडे् परत् ज यच्च ् हुकूम् सदल .् ह्य च्
स्क्वॉड्रनमध्येच््रोस्तॉफ्होत . 
 

‘ख त्रीनां्अिांच्अिलां ्प सहजे.’ रोस्तॉफययच् ्मन त्आले.्कनवलल ्म झी्परीि ् घ्यच् यच्ची्आहे.्
त्यच् चे्क ळीज्उडू्ल गले.्रक्तप्रव ह्जोर ने्मस्तक कडे्व हू्ल गल , ‘प हू्दे्त्यच् ल ्मी्सभत्र ्आहे्की्
न ही्ते.’ 
 

रोस्तॉफ् क्स्थरपणे् आपल्यच् ् शत्रयूयच् ् कनवलययच् ् तोंड कडे् प हू् ल गल .् कनवलने् म त्र् एकद ही्
त्यच् ययच् कडे्प सहले्न ही.्हुकूम्सदल ्गेल .्क यच््कर यच्चे्ते्ठ ऊक्नव्हते्तरी्घोडेस्व र्ख ली्उतरले.्
प्रत्येच्क्िैसनक ने्कू्रिची्खूण्केली.्आत ्रोस्तॉफल ्कनवलकडे्प ह यच्ल ्वळे्नव्हत .्घोडेस्व र ांनी्म गे्
ट कल्यच् मुळे्तो्घ बरल , त्यच् चे्क ळीज्गलबलले. 
 

‘स्रेचर् हवेत’ म गून् कोणीतरी् ओरडले.् स्रेचरययच् ् आवश्यच्कतेच ् अथव् रोस्तॉफययच् ् डोक्यच् त्
सशरल च्न ही.्िगळ्यच् ययच् ्पुढे्र हण्यच् ि ठी्केवळ्तो्ध वपळ्करू्ल गल .्त्यच् ने्ख ली्प सहले्न ही, 
त्यच् मुळे् तो् पुल प शीच् सनिरड्य ् तुडवलेल्यच् ् सचखल त् गेल .् अडखळून् पडत न ् त्यच् ने् ह त् टेकले.्
ब कीचे्त्यच् ल ्ट कून्पुढे्गेले. 
 

‘कॅप्टन, िैन्यच््दोन्ही्ब जूांनी्घ्यच् .’ कनवल्ओरडल्यच् चे्त्यच् ल ्ऐकू्आले.्कनवलने्घोड ्पुढे्नेऊन्
सवजयच्ी्आसण्आनांदी्मुदे्रने्पुल जवळ्खेचून्धरल ्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

रोस्तॉफने्आपल्यच् ् सवज रील ् सचखल चे् ह त् पुशीत्शत्रकूडे् प सहले.्आपण् सजतके् पुढे्ज ऊ्
सततके्ते्च ांगले्होईल्अश ्कल्पनेने्तो्पुढे्ध वण र्होत . 
 

एवढ्य ् वळे त् नेक्स्वट्स्की, झेर ्कॉफ् आसण् तो् ख ि् असधक री् शत्रयूयच् ् म ऱ्यच् ययच् ् टप्प्यच् ब हेर्
र हून्सपवळ्यच् ्टोप्यच् , बेडक ययच् ्आकृतीचे्भरतक म्केलेली्गडद्सहरवी्ज सकटे्आसण्सनळ्यच् ्सवज री्
घ तलेल्यच् ् म णि च ् लह नि ् जम व् पुल वर् गदी् करत् अिलेल ् प हत् होते.् नदीययच् ् पैलतीर वर्
दूरवरून्सनळ्यच् ्ज सकट ांचे्िैसनक्आसण्तोफ ांि रखे्व टण रेघोडे्घेऊन्येच्ण री्म णिे्ते्प हत्होते. 
 

‘ते्पूल्ज ळण र्आहेत्की्न हीत? प्रथम्कोण्पोचण र्आहे? ते्ध वत्ज ऊन्पूल्ज ळतील्
क ? की् त्यच् ् आधीच् फ्रें च् िैन्यच् ययच् ् गोळीब र त् ठ र् होतील?’ वरून् पुल कडे् प हण ऱ्यच् ् त्यच् ् प्रचांड्
िैन्यच् तील्प्रत्येच्कजण्धडधडत्यच् ्अांतःकरण ने् हेच्प्रश्न्स्वतःल च् सवच रीत्होत .्िांध्यच् क ळचे्लख्ख्
ऊन्पडले्होते.्पुल कडे, घोडेस्व र ांकडे्आसण्दुिऱ्यच् ्ब जूने्िांसगनी्आसण्बांदुक ्रोखून्वर्चढण ऱ्यच् , 
सनळी्ज सकटे्घ तलेल्यच् ्िैसनक ांकडे्प्रत्येच्कजण्टक्ल वनू्प हत्होत . 
 

‘अरेरे!्आत ्घोडेस्व र्ि पडतील.्आत ्ते्गोळ्यच् ांययच् ्वषाव ययच् ्टप्प्यच् त्आले्आहेत.’ 
 

‘त्यच् नां्इतकी्म णिां्नेली्ही्चूकच्झ ली.’ ख ि्असधक री्म्हण ल . 
 

‘अगदी् खरां.् त्यच् नां् दोन् ध डशी् म णिां् प ठवली् अिती् तरी् क म् झ लां ् अितां.’ नेक्स्वट्स्की्
म्हण ल . 
 

‘मल ्व टतां्आत ्गोळीब र्िुरू्होतो्आहे’ ख ि्असधक री्म्हण ल .्त्यच् ने्फ्रें च ांययच् ्तोफ ांययच् ्
सदशनेे्बोट्केले.्ग ड्य ांतून्केव्ह च्ब हेर्क ढलेल्यच् ्तोफ ्घ ईघ ईने्हलवल्यच् ्ज त्होत्यच् . 
 

फ्रें च्िैन्यच् ययच् ्ब जूने्ज्यच् ययच् कडे्तोफ ्होत्यच् ्त्यच् ्त्यच् ्जम व तून्धूर् सनघत्होत .् धुर चे्लोट्
एक च्वळेी् सठकसठक ण हून् सनघत्होते.्ज्यच् ्वळेी् त्यच् ांन ्पसहल्यच् ्तोफेच ्आव ज्ऐकू् येच्ई् त्यच् च्वेळी्
चौर्थयच् ्सठक ण च ्धुर च ्लोट्सदिे.्एक म गोम ग्दोनद ्सनन दण रे्आव ज्होत.्मग्सतिऱ्यच् ांद ्होई. 
 

‘अरेरे!’ नेक्स्वट्स्की् ख ि् असधक ऱ्यच् ययच् ् ह त ल ् घट्ट् पकडून् करुण् स्वर त् म्हण ल , ‘बघ ्
एकजण्कोिळल च, अरे्देव !’ 
 

‘मल ्व टतां्दोघेजण्कोिळलेत.’ 
 

‘मी्झ रययच् ्ज गी्अितो्तर्लढ ईच्केली्निती.’ सतथून्सफरत्नेक्स्वट्स्की्म्हण ल . 
 

पुन्ह ् फ्रें च ांययच् ् तोफ ांत् द रूगोळ ् मोठ्य ् जलदीने् ठ िून् भरण्यच् त् आल .् प यच्दळ चे् सनळ्यच् ्
ज सकट तील्िैसनक्पुल ययच् ्सदशनेे्ध वत्होते.्पुनः्वगेवगेळ्यच् ्वेळी्धुर चे्लोट्उठले्आसण्िण णत्
आलेल्यच् ्गोळ्यच् ांच ्पुल वर्त डत ड्वषाव्झ ल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पुल वर्एक्द ट् धुर च ्ढग्उठल ्होत .् पुल ल ् पेटवण्यच् त्घोडेस्व र ांन ्यच्श् समळ ले्होते.्
त्यच् ांन ् थ ांबवण्यच् ि ठी् नव्हे् तर्तोफ ् वर्आणल्यच् ्अिल्यच् ने्कोण वर् तरी् गोळ्यच् ्िोडल्यच् च् प सहजेत्
म्हणून्फ्रें च ांकडून्गोळ्यच् ांच ्भसडम र्िुरू्झ ल ्होत . 
 

आपल्यच् ल ्क यच््कर यच्चे्आहे्हे्ठ ऊक्नव्हते्तरीही्रोस्तॉफने्पुल वर्प ऊल्ट कले.्ज्यच् ल ्
तलव रीने् क पून् क ढत ् येच्ईल् अिे् कुणीही् पुल वर् नव्हते.् (त्यच् ने् लढ ईचे् अिले् सचत्र् स्वतःशी्
रांगवलेले् होते.)् पुल ल ्आग्ल वण्यच् ि ठीही् त्यच् च ्क ही् उपयच्ोग् नव्हत .् इतर् िैसनक ांप्रम णे् त्यच् ने्
बरोबर्गवत्आणले्नव्हते.्तो्उभ ्र हून्भोवती्प हूल गल .्तेवढ्य त्पुल वर्अिांख्यच््कठीण्कवच ांची्
फळे्फेकल्यच् ि रख ्आव ज्ऐकू्आल .्त्यच् ययच् ्जवळच्उभ ्अिलेल ्घोडेस्व र्कठड्य वर्पडून्कण्हू्
ल गल .् इतर ांप्रम णे् रोस्तॉफनेही् त्यच् ययच् कडे् ध व् घेतली.् पुनः् कुणी् तरी् ओरडले.् ‘स्रेचर् आण .’ 
चौघेजण् त्यच् ्जखमी् िैसनक ल ् स्रेचरवर् ठेवण्यच् ि ठी्उचलू्ल गले.्ति ्तो्आक्रां दन्करू्ल गल .्
‘ओयच्...ओयच्...अि च्र हू्द्य ...दयच् ्कर ...’ तरीही् त्यच् ांनी् त्यच् ल ्उचलून्स्रेचरवर् ठेवले.् सनकोल यच््
रोस्तॉफने् सतथून्नजर्वळवली्आसण्तो्क ही्शोधत्अिल्यच् ि रख ् दूरवर् प हू्ल गल .्मग् डॅन्यच्ूब्
नदीययच् ् प्रव ह कडे् प हू् ल गल , मग् आक श कडे, मग् िूयच्ाकडे...् आक श् सकती् प्रिन्न्
होते...सनळेभोर...श ांत्आसण्अग ध.्म वळत ्िूयच्व्सकती्उजळलेल ्होत , सकती्जयच्श ली्व टत्होत . 
 

दूरवर् पिरलेल्यच् ् डॅन्यच्ूबययच् ् प्रव ह वरील् झळ ळी् सकती् सवलोभनीयच्् होती् आसण् त्यच् हूनही्
सवलोभनीयच्् होते् डॅन्यच्बूययच् ् पलीकडील् सनळ ईचे् दशवन् घडवण रे् दूरस्थ् पववतर ज, जोसगणींच ् मठ, 
अद्भतुरम्यच्् सगसरकां दर, धुक्यच् त्प र्बुडून् गेलेली् प इन् वृि ांची्अरण्येच्...तेथे् केवळ्श ांती्आसण्िौख्यच््
यच् ांची्वस्ती्होती.्सतथे्र हत ्येच्ईल्तर्मल ्आणखी्कश चीही्इयछ ्उरण र्न ही. 
 

‘आक शस्थ् परमेर्श्र , आमचे् रिण् कर, आम्ह ल ् िम ् कर, आमचे् प्र ण् व चव.् रोस्तॉफ्
स्वतःशीच्पुटपुटल . 
 

घोडेस्व र्आपल्यच् ्घोड्य ांकडे्ध वले.् त्यच् ांचे् बोलणे्मोठमोठ्य ने् िुरू्झ ले, बोलण्यच् त्असधक्
आत्मसवर्श् ि्आल ्होत .्आत ्स्रेचर्सदिेन िे्झ ले्होते. 
 

‘िगळां्िांपलां ्आहे् पण्मी् म त्र् सभते्रपण नां् व गलो.्फ रच् सभत्र्यच् ि रख ् व गलो.’ रोस्तॉफययच् ्
मन त्आले. 
 

त्यच् ने् एक्दीघव्उि ि ्ट कल ्आसण्तो्घोड्य वर्चढल .् ‘कोण ययच् च्क ही्लि त्आलेलां ्
सदित्न ही्अिां्व टतां.’ रोस्तॉफययच् ्मन त्आले्आसण्खरोखरच्कोण ययच् ही्लि त्आलेले्नव्हते. 
 

‘सप्रन्िल ्ब तमी्द्य .्मी्पूल्पेटवनू्सदल ्म्हणून’ आनांदी्आसण्सवजयच्ी्स्वर त्कनवल्म्हण ल . 
 

‘ह नी्सकती्झ ली्आहे्अिां्सवच रलां ्तर्क यच््ि ांगू?’ 
 

‘न व्घेण्यच् जोगी्न ही.’ कनवलचे्धीरगांभीर्स्वर्उमटले.्‘दोन्घोडेस्व र्जखमी्झ ले, एक्गोळी्
ल गून्ज गययच् ्ज गी्गेल .’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

बोन प टवययच् ् नेतृत्व ख लील्एक्लि्फ्रें च्िैन्यच् ने्प ठल ग्केल .्स्थ सनक्लोक ांनी् वैरभ व ने्
व गवले, दोस्त्र ष्ट्र ांवरच ्सवर्श् ि्उड ल .्अन्न दी्पुरवठ्य ययच् ्कमतरतेमुळे्ह ल्झ ले्आसण्पस्तीि्
हज र्रसशयच्न्िैसनक ांन ्अकक्ल्पत्पसरक्स्थतील ्तोंड्द्य व्ेल गले.्कुटूझॉफययच् ्नेतृत्व ख ली्अिलेल्यच् ्
रसशयच्न्िैन्यच् ल ्अखेर्पर भव्स्वीक रून्घ ईघ ईने्डॅन्यच्बू्नदीययच् ्क ठ वरील्िखल्प्रदेश च ्आश्रयच््
घ्यच् व ्ल गल . 
 

उल्म्येच्थे्शत्रूययच् ्त वडीतून्सनिटलेले्आसण्ब्रॉम ्इथे्कुटूझॉफययच् ्िैन्यच् ल ्येच्ऊन्समळ लेले्
ऑक्स्रयच्न् िैन्यच्् रसशयच्न् िैन्यच् ि् िोडून् गेले.् कुटूझॉफययच् ् दुबवल् आसण् थबकलेल्यच् ् िैन्यच् ल ् आत ्
कोण च च्आध र्उरल ्न ही.्क्व्हएन्न ययच् ्रिण च ्सवच र्आत ्स्वप्न तही्कर यच्ल ्नको. 
 

कुटूझॉफपुढे्आत ् एकच् म गव् उरल ् होत .् उल्म् येच्थे् मॉकने्जिे् िैन्यच्् गम वले् तिे् िैन्यच्् न्
गम वत ्रसशयच् हून्येच्ण ऱ्यच् ्नव्यच् ्िैन्यच् ल ्ग ठणे. 
 

२८्ऑक्टोबर्रोजी्कुटूझॉफचे्िैन्यच््डॅन्यच्बू्नदी्ओल ांडून्ड व्यच् ्तीर वर्गेले्आसण्शत्रूचे्बरेचिे्
िैन्यच््नदीपलीकडे्अित न ही्त्यच् ययच् ्िैन्यच् ने्प्रथमच्मुक्क म्ठोकल .्तळ्सदल . 
 

तीि्त रखेल ्कुटूझॉफने्डॅन्यच्बूययच् ्ड व्यच् ्तीर वर्अिलेल्यच् ्मॉर्नटअरययच् ्एक ्सवभ ग वर्हल्ल ्
करून्त्यच् च ्पर भव्केल .्ह्य ्लढ ईत् त्यच् ने्प्रथम् सनश ण, तोफ ्आसण्शत्रुपि चे्दोन्जनरल्अशी्
सवजयच्सचन्हे्हस्तगत् केली.्पांधरवड भर्म घ र् घेतल्यच् वर्पसहल्यच् ांद च्रसशयच्न् िैन्यच् ने् मुक्क म्ठोकल ्
होत .्लढ ईचे् िेत्र्िोडले्नव्हते.्एवढेच्नव्हे्तर्फ्रें च्िैसनक ांन ्प र् हुिक वनू्ल वले्होते.्रसशयच्न्
िैन्यच् ल ् पुरेिे् कपडे् नव्हते.् ते् फ र् थकून् गेले् होते.् एकतृतीयच् ांश् िैसनक्जखमी् झ ल्यच् ने् व ् म रले्
गेल्यच् ने् चकव ् पर भतू् झ ल्यच् ने् िैन्यच्् दुबवल् झ ले् होते, आसण्जखमी् िैसनक ांन ् डॅन्यच्ूबच ् पलीकडययच् ्
तीर वरच्ठेवण्यच् त्आले्होते्आसण् ‘तुमययच् ्म नवतेवर्सविांबनू्तुमययच् वर्त्यच् ांन ्िोपवीत्आहोत’ अश ्
अथाचे्कुटूझॉफने्शत्रूल ्सलसहले्होते. 
 

अश ् प्रसतकूल् पसरक्स्थतीत् के्रम्िययच् ् अलीकडे् सदलेल ् तळ् आसण् मॉर्नटअरच ् पर भव् यच् मुळे्
िैन्यच् त्चैतन्यच््आले्होते.्ऑक्स्रयच्न्िैसनक ांनी्कुठेतरी्सवजयच््समळवल ्आहे्आसण्नेपोसलयच्न्घ बरून्
पळ् क ढीत् आहे् अश ् तऱ्हेययच् ् उत्ि ही् करण ऱ्यच् ् परांतु् सनर ध र् व वड्य ् िवव् िैसनक ांतच् नव्हे् तर्
असधक रीवगात्उठत्होत्यच् . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रची्ग डी्बु्रन्शहर त्सशरली्तेव्ह ्र त्र्झ ली्होती. 
 

परांतु्र जव ड्य ययच् ्मुख्यच््प्रवशेद्व र शी्भेट यच्ल ्आलेल्यच् ्असधक ऱ्यच् ल ्सप्रन्ि्आन्दे्र्ख ि्सनरोप्
घेऊन्आल्यच् चे्कळले्तेव्ह ्त्यच् ने्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्दुिऱ्यच् ्प्रवशेद्व र प शी्नेले. 
 

क म वर् अिलेल्यच् ् ॲड्ज्युच्टांटने् आन्दे्रची् भेट् होत च् त्यच् ल ् थ ांब यच्ल ् ि ांसगतले् आसण् तो्
युच्द्धमांत्र्यच् ांययच् ्ऑसफि त् सशरल .् प च् समसनट ांत्तो् परत्आल .्लि त् येच्ईल्अश ्तऱ्हेने् झुकून् त्यच् ने्
सप्रन्ि्आन्दे्रल ्आपल्यच् ्म गून्यच् यच्ची्सवनांती्केली.्कॉसरडॉरमधून्त्यच् ल युच्द्धमांत्र्यच् ांययच् ्ख जगी्द लन त्
नेले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

युच्द्धमांत्र्यच् ांययच् ्द लन कडे्ज त ्ज त ्सप्रन्ि्आन्दे्रची्उत्ि ही्वृत्ती्सकतीतरी्म वळली.्आपण ि्
अन दर ने्व गवले्ज त्आहे्अशी्त्यच् ची्भ वन ्झ ली्आसण्यच् ्भ वनेतून्त्यच् ययच् ्नकळत्अन वश्यच्क्
आसण् अयच्ोग्यच्् अश ् सतरस्क र ययच् ् भ वनेच ् जन्म् झ ल .् ॲड्ज्युच्टांट् आसण् युच्द्धमांत्री् ह्य ् दोघ ांबद्दल्
आपण ि् सतरस्क र् व टतो् ते् यच्ोग्यच्च् आहे् अश ् प्रक रचे् मत् त्यच् ययच् ् तल्लख् मेंदूत् बनले.् ‘ज्यच् ांनी्
द रूगोळ ्कधी्प सहलेल ्न ही, त्यच् ांन ्सवजयच््समळवणे्म्हणजे्यच्ःकसित्गोष्ट्व टत्अिली्प सहजे’ अिे्
त्यच् ल ्व टू्ल गले.्सतरस्क र ने्त्यच् ने्डोळे्समटून्घेतले. 
 

युच्द्धमांत्री् किलीतरी् क गदपते्र् व चून् त्यच् वर् पेक्न्िलीने् खुण ् करीत् होत .् दरव ज ् उघडल ्
गेल ्आसण्प वल च ्आव ज्झ ल ्तरीही्नजर्वर्न्उचलत ्तो्आपल ्अखेरपयंच्त्व चतच्र सहल . 
 

‘हे् घेऊन् त्यच् ल ् दे’ युच्द्धमांत्री् आपल्यच् ् ॲड्ज्युच्टांटल ् क गदपते्र् देत् म्हण ल .् त्यच् ने् रसशयच्न्
ॲड्ज्युच्टांटची्दखलही्घेतली्न ही. 
 

एक म गून् एक् येच्ण ऱ्यच् ् अजवद र ांची् भेट् घेण ऱ्यच् ् म णि ययच् ् चेहऱ्यच् वर् जिे् मूखवपण चे् ह स्यच््
अिते– जे्खोटे्अिते्आसण्खोटे्अिल्यच् चे्लपून्र ह त्न ही– तिे्ह स्यच््त्यच् ययच् ्मुदे्रवर्पिरले. 
 

‘जनरलकडून– फील्ड् म शवल् कुटूझॉफकडून् आल त् होयच्् न ? आश ् आहे् च ांगली् ब तमी्
आणली्अिेल.्मॉर्नटअरशी्लढ ई्झ ली्की्न ही? सवजयच््समळ ल ्क ?’तो्चौकशी्करू्ल गल .्मग्
त्यच् ने्आपल्यच् ि ठी्अिलेली्क गदते्र्घेऊन्ती्कष्टी्चेहऱ्यच् ने्व च यच्ल ्िुरुव त्केली. 
 

‘अरे्देव !्सशम्ट्गेल !’ तो्जमवन्भ षेत्उद्ग रल .्‘मोठां्िांकट्ओढवलां .’ त्यच् ने्क गदपते्र्वरवर्
च ळली, मग्ती्टेबल वर्ठेवनू्सदली.्सप्रन्ि्आन्दे्रकडे्प हत्तो्कश च ्तरी्सवच र्करीत्र सहल . 
 

‘तुम्ही्च ांगली्व ता्आणली.्आनांद्व टल .्मी् तुमच ्आभ री्आहे.् तुम्ह ल ् सवश्र ांतीची्गरज्
अिेल.्उद्य ्िैन्यच् ययच् ्प हणीनांतर्िम्र ट्लोक ांन ्भेटतील्तेव्ह ्तुम्ही्उपक्स्थत्र ह .्िम्र ट ांन ्तुमची्
भेट्घ्यच् वी्अिे्सनसित्व टेल.’ अिे्बोलून्त्यच् ने्सप्रन्ि्आन्दे्रचे्पुन्ह ्आभ र्म नले्आसण्डोके्झुकवनू्
सनरोप्सदल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्बु्रन्शहर त्वसकल तीत्नोकरी्करण ऱ्यच् ्सबसलसबन्न व ययच् ्रसशयच्न कडे्र सहल . 
 

सबसलसबनने् भेट्होत च् म्हटले, ‘सप्रन्ि्आन्दे्र, आपल्यच् ् भेटीने्मल ्असतशयच््आनांद्झ ल आहे.’ 
मग् बोलकॉन्स्कील ् आत् घेऊन् येच्ण ऱ्यच् ् नोकर ि् आपल्यच् ् झोपण्यच् ययच् ् खोलीत् त्यच् चे् ि म न् नेऊन्
ठेवण्यच् ची् िूचन ् देऊन्तो् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् म्हण ल , ‘तुम्ही् सवजयच् ची्व ता् घेऊन्आल ्अि ल? फ र्
छ न.्मल ्आज रपण मुळे्ब हेर्पडत ्येच्त्न ही.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्तोंड् धुतले, कपडे्बदलले.्मग्तो्परर ष्ट्र्वसकल ययच् ् िुखिोयच्ींनी्िमृद्ध्अश ्
अभ्यच् सिकेत् बिल ् आसण् त्यच् ययच् ि ठी् बनसवलेल्यच् ् भोजन ि् बिल .् सबसलसबन् शगेडीजवळ् श ांतपणे्
बिून्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

केवळ्प्रव ि मुळे्नव्हे्तर्कूच्करण ऱ्यच् ् िैसनक बरोबर्वेळ् गेल्यच् मुळे् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्स्वयछत ्
आसण्नीटनेटकेपण ्यच् ांवर्प णी्िोड व्ेल गले्होते.्त्यच् मुळेच्की्क यच््ब ळपण प िून्िर व्झ लेल्यच् ्व्
िुखिोयच्ींनी्िज्ज्अिलेल्यच् ्अभ्यच् सिकेत् येच्त च् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् सवश्र ांती् िुख ची्आसण्हवीहवीशी् व टू्
ल गली.्िगळेजण्फ्रें चमध्येच््बोलत्अिल्यच् ने्आन्दे्रल ही्रसशयच्न्भ षेत्बोल यच्ल ्समळण र्नव्हते. 
 

पस्तीि् वषाच ् असवव सहत् सबसलसबन् सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ् पसरसचत तील् होत .् त्यच् ् दोघ ांची्ओळख्
पीटिवबगव्येच्थे्झ ली्होती.्पण्क्व्हएन्न ्येच्थे् सप्रन्ि्आन्दे्र्कुटूझॉफबरोबर्र सहल ्होत ्तेव्ह ्त्यच् ची्मतै्री्
जमली् होती.् सप्रन्ि् आन्दे्रि रख ् तरुण् िैसनकी् पेश त् खूप् कतवबग री् ग जवील् अिे् व टत् होते.्
वसकल तीत् सबसलसबन् त्यच् हूनही्कतृवत्व्द खवील्अिे्व टत्होते.् सबसलसबन्अद्य प्तरुण्अिल ्तरी्
वसकल तीतील्िोळ ्वषांययच् ्िेवचे ्अनुभव्त्यच् ययच् प शी्होत .्तो्पॅसरि, कोपनहेगन्येच्थे्र सहल ्होत .्
आत ्तो्क्व्हएन्न ्येच्थे्महत्त्व ययच् ्ज गेवर्होत . 
 

वसकल तीत्ज्यच् ांन ्क म ची्िमज्आसण्आवड्अिते्अश ्म णि ांपैकी्तो्एक्होत .्स्वभ वतः्
आळशी्अिूनही्तो्र त्र्र त्र्ज गून् लेखन्करीत्र ही.्क म चे्स्वरूप्क हीही्अिले्तरी्तो् ते्मन्
ल वनू् करी.् ‘क ’ यच् ् प्रश्न पेि ् ‘किे’ ह्य ् प्रश्न तच् तो् गुांतलेल ् अिे.् मुदे्दिूद् आसण् िुरेख् शब्द त्
आदेशपते्र, पसरपत्रके्क ढणे्व ्अहव ल्तयच् र्करणे्अिली्क मे्त्यच् ल ्फ र्आवडत.्वसरष्ठ्गोट तील्
त्यच् चे्व गणे्बोलणे्इतके्िहज्अिे्की्त्यच् मुळे्त्यच् ययच् ्त्यच् ्गुण ांची्व हव ्होई. 
 

ि ध्यच् ् ि म न्यच्् म णि नेही् ऐकून् बठैकीत् पिर वीत् अशी् व क्येच्् सबसलसबनययच् ् मन ययच् ्
प्रयच्ोगश ळेत् मुद्द म्घडवली्ज त्अि वीत.् क्व्हएन्न ्शहर तील् सबसलसबनययच् ्ह्य ् सनर्नमतीच ्शोध्घेतल ्
ज ई.्तथ कसथत्मह न्प्रिांग वर्ह्य ्सनर्नमतीच ्प्रभ व्पडल्यच् व चूनच्र ह त्निे. 
 

‘तुझ्यच् ्सवजयच् बद्दल्क ही्ि ांग्न ,’ तो्म्हण ल . 
 

बोलकॉन्िीने् अती् नम्रपणे् स्वतःच ् उल्लेख् न् करत ् लढ ईची् हसकगत् ि ांसगतली.् शवेटी्
युच्द्धमांत्र्यच् ने्आपले्किे्स्व गत्केले् ते्ि ांगून्तो् म्हण ल , ‘गल्लीत्चेंडूफेक्करून्ब टल्यच् ्प डण्यच् च ्
खेळ्खेळत न ्कुत्र ्यच् व ्तिां्म झ्यच् ्ब तमीनां्झ लां .’ 
 

सबसलसबन्हिल ्तेव्ह ्त्यच् ययच् ्चेहऱ्यच् वरील्िुरकुत्यच् ्सदिेन श ्झ ल्यच् .्आपल्यच् ्बोट ची्नखे्दूर्
धरून् त्यच् कडे्प हत्तो् म्हण ल , ‘तुमययच् ्पसवत्र्रसशयच्न् िैन्यच् बद्दल्मल ्आदर्अिल ्तरीही् समत्र , 
मल ्व टतां्तुमच ्सवजयच््ख ि्सवजयच््आहे्अिां्न ही.’ 
 

तो्फ्रें चमध्येच््बोलत्र सहल .्म त्र्ज्यच् ्शब्द ांन ्तुयछतेच ्स्वर्त्यच् ल ्द्य यच्च ्होत ्ते्शब्द्त्यच् ने्
रसशयच्न् भ षेत् उच्च रले, ‘तू् क रण् सवच रशील् तर् ि ांगतो.् एकच् तुकडी् अिलेल्यच् ् सबच ऱ्यच् ् दुदैवी्
मॉर्नटअरवर् तुमचे्िगळेययच् ्िगळे् िैन्यच्् तुटून्पडले्आसण्तरीही् मॉर्नटअर् तुमययच् ्ह त वर् तुरी् देऊन्
सनिटल .्कुठे्आहे्सवजयच्?’ 
 

‘खरां्ि ांग यच्चां्तर्ह ्सवजयच््उल्मपेि ्असधक्च ांगल ्आहे्अिां्म्हटलां ्तर्बढ ई्होऊ्नयेच्.’ सप्रन्ि्
आन्दे्र्म्हण ल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘पण्तुम्ही्सनद न्एक्तरी्म शवल्पकडून्क ्आणल ्न ही?’ 
 

‘अपेिेप्रम णे्प्रत्येच्क्गोष्ट्कधीच्होत्न ही.्परेडययच् ्सनयच्समतपण ने्क ही्घटन ्घडत्नित त.्
िक ळी्ि त् व जत ्शत्रयूयच् ् सपछ डीवर् हल्ल ्करू्अशी्अपेि ् ब ळगून् होतो.् पण्आम्ही्िांध्यच् क ळी्
प चपयंच्त्पोहोचलोच्न ही.’ 
 

‘प्रश्न्ह ्आहे्की् तुम्ही्िक ळी्ि त्व जत ्क ्हल्ल ्केल ्न ही? तुम्ही्िक ळी्ि त्व जत ्
पोच यच्ल ्हव्ेहोत .’ सबसलसबन्क्स्मत्करीत्म्हण ल . 
 

सबसलसबन्म्हण ल , ‘शगेडीजवळील्िोफ्यच् वर्बिल्यच् ्बिल्यच् ्तुम्ह ल ्व टतां-म शवल ांन ्पकडणां्
फ र् िोपी् गोष्ट्आहे् म्हणून.् ते्खरांही् अिेल.् पण् तुम्ही् त्यच् ल ् पकडलां ्क ् न ही? युच्द्धमांत्र्यच् प्रम णांच्
िम्र ट्आसण्फ्र क्न्िि्र जे्यच् ांन ही्तुमययच् ्सवजयच् ने्फ र्आनांद्झ ल ्न ही्हे्ि ांसगतलां ्तर्आियच्वचसकत्
होऊ्नक .् रसशयच्न्वसकल तीतील्म झ्यच् ि रख्यच् ्ि ध्यच् ् िेके्रटरील ही्आनांद्ि जर ्करण्यच् ची्गरज्
व टत्न ही.’ 
 

मग्बोलकॉन्िी्बोलू्ल गल , ‘आत ्मल ्स्पष्टीकरण्सवच रू्द्य .्मी्आधीच्कबूल्करतो्की्
म झ्यच् ्अल्पमतील ्तुमययच् ्परर ष्ट्रनीतीतील्ब रक व्ेकळत्न हीत.्मकॅने्िवव्िैन्यच््गम वले, आचवड्यूक्
फर्नननांड्आसण्आचवड्यूक्क लव ्यच् ांनी्सजवांतपण ची्लिणेही्द खवली्न हीत.्ते्एक ्म गून्एक्भयच्ांकर्
चुक ्करीत्र सहले.’ 
 

‘तुमययच् ्सवजयच् शी्आम्ह ल –ऑक्स्रयच्न्िरक रल ्क यच््कर यच्चां्आहे?’ 
 

‘आचवड्यूक्क लव ्स्वस्थ्आहे.्आचवड्यूक्फर्नननांडल ्तोंड्द खव यच्ल ्ज ग ्न ही, तुम्ही्क्व्हएन्न ्
िोडून्सदलां ्आहे, त्यच् चां्िांरिण्कर यच्चां्न ही्अि ्बेत्केलेल ्आहे.’ 
 

‘आमययच् ्आवडत्यच् ्जनरल्सश्मटल ्तुम्ही्तोफेययच् ्तोंडी्सदलांत्आसण्तुमययच् ्सवजयच् बद्दल्तुम्ही्
आमचां्असभनांदन्करत ्आह त...तुम्ही्आत ्आणलेल्यच् ्गोष्टीहून्असधक्िांत पजनक्गोष्टीची्कल्पन ही्
करणां् शक्यच्् न ही, हे् तुम्ह ल ् कबूल् कर वां् ल गेल.् कद सचत् यच् म गां् क ही् हेतू् अि व -ही् गोष्ट्
ज णूनबुजून्झ ली्अि वी.’ 
 

‘त्यच् पेि ्आणखी्गोष्टी्घडत हेत.्बोन प टव्शाँग्रबेनल ्पोचल ्आहे.्आमचे्क ऊां ट्त्यच् चे्आदेश्
घेण्यच् ि ठी्त्यच् ययच् ्भेटीि्ज ण र्आहेत.’ 
 

‘क ऊां ट् सलक्टनफल्ि्आत ्िक ळी् येच्थे् येच्ऊन् गेले.् त्यच् ांनी् मल ् क्व्हएन्न ् येच्थील्फ्रें च् िैन्यच् चे्
तपशीलव र्वणवन्करण रां्पत्र्द खवलां .्सप्रन्ि्म्युच्र ्आसण्इतर्असधक ऱ्यच् ांचां्वणवन्आहे.’ 
 

‘पण्क्व्हएन्न च ्प ड व्कि ्झ ल ? सतथल ्पूल्आसण्िांरिण ची्भक्कम्फळी्अित न्अिां्किां्
घडलां? सप्रन्ि्ऑउस््वपगव्क्व्हएन्न च ्बच व्करण र्अिल्यच् ययच् ्व ता्होत्यच् .’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘सप्रन्ि्ऑउस््वपगवच ् ह्य ् ब जूल –आमययच् ् ब जूल ् मुक्क म्आहे.् दुबळेपण ने् क ् होईन् पण् तो्
आमचे्िांरिण्करतो्आहे्हे्खरां.्क्व्हएन्न ्शहर्दुिऱ्यच् ्ब जूि-नदीययच् ्त्यच् ्तीर वर्आहे.’ 
 

‘तरीही्यच् च ्अथव्मोहीम्िांपली्अि ्क ही्होत्न ही’ सप्रन्ि्आांदे्र्म्हण ल . 
 

‘मल ्म त्र्व टते्मोहीम्िांपली्आहे.्इथली्िगळी्बडी्धेंडे्अिेच्म नत हेत.्त्यच् ांन ्तिे्उघड्
बोल यच्चे्धैयच्व्न ही्एवढेच.’ 
 

‘तुल ् मी् म झां् मत् ि ांगतो.् ऑक्स्रयच् ल ् अश ् प्रक रे् ह स्यच् स्पद् होण्यच् ची् कधी् िवयच्् न ही.्
ऑक्स्रयच् ् िूड् घेतल्यच् खेरीज्र हण र्न ही.्ऑक्स्रयच् ययच् ्प्रदेश तून् लूटम र्होते्आहे.् (पसवत्र्रसशयच्न्
िैन्यच््सनदवयच्पणे्लुट लूट्करत्अिल्यच् ची्ब तमी्आहे), ऑक्स्रयच् ययच् ्िैन्यच् च ्न श्झ ल ्आहे, र जध नी्
शत्रनूां्बळक वली्आहे, समत्र , तुल ्ख जगी्मत्ि ांगतो...मल ्मनोमन्व टत्आहे्की्आमची्फिवणूक्
होते्आहे...फ्र न्िबरोबर् व ट घ टी्करून्श ांततेच ् म गव् गुप्तपणे्शोधल ्ज ईल्अिां् म झां् मन्ि ांगतां्
आहे.’ 
 

‘अशक्यच्!्तिां्झ लां ्तर्अधःप तच्झ ल ्अिां्म्हण वां्ल गेल.’ 
 

‘ते्क ळच्ठरवील.’ सबसलसबन्म्हण ल . 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् ऑक्स्रयच्न् असधक ऱ्यच् ांमध्येच्् नेमून् सदलेल्यच् ् ज गी् उभ ् होत .् िम्र ट् फ्र क्न्िि्
उत्िुकतेने् आांदे्रययच् ् चेहऱ्यच् कडे् प हत् होत ् आसण् आपले् ल ांबट् डोके् ह लवीत् होत .् ह ् स्व गत च ्
िम रांभ् आटोपल्यच् वर् आदल्यच् ् र त्रीच ् ॲड्ड््ज्युच्टांट् आांदे्रकडे् आल ्आसण् त्यच् ने् मोठ्य ् सशष्ट च रपूववक्
सनरोप्सदल -‘िम्र ट ांनी्तुम्ह ल ्ख ि्भेटीि ठी्बोल वलां ्आहे.’ िम्र ट्फ्र क्न्ििने्द लन ययच् ्मध्यच्भ गी्
उभ्यच् ् उभ्यच् ् आांदे्रचे् स्व गत् केले, िांभ षण ल ् प्र रांभ् करण्यच् पूवी् िम्र ट् फ्र क्न्िि् िांकोचल्यच् ि रख ्
व टल .्त्यच् ल ्क यच््बोल यच्चां्ते्कळेन .्तो्ल लबुांद्झ ल .्ह्य ्गोष्टींचे्सप्रन्ि्आांदे्रल ्आियच्व्व टले. 
 

‘मी्ड्यूरेक्न्स्टनल ्होतो् त्यच् ् सठक णी्िांध्यच् क ळी्िह ्व जत ् िैन्यच् ने् हल्ल ्करण्यच् ि् िुरुव त्
केली.’ आत ्आपण ि्अचूक्तपशीलव र्वणवन् देत ् येच्ईल, आपल्यच् ्डोक्यच् त्ि रे्तयच् र्आहे.्आसण्
आपण्स्वतःच्त्यच् ्घटन ्प सहल्यच् ्अिल्यच् ने्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्ि ांगू.’ अिे् सवच र्बोलकॉन्स्कीययच् ्मन त्
आले्आसण्तो्िांधीची्व ट्प हू्ल गल . 
 

परांतु्िम्र ट ने्हिून्त्यच् ल ्नवीन्प्रश्न्सवच रल . 
‘सकती्मलै्अांतर्आहे?’ 
‘कुठून्कुठपयंच्त?’ 
‘ड्यूरेक्न्स्टन्आसण्के्रम्ि्यच् ांमधे.’ 
‘ि डेतीन्मलै्अांतर्आहे्मह र ज.’ 
‘फ्रें च्िैन्यच््ड व्ेतीर्िोडून्गेले्क यच्?’ 
‘शवेटची्तुकडी्तर फ्यच् ययच् ्मदतीनां्र त्री्पळ ली्अशी्टेहळणी्पथक ची्ब तमी्आहे.’ 
‘के्रम्ि्येच्थे्तुम्ह ल ्पुरेशी्ि मग्री्समळ ली्होती्क यच्?’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘अि वी्तेवढी्नव्हती...’ 
पुन्ह ्मधेच्िम्र ट ने्नवीन्प्रश्न्सवच रल , ‘जनरल्सश्मट्सकती्व जत ्म रले्गेले?’ 
‘मल ्व टतां्ि त्व जत ्अि वते.’ 
‘ि त्व जत .्फ र्व ईट्झ लां , फ र्व ईट!’ 

 
त्यच् ने्र जव ड्य त्मुक्क म्केल ्नव्हत ्म्हणून्आदल्यच् ्र त्री्भेटलेल्यच् ल ्ॲड्ड््ज्युच्टांट्त्यच् ांययच् वर्

र गे् भरत्होत .् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् सतिऱ्यच् ्दजाच ् ‘ऑडवर्ऑफ्मसरयच् ् थेरेि ’ ह ् सकत ब्िम्र ट ांनी् देऊ्
केल्यच् बद्दल्युच्द्धमांत्र्यच् ांनी्येच्ऊन्सप्रन्ि्आन्दे्रचे्असभनांदन्केले.्िम्र ज्ञीययच् ्प्रमुख्द िीने्आन्दे्रल ्िम्र ज्ञीने्
भेटीि्बोल वले्आहे्अिे्ि ांसगतले.्र जघर ण्यच् तील् सस्त्रयच् ांनीही् त्यच् ल ् भेटण्यच् ची्इयछ ् व्यच्क्त्केली.्
कोण ल ् भेट यच्ल ् ज व्े हे् त्यच् ल ् कळेन .् क ही् क ळ् तो् सवच र् करीत् र सहल .् रसशयच् ययच् ् परर ष्ट्र्
वसकल ने्त्यच् ययच् ्ख ांद्य वर्ह त्ठेवनू्त्यच् ल ्सखडकीजवळ्नेले्आसण्त्यच् ययच् शी्िांभ षण्िुरू्केले. 
 

बोलकॉन्स्कील ् िगळ्यच् ांकडून् सनमांत्रणे् येच्ऊ् ल गली.् ऑक्स्रयच्न् िरक र तील् बड्य ् बड्य ्
व्यच्क्तींन ्भेटण्यच् त्िगळी्िक ळ्ज ऊ्ल गली. 
 

अश ् प्रक रे् भेटीग ठी् िांपवनू् एक ् िांध्यच् क ळी् प च् व जण्यच् ययच् ् िुम र ि् सप्रन्ि् आन्दे्र्
सबसलसबनकडे्यच् यच्ल ् सनघ ल ्अित न ् वसडल ांन ् पत्र त्लढ ईबद्दल्आसण् बु्रन् येच्थील् भेटीबद्दल्क यच््
क यच््सलह यच्चे्यच् च ्सवच र्करीत्होत . 
 

फ न्झने् कष्ट ने् प्रव िी् रांक् ग डीत् चढवीत् म्हटले, ‘मह र ज, आपल्यच् ल ्आत ्आणखी् पुढां्
ज यच्चां्आहे.्हर मखोर्पुन्ह ्अगदी्प ठीशी्आले्आहेत.’ 
 

‘क यच््म्हणतोि्तरी्क यच्?’ 
 

सबसलसबन् बोलकॉन्स्कील ् भेट यच्ल ् ब हेर् आल .् त्यच् च ् एरवी् श ांत् अिलेल ् चेहर ् अस्वस्थ्
झ ल ्होत . 
 

‘तुल ्कबलू्कर वां्ल गेल.्त्यच् ांनी्फ रच्छ न्गोष्ट्केली.्त्यच् ांनी्टॅबॉर्पूल्ओल ांडल –जर ही्
लढ ई्न्करत ्ओल ांडल .’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ्कश च च्अथवबोध्होईन . 
 

‘अरे, तू्होत ि्तरी्कुठां?’ ग व तल्यच् ्प्रत्येच्क्ग डीव न ल ्जे्म हीत्आहे्ते्तुल च्किां्ठ ऊक्
न ही?’ 
 

‘िगळीकडे्लोक्पळण्यच् ची्तयच् री्करीत्आहेत, तेही्तुल ्सदिलां ्न ही?’ 
 

‘मल ्क हीच् सदिलां ् न ही...क यच्् घडलां ् ते् तर् ि ांगशील?’ सप्रन्ि्आन्दे्र् ऐकण्यच् ल ् उत वीळ्
झ ल ्होत . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘क यच््घडलां? घडलां ् ते् हे्की्ऑउस््वपगव्ज्यच् ्पुल चे्रिण्करत्होत ्तो् पूल्फ्रें च्िैन्यच् ने्प र्
केल ्आहे्आसण् पुल ल ् क हीही् धक्क ् ल वलेल ् न ही.् त्यच् मुळे् आत ् ह्य ् िणी् म्युच्र ् बु्रनकडे् वगे ने्
यच् यच्ल ्सनघ ल ्अिेल.्उद्य ्न हीतर्परव ्त्यच् चे्िैन्यच््इथे्येच्ऊन्थडकेल.’ 
 

‘पुल ख ली्िुरुां ग्पेरलेले्अित न ्पूल्उडवल ्गेल ्न ही? हे्किां्घडलां?’ 
 

‘किां्घडलां ् ते्मीच्तुल ् सवच रतो्आहे.्कुण ल च्ते्ि ांगत ् येच्ण र्न ही.्बोन प टवल ् देखील्
ि ांगत ्येच्ण र्न ही.’ 
 

बोलकॉन्स्कीने्ख ांदे्उडसवले. 
 

‘जर्त्यच् ांनी्पूल्ओल ांडल ्अिेल्तर्िैन्यच््िांपुष्ट त्येच्ईल.्त्यच् ांच ्मुख्यच््तळ शी्अिलेल ्िांपकव ्
िुटून्ज ईल.’ 
 

‘तोच्महत्त्व च ्मुद्द ्आहे,’ सबसलसबन्म्हण ल .्‘मी्क यच््ि ांगतो्ऐक.्फ्रें च्क्व्हएन्न त्आहेत.्िवव्
पसरक्स्थती्िम ध नक रक्आहे.् दुिऱ्यच् ् सदवशी् म्हणजे्क लच्फ्रें च् म शवल् म्युच्र ् लॅसनज्आसण् बेल्यच्डव्
घोड्य वर्स्व र्झ ले्आसण्पुल कडे्आले.्मग्त्यच् तल ्एकजण्म्हण ल , ‘समत्रहो, आपण्पूल्चजकल ्
तर्आपले् िम्र ट् नेपोसलयच्न् खूष् होतील.् चल , आपण् सतघेही् ज ऊन् तो् चजकून् घेऊ.’ ते् सतघेजण्
पुल कडे्गेले.्त्यच् ांनी्आपले्प ांढरे्ह तरुम ल्ह लवले.्आपण्सतघे्म शवल्अिून्सप्रन्ि्ऑउस््वपगवबरोबर्
तह ची् बोलणी् करण्यच् ि ठी्आलो्आहोत् अिे् त्यच् ांनी् ज हीर् केले.्ड्यूटीवर् अिलेल्यच् ् असधक ऱ्यच् ने्
त्यच् ांन ्पुल ययच् ्आसण्शत्रिैुन्यच् ययच् ्मध्येच््अिलेल्यच् ्िांरिणफळीकडे्येच्ऊ्सदले.्त्यच् ्सतघ ांनी्त्यच् ल ्न न ्
ब त ्म रल्यच् .्त्यच् ांनी्ि ांसगतले्‘युच्द्ध्िांपलां ्आहे, िम्र ट्फ्र क्न्ििने्बोन प टवची्भेट्घ्यच् यच्ची्ठरवलां ्आहे, 
आमची्सप्रन्ि्ऑउस््वपगवन ्भेटण्यच् ची्इयछ ्आहे.’ त्यच् ्असधक ऱ्यच् ने्ऑउस््वपगवल ्बोल वणे्प ठवले.्मग्
ह्य ्सतघ ांनी्असधक ऱ्यच् ांन ्पे्रम चलगने्सदली.्थट्ट मस्करी्केली्आसण्ते्तोफ ांवर्देखील्बिले. 
 

तेवढ्य ्वेळ त्फ्रें च्िैसनक ांची्तुकडी्लपतछपत्पुल वर्पोचली. 
 

शवेटी्लेफ्टनांट्जनरल्सप्रन्ि्आउस््वपगव्येच्ऊन्द खल्झ ले.्हे्सतघे्पके्क्गॅस्कन्अिल्यच् ने्त्यच् चे्
त्यच् ांनी्स्व गत्करण्यच् ल ्प्र रांभ्केल .् ‘यच् व्े सप्रन्ि्आउस््वपगव, शत्रूकडून्तुमचे्स्व गत्होत्आहे.्िम्र ट्
नेपोसलयच्नच ् जीव् तुमययच् शी्ओळख्करून् घेण्यच् ि ठी् सकती् तडफडतो्आहे!’ त्यच् ांययच् ् यच् ् गोड् गोड्
बोलण्यच् ने् सप्रन्ि्आउस््वपगव् गोंधळून् गेल .्फ्रें च् म शवलबरोबर् इतक्यच् ् वगे ने्झ लेल्यच् ् मतै्रीने् तो् इतक ्
शफे रून्गेल , त्यच् ययच् ्पे्रिणीयच््झग्यच् ांनी्आसण्म्युच्र ययच् ्शह मृग ययच् ्सपि ांनी्तो्इतक ्सदपून्गेल ्की, 
त्यच् ययच् तील्उत्ि ह्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांत्सशरल ्आसण्आपण्शत्रवूर्गोळ्यच् ्िोडल्यच् ्प सहजेत्हे्तो्सविरून्
गेल . 
 

फ्रें च् िैसनक ांनी्िांरिणफळीकडे्ध व् घेतली.्तोफ ांमधे् सखळे्ि रून्त्यच् ्ब द्केल्यच् ्आसण् पूल्
क बीज्केल .्गोष्टीच ्अप्रसतम्भ ग्आत ्िुरू्होतो्आहे.–’ सबसलसबन्पुढे्बोलू्ल गल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘िुरुां ग्ल वनू्पूल्उडवनू्देण्यच् च ्इश र ्देण ऱ्यच् ्तोफेवर्अिलेल्यच् ्ि जंट ने्पुल कडे्ध वण रे्
फ्रें च् िैसनक् प सहले् तेव्ह ् तो् तोफ ् ड गण र् होत .् परांतु् लॅसनजने् त्यच् च ् ह त् दूर् लोटल .् ि जंट्
जनरलहून्असधक्ि वध्नी्हुश र्अि व , तो्तडक्आउस््वपगवकडे्ज ऊन्म्हण ल , ‘सप्रन्ि, हे्तुम्ह ल ्
फिवत हेत.्फ्रें च्आलेले्आहेत.’ ि जंटने्िगळे्ि ांसगतले्तर्आपली्िगळी्मेहनत्फुकट्ज ण र्हे्
म्युच्र ययच् ्लि त्आले.्आियच्व् व टल्यच् ि रखे् द खवनू् तो्आउस््वपगवल ् म्हण ल , ‘िगळ्यच् ्जग त् ज्यच् ्
ऑक्स्रयच्न् िैन्यच् ययच् ् सशस्तीची् स्तुती् होते, ती् ही्अशीच्अिते्क यच्? तुम्ही्कसनष्ठ्असधक ऱ्यच् ांन ्अश ्
प्रक रे् बोलू् देत ् क यच्?’ म्युच्र ने् प्रसतभेची् चुणकू् द खवली् होती.् सप्रन्ि् आउस््वपगवल ् आपल्यच् ्
स्व सभम न ची्ज णीव्झ ली.्त्यच् ने्ि जंटल ्कैद्करण्यच् च ् हुकूम् सदल .्क ही्अिो्टॅबॉर्पुल ची्ही्
कथ ् मोठी् आकषवक् आहे् हे् तुल ् कबलू् कर वां् ल गेल.् त्यच् त् मूखवपण ् नव्हत ...आसण् भ्यच् डपण ही्
नव्हत ...‘कद सचत्सवर्श् िघ त्होत्अिेल,’ सप्रन्ि्आांदे्र्म्हण ल . 
 

‘तिांच् क ही् न ही.् ह्य मुळे् िरक रची् व ईट् अवस्थ ् होते.’ सबसलसबन् आपले् म्हणणे् म ांडत्
र सहल .्‘त्यच् ल ्सवर्श् िघ त्म्हणत ्येच्ण र्न ही, तो्भ्यच् डपण ही्नव्हत , मूखवपण ही्नव्हे, उल्मल ्जिां्
घडलां ्तिांच्इथां्घडलां .’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र् उठून्आपल्यच् ् खोलीकडे् ज ऊ्ल गलेल ् प हून् सबसलसबनने् त्यच् ल ् एकदम् प्रश्न्
केल , ‘कुठे्च लल ि?’ 
 

‘मल ्आत ्सनघ लांच्प सहजे.’ 
‘पण्कुठां?’ 
‘िैन्यच् कडे.’ 
‘पण्तू्आणखी्दोन्सदवि्थ ांबण र्होत ि्न ?’ 

 
‘पण् आत ् मी् त बडतोब् सनघण र् आहे.’ सप्रन्ि् आांदे्र् आपल्यच् ् प्रव ि बद्दल् थोडेफ र् बोलून्

आपल्यच् ्खोलीत्गेल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्खोलीत्येच्ऊन्सबसलसबन्म्हण ल , ‘समत्र ,्तुल ्कल्पन ्निेल.्मी्तुझ्यच् बद्दलच्
सवच र् करीत् अितो.् तू् कश ि ठी् च लल ् आहेि?’ ह्य ् सवषयच् वरील् आपली् मतां् पक्की् आहेत, हे्
द खसवण्यच् ि ठी्जणू्त्यच् ययच् ्कप ळ वरील्आठ्य ांचे्ज ळे्न हीिे्झ ले. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्चौकिपणे्त्यच् ययच् कडे्प हत्र सहल ्आसण्क ही्बोलल ्न ही. 
 

‘तू्कश ि ठी्ज तो्आहेि? िैन्यच््िांकट त्अित न ्तेथे्ध वत्ज णे्हे्आपलां ्कतवव्यच््आहे्अिां्
तुल ्व टतां्आहे्यच् ची्मल ्कल्पन ्आहे.्मल ्तुझां्शौयच्व्िमजतां.्घटन ांकडे्प ह यच्ल ्शीक.्मग्आपली्
क ळजी्आपणच्घेतली्प सहजे, हे् तुल ्पटू्ल गेल.्दुिऱ्यच् ्क म ि ठी्जे्ल यच्क्न हीत, त्यच् ांययच् कडे्
तुझां्ते्कतवव्यच््िोपव.्तेथपयंच्त्आपण्ग डीने्मोठ्य ्आर म त्प्रव ि्करू्यच् .’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्क ही्बोलल ्न ही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मी् समत्र् म्हणून् मन प िून् बोलतो् आहे.् तुल ् तेथे् र हत ् येच्णां् शक्यच््आहे.् अिां् अित न ् तू्
कश ि ठी् आसण् कुठां् ज तो् आहेि? यच् च ् सवच र् कर.् तुझ्यच् कडे् आत ् दोन् पयच्ायच्् आहेत, ‘श ांतत ्
प्रस्थ सपत्होईपयंच्त् तू्क ही् िैन्यच् त्पोचण र्न हीि्अगर् तुल ् कुटूझॉफययच् ्िवव् िैन्यच् बरोबर्पर भव्
आसण्न मुष्ट्की्पत्कर वी्ल गेल.’ 
 

त्यच् च् र त्री् बोलकॉन्स्कीने् युच्द्धमांत्र्यच् ांच ् सनरोप् घेतल .् त्यच् ल ् आपल्यच् ् िैन्यच् च ् ठ वसठक ण ्
म हीत्नव्हत .्के्रम्िल ्ज त न ्व टेत्फ्रें च्िैसनक्पकडतील्ह ्धोक ्होत ्तरीही्तो्िैन्यच् त्द खल्
होण्यच् ि ठी्सनघ ल . 
 

कोिकॅ ांययच् ्प्रमुख्असधक ऱ्यच् कडून्सप्रन्ि्आन्दे्रने्एक्घोड ्आसण्एक्कोिकॅ्समळवल .्त्यच् ल ्
आत ्भकू्ल गली्होती, आसण्थकव ्आल ्होत .्तरीदेखील्तो्म लव हू्ग ड्य ांमधून्कशीबशी्व ट्
क ढत्कम ांडर-इन-चीफ््आसण्आपले्ि म न्शोधू्ल गल .्िैन्यच् ययच् ्अवस्थेिांबांधीययच् ्भयच् नक्अफव ्
त्यच् ल ्रस्त्यच् वरच्ऐकू्आल्यच् .्बेसशस्तीने्पळण रे्िैन्यच््प सहल्यच् वर्त्यच् ल ्त्यच् ्अफव ांत्तर्थयच््अि वे्अिे्
व टू्ल गले. 
 

मरण खेरीज् दुिर ् म गवच् उरल ् न ही् तर? तिे् अिले् तरी् हरकत् न ही.् त्यच् ल ् व टले.्
रस्त्यच् ययच् ् दोन्ही् ब जूांि् न न ् दृश्येच्् सदित् होती.् मरून् पडलेले् घोडे, कुठे् क तडी् िोलून् ट कलेली्
घोड्य ांची् पे्रते, मोडून् पडलेली् ग डी, कश ची् तरी् व ट् प हत् सतययच् वर् बिलेल ् एकट ् िैसनक, 
पथक तून्पळ लेल्यच् ्िैसनक ची्आत ्अलग्सफरण री, जवळप िययच् ्खेड्य त्सशरण री, अगर्खेड्य तून्
कोंबडी, मेंढरे, गवत् चकव ्अि च्क ही्म ल्ओढत्अिण री्टोळकी.् हे्िवव्च लू्अित न च्ह त त्
बांदूक् घट्ट् धरून् धडपडत् गुडघ भर् सचखल तून् च लण रे् सशप ई् ग ड्य ांन ् पकडून् र हण्यच् च ् प्रयच्त्न्
करीत्होते. 
 

िांरिकदल तील् िैसनक ांतील् एख द्य कडे् कम ांडर-इन-चीफ््ची् चौकशी् कर वी् म्हणून् सप्रन्ि्
आन्दे्रने् त्यच् ांययच् कडे् घोड ् वळवल .् अगदी् त्यच् ययच् ् िमोरून् एक् सवसचत्र् ग डी्ज त न ् सदिली.् एकच्
घोड ् ती् ग डी्ओढत् होत .् समळेल् त्यच् ् ि धन सनशी् त्यच् ् िैसनक ांनी् ती् ग डी्कशीबशी् तयच् र् केलेली्
सदित्होती.्सतल ्ग डी्ही्िांज्ञ ्देणे्तिे्अवघडच्होते.्ग डीययच् ्क तडी्छपर ख ली्एक्स्त्री्बिली्
होती.्सतने्श ल्लपेटून्घेतली्होती. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र् सदित च् सतने् छपर तून् ब हेर् डोक वनू् आपले् कृश् ह त् श लीतून् ब हेर् क ढून्
ह लवले्आसण्ती्ओरडली!्‘ॲड्ड््ज्युच्टांट...मल ्व चव ...म झां्रिण्कर ...ि तव्यच् ्तुकडीययच् ्डॉक्टरची्
मी् पत्नी...आमची् म णिे् िगळी् म गे् र सहली.्आमची् चुक मूक् झ ली्आहे...ते्आम्ह ल ् ज ऊ् देत्
न हीत...’ 
 

‘म गे्हो.्न हीतर्ि लडी्क ढीन.्तुझ्यच् ्त्यच् ्प त्र ल ्घेऊन्जर ्ग डी्म गे्ने.’ 
 

‘मह र ज, म झां्रिण्कर .’ डॉक्टरची्पत्नी्चकच ळली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘कृप ्करून्त्यच् ्ग डील ्पुढे्ज ऊ्द्य .्आत्अिलेली्स्त्री् तुम्ह ल ् सदित्न ही्क यच्?’ सप्रन्ि्
आन्दे्रने्असधक ऱ्यच् जवळ्घोड ्नेत्म्हटले. 
 

असधक ऱ्यच् ने् त्यच् ययच् कडे् केवळ्प सहले्आसण्क ही्उत्तर्न् देत ् त्यच् ने्पुन्ह ् िैसनक ांकडे्मोचा्
वळवल .् ‘म गां्हो...म गां्हो...तुल ्द खवतो्म गां्किां्ज यच्चां् ते.्मी्पुन्ह ्ि ांगतो्ग डी्पुढां्ज ऊ्दे.’ 
सप्रन्ि्आन्दे्रने्म्हटले. 
 

‘तू्कोण्ि ांगण र?’ सपऊन्तरव् झ लेल ् तो् असधक री् एकदम् वळून् र ग र ग ने् म्हण ल , ‘मी्
इथल ्कम ांचडग्ऑसफिर्आहे.्तू्नव्हेि.्म गां्हो, न हीतर्तुझी्देखील्च मडी्लोळवीन.’ शवेटचे्व क्यच््
उच्च रण्यच् त्त्यच् ल ्िम ध न्व टत्होते्अिे्सदिले. 
 

त्यच् ् असधक ऱ्यच् ने् शवेटचे् शब्द् उच्च रले् अितील् नितील् तोच् र ग ने् बेभ न् झ लेल्यच् ्
वडे्य व कड्य ्मुदे्रययच् ्सप्रन्ि्आन्दे्रने्त्यच् ययच् वर्च बकू्उग रून्म्हटले, ‘त्यच् ांन ्मुक ट्य ने्ज ऊ्दे.’ 
 

आपली्हत्यच् रे्परजीत्त्यच् ्असधक ऱ्यच् ने्घ ईघ ईने्घोड ्सपट ळल . 
 

‘ह्य ् स्ट फ्ऑसफिर ांमुळे् अशी् बेसशस्त् म जते!् बेटे् मन ल ् येच्ईल्तिे् व गत त.’ तो् चरफडत्
गेल . 
 

कम ांडर-इन-चीफ्् ज्यच् ् खेड्य त् अिल्यच् चे् त्यच् ल ् कळले् होते, त्यच् ् खेड्य कडे् त्यच् ने् घोड ्
सपट ळल .्खेड्य त्सशरत च्तो्घोड्य वरून्उतरल . 
 

पसहल्यच् च्घर ययच् ्सखडकीजवळ्आल ्तेव्ह ्कुणीतरी्ओळखीययच् ्म णि ने्त्यच् ल ्ह क्म रली.्
त्यच् ने्वळून्प सहले.्देखण ्नेक्स्वट्ट््स्की्सखडकीतून्डोक वनू्प हत्होत .्तो्क हीतरी्ख त्होत .्त्यच् ने्
त्यच् ल ्खुणेनेच्आत्बोल वले. 
 

घर त्गेल्यच् वर्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्नेक्स्वट्ट््स्की्आसण्त्यच् च ्ॲड्ड्ज्युच्टांट्ख त्अित न ्आढळले.्त्यच् ्
दोघ ांनीही्मोठ्य ्उत्िुकतेने्त्यच् ययच् कडे्प सहले.्त्यच् ने्क ही्व ता्आणली्आहे्क यच्? त्यच् ्दोन्पसरसचत्
इिम ांययच् ्चेहऱ्यच् ांवर्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्सवस्मयच््आसण्अस्वस्थत ्सदिून्आली. 
 

‘मी् मकॅल ् हि यच्ल ् नको् होते.् चुकलां ् म झां.् त्यच् ययच् हून् व ईट् पसरक्स्थती्आमययच् पुढे् व ढून्
ठेवली्आहे.्बिून्क ही्ख ्तरी.’ नेक्स्वट्ट््स्की्म्हण ल . 
 

‘तुमचां्ि म न्इत्यच् दी्कुठां्ि पडत्न ही.्मी्मल ्हव्यच् ्अिलेल्यच् ्वस्तू्दोन्घोड्य ांवर्ल दून्
घेतल्यच् .् त्यच् ांनी् पुरेश ्वस्तू्ब ांधून् सदल्यच् .् सनद न्बोहेसमअन्पववत ययच् ्प्रदेश त्ज ईपयंच्त्तरी्पुरतील.’ 
नेक्स्वट्ट््स्की्म्हण ल . 
 

‘कम ांडर–इन–चीफ््येच्थे्कश ि ठी्थ ांबले्आहेत?’ त्यच् ने्सवच रले. 
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‘क ही्िमजत्न ही,’ नेक्स्वट्ट््स्की्उत्तरल . 
 

‘मल ् एकच् कळते् आहे.् हे् िगळांच् अत्यच्ांत् उदे्वजनक् आहे.’ सप्रन्ि् आन्दे्र् म्हण ल .मग् तो्
कम ांडर–इन–चीफ््उतरले्होते्त्यच् ्घर कडे्गेल . 
 

आतल्यच् ् द लन त् सप्रन्ि् बॅगे्रशन् आसण् सश्मटययच् ् ऐवजी् नव्यच् ने् नेमलेल ् ऑक्स्रयच्न् जनरल्
वीरॉदर्यच् ययच् ्बरोबर्कुटूझॉफ्बिल ्होत . 
 

दरव ज ्आपोआप्उघडल ्आसण्ध रद र्न क च ्आसण् गुबगुबीत् चेहऱ्यच् च ् कुटूझॉफ्द र त्
उभ ्अिलेल ्सदिल .्सप्रन्ि्आन्दे्र्कुटूझॉफययच् ्अगदी्थेट्िमोर्उभ ्होत .्पण्कुटूझॉफ्एक ्ब जूि्
प हत् होत , त्यच् वरून् स्पष्ट् सदित् होते्की् सवच र ांनी्आसण्क ळजीने् त्यच् ची् दृष्टी्जणू् झ कली् गेली्
होती.्त्यच् ने्ॲड्ड््ज्युच्टांटकडे्टक्ल वनू्प सहले.्परांतु्त्यच् ल ्ओळखले्न ही. 
 

सकरकोळ् देहयच्ष्टीच , ठेंगण , पोरगेल ि ् व टण र ्आसण् सनियच्ी्आसण् सनर्नवक र्अि ् ब्रगेॅ्रशन्
कम ांडर–इन–चीफ््ययच् ्म गून्ब हेर्पडल . 
 

‘मी्आपल्यच् कडे् सरपोटव् द्य यच्ल ्आलो्आहे.’ कुटूझॉफल ् बांद् सलफ फ ् देत ् देत ् सप्रन्ि्आन्दे्र्
दुिऱ्यच् ांद ्क हीश ्मोठ्य ्आव ज त्म्हण ल . 
 

‘ओहो!्क्व्हएन्न हून्क ? छ न, जर ्थ ांब .’ कुटूझॉफ्बॅगे्रशनल ्प यच्ऱ्यच् पयंच्त्पोचव यच्ल ्गेल . 
 

‘सप्रन्ि, यच् .् देव् तुझ्यच् ् प ठीशी् र हो.् म झ्यच् ्आशीवाद नां् तुल ् मोठ ् सवजयच्् समळू् दे.’ एक एकी्
कुटूझॉफच ्चेहर ्हळुव र्झ ल . 
 

‘मह र ज, मल ्इथे्उपयच्ोगी्पडत ्आले्तर्आवडेल.्सप्रन्ि्बॅगे्रशनययच् ्ख ि्तुकडीत्र ह यच्ची्
मल ्परव नगी्द्य .’ 
 

बोलकॉन्स्कीची् असनसिती् प हून् कुटूझॉफ् म्हण ल , ‘आत् बि , मल ् देखील् च ांगल्यच् ्
असधक ऱ्यच् ची्जरुरी्आहे.’ 
 

मग्दोघेही्ग डीत्बिले.्थोड ्वेळ्कुणीच्बोलले्न ही.्ग डी्च ललीच्होती. 
 

‘अजून् सकती्तरी्गोष्टींन ्तोंड्द्य यच्चां्आहे.’ बोलकॉन्स्कीचे्मन्ज णून्जणू् कुटूझॉफ्एख द्य ्
वयच्ोवृद्ध्द्रष्ट्ट्य ि रख ्बोलत्होत .् ‘बगेॅ्रशनययच् ् तुकडीतील्दह ्टके्क्परत्आले्तरी् देव चे्मी्आभ र्
म नीन.’ कुटूझॉफ्स्वतःशीच्जणू्बोलल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्कुटूझॉफकडे्प सहले.्नकळत्त्यच् चे्लि्कुटूझॉफययच् ्कप ळ वरील्क ळजीपूववक्
धुतलेल्यच् ्वण कडे्गेले.्इस्म इलययच् ्लढ ईत्यच् डवभर्अांतर वरून्आलेली्गोळी्त्यच् ययच् ्डोक्यच् त्आसण्
डोळ्यच् ययच् ्सरक म्यच् ्खोबणीत्गेली्होती.्‘ह्य ्म णि ांययच् ्मृत्यच्बूद्दल्श ांतपणे्बोलण्यच् च ्त्यच् ल ्असधक र्
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आहे.’ सप्रन्ि्आन्दे्रने्मनोमन्म न्यच््केले्आसण्उघड्म्हटले, ‘म्हणून्तर्मी् तुम्ह ल ्त्यच् ् तुकडीत्मल ्
प ठव यच्ल ्ि ांगतो्आहे.’ 
 

िम्र ट शी्झ लेल्यच् ्मुल खतीच ्तपशील्के्रम्ि्चकमकीबद्दल्दरब र त्व्यच्क्त्झ लेली्मते्आसण्
दोघ ांययच् ही्ओळखीययच् ्सस्त्रयच् ्यच् ांबद्दल्त्यच् ने्चौकशी्केली; तीत्िूक्ष्म्उपरोध्होत . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्कुटूझॉफल ्ि रखी् सवनांती्करीत्होत .्तो्िांध्यच् क ळी्च र्व जण्यच् ययच् ् िुम र ि्
ग्र क्न्ट्येच्थे्बगेॅ्रशनययच् ्िैन्यच् ल ्येच्ऊन्समळ ल . 
 

बगेॅ्रशनययच् ्िैसनक ांन ्क यच््च लले्आहे्त्यच् च ्पत्त ्नव्हत .्युच्द्ध्थ ांबेल्अिां्ते्बोलत्होते.्पण्
तशी्शक्यच्त ् त्यच् ांन ्व टत्नव्हती.् ते्लढ ईययच् ्गोष्टी्बोलत्होते, पण्लढ ई्लवकर् िुरू्होईल्अिे्
म त्र्त्यच् ांन ्व टत्नव्हते. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र् कुटूझॉफययच् ् मजीतल ्आसण् सवर्श् ि तील्ॲड्ड््ज्युच्टांट् होत , हे् ठ ऊक्अिल्यच् ने्
बगेॅ्रशनने् त्यच् चे्स्व गत्मोठ्य ्इतम म ने्आसण् सवनयच् ने् केले.्एकदोन् सदवि ांत्लढ ईल ्प्र रांभ्होईल्
अशी्म सहती्त्यच् ल ्सदली.्सप्रन्ि्आन्दे्रने्लढ ई्च लू्अित न ्आपल्यच् बरोबर्र हून्क मे्कर वीत्अगर्
सपछ डीययच् ्पथक त्र हून्सशस्तीने्म घ र्घेत त्क ्प ह व्े(तेही्फ र्महत्त्व चे्आहे).्बॅगे्रशनने्त्यच् ल ्
कोणतेही्क म्कर यच्ल ्पूणव्स्व तांत्र्यच््सदले. 
 

‘म त्र्आज्बहुतकरून्लढ ई्होण र्न ही.’ सप्रन्ि्आन्दे्रल ्धीर्सदल्यच् गत्बॅगे्रशन्म्हण ल . 
 

‘िैन्यच् तील्वसरष्ठ्असधक ऱ्यच् ांत्क ही्फ कडू्इिम्अित त.् त्यच् ांपैकीच्ह ्अिेल्आसण्ह्य ल ्
कू्रि् समळव यच्च ्अिेल्तर्त्यच् नां् सपछ डीययच् ् िैसनक ांत्र ह वां् हे्च ांगलां ...तो्शूर्असधक री्अिल ्तर्
मल ्उपयच्ोग्होईल.’ बगेॅ्रशनने्सवच र्केल . 
 

सप्रन्ि् आन्दे्रने् सप्रन्ि् बगेॅ्रशनकडे् घोड्य वरून् िववत्र् सफरण्यच् ची् परव नगी् म सगतली.् सप्रन्ि्
बगेॅ्रशनने्स्ट फ्ऑसफिरल ्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्िोबत्करण्यच् ची्आज्ञ ्केली. 
 

त्यच् ांन ् िगळीकडे् पुरेपूर् सभजलेले् उद ि् चेहऱ्यच् चे् क हीतरी् शोधण रे् असधक री् सदिले.्
खेड्य तून्द रे, ब के्आसण्कुां पण ची्ल कडे्ओढत्आणण रे्िैसनक्आढळले. 
 

त्यच् ांययच् कडे्बोट्द खवीत्स्ट फ्–ऑसफिर्म्हण ल , ‘ह्य ्लोक ांन ्थ ांबवणां्कठीण्होऊन्बिलां ्
आहे.् त्यच् ांययच् ् कम ांडर च च् आपल्यच् ् तुकड्य ांवर् त ब ् र सहलेल ् न ही.’ मग् तो् कॅन्टीनव ल्यच् ययच् ्
झोपडीकडे् बोट् करीत् म्हण ल , ‘हे् िगळे् इथां् जमत त् आसण् बिून् र हत त.् िगळ्यच् ांन ् मी् आज्
िक ळीच्हुिक वनू्ल वले्होते.्पुन्ह ्कॅन्टीनमध्येच््जमले्आहेत.् सप्रन्ि्जर ्थ ांबत ्क ? पुन्ह ्एकद ्
त्यच् ांन ्तडक वनू्येच्तो.’ 
 

‘आपण्दोघांही्बरोबर्ज ऊ.्मल ् सतथां् बे्रड्आसण्चीज् समळेल.’ सप्रन्ि्आन्दे्रने् म्हटले.् त्यच् ल ्
जेव यच्ल ्वेळच्समळ ल ्नव्हत . 
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‘तुम्ही्मघ शी्क ्बोलल ्न हीत? मी्तुम्ह ल ्क ही्सदलां ्अितां.’ 
 

‘भल्यच् ्म णि ांनो, हे्क यच््च लवलां ्आहे्तुम्ही?’ पुन्ह ्तांबी्देण ऱ्यच् ्म णि ययच् ्स्वर त्तो्बोलत्
होत .्‘अश ्प्रक रे्तुम्ही्पळून्येच्त ्हे्बरां्न ही.्सप्रन्ि्बॅगे्रशननी्िक्त्आज्ञ ्सदली्आहे.्कोणीही्आपलां ्
ठ णां्िोडून्ज त ्क म ्नयेच्.’ 
 

म तट्रांग च ्आसण्कृश्अांग च ्तोफख न्यच् च ्एक्असधक री्प यच्मोज्यच् तच्उभ ्होत . 
 

कॅन्टीनव ल्यच् कडे् हे्दोघे् येच्त च्त्यच् ांनी् कृसत्रम्ह स्यच््केले.् त्यच् ची्क नउघ डणी्करीत्म्हटले, 
‘कॅप्टन्टुसशन, तुम्ह ल ्शरम्व ट यच्ल ्प सहजे.्तोफख न्यच् चे्असधक री्म्हणून्इतर ांिमोर्तुम्ही्आदशव्
ठेव ल्अिां्मल ्व टलां ्होतां.्पण्तुमययच् च्प यच् ांत्बटू्न हीत!’ 
 

‘अनव णी् च लणां् असधक् िोपां् अितां् अिां् िैसनक् म्हणत त.’ िांकोचून् हित् टुसशन् म्हण ल .्
आपली्चमत्क सरक्अवस्थ ्थटे्टव री्न्यच् यच्च ्त्यच् च ्बेत्अिल्यच् चे्उघड्सदित्होते.्तोंड तून्शब्द्आले्
न्आले्तोच्अि ् सवनोद्यच्ोग्यच्् सदिण र्न ही्यच् ची् त्यच् ल ्ज णीव्झ ली्आसण् सवनोद्यच्शस्वी्ठरल ्
न ही्म्हणून्तो्गोंधळल्यच् ि रख ्झ ल . 
 

‘कृप ्करून्सनघ ्इथून.’ स्ट फ्ऑसफिरने्म्हटले. 
 

स्ट फ्असफिर्आसण् सप्रन्ि्आन्दे्र्घोड्य वर्बिून् तेथून् सनघ ले.्व टेत् सनरसनर ळ्यच् ्दजाययच् ्
असधक ऱ्यच् ांन ्आसण् िैसनक ांन ् भेटत्आसण्म गे् ट कीत् ते्खेड्य ययच् ् ब हेर् केव्ह च् पडले् होते.् व टेत्
उजव्यच् ् ब जूि् म ती् उपिण्यच् चे् क म् िुरू् अिलेले् त्यच् ांन ् सदिले.् नुकतीच् खणून् ट कलेली् म ती्
अजूनही् ल ल् होती.् थांड् व ऱ्यच् ची् पवा् न् करत ् सकत्येच्क् तुकड्य ांचे् िैसनक् ब ह्य ् वर् ि रून्खांदक्
खोदण्यच् ि ठी्व ळवीप्रम णे्र बत्होते. 
 

त्यच् ांनी् िमोरययच् ् टेकडीवर् घोडे् सपट ळले.् टेकडीवरून् फ्रें च् िैन्यच्् सदित् होते.् सप्रन्ि् आन्दे्र्
क ळजीपूववक्िमोरील्दृश्यच््न्यच् ह ळू्ल गल . 
 

‘इथांच्आमच ्तोफख न ्आहे,’ उांच्ज गेकडे्बोट्द खवीत्स्ट फ्ऑसफिर् म्हण ल .्मघ शी्
बुट सशव यच््बिलेल ्तो्चमत्क सरक्म णूि्इथल ्प्रमुख्आहे.्सतथून्तुम्ही्िवव्क ही्प हू्शक ल.्चल ्
सतकडे्ज ऊ्यच् .’ 
 

‘आभ री्आहे्आपल .्मी्एकट ्ज ईन.् तुम्ही्तिदी् घेऊ्नक ,’ सप्रन्ि्आन्दे्र् म्हण ल .्स्ट फ्
असफिरने्त्यच् ल ्सतथे्िोडले.्एकट ्सप्रन्ि्आन्दे्र्घोड्य वरून्सतकडे्सनघ ल . 
 

िवव्मदै नभर्पिरलेले्िैसनक्ल कड चे्ओांडके्आसण्फ ांद्य ्आणून्र हुट्य ्बनवीत्होते.्गप्प ्
म रीत्होते.्थट्ट सवनोद्करीत्होते.्शकेोट्य ांभोवती्उघड्य ्अांग ने्बिून्शटव्आसण्बटू्व ळवीत्होते.्
क हीजण्क ांजी् सशजत्होती् सतययच् ्भोवती्बिून्बुट ांवरून्न हीतर्कपड्य ांवरून्ब्रश् सफरवीत्बिले्
होते.्एक ्तुकडीच ्स्वैप क्पुर ्झ ल ्होत , तेथले्िैसनक्आध शी्मुदे्रने्भ ांड्य तून्येच्ण ऱ्यच् ्व फ ांकडे्
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प ह त् होते.्आपल्यच् ् र हुटीकडे् तोंड्करून् बिलेल्यच् ् पुरवठ ्असधक ऱ्यच् ल ्ल कड च ् व डग ् भरून्
स्वैप क च ्नमुन ्सदल ्ज त्होत . 
 

ब कीचे् आपली् प ळी् केव्ह ् येच्ते् त्यच् ची् व ट् प हत् होते.् दुिरी् एक् तुकडी् िुदैवी् होती.्
सतययच् कडेच् फक्त् व्होडक ् होती.् त्यच् ् तुकडीचे् िैसनक् रुां द् ख ांद्य ययच् ् आसण् देवीचे् वण् अिलेल्यच् ्
ि जंटिमोर्गोळ ्झ ले्होते.्एक म गून्एक्आपले्भ ांडे्पुढे्करीत्होत ्आसण्ि जंट्छोटेिे्चपप्सतरपे्
धरून्व्होडक ्ओतीत्होत . 
 

सप्रन्ि् आन्दे्रने् श मर् रेसजमेंटजवळून् घोड ् नेल .् ति च् तो् सकव्ह् गे्रनेसडअर ांययच् ् तुकड्य ांतून्
कनवलययच् ्र हुटीकडे्आल .्मग्तो्गे्रनेसडअर ांययच् ्प्लॅटूनकडे्आल .्िमोरच्एक्उघड्य ्अांग च ्म णूि्
होत .्दोघ ्िैसनक ांनी्त्यच् ल ्धरून्ठेवले्होते्आसण्दुिरे्दोघे्एकि रखे्लवसचक्डह ळ्यच् ांनी्त्यच् ची्
उघडी्प ठ्झोडपीत्होते. 
 

उजव्यच् ् ब जूकडून् ड व्यच् ् ब जूपयंच्त् सप्रन्ि् आन्दे्रने् िवव् िैन्यच् ल ् वळि ् घ तल .् मग् तो्
तोफख न्यच् ययच् ् सवभ ग कडे् आल .् स्ट फ् ऑसफिरने् त्यच् ल ् यच् ् सठक ण वरून् लढ ईची् िवव् ज ग ्
नजरेययच् ् टप्प्यच् त् येच्ते् अिे् ि ांसगतले् होते.् इथे् आल्यच् वर् तो् घोड्य वरून् उतरल ् आसण् ल कडी्
आध र वरून्उतरून्ठेवलेल्यच् ्च र्तोफ ांपैकी्एक ्तोफेययच् ्टोक शी्उभ ्र सहल . 
 

तोफख न्यच् ययच् ्ज गेप िून्िगळ्यच् ्रसशयच्न्िैन्यच् ची्रचन ्सदित्होती्आसण्बरेचिे्शत्रिैुन्यच्ही्
सदित् होते.् त्यच् ल ् र हुटीमधील् असधक ऱ्यच् ांचे् िांभ षण् ऐकू् येच्त् होते, पण् त्यच् प िून् त्यच् ल ् क हीही्
अथवबोध्होत्नव्हत . 
 

एक एकी्कुणीतरी्इतक्यच् ्असभसनवशे ने्र हुटीत्बोलू्ल गल ्की, तो्लि्देऊन्िांभ षण्ऐकू्
ल गल . 
 

‘हे्बघ्समत्र ,’ आन्दे्रल ्तो्पे्रमळ्आव ज्पसरसचति ्व टल .्‘मृत्यच्नूांतर्क यच््होते्हे्जर्म हीत्
अिेल्तर्कोण ल ही्मृत्यच्ूची्भीती्व टण र्न ही.’ 
 

मग् कुण्यच् ् तरुण् व्यच्क्तीच ् आव ज् ऐकू् आल .् ‘तुम्ह ल ् भीती् व टो् व ् न् व टो, मृत्यच्पू िून्
कुण चीच्िुटक ्न ही.’ 
 

‘किली्रे्तुम्ही्सवद्व न्म णिां!्नेहमीच्घ बरण री.’ आत ्सतिऱ्यच् च्व्यच्क्तीच –पुरुष च ्आव ज्
ऐकू्आल , ‘पण्क ही्झ लां ्तरी्भीती्व टण रच.’ सप्रन्ि्आन्दे्रल ्ओळखीच ्आव ज्ऐकू्येच्ऊ्ल गल .्
‘खरां् म्हणजे् अज्ञ त ची् भीती् प्रत्येच्क ल च् व टत् अिते.् आत्म ् स्वगात् ज तो् हे् म्हणणां् तिां् छ न्
आहे...पण्आपण ्िवांन च्म हीत्आहे–स्वगव्अि ्न हीच...केवळ्व त वरण्आहे.’ 
 

पुन्ह ्त्यच् ्पुरुषी्आव ज ने्मधेच्म्हटले, ‘टुसशन, ब्रडँी्थोडी्दे.’ 
 

‘देतो्की्ब्रडँी.्मरणोत्तर्जीवन च ्सवच र्केल ्की...’ पण्टुसशनचे्व क्यच््पुरे्झ ले्न ही. 
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त्यच् च्िणी्हवते्क ही्िुि टत्आल्यच् च ्आव ज्झ ल ्आसण्तो्असधक सधक्जवळ्असधक सधक्
वगे ने्येच्ऊ्ल गल , असधक्स्पष्टपणे्ऐकू्येच्ऊ्ल गल .्िवव्क ही्ि ांगून्झ ले्न ही्म्हणून्की्क यच््तो्
तोफेच ्गोळ ्मोठ ्आव ज्करीत्र हुटीययच् ्जवळच्पडल .्प्रचांड्आघ त ने्जमीन्उकरली्गेली.्त्यच् ्
भीषण्आघ त ने्जमीन्कण्हत्अिल्यच् चे्व टू्ल गले.्त्यच् च्िणी्र हुटीतून्तोंड त्छोट ्प ईप्ठेवलेल ्
लह नखोर् टुसशन् िगळ्यच् ांययच् ् अगोदर् ब हेर् पडल .् कोट ची् बटणे् ल वत ् ल वत ् त्यच् ने् आपल्यच् ्
तुकडीकडे्ध व्घेतली. 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् घोड्य वर् स्व र् झ ल .् पण् त्यच् ने् घोड ् सपट ळल ् न ही.् त्यच् ने् िगळ्यच् ् सवस्तृत्
मदै न वरून्वगे ने्नजर्सफरवली.्मघ शी्स्वस्थ्अिलेले्फ्रें च्िैसनक्ह लच ल्करीत्आहेत.्ते्ड व्यच् ्
ब जूययच् ् तोफख न्यच् चे्आहेत् हे् त्यच् ल ् सदिले.् दोन्फ्रें च्घोडेस्व र–ते् सनसितच्ॲड्ड््ज्युच्टांट्अि वते-
टेकडीवर् ज त् होते.् शत्रु-िैसनक ांची् छोटीशी् र ांग् बहुध ्आघ डील ् खांबीर् करण्यच् ि ठी् टेकडीवरून्
उतरत्अित न ्स्पष्ट्सदित्होती.्पसहल्यच् ्गोळ्यच् ांच ्धूर्अद्य प्न हीि ्झ ल ्नव्हत .्तोच्पुन्ह ्धुर च ्
लोट्उठल ्आसण्गोळ ्िुटल . 
 

सप्रन्ि्बगेॅ्रशनल ्भेटण्यच् ि ठी्सप्रन्ि्आन्दे्रने्आपल ्घोड ्म गे्गॅ्रन्टीययच् ्सदशनेे्सपट ळल .्ितत्
मोठ्य ने् गोळ्यच् ांचे् स्फोट् ऐकू् येच्तच् होते.् ख ली् सजथे् दोन्ही् िैन्येच्् असधक् जवळ् आली् होती् सतथून्
बांदुकीययच् ्फेरी्झडत्अिल्यच् चे्ऐकू्येच्त्होते. 
 

आपल ् रक्तप्रव ह् वगे ने् च लत्अिल्यच् ची्ज णीव् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्झ ली.्आत ् युच्द्ध ल ् तोंड्
ल गले्आहे, एकद ची्िुरुव त्झ ली्आहे.्सप्रन्ि्आन्दे्रने्पसहले, पांधर -वीि्समसनट ांपूवी्पॉसरज्ख ण्यच् त्
आसण्व्होडक ्सपण्यच् त्मग्न्झ लेल्यच् ्िैसनक ांचे्आत ्र ांगेत्र हण्यच् ि ठी्आसण्बांदुक ्घेण्यच् ि ठी्एकच्
ध ांदल्उड ली्होती.्म तीच ्ब ांध्उभवल ्ज त्होत .् सतकडे्तो्पोचवण्यच् पूवीच्त्यच् ल ्िांसधप्रक श त्
आपल्यच् कडे् घोडेस्व र् येच्त् अित न ् सदिले.् अगदी् पुढे् आलेल्यच् ् प ांढऱ्यच् ् घोड्य वरील् स्व र ने्
सबनब ह्य च ्िैल्झग ्घ तल ्होत .्त्यच् ययच् ्डोक्यच् ल ्लोकरी्टोपी्होती.्तो्स्व र्दुिर ्सतिर ्कोणी्
निून्सप्रन्ि्बॅगे्रशन्होत .्त्यच् ययच् ि ठी्सप्रन्ि्आन्दे्र्थ ांबल .्बगेॅ्रशनने्घोड ्थ ांबवल ्आसण्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्
ओळखून्म न्हलवली.् सप्रन्ि्आन्दे्र्आपण्क यच््प सहले्हे्त्यच् ल ्ि ांगत्अित न ्बगेॅ्रशन्िमोर्प हत्
र सहल ्होत . 
 

त्यच् ची्मुद्र ्जणू्ि ांगत्होती्िगळे्जे्घडले्आसण्त्यच् ने्आत ्जे्ऐकले्त्यच् ची्त्यच् ल ्केव्ह च्
अचूक्कल्पन ्आलेली्होती.् ते्िगळे् टुसशनययच् ्तोफख न्यच् जवळ्आले्एवढ्य त्त्यच् ांययच् िमोरून्एक्
गोळ ्जसमनीवर्आदळल . 
 

एक एकी् जोर त् िूां-िूां् आव ज् झ ल ् आसण् थ डसदशी् किल्यच् तरी् मऊ् वस्तूवर् आदळून्
एक एकी् थ ांबल .् म गे् क ही् अांतर वर् अिलेल ् कोिकॅ् घोड्य वरून् ख ली् जसमनीवर् कोिळल .्
झेर कॉफ्आसण् स्ट फ्ऑसफिर्खोसगर वरच् झुकून् र सहले, आसण् त्यच् ांनी् घोडे् म गे् सपट ळले.्कोिकॅ्
केव्ह च्मरण्प वल ्होत .्त्यच् च ्घोड ्तडफडत्होत . 
 

सप्रन्ि् बगेॅ्रशनने् म गे् नजर् वळवली.् सवलांब् ल गण्यच् चे् क रण् त्यच् ल ् कळले.् तो् ति च्
बेसफसकरीने्वळल .्त्यच् ल ्जणू्सवच र यच्चे्होते—‘अिल्यच् ्िलु्लक्गोष्टीकडे्कश ल ्लि्द्य यच्चां?’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

सजथून्मघ ्सप्रन्ि्आन्दे्रने्िगळे्रण ांगण्डोळ्यच् ांख लून्घ तले्होते्त्यच् ्तोफख न्यच् ययच् ्ज गेकडे्
त्यच् चे्घोडे्येच्ऊन्थडकले. 
 

‘कोणती् तुकडी् आहे?’ द रूगोळ्यच् ययच् ् ि ठ्य जवळ् तोफख न्यच् तील् एक् िैसनक् उभ ् होत , 
त्यच् ल ् बगेॅ्रशनने् सवच रले.् त्यच् ् िैसनक ांययच् ् ध्यच् न त् तो् अथव् आल .् ‘कॅप्टन् टुसशन् यच् ांची् तुकडी् आहे, 
मह र ज.’ 
 

‘ठीक् आहे, ठीक् आहे.’ किल तरी् सवच र् करीत् बगेॅ्रशन् म्हण ल ् आसण् त्यच् ने् शवेटययच् ्
तोफेजवळ् घोड ् नेल .् तोच् तोफेने् क नठळ्यच् ् बिण र ् आव ज् केल .् एक एकी् उठलेल्यच् ् धुर ययच् ्
लोट तील्तोफ्पुन्ह ्ज गययच् ्ज गी्ओढून्बिवण्यच् ि ठी्ध व्घेण रे् िैसनक्सदिले.्भरद र्छ तीच , 
सधप्प ड् देह च ्आसण् द ट् अस्त व्यच्स्त् केि ांच ् क्रम ांक् एकच ् िैसनक् च क ांकडे् ध वत् िुटल .्आसण्
दोन्ही् प यच्् फ कून् च क ल ् रेटून् र सहल .् दुिऱ्यच् ् क्रम ांक ययच् ् िैसनक ने् थरथरत्यच् ् ह त ने् तोफेययच् ्
तोंड त्द रूगोळ ्ठेचल .्उतरत्यच् ्ख ांद्य च ्लह नखोर्शरीर च ्असधक री्टुसशन्तोफेल ्अडखळत्पुढे्
ध वल .् त्यच् ने्जनरलल ् प सहलेच् न ही.्आपल्यच् ्लह न् ह त ने् डोळ्यच् ांन ् ि वली्करीत् तो् दूर् प हू्
ल गल . 
 

‘आणखी्थोडे्वर्न्यच् , मग्ठीक्होईल.’ क हीश ्ककव श्आव ज त्तो्ओरडल .्मग्शीळ्घ लत्
त्यच् ने्मेडव्हेडेव्हल ्ि ांसगतले, ‘ह ण्जोर नां.’ 
 

बगेॅ्रशनने्बोल वत च्टुसशन्जनरलकडे्गेल .्आपल्यच् ्टोपीययच् ्पुढययच् ्सनमुळत्यच् ्टोक ि्त्यच् ने्
आपली् तीन् बोटे् अशी् सभते्रपण ने् आसण् अव्यच्वक्स्थतपणे् जुळवली् होती् की् तो् िलॅ्यच्ूट् करण ऱ्यच् ्
िैसनक ांपेि ्आशीवाद् देण र ्धमवगुरूच्असधक्सदित्होत .्जरी् टुसशनययच् ्तोफ ांनी्दरीमध्येच््गोळ्यच् ांच ्
वषाव् कर यच्च ् होत ् तरीही् ज्यच् ् सठक णी् खूप् फ्रें च् िैसनक ांययच् ् ह लच ली् होत् होत्यच् ् त्यच् ् शॉङ््ग्रबेन्
खेड्य वर्त्यच् चे्गोळे्पडत्होते. 
 

कोणत्यच् ् सदशनेे, कश वर् तोफ ् ड ग यच्ययच् ् यच् बद्दलययच् ् िूचन ् टुसशनल ् समळ ल्यच् ् नव्हत्यच् .्
आपल ्ि जंट्झह केङ््को्यच् बद्दल्त्यच् ल ्खूप्आदर्होत .्त्यच् च ्िल्ल ्घेऊन्खेड्य वर्तोफ ्ड गल्यच् ्
तर्च ांगले्अिे्आपण्ठरवल्यच् चे्ि ांगत च्बॅगे्रशन्म्हण ल , ‘फ र्छ न.’ 
 

तो्तोफख न्यच् कडून् सनघण र्तोच्ड व्यच् ्ब जूि्जांगल त् देखील्गोळ्यच् ् िुटल्यच् चे्ऐकू्आले.्
ड व्यच् ् ब जूि् अांतर् खूप् अिल्यच् ने् स्वतः् बॅगे्रशनल ् ज णे् शक्यच्् नव्हते.् तेव्ह ् त्यच् ने् झेर ् कॉफम फव त्
िीसनअर्जनरलल ्िांदेश्प ठवल .्ह्य च्िीसनअर्जनरलययच् ्रेसजमेन्टची्प हणी्कुटूझॉफने्ब्रॉनॉ्येच्थे्
केलेली् होती.् उजव्यच् ् ब जूचे् िैन्यच््ज स्त्क ळ् शत्रूल ् थोपवनू् धरू्शकण र् निल्यच् चे् ड व्यच् ् ब जूि्
िैन्यच् ने् शक्यच्् तेवढ्य ् त तडीने् दरीययच् ् पलीकडे् म घ र् घ्यच् वी् अि ् सनरोप् प ठसवल .् टुसशन् आसण्
तोफख न्यच् चां् िांरिण्करण र् होती् ती् बट सलअन्यच् ांच ् सविर् पडल .् बगेॅ्रशनने्खरे् तर् एकही् हुकूम्
सदल ्नव्हत .्जे्गरजेपोटी, यच्ोग यच्ोग ने्अथव ्असधक ऱ्यच् ांययच् ्व्यच्क्क्तगत्हेतूमुळे्घडत्होते, ते्आपल्यच् ्
प्रत्यच्ि् हुकम ने् घडत् निले् तरी् आपल्यच् ् इयछेनुि र् घडले् आहे् अिे् द खसवण्यच् ची् धडपड् बगेॅ्रशन्
ि रखी्करीत्अिल्यच् चे्त्यच् ययच् ्ध्यच् न त्आले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्ि्बगेॅ्रशनने्आमययच् ्उजव्यच् ्ब जूि् टेकडीवर्ज स्तीत्ज स्त्उांचीच ्घोड ् नेल .् तेथून्तो्
ख ली्ज ऊ्ल गल .्ब जूल ्बांदुक ांच ्आव ज्ितत्च ललेल ्ऐकू्येच्त्होत .् धुर मुळे्क हीही् सदित्
नव्हते. 
 

जिजिे् ते् नदीययच् ्जवळ् येच्ऊ्ल गले् तितिे् त्यच् ांन ्क ही् सदिेन .् म त्र्आपण् रण ांगण ययच् ्
अगदी्जवळ्आल्यच् ची्ज णीव्होऊ्ल गली.्आत ्जखमी्म णिे्सदिू्ल गली.्एक ्जखमी्म णि ल ्
दोन्ही्ब जूांनी्धरून्दोन् िैसनक्ओढीत् नेत्होते.्आसण्तो्ि रख ्खोकत्थुांकत्होत .्गोळी् त्यच् ययच् ्
तोंड त्चकव ्गळ्यच् त्गेलेली्होती.्दुिर ्एकजण्त्यच् ययच् ्सदशनेे्येच्त न ्सदिल , तो्बांदुकीसशव यच््मोठ्य ्
शूर ि रख ्च लत्होत ्आसण्च लत न ्जोर ने्कण्हत्होत . 
 

रस्त ् ओल ांडून् ते् उतरण् उतरू् ल गले.् त्यच् ांन ् उत र वर् सकत्येच्क् म णिे् पडलेली् सदिली.्
त्यच् ांन ् सकत्येच्क्िैसनक् सदिले् त्यच् ांतील्क ही्जखमी्झ लेले्नव्हते.् ते्िगळे् िैसनक्घ ईघ ईने् टेकडी्
चढून्वर्येच्त्होते, मोठमोठ्य ने्बोलत्होते. 
 

बगेॅ्रशनल ् प हत च्कम ांचडग्ऑसफिर्म घ री् पळण ऱ्यच् ् िैसनक ांययच् ् म गे् ध वल ्आसण् त्यच् ांन ्
म गे्बोलव्ूल गल .्बॅगे्रशन्र ांग ांजवळ्गेल .्आत ्सतथे्कुठे्न ्कुठे्बांदुकीययच् ्फैरी्झडू्ल गल्यच् ्आसण्
त्यच् ्आव ज त्िैसनक ांचे्बोलणे्आसण्असधक ऱ्यच् ांचे्ओरडणे्सवरून्गेले.्िगळीकडे्धूरच्धूर्पिरल . 
 

िैसनक ांययच् ् चेहऱ्यच् वर्उत्ि ह्ओिांडत्होत .्आसण्चेहऱ्यच् वर्बांदुकीतील्द रूही्बिली्होती.्
क हीजण्नळी् बांदुकीत्ढोशीत्होते, क हीजण्कमरेययच् ् सपशवीतून्द रूगोळ ्क ढीत्होते, क हीजण्
गोळ्यच् ् झ डीत् होते.् व र ् पडल्यच् ने् धूर् अजून् न हीि ् झ ल ् नव्हत .् त्यच् मुळे् ते् िैसनक् त्यच् ् धुर तून्
कोण वर्गोळ्यच् ्घ लीत्होते्हे्कळणे्अशक्यच््होते. 
 

अशक्त्सदिण ऱ्यच् ्कृश्वृद्ध्कनवलययच् ्चेहऱ्यच् वर्पे्रमळ्ह स्यच््झळकले.्त्यच् ययच् ्प पण्यच् ांमुळे्त्यच् चे्
व धवक्यच््ज णवत्नव्हते.्उलट्श ांत्िौम्यच्् स्वभ व्ज णवत्होत .्घर त्एख द्य ्िन्म ननीयच््प हुण्यच् चे्
स्व गत्कर वे्तिे्सप्रन्ि्बगेॅ्रशनचे्स्व गत्कनवलने्घोड्य वरून्ज ऊन्केले. 
 

खरे्तर्स्वतः्कनवलल ्आपल्यच् ्नेतृत्व ख ली्अिलेल्यच् ्तुकडीचे्गेल्यच् ्अध्यच्ा्त ि त्क यच््झ ले्
होते्यच् ची्कल्पन ्नव्हती. 
 

लढ ईल ्प्र रांभ्झ ल ्तेव्ह ्िवव्रेसजमेन्टवर्गोळ्यच् ांच ्वषाव्होत्होत ्आसण्म णिे्मरत्होती.्
अश ्वळेी्कुणीतरी्घोडदळ ल ्ह क्म रली्आसण्आपल्यच् ्लोक ांनी्गोळीब र ि्िुरुव त्केली्एवढेच्
त्यच् ल ्म हीत्होते. 
 

घोडदळ् दूर् गेल्यच् ने् रसशयच्न् िैसनक् आत ् दरीत् येच्ऊन् वर् गोळीब र् करण ऱ्यच् ् फ्रें च ांययच् ्
प यच्दळ वर्गोळीब र्करू्ल गले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बगेॅ्रशनने्ॲड्ड््ज्युच्टांटकडे् वळून् त्यच् ल ् टेकडीवर् अिलेल्यच् ् िह व्यच् ् शॉिरययच् ् दोन् बट सलअन्
घेऊन्यच् यच्ल ्ि ांसगतले.्त्यच् ्िणी्बगेॅ्रशनययच् ्चेहऱ्यच् वर्झ लेल ्बदल्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्तीव्रतेने्ज णवल .्
आत ्त्यच् ची्नजर्सनस्तेज्झोप ळू्नव्हती; आत ्खोल्चचतन त्गढल्यच् ची्बत वणी्नव्हती. 
 

सप्रन्ि्बॅगे्रशनने्त्यच् ्धोक्यच् ययच् ्ज गेप िून्म गे्व्ह वे्म्हणून्कनवल्त्यच् ल ्पुढे्यच् यच्ल ्सवरोध्करत्
होत .्‘मह र ज्कृप ्करून्म गां्ज .’ तो्ि रखी्सवनांती्करीत्होत . 
 

परांतु्बॅगे्रशनने्क ही्लि्सदले्न ही.्त्यच् ने्फक्त्गोळीब र्थ ांबवनू्नवीन्येच्ण ऱ्यच् ्बट सलअनल ्
ज ग ्करून्देण्यच् ि ठी्रचन ्करण्यच् च ्हुकूम्केल .्तो्बोलत्अित न च्अदृश्यच््ह त ांनी्दूर्केल्यच् गत्
दरीवरील्धुर च ्ढग्उचलल ्गेल ्आसण्व ऱ्यच् मुळे्उजव्यच् ्ब जूकडून्ड व्यच् ्ब जूकडे्व ह त्गेल . 
 

र ांगेतील् पुढचे् िैसनक् केव्ह च् दरीत् उतरू् ल गले् होते.् आत ् उतरणीययच् ् अगदी् जवळ्
अिलेल्यच् ्सठक णी्चकमक्उडेल. 
 

िह व्यच् ् शॉिरययच् ् बट सलअननी् हल्ल ् च लू् ठेवल्यच् ने् म घ र् घेण ऱ्यच् ् उजव्यच् ् ब जूल ् रिण्
समळ ले.्मध्यच्भ ग वरील्टुसशनययच् ्तोफख न्यच् ि्िांरिण्नव्हते.्तरीही्तो्तोफख न ्शॉङ््ग्रवेन्खेड्य ल ्
आग्ल वण्यच् त्आसण्फ्रें च्िैसनक ांन ्थोपवनू्धरण्यच् त्यच्शस्वी्झ ल ्होत .्व ऱ्यच् ने्आग्भडकत्होती, 
ती् सवझवण्यच् ि ठी् फ्रें च् िैसनक ांन ् थ ांब व्े ल गले.् त्यच् मुळे् रसशयच्न् िैसनक ांन ् म घ र् घेण्यच् ची् िांधी्
समळ ली. 
 

लेसनिययच् ्नेतृत्व ख ली्फ्रें च्िैन्यच् ने्एक च्वळेी्ड व्यच् ्फळीि्पुढून्हल्ल ्करून्वेढ ्सदल . 
 

ब्रॉनॉल ् येच्ण्यच् पूवी् ज्यच् ् रेसजमेंटची् प हणी् कुटूझॉफने् केलेली् होती् आसण् ज्यच् ् रेसजमेंटमध्येच््
नोकरील ् होत ् त्यच् ् रेसजमेंटययच् ् जनरलययच् ् त ब्यच् त् नोकरीतील् ज्येच्ष्ठतेमुळे् ड व्यच् ् ब जूकडील् िैन्यच््
सदलेले् होते.् परांतु् ड व्यच् ् ब जूययच् ् अगदी् टोक कडील् िैन्यच्् म त्र् रोस्तॉफ् ज्यच् ् प वलोगॅ्रड् घोडदळ त्
नोकरील ्होत ्त्यच् ्घोडदळ ययच् ्कनवलययच् ्त ब्यच् त्सदलेले्होते.्त्यच् मुळे्गैरिमज्सनमाण्झ ले.्दोघेही्
कम ांचडग्ऑसफिर्एकमेक ांवर्असतशयच््भडकले्होते.्फ्रें च्िैन्यच् ने्ड व्यच् ्ब जूययच् ् सदशनेे्केव्ह च्मोचा्
वळवल ् होत .् अश ् वळेी् हे् दोघे् कम ांचडग्ऑसफिर् व दसवव द त–व ट घ टीत् गढले् होते.् घोडदळ्
आसण्प यच्दळ्लढ ईि ठी्मुळीही्तयच् र्नव्हते.्ि ध्यच् ्िैसनक ांप्रम णेच्जनरलल ही्लढ ई्होईल्यच् ची्
कल्पन ् नव्हती.् त्यच् मुळे् ि रेच् जण् ि धी् दैनांसदन् क मे् स्वस्थपणे् आसण् श ांतपणे् करत् होते.् कुणी्
घोड्य ांन ्वैरण्देत्होते, कुणी्ल कडे्गोळ ्करीत्होते. 
 

पसरक्स्थती्आणीब णीची्होती.्तोफ ांतून्आसण्बांदुक ांतून्एक च्वळेी्उजव्यच् ्ब जूवर्आसण्मध्यच््
भ ग वर्गोळे् िुटत्होते.् लॅसनिययच् ् नेतृत्व ख ली्फ्रें च् िैसनक ांनी् धरण् केव्ह च्ओल ांडले् होते, आसण्
धरण ययच् ्अलीकडययच् ्ब जूि्ते्जमत्होते.्ते्बांदुकीययच् ्टप्प्यच् ययच् ्फ रिे्ब हेर्नव्हते. 
 

‘कनवल्पुन्ह ्ि ांगतो.्र न मध्येच््म झी्अधी्म णिां्गमव यच्ल ्मी्तयच् र्न ही.्आहे्त्यच् ् सठक णी्
र हून्हल्ल्यच् ल ्तोंड्देण्यच् ची्तयच् री्कर यच्ल ्परव नगी्द्य .्पुन्ह ्पुन्ह ्सवनांती्करतो्आहे.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘आसण्मीही्सवनांती्करतो्आहे–हे्तुमचे्क म्नव्हे, त्यच् त्ढवळ ढवळ्करू्नक .’ कनवल्सचडून्
म्हण ल , ‘जर्तुम्ही्घोडदळ चे्ऑसफिर्अित ...’ 
 

‘कनवल, मी् घोडदळ च ् ऑसफिर् न ही.् पण् मी् रसशयच्न् जनरल्आहे.् जर् तुम्ह ल ् ही् गोष्ट्
ठ ऊक्निेल्तर...’ 
 

‘मह र ज, ही् गोष्ट् मल ् च ांगली् ठ ऊक् आहे् बरां.’ कनवल् एक एकी् ओरडल .् त्यच् च ् चेहर ्
ल लबुांद्झ ल .्त्यच् ने्घोड्य ल ्थोडेिे्च ळवले.्‘जर्तुम्ह ्आघ डीवर्यच् यच्ची्तिदी्घ्यच् ल्तर्तुम्ह ल ्
कळेल्की्इथां्र हून्सनभ व्ल गण र्न ही.्तुमययच् ्िम ध न ि ठी्मल ्म झ्यच् ् रेसजमेंटची्कत्तल्होऊ्
द्य यच्ची्न ही.’ 
 

कनवलने्केलेली्िूचन ्आपल्यच् ्धैयच्ाल ्आव्ह न्आहे्अिे्िमजून्जनरलने्छ ती्फुगवली्आसण्
सचडलेल्यच् ् चेहऱ्यच् ने् त्यच् ययच् ् बरोबर्घोड्य वरून्आघ डीवर्ज यच्ल ् सनघ ल .्जणू् त्यच् ्दोघ ांचे्मतभेद्
शत्रनेू् केलेल्यच् ् गोळ्यच् ांययच् ् वषाव त् सनसितपणे् समटण र् होते.् ते् आघ डीवर् पोचले; सकत्येच्क् गोळ्यच् ्
त्यच् ांययच् ्जवळप ि्येच्ऊन्पडल्यच् .्ते्दोघेही्क ही्न्बोलत ्स्वस्थ्उभे्होते.्आघ डीची्प हणी्करूनही्
क ही्उपयच्ोग्नव्हत .्झुडप मुळे्आसण्कोिळलेल्यच् ्दरडीमुळे्घोडदळ ल ्हल्ल ्करणे्शक्यच््नव्हते.्फ्रें च्
िैसनक ांनी्ड व्यच् ्ब जूल ्वेढले्होते. 
 

घोडदळ ल ्आसण् प यच्दळ ल ही् म घ र् घेत ् येच्ईन .् प्रदेश् अनुकूल् नव्हत ् तरी् त्यच् ांन ् ब हेर्
सनिटण्यच् ि ठी्लढ ्द्य व ्ल गण र्होत . 
 

रोस्तॉफ् सजथे् कसनष्ठ् असधक री् होत ् त्यच् ् स्क््वॉड्रनमधील् घोडेस्व र ांन ् घोड्य वर् चढ यच्ल ्
अवक श्समळ ल ्न ही.्शत्रनेू्त्यच् ांन ्केव्ह च्ग ठले्होते.्एन्ि्पुल प्रम णे्यच् ही्सठक णी्स्क््वॉड्रन्आसण्
शत्र्ूयच् ांमधे्कोणी्नव्हत .्होती्ती्फक्त्असनसितत ्आसण्भीती्यच् ांची्भयच् नक्िीम रेष .्िववच्िैसनक ांन ्
त्यच् ्िीम रेषेची्ज णीव् होती.् ‘आपण्ती्िीम रेष ्ओल ांडण र्आहोत्की् न ही, ओल ांडली् तर्कश ्
प्रक रे्ओल ांडण र्आहोत’ यच् ्सवच र ांनी्त्यच् ययच् ्मन त्खळबळ्उड ली्होती. 
 

तरीही्कुणी्ह लच ल्करीन .्प्रत्यच्ि्कम ांडर ांन च्क यच््कर यच्चे्ते्ठ ऊक्न ही्अशी्कल्पन ्
ड व्यच् ् ब जूययच् ् प यच्दळ तील्आसण्घोडदळ तील् िैसनक ांनी्करून् घेतली.्कम ांडर ांययच् ्असनसिततेची्
ल गण्िैसनक ांतही्झ ली्होती. 
 

‘त्यच् ांनी्आत ्घ ई्कर यच्ल ्प सहजे.्मुळीच्सवलां ब्ल वत ्क म ्नयेच्.’ रोस्तॉफ्स्वतःशीच्म्हणत्
होत . 
 

‘अजून् वगे नां् सनघ ’ हुकूम् सनन दल .् घोड ् सपट ळत न ् रोस्तॉफल ् पुठ्ठ्ठ्य ययच् ् ब जूने् रूक्
ख ली्बित्अिल्यच् चे्ज णवले.्त्यच् ल ्घोडदोडीययच् ्कल्पनेनेच्उत्ि ह्व टू्ल गल .्त्यच् ल ्िमोर्एक्
एक की् वृि् सदिल .् प्रथम् तो् वृि् त्यच् ययच् ् िमोर् पण् भयच् नक् व टण ऱ्यच् ्आघ डीवर् मध्यच्भ गी् होत .्
आत ्ते्तो्वृि्ट कून्पुढे्गेले्होते.्परांतु्क ही्भयच् नक्घडले्नव्हते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘आत ्शत्र्ू येच्ऊ् दे.्कोणीही्अिू् दे् त्यच् च ्िम च र् घेतो.’ रूक ल ् ट च्म रून् इतर ांन ् म गे्
ट कून् घोड ् भरध व् सपट ळत न ् तो् स्वतःशी् सवच र् करीत् होत .् आघ डीवर् शत्रुिैन्यच्् केव्ह च् सदिू्
ल गले. 
 

व र् करण्यच् ि ठी् रोस्तॉफने् तलव र् उचलली.् रोस्तॉफल ् स्वप्न त् अिल्यच् गत् व टू् ल गले.्
‘कुणी्दैवी्शक्ती्मोठ्य ्वेग ने्आपण ि्नेते्आहे्आसण्तरीही्आपण्ज गययच् ्ज गी्आहोत.’ आपण ि्
जखम् झ ल्यच् चे् आसण्आपल ् घोड ् ठ र् झ ल्यच् चे् त्यच् ल ् कळून् चुकले.् रूकने् पुढययच् ् प यच् वर् उभे्
र हण्यच् ची्धडपड् केली.् पण्तो्ख ली्कोिळल , त्यच् ययच् ् प यच् ख ली् त्यच् ययच् ्म लक चे् प यच्् सचरडले्
गेले.्घोड्य ययच् ्डोक्यच् तून्रक्त्भळ भळ ्व ह त्होते.्रोस्तॉफने्उठण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल , पण्तो्देखील्
ख ली्कोिळल .्आपली्म णिे् कुठे्आहेत, फ्रें च् िैसनक्कुठे्आहेत, त्यच् ल ्क हीही्कळेन .् त्यच् ययच् ्
जवळप ि्कुणीही्नव्हते. 
 

प यच््िोडवनू्तो्उठल , ‘दोन्ही्िैन्यच् ांमधील्अांतर्स्पष्ट्करण र ्मधल ्पट्ट ्कुठां्आहे? कोणत्यच् ्
ब जूल ् आहे’ तो् स्वतःल ् प्रश्न् करीत् होत , त्यच् ल ् उत्तरे् ि पडत् नव्हती.् ‘म झी् मनःक्स्थती् तर्
सबघडलेली्न ही्न ? म णि ची्अशी्क्स्थती्झ ली्की्सतययच् वर्उप यच््क यच्?’ उठत ्उठत ्तो्सवच र्
करीत् होत .् त्यच् च् वळेी्आपल्यच् ् बसधर् झ लेल्यच् ् ह त ल ् क ही् तरी् अन वश्यच्क्लोंबत् र सहले्आहे, 
मनगट्ह त प िून्अलग्झ ले्आहे्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले.्आपल्यच् ्ह त वर्कुठे्रक्त्सदिते्क ्तो्
ब रक ईने्प हू्ल गल .्क ही्म णिे्आपल्यच् ्सदशनेे्ध वत्येच्त न ्प हून्तो्आनांसदत्झ ल .्‘अरे्व !्इथे्
क ही्म णिां्आहेत.्ती्मल ्मदत्करतील.’ 
 

त्यच् ययच् ् म गे् ि रख्यच् ् सदिण ऱ्यच् ् श को् टोप्यच् ् घ तलेल्यच् ् िैसनक ांमध्येच्् एक् रसशयच्न् घोडेस्व र्
होत .्त्यच् चे्ह त्त्यच् ांनी्धरून्ठेवले्होते. 
 

‘आमययच् पैकी्कुण ल ्तरी्त्यच् ांनी्कैद्केलेलां ्अिण र.्मल ्देखील्ते्कैद्करतील्क यच्? ही्
म णिां्आहेत् तरी् कोण? ही् फ्रें च् म णिे् अितील्क यच्?’ रोस्तॉफ्आपल ् तकव ् करीत् होत .् त्यच् च ्
आपल्यच् ्डोळ्यच् ांवर्सवर्श् ि्बित्नव्हत .्पुढून्येच्ण ऱ्यच् ्फ्रें च्िैसनक ांकडे्तो्प हतच्र सहल . 
 

‘कोण्ही्म णिां? कश ि ठी्ध वत हेत? मल ्पकडण्यच् ि ठी्तर्ध वत्नितील? मी्िगळ्यच् ांन ्
सप्रयच्् अिली् तरीही् मल ् म रतील?’ त्यच् ल ् आपल्यच् ् आईची् म यच् ् आठवली,् आपल्यच् ् घरययच् ् इतर्
म णि ांचे्पे्रम्आठवले, समत्र ांचे्पे्रम्आठवले्आसण्त्यच् मुळे्आपल्यच् ल ्ठ र्कर वां्अशी्शत्रचूी्इयछ ्अिणे्
शक्यच््न ही्अिे्व टू्ल गले.् ‘पण्कद सचत् ते्मल ्म रतील.’ क ही्िण्तो्ति च्क यच््कर व्े हे्न्
िुचून्सनिल्उभ ्र सहल . 
 

गरुड ि रखे्न क्अिलेल ्फ्रें च्िैसनक्िवांत्पुढे्होत .्आपल्यच् ्रोख ने्ध वण ऱ्यच् ्म णि ल ्
प हून्रोस्तॉफ्गभवगसळत्झ ल .्त्यच् ने्कमरेचे्सपस्तूल्क ढले, ते्त्यच् ययच् वर्झ डण्यच् ऐवजी्त्यच् ने्त्यच् ययच् ्
सदशनेे्फेकले्आसण्जीव्एकवटून्झुडप कडे्ध व्घेतली. 
 

आपल्यच् ्तरुण, िुखी्जीनव च ्त्यच् ल ्न श्होऊ्द्य यच्च ्नव्हत .्त्यच् ययच् ्िवांग तून्एकच्एक्
भीती् व्यच् पून् र सहली.् खेळत् अित न ् ज्यच् ् चपळ ईने् तो् उडी् म रत् अिे् त्यच् च् चपळ ईने् त्यच् ने्



 

 

अनुक्रमणिका 

कुां पण वरून्उड्य ् म रून् मदै न तून् धूम् ठोकली.् तो् पे्रमळ् िुस्वभ वीच् तरुण् पोरग ्अधूनमधून् म गे्
वळून्प हत्होत . 
 

म गे्वळून्न्प हणे्बरे्अिे् त्यच् ने्मन शी्ठरवले, पण्जेव्ह ्तो् झुडप जवळ् गेल ् तेव्ह ् त्यच् ने्
पुन्ह ् एक्व र्म गे् वळून् प सहले.् रोस्तॉफने्म गे् वळून् प सहले् त्यच् च्वेळी्िवांत् पुढे् ध वत्अिण र ्
म णूि् ध वत् नव्हत ्आसण् म गे् वळून्आपल्यच् ् िहक ऱ्यच् ांन ् क हीतरी् मोठ्य ्आव ज त् ि ांगत् होत .्
रोस्तॉफल ्व टले्आपली्क हीतरी्चूक्होत्अि वी.्मल ्म रण्यच् च ्त्यच् ांच ्उदे्दश्निेल.्एवढ्य ्वळे त्
त्यच् च ्ह त्कोणी्शांभर्पौंड ांचे्ओझे्लटक वनू्ठेवल्यच् गत्जड्झ ल .्त्यच् ल ्आणखी्पुढे्ध वत ्येच्ईन .्
तो्फ्रें च्िैसनक्थ ांबल ्आसण्त्यच् ने्नेम्धरल .्एक म गून्एक्दोन्गोळ्यच् ्िुइांिुइां्करीत्त्यच् ययच् ्जवळून्
गेल्यच् .्उजव्यच् ्ह त ने्ड व ्ह त्तोलीत्तो्झुडप कडे्ध वल .्झुडप मध्येच््रसशयच्न्बरकां द ज्होते. 
 

र न त्अिलेल्यच् ्प यच्दळ ांवर्अकस्म त्हल्ल ्झ ल ्होत , त्यच् मुळे्प यच्दळ ययच् ्िगळ्यच् ्कां पन्यच् ्
गोंधळून्व टेत्तश च्म घ र्घेत्होत्यच् . 
 

‘वढेत हेत!्मधे्घुित हेत!’ ‘आत ्सनभ व्ल गण र्न ही’ ‘िांपलोच्आत .’ ते्ध वत न ्ओरडत्
होते. 
 

प ठीम गे् च लू् अिलेल ् गोळीब र् आसण् आरोळ्यच् ् ऐकू् आल्यच् ् तेव्ह ् कुठे् जनरलल ् कळून्
चुकले-रेसजमेंटवर्भीषण्प्रिांग्गुदरलेल ्आहे.्सकतीतरी्वष्ेकिलीही्चूक्न्करत ्नोकरी्करण ऱ्यच् ्
आपल्यच् ि रख्यच् ्आदशव्असधक ऱ्यच् ल ्िैन्यच् तील्बेसशस्तीि ठी्वसरष्ठ्असधक री्बोल्ल वतील्ह ्सवच र्
त्यच् ययच् ्मन त्आल .्आपण्स्वतःच ्प्र ण्धोक्यच् त्घ लीत्आहोत्यच् चीही्त्यच् ल ्ज णीव्झ ली्न ही. 
 

गोळ्यच् ांययच् ्भसडम र ख ली्अिलेल्यच् ् रेसजमेंटकडे्तो्पोचल ्आसण्िुदैव्म्हणूनच्त्यच् ल ्गोळी्
ल गली्न ही. 
 

फ्रें च ांययच् ्िैन्यच् मधून्जखमी्न्होत ्तो्र न ययच् ्म गययच् ्मदै न त्गेल .्त्यच् ्मैद न तूनच्हुकूम्न्
म नत ्आमचे्िैसनक्पळ्क ढत्होते.्आजवर्िैसनक ांवर्ज्यच् ची्सवलिण्जरब्होती्तो्कम ांडर्आत ्
सजव ययच् ्आक ांत ने्ओरडत्होत , िांत प ने्त्यच् च ्चेहर ्ल लबुांद्झ ल ्होत , ओळखत ्येच्ऊ्नयेच््इतक ्
वडे व कड ्झ ल ्होत , तो्तलव र्परजीत्होत , तरीही्िवव्िैसनक्हुकम ल ्द द्न्देत ्एकमेक ांशी्
बोलत्पळत्िुटले्होते. 
 

िववन श्झ ल्यच् ि रख ् सदित्होत .्पण्त्यच् च्वेळी्मघ प िून्आमययच् ्िैसनक ांवर्च ल्करीत्
येच्ण रे्फ्रें च्िैसनक्क ही्क रण्नित न ्म घ र्घेऊ्ल गले.्र न ययच् ्कडेवरून्म गे्ज ऊ्ल गले.्आसण्
आत ्रसशयच्न्बरकां द ज्र न त्सदिू्ल गले.्हे्िगळे्सटमॉसहनययच् ्सडक्व्हजनचे्िैसनक्होते.्सटमॉसहनने्
सजव वर् उद र् होऊन् आरोळी् म रीत् फ्रें च ांवर् हल्ल ् केल ् होत .् बेफ म् झ लेल्यच् ् द रुड्य प्रम णे् तो्
त्यच् ांययच् ् अांग वर् केवळ् तलव रीसनशी् घुिल .् त्यच् मुळे् फ्रें च् िैसनक ांनी् हत्यच् रे् ट कून् पळ् क ढल .्
सटमॉसहनबरोबर् ध वण ऱ्यच् ् डोलोहॉव्हने्जवळ् सभडून् एक ्फ्रें च् िैसनक ल ् ग रद् केले.् शरण्आलेल्यच् ्
फ्रें च्ऑसफिरल ्म नगुटील ्पकडण र ्डोलोह व्ह्पसहल च्िैसनक्होत .्पळत्िुटलेले्रसशयच्न्िैसनक्
म गे्वळले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ययच् ्अांग त्उांची्सनळ ्कोट्होत .्त्यच् ययच् ्डोक्यच् ल ्पट्टी्ब ांधलेली्होती.्आसण्ख ांद्य ल ्एक्
फ्रें च्क डतुि ची्पेटी्लटकत्होती.्त्यच् ययच् ्ह त त्ऑसफिरची्तलव र्होती. 
 

‘मह र ज, ही् युच्द्ध तील् दोन् सवजयच्सचन्हे’ फ्रें च् िैसनक ची् तलव र् आसण् क डतुि ची् पेटी्
द खवीत् डोलोव्हॉव्ह् म्हण ल .् ‘मी् एक ्ऑसफिरल ् कैद् केले.् मी् कां पनील ् थ ांबवले.् िगळी्कां पनी्
यच् ल ्ि िी्आहे.् कृप ्करून्म झी्आठवण् ठेव .’ डोलोहॉव्ह्थ ांबनू्थ ांबनू् बोलत्होत .्थकल्यच् मुळे्
त्यच् ल ्र्श् ि्घ्यच् यच्ल ्प्रयच् ि्पडत्होते.्त्यच् ने्बडेँज्िोडून्आपल्यच् ्कप ळ वरील्रक्त्द खवीत्म्हटले, 
‘ही्िांसगनीची्जखम्आहे.्तरी्मी्आघ डीवरून्पळ लो्न ही.्हे्लि त्अिू्द्य , मह र ज.’ 
 

टुसशनययच् ् तोफख न्यच् ची् कुण ल च् आठवण् नव्हती.् टुसशनययच् ् रिण ि ठी् अिलेले् िैन्यच््
लढ ईययच् ्मध्यच् ल च्कुण ययच् तरी् हुकम मुळे्म गे्आलेले्होते.्तरीही्तोफख न ्ि रख ्च लूच्होत .्
थोड्य च् वळे त् टुसशनययच् ् िैसनक ांनी् शॉङ््ग्रबेन् खेडे् पेटवनू् ट कले.् व ऱ्यच् मुळे् आग् पिरत् भडकत्
च लली्होती. 
 

फ्रें च ांकडून्एकद ्दोन्गोळे्नांतर्च र्गोळे्येच्ऊन्पडले.्एक ्गोळ्यच् ने्दोन्घोड्य ांन ्लोळवले.्
आसण् एक ् गोळ्यच् ने् एक ् गोलांद ज ययच् ् प यच् ययच् ् चचधड्य ् केल्यच् ् तेव्ह ् कुठे् गोलांद ज ांन ् फ्रें च ांययच् ्
तोफख न्यच् ची्ज णीव्झ ली. 
 

टुसशन्कधी्गोळ ् कुठे् पडेल्यच् च ्अांद ज् घेत्होत .्कधी्तोफ ांची् सदश ् बदलत्होत .्कधी्
मेलेले् न हीतर् जखमी् झ लेले् घोडे् िोडवनू् ब जूल ् करीत् होत ्आसण् तो् ि रख ् ककव श्आव ज त्
ओरडत्होत . 
 

आपण्ठ र्होऊ, सनद न्भयच्ांकर्जखमी्होऊ्ह ् सवच रही्त्यच् ययच् ्मन ल ् सशवल ्न ही.् त्यच् चे्
िवव् गोष्टींवर्अवध न्होते.्उत्कृष्ट्असधक ऱ्यच् ने्कर व्े ते्ि रे् तो्करीत्होत , म त्र् त्यच् ची्मनःक्स्थती्
त प ने्येच्ण ऱ्यच् ्भ्रम ि रखी्चकव ्मद्य ने्येच्ण ऱ्यच् ्कैफ ि रखी्झ ली्होती. 
 

त्यच् ययच् ् स्वतःययच् च् तोफ ् क नठळ्यच् ् बिवण रे् आव ज् करीत् होत्यच् .् शत्रकूडून् येच्ण रे् गोळे्
िुि टत्धडकत्होते.्घ म ने्सभजलेले, दचकण रे्गोलांद ज्तोफ ांजवळ्व वरत्होते.्पलीकडे्शत्रयूयच् ्
ज गेतून् धुर चे् लोळ् उठत् होते.् त्यच् ययच् ् सहशबेी् हे् िगळे् कुठेतरी् कल्पनेत, स्वप्न त् घडत् होते.् त्यच् ्
िगळ्यच् ् दृश्यच् ययच् ् दशवन ने् त्यच् ् वळेी् त्यच् ल ् सवलिण्आनांद् होत् होत .् तोफ ांभोवती् गोळ ् होण रे्फ्रें च्
िैसनक्मुांग्यच् ांि रखे्सदित्होते. 
 

आपली्शक्ती्प्रचांड्आहे.्आपल ् देहही्प्रचांड्आहे्आसण्आपण्दोन्ही्ह त ांनी्फ्रें च् िैन्यच् वर्
तोफ ांचे्गोळे्फेकतो्आहोत्अश ्कल्पनेत्तो्रांगल ्होत .्एवढ्य त्कुणीतरी्अनोळखी्उांच्म णि च ्
आव ज्त्यच् ल ्ऐकू्आल .्‘कॅप्टन्टुसशन, कॅप्टन.’ 
 

दम्न्घेत ्तो्टुसशनल ्ओरडून्ि ांगत्होत , ‘अरे, तुझां्डोकां ् सफरलां ्आहे्क यच्? तुल ्दोनद ्
परतण्यच् च ्हुकूम्सदलेल ्आहे्तरीही...’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्यच् ् टोपीययच् ् डोळ्यच् ांवर् येच्ण ऱ्यच् ् टोक ल ् दोन् बोटे् जुळवीत् तो् म्हण ल , 
‘मी...कुठां...क यच्...’ 
 

स्ट फ्ऑसफिरने्त्यच् ल ्मन तले्िगळे्ऐकवले्न ही.्शत्रकूडून्िुटलेल ्गोळ ्जवळून्गेल्यच् ने्
त्यच् ने्घोड ्तस्ि च्म घ री्वळवल , आसण्सपट ळल . 
 

‘िगळ्यच् ांनी्म गे्कूच्कर .्म गे्कूच्कर .’ तो्दूर्अांतर वरून्ओरडल . 
 

िगळे् िैसनक्हिले.् समसनट भर त्तोच् हुकूम् घेऊन्ॲड्ड्ज्युच्टांट्आल .् तो् सप्रन्ि्आन्दे्र् होत .्
आत ् एक म गून् एक्तोफ ांचे् गोळे् पडू्ल गले्आसण् त्यच् चे् शरीर् भीतीने् शह रून् गेले.्आपण् भ्यच् लो्
आहोत्ह्य ्सवच र िरशी्त्यच् ने्भीतीवर्म त्करण्यच् चे्ठरवले.्‘मी्अि ्घ बरण र्न ही.’ तो्ज णूनबुजून्
घोड्य वरून् ख ली् उतरल ् आसण् तोफ ांजवळ् र सहल .् हुकूम् सदल्यच् नांतर् तो् तोफख न ् िोडून् गेल ्
न ही. 
 

‘मघ ् आलेल ् ऑसफिर् सजतक्यच् ् वगे ने् आल ् त्यच् हून् ज स्त् वेग ने् पळ ल .् तुमययच् ि रख ्
थ ांबल ्न ही.’ एक्गोलांद ज्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्म्हण ल . 
 

दोन्तोफ ांची्क ही्मोडतोड्झ ली्नव्हती.्त्यच् ्त्यच् ांनी्प्लॅटफॉमववर्चढवल्यच् ्आसण्टेकडीवरून्
ख ली् नेण्यच् ची् व्यच्वस्थ ् केली.् तेव्ह ् कुठे् सप्रन्ि्आन्दे्रने् टुसशनकडे्ज ऊन् सनरोप ि ठी्ह त्पुढे् केल .्
‘पुन्ह ्भेटू.’ टुसशनने्मोठ्य ्पे्रम ने्त्यच् च ्सनरोप्घेतल .्त्यच् ्वळेी्किल्यच् तरी्अज्ञ त्क रण ांमुळे्टुसशनचे्
डोळे्भरून्आले्होते. 
 

व र ्पडल ्होत .्रण ांगण वर्क ळे्व दळी्ढग्ओथांबले्होते.् ते् सिसतज शी् सवरळ्झ ले् होते्
आसण्त्यच् तच्द रूगोळ्यच् ांययच् ्धुर चे्ढग्समिळत्होते.्अांध र्पडल ्होत .्तोफ ांचे्आव ज्जवळ्जवळ्
थांड वले्होते, परांतु्सपछ डील ्आसण्उजव्यच् ्ब जूल ्गोळ्यच् ांच ्भडीम र्अगदी्जवळून्आसण्व रांव र्ऐकू्
येच्त्होत . 
 

टुसशनने् तोफ ् म ऱ्यच् ययच् ् टप्प्यच् तून् ब हेर् आणल्यच् .् त्यच् ् घेऊन् दरीत् उतरत् अित न ् त्यच् ल ्
असधक री्भेटले.्त्यच् मध्येच््स्ट फ्ऑसफिर्होत ्आसण्ज्यच् ल ्दोनद ्टुसशनययच् ्तोफख न्यच् कडे्प ठवले्
होते् पण्जो् एकद ही् सतथे्भीतीमुळे् सफरकल ्नव्हत ्तो् झेर ्कॉफदेखील्होत .् त्यच् ल ् हुकूम् देण्यच् त्
त्यच् ने्किे्आसण्कुठे्ज वे् हे्ि ांगण्यच् त, त्यच् ययच् वर्टीक ्करण्यच् त्त्यच् ांची्आप पि त्स्पधाच्ल गली.्
जखमी्िैसनक ांन ्सतथेच्िोडून्येच्ण्यच् च ्हुकूम्होत .्तरीही्सकत्येच्कजण्रखडत्रखडत्िैन्यच् म गून्येच्त्
होते.्आसण्तोफख न्यच् ययच् ् ग डीवर्आपण ि् घेण्यच् ि ठी् सवनवीत्होते.्लढ ई् िुरू्होत न ् टुसशनययच् ्
र हुटीतून् पळत् िुटलेल्यच् ् स्वतःवरच् खूष् अिण ऱ्यच् ् प यच्दळ ययच् ् ऑसफिरययच् ् पोट त् गोळी् घुिली्
होती.् त्यच् ल ् भेटव्येच्वन ् तोफेययच् ् ग डीवर् ठेवण्यच् त्आले.् टेकडीययच् ् प यच्र्थयच् शी् घोडदळ तील् प ांढर ्
फटक्पडलेल ्इन्ि इन्आपल ्एक्ह त्दुिऱ्यच् ्ह त त्धरून्उभ ्होत . 
 

कुणी्आपले्ऐकेल्यच् ची्त्यच् ल ्ख त्री्नव्हती्तरीही्केसवलव ण्यच् ्स्वर त्तो् सवनवणी्करीतच्
होत .्‘कृप ्कर ्आसण्त्यच् ांन ्मल ्ग डीत्घ्यच् यच्ल ्ि ांग .’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘घ्यच् ् त्यच् ल , त्यच् ययच् ् अांग ख ली् कोट् अांथरून् ठेव .’ टुसशनने् आपल्यच् ् आवडत्यच् ् िैसनक ल ्
ि ांसगतले.्‘आपल ्जखमी्असधक री्कुठे?’ 
 

‘मरण्प वल्यच् मुळे्ग डीत् ठेवलां ्न ही.’ कुणीतरी्उत्तरले.् ‘त्यच् ल ्चढ यच्ल ्मदत्कर .् समत्र , 
बिून्घे.्ॲन्टोनॉफ्सतथे्कोट्अांथर.’ 
 

अांथरलेल्यच् ्कोट वर्रक्त्होते.्रोस्तॉफची्सवज र्आसण्त्यच् चे्ह त्रक्त ने्म खले्होते. 
 

‘अरे्तुल ्कुठां्झ ली्आहे्जखम?’ तोफेवर्बिलेल्यच् ्रोस्तॉफजवळ्ज ऊन्टुसशनने्सवच रले. 
 

‘ह त्मुरगळल ्आहे.्ठणकतो्आहे.’ 
 

‘मग्तुझ्यच् ्शरीर वर्तर्रक्त्आहे.’ 
 

‘मघ ययच् ्ऑसफिरययच् ्रक्त चे्ड ग्आहेत.’ आपल्यच् ्कोट ययच् ्ब हीने्रक्त्पुित ्पुित ्सतथल ्
गोलांद ज्म्हण ल .्जणू्तोफ्घ ण्झ ली्म्हणून्तो्िम ्व्यच्क्त्करीत्होत . 
 

खेड्य तील्घर त्दब ् धरून्बिलेल्यच् ् िैसनक ांनी् त्यच् ल ्उत्तर् सदले.्िगळेजण्ब हेर् पडले, 
परांतु्टुसशनययच् ्तोफ ्ह लवत ्येच्ईन त.्टुसशन्त्यच् चे्गोलांद ज्आसण्एन्ि इन्एकमेक ांकडे्प हू्ल गले.्
नसशब त्क यच््व ढून्ठेवलां ्आहे्ते्कोण िच्कळत्नव्हते.्दोन्ही्ब जूांच ्गोळीब र्कमी्होऊ्ल गल . 
 

फ्रें च्िैन्यच् ल ्अखेरीि्सपट ळून्ल वण्यच् त्आले्होते.्पुन्ह ्गडद्अांध र तून्टुसशनययच् ्तोफ ्पुढे्
ज ऊ्ल गल्यच् .्भोवत ली्प यच्दळ चे्िैसनक्हळू्आव ज त्बोलत्च लत्होते.्त्यच् ांन ्घोड्य ांययच् ्ट प ांच ्
आव ज्आसण्च क ांच ्खडखड ट्ि थ्करीत्होत .् र त्रीययच् ्क ळोख त्िगळ्यच् ्कोल हल त्जखमी्
िैसनक ांचे्आतव्आक्रां दन्असधक्स्पष्टपणे्ऐकू्येच्त्होते. 
 

लव जम्यच् िह्आलेल्यच् ्कुण्यच् ्प ांढऱ्यच् ्घोड्य वरील्स्व र ने्ज त ्ज त ्म्हटले्होते.्थ ांबण्यच् च ्
हुकूम्आल ्आहे्अशी्िगळीकडे्अफव ्पिरली.्िगळेजण्सतथे्त्यच् ्सचखल ययच् ्रस्त्यच् त्थ ांबले. 
 

शकेोट्य ्पेटवल्यच् ्गेल्यच् .्लोक्मोठ्य ने्बोलू्ल गले.्कॅप्टन्टुसशनने्तोफख न्यच् ययच् ्म णि ांन ्
िूचन ् सदल्यच् .् एन्ि ईनि ठी्अँब्युच्लन्ि् चकव ्डॉक्टर्आणण्यच् ि ठी्क ही् िैसनक ांन ् प ठसवले.्मग्तो्
रस्त्यच् ययच् ् कडेल ् िैसनक ांनी् पेटवलेल्यच् ् शकेोटीजवळ् बिल .् रोस्तॉफ् देखील् कि बि ् शकेोटीकडे्
आल .्श रीसरक्वदेन , िदी्आसण्दमट्हव ्यच् मुळे्त्यच् ल ्त प्भरून्त्यच् चे्िगळे्शरीर्थरथरत्होते.्
ह त ययच् ् तीव्र् वदेन ांमुळे् त्यच् ल ् झोपत ् येच्त् नव्हते.् ह त् ि रख ् ठणकत् होत .् कुठेही् आर म् व टत्
नव्हत .्तो्आपले्डोळे्झ कून्घेई.्मग्डोळे्उघडले्की्त्यच् ल ्सदपवनू्ट कण री्ल लल ल्आग्सदिे.्
मग् तो् जवळ् बिलेल्यच् ् तुकांप्रम णे् कृश् शरीर ययच् ् टुसशनकडे् प हू् ल गे.् त्यच् ययच् वर् टुसशनचे् डोळे्
सखळलेले्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प यच्दळ चे्िैसनक्येच्-ज ्करत्होते.्बोलत्होते.्आसण्त्यच् ांययच् ्भोवत लीच्कुठेतरी्मुक्क म्करीत्
होते.्त्यच् ांचे्बोलणे्आसण्त्यच् ांची्प वले्ऐकू्येच्त्होती.्त्यच् ांचे्आव ज, त्यच् ांचे्पदरव, सचखल तून्ज ण ऱ्यच् ्
घोड्य ांययच् ् ट प , जळण ऱ्यच् ्ल कड च ् होण र ्आव ज—जवळप िचे्आसण् दूरचे् िगळे्आव ज्कमी्
ज स्त्होत्र हण र ्कोल हल्बनले्होते. 
 

प यच्दळ तील्एक् िैसनक्शकेोटीकडे्आल .्ट च ांवर्बिून् त्यच् ने् सवस्तव वर्ह त्धरले्आसण्
टुसशनकडे् प्रश्न थवक् मुदे्रने् प ह त् तो् म्हण ल , ‘तुमची्क ही् हरकत् न ही् न , मह र ज? म झी्आसण्
म झ्यच् ्कां पनीची्चुक मूक्झ ली्आहे.्मल ्स्वतःल च्मी्कुठां्आहे्ते्ठ ऊक्न ही.’ 
 

चेहऱ्यच् वर् बँडेज् अिलेल ् प यच्दळ च ् असधक री् िैसनक ल ् बरोबर् घेऊन् शकेोटीकडे्आल .्
पुरवठ ् नेण री्ग डी्पलीकडे्ज वी् म्हणून् त्यच् ने् टुसशनल ्तोफ्थोडी्ह लवनू्ब जूल ् नेण्यच् ची् सवनांती्
केली.्त्यच् ्असधक ऱ्यच् ांनांतर्दोन्िैसनक्बुट ि ठी्सहिक सहिकी्करू्ल गले.्मग्एक्प ांढर फटफटीत्
पडलेल ्कृश्िैसनक्आल .्त्यच् ययच् ्म नेल ्रक्त चे्ड ग्पडलेल ्कपड ्गुांड ळलेल ्होत .्त्यच् ने्प णी्
म सगतले.्मग्एक्िैसनक्प यच्दळ ि ठी्सनख रे्म ग यच्ल ्आल . 
 

‘प यच्दळ ि ठी्थोड ् सवस्तव्द्य ्बरां.् तुम्ही् सवस्तव्कजाऊ्सदल ्म्हणून्तुमचे्आभ र.्कधीतरी्
िव्यच् ज्सवस्तव्परत्करू.’ उजळण रे्सनख रे्घेऊन्तो्अांध र त्सदिेन ि ्झ ल .्‘मुक ट्य ने्चल ्बघू.’ 
मग्ते्चौघेही्ओझे्बरोबर्घेऊन्अांध र त्सदिेन िे्झ ले. 
 

‘फ र्वदेन ्होत हेत्क यच्?’ टुसशनने्हळू्आव ज त्रोस्तॉफल ्सवच रले. 
 

‘होयच्.’ 
 

‘आपल्यच् ल ् जनरलि हेब ांनी् बोल वलां ् आहे, ते् जवळययच् च् झोपडीत् आहेत.’ गोलांद ज ने्
टुसशनजवळ्येच्ऊन्सनरोप्सदल . 
 

‘ह ्आलोच.’ टुसशन्उठल .्कोट ची्बटणे्ल वीत्आसण्िरळ्त ठ्होत्तो्शकेोटीप िून् दूर्
झ ल . 
 

वीि् वष्े सनष्ट्कलांक् िेव ्करण ऱ्यच् ्जनरलल ् एक् ग्ल ि् व्होडक ्आसण् जेवणही्चढले् होते.्
र जमुद्र ् अिलेली् अांगठी् घ तलेल ् स्ट फ्ऑसफिर् सतथे् होत .् झेर ्कॉफ्िवांकडे् अस्वस्थपणे् प हत्
होत .् सप्रन्ि्आन्दे्रने्आपले् सफक्कट्ओठ्घट्ट् समटले् होते्आसण् त्यच् चे् डोळे् अस्वस्थपणे् चमकत् होते.्
झोपडीययच् ्कोपऱ्यच् त्हस्तगत्करून्आणलेल ्फ्रें च ांच ्ध्वज्ठेवलेल ्होत . 
 

सप्रन्ि् बॅगे्रशनने् कम ांचडग्ऑसफिर चे् आभ र् म नले.् त्यच् ांन ् लढ ईचे् तपशील् सवच रले, ह नी्
सकती्झ ली्यच् ची्चौकशी्केली.्ज्यच् ययच् ्रेसजमेंटची्तप िणी्ब्रॉनॉ्इथे्झ ली्होती, त्यच् ्जनरलने्सप्रन्ि्
बगेॅ्रशनल ्आपण् क यच्् केले् हे् ि ांसगतले.् चकमकील ् िुरुव त् होत च् र न प िून् तो् दूर् गेल ्आसण्
िरपण् गोळ ् करण ऱ्यच् ांन ् त्यच् ने् एकत्र् केले.् फ्रें च ांन ् जवळून् ज ऊ् सदले् आसण् मग् त्यच् ययच् ् दोन्ही्
बट सलअननी्ब यच्ोनेटनी्हल्ल ्करून्फ्रें च्िैसनक ांन ्सपट ळून्ल वले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मह र ज, पसहली् बट सलअन्गोंधळून् गेलेली् प सहली्आसण्मी् रस्त्यच् वर्उभ ् र सहलो.्आसण्
ठरवले, त्यच् ांन ्येच्थून्ज ऊ्द्य यच्चे्आसण्मग्गोळ्यच् ्झ ड यच्ययच् .्आसण्मी्तिेच्केले.’ 
 

अिे्करण्यच् ची्जनरलल ्इतकी्इयछ ्होती, अिे्घडले्न ही्म्हणून्त्यच् ल ्इतके्व ईट्व टत्
होते्की, त्यच् ल ्आत ्तिे्घडलेच्होते्अिे्व टू्ल गले.्खरोखरच्अिे्घडले्नव्हते्क यच्? क यच््घडले्
आसण्क यच््घडले्न ही्हे्गोंधळ मुळे्कोण ल च्िमजण र्नव्हते. 
 

‘मह र ज, मी्इथां्प वलोगॅ्रडययच् ्घोडदळ नां्केलेल ्हल्ल ्प सहल .’ भोवत ली्अस्वस्थपणे्प हत्
झेर ्कॉफने् तोंड् घ तले.् खरे् तर् त्यच् ने् सदविभर् घोडदळ् प सहले् नव्हते; त्यच् ने् प यच्दळ ययच् ्
असधक ऱ्यच् ांकडून्घोडदळ बद्दल्नुिते्ऐकले्होते.्‘त्यच् ांनी्प यच्दळ ययच् ्दोन्तुकड्य ्पळवनू्ल वल्यच् .’ 
 

झेर ्कॉफ् बोलू् ल गल ् तेव्ह ् तो् नेहमीप्रम णे् क हीतरी् सवनोद् करील् यच् ् अपेिेने् सकत्येच्क्
असधक ऱ्यच् ांययच् ् चेहऱ्यच् वर् क्स्मत् उमटले.् आपल्यच् ् िैन्यच् ययच् ् सवजयच् बद्दल् तो् बोलतो् आहे् हे् सदित च्
िवांनी्मुद्र ्गांभीर्केल्यच् .्तो्बोलत्होत ्ते्खोटे्होते, त्यच् ल ्कश च ही्आध र्नव्हत , हे्िवांन ्ठ ऊक्
होते. 
 

सप्रन्ि्बगेॅ्रशन्वृद्ध्कनवलकडे्वळून्म्हण ल , ‘दोस्तहो, मी्तुम्ह ां्िवांचे्आभ र्म नतो.्प यच्दळ, 
घोडदळ, तोफख न –िवांनीच् शौयच्व् ग जवलां ् आहे.् दोन् तोफ ् मध्यच्भ गीच् ट कून् आलो् यच् च ् अथव्
क यच्?’ कोण ल ्तरी्एक ल ्शोधत्त्यच् ने् सवच रले.्मग्स्ट फ्ऑसफिरल ्उदे्दशून्तो्म्हण ल , ‘मल ्
व टतां, मी्तुम्ह ल ्प ठवलां ्होतां.’ 
 

‘एक्अगोदरच्सनक मी्झ ली्होती.्दुिरीबद्दल्मल ्ि ांगत ्येच्ण र्न ही.्िूचन ्देत्ि र ्वेळ्
मी्सतथां्होतो.्मी्सतथून्सनघ लो्न ही्तोच...शत्रचू ्भसडम र्जोर त्झ ल ्होत ्हेही्खोटां्न ही.’ मोठ्य ्
नम्रपणे्तो्बोलल . 
 

कुणीतरी्म सहती्पुरवली–टुसशन्जवळच्खेड्य त्येच्ऊन्पोचल ्आहे, आसण्त्यच् ल ्बोलवण्यच् त्
आले्आहे. 
 

‘तुम्ही्िुद्ध ्गेल ्होत ्न ?’ सप्रन्ि्आन्दे्रल ्उदे्दशून्सप्रन्ि्बगेॅ्रशन्म्हण ल . 
 

‘होयच्.्खरां् म्हणजे्आम्ह ् दोघ ांचेही् घोडे् जवळजवळ् एक च् वेळी् सतथे् गेले.’ सप्रन्ि्आन्दे्रकडे्
प ह त्आजववी्ह स्यच््करीत्स्ट फ्ऑसफिर्म्हण ल . 
 

‘तुम्ह ल ्प सहल्यच् चां्मल ्आठवत्न ही.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्थांडपण ने्आसण्तुटकपणे्म्हण ल .्तेव्ह ्
िगळे्श ांत्झ ले. 
 

कप ळ ल ्आठ्य ्घ लीत्बॅगे्रशनने्टुसशनल ्सवच रले.्‘एक्तोफ्ट कून्तुम्ही्किे्आल त?’ 
 

‘मह र ज, खरां्म्हणजे...म झ्यच् कडे्म णिां्नव्हती,’ टुसशन्म्हण ल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘तुमययच् ्िांरिण ल ्ठेवलेल्यच् ्बट सलअनमधून्तुम्ह ल ्म णिे्घेत ्आली्अिती.’ 
 

सतथे् बट सलअन् नव्हत्यच् ् ही् वस्तुक्स्थती् होती.् पण् टुसशन् हे् क रण् ि ांगू् शकल ् न ही.् अिे्
केल्यच् ने्दुिर ्असधक री्गोत्यच् त्येच्ईल्अशी्त्यच् ल ्ध स्ती्पडली्म्हणून्तो्क ही्न्बोलत ्बगेॅ्रशनययच् ्
तोंड कडे्प हत्र सहल . 
 

मग्एक एकी्सप्रन्ि्आन्दे्र्बोलू्ल गल , ‘मह र ज, तुम्ही्मल ्टुसशनययच् ्तोफख न्यच् कडे्प ठवलां ्
होतां.्मी् सतथां् गेलो् तेव्ह ्मल ् सनम्म्यच् हून्असधक्म णिां्आसण्घोडे्मरण्प वलेले् सदिले; दोन्तोफ ्
सनक मी्झ ल्यच् ्होत्यच् ्आसण्िांरिण्कर यच्ल ्जवळप ि्फौज ्नव्हत्यच् .’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्भ वनेल ्आवर्घ लीत्बोलू्ल गल ्तेव्ह ्बगेॅ्रशन्आसण्टुसशन्ि रख्यच् च्उत्िुकतेने्
त्यच् ययच् कडे्प हू्ल गले.् सप्रन्ि्बगेॅ्रशनने्टुसशनकडे्प सहले.् सप्रन्ि्आन्दे्रने्ऐनवळेी्आपले्मत्सदले्होते्
त्यच् वर् असवर्श् ि् व्यच्क्त् कर यच्ल ् तो् न खूष् होत .् पण् त्यच् वर् पूणवपणे् सवर्श् ि् ठेवणेही् त्यच् ल ् शक्यच््
नव्हते.्त्यच् ने्टुसशनल ्ज यच्ल ्ि ांसगतले.्टुसशनययच् ्म गोम ग्सप्रन्ि्आन्दे्रही्ब हेर्पडल . 
 

‘समत्र , तुझ ्अत्यच्ांत्आभ री्आहे.’ टुसशन्म्हण ल .्सप्रन्ि्आन्दे्रने्टुसशनकडे्प सहले.्आसण्क ही्
न्बोलत ्तो्च लू्ल गल .्त्यच् चे्मन्सवषण्ण्झ ले, उसद्वग्न्झ ले.्क हीतरी् सवसचत्र्घडले्होते.्त्यच् ने्
आश ्केली्होती्त्यच् हून्सकती्सवपरीत्वेगळे्घडले्होते. 
 

‘कोण्म णिे्आहेत्ही? इथे्क ्जमली्आहेत? क यच््हव्ेआहे्त्यच् ांन ? कधी्िांपण र्आहे्ि रे?’ 
िमोरून् वगे ने् िरकण ऱ्यच् ् छ यच् कृती् प हत् रोस्तॉफ्् सवच र् करीत् होत .् ह त ची् वदेन ् अिह्य् होत्
होती.्त्यच् ल ्जोर ची्झोप्येच्त्होती्आसण्डोळ्यच् ांिमोरून्गडद्ल ल्वतुवळे्गरगरत्होती.्सनरसनर ळ्यच् ्
आव ज ांची्आसण्चेहऱ्यच् ांची्ज णीव, एक कीपण चे्दुःख्ही्त्यच् ययच् ्वदेनेत्समिळत्होती.्जखमी्झ लेले्
आसण्न्झ लेले्िगळे्िैसनक्त्यच् ल ्सचरडीत्होते, त्यच् ययच् वर्पडत्होते, त्यच् ययच् ्सशर ्सपरग ळून्ट कत्
होते, त्यच् ययच् ्ठणकण ऱ्यच् ्ह त ख ांद्य चे्म ि्ज ळीत्पोळीत्होते.्त्यच् ांययच् प िून्िुटण्यच् ि ठी्त्यच् ने्डोळे्
समटले. 
 

िण् दोन् िण् त्यच् च ् डोळ ् ल गल ् अिेल, तेवढ्य ् अल्पक ळ त् त्यच् ययच् ् स्वप्न त् अनांत् गोष्टी्
येच्ऊन् गेल्यच् .् त्यच् ने् स्वप्न त्आईल ्प सहले, सतच ्गोर प न्ह तही् त्यच् ल ् सदिल .्िोन्यच् चे् कृश्ख ांदे्
त्यच् ने् प सहले.् नत श चे् डोळे् आसण् हिणेही् त्यच् ल ् सदिले.् डेसनिॉव्हच ्आव ज् ऐकू्आल , त्यच् ययच् ्
समश्यच् ्सदिल्यच् .्टेल्यच् सनन्आसण्बॉग्डॅसनचबरोबर्घडलेले्प्रिांग्सदिले.्आसण्मग्ककव श्आव ज मधे्ते्
ि रे्किेतरी् समिळून्गेले.् ते्प्रिांग्आसण्इथल ्िैसनक्त्यच् ल ्इतक्यच् ् सनदवयच्पणे्ओढू्ल गले, सचरडू्
ल गले, त्यच् च ्ह त्एक च्सदशनेे्सपरग ळू्ल गले.्त्यच् ल ्भयच्ांकर्वेदन ्होऊ्ल गल्यच् .्त्यच् ांययच् प िून्दूर्
होण्यच् ची्तो्धडपड्करीत्होत ् पण् ते् त्यच् च ्ख ांद ्िणभरही्िोडीत्नव्हते.् त्यच् ांनी्ख ांद ्ओढण्यच् चे्
थ ांबवले्तर्तो्ठणकण र्न ही, बर ्होईल; अिे्त्यच् ल ्व टले.्पण्त्यच् ांययच् प िून्िुटक ्कशी्ती्होत्
नव्हती. 
 

‘म झी्कोण ल च्पवा्न ही, मल ्मदत्करण र ्कोणी्न ही.्म झ्यच् ि ठी्दुःखीकष्टी्होईल्अि ्
कुणी्न ही.’ नकळतच्तो्कण्हू्ल गल . 
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‘वदेन ् होत हेत्क ?’ आपल ्िदर ् सवस्तव वर्झटकीत्िमोरययच् ् िैसनक ने् सवच रले.्आसण्
उत्तर ची्व ट्न्प हत ्तो्पुढे्म्हण ल , ‘आज्सकतीतरी्खल ि्झ ले.्फ र्भयच्ांकर!’ 
 

रोस्तॉफल ्त्यच् चे्बोलणे्ऐकू्आले्नि व.े्सवस्तव वर्गरगरत्पडण ऱ्यच् ्सहमतुष र ांकडे्प हत न ्
त्यच् ल ्एकेक्गोष्ट्आठव्ूल गली.्रसशयच् तील्सहव ळ्यच् त्भरपूर्प्रक सशत्केलेले, उबद र्ठेवण रे्आपले्
घर; हव हव ि ्व टण र ्लोकरीच ्उबद र्झग , वगे ने्पळण री्घिरग डी, त्यच् ची्धडध कट्प्रकृती, 
घरययच् ्मांडळींची्म यच् . 
 

आपण्कश ि ठी् यच् ् सठक णी्आलो् हे् त्यच् ल ्कळेन .् दुिऱ्यच् ् सदवशी्फ्रें च् िैन्यच् ने् पुन्ह ् हल्ल ्
चढवल ्न ही.्बगेॅ्रशनचे्उरलेिुरले्िैन्यच््कुटूझॉफययच् ्िैन्यच् ल ्ज ऊन्समळ ले. 
 

∎∎ 
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भाग णतसरा 
 

१८०५ 
 

सप्रन्ि् व्हॅसिली् ह ् क ही्आयुच्ष्ट्यच् ची् व्यच्वक्स्थत्आखणी् करून् भसवष्ट्यच्क ळ च ् सवच र् करण र ्
म णूि् नव्हत .् स्वतःययच् ् फ यच्द्य ि ठी् दुिऱ्यच् चे् नुकि न् करण्यच् च ् सवच र् कधी् सप्रन्ि् व्हॅसिलीययच् ्
मन तही्येच्त्निे.्तो्जग त्यच्शस्वी्झ लेल ्व्यच्वह री्मनुष्ट्यच््होत , तिे्व गण्यच् ची्त्यच् ल ्िवयच््झ ली्
होती.् पसरक्स्थतीमुळे्आसण् भेटलेल्यच् ् म णि ांमुळे् त्यच् ययच् ् डोक्यच् त् िदैव् अनेक् यच्ोजन ्आसण्आड खे्
घोळत्अित.्दह -ब र ्यच्ोजन ांची् म सलक च् त्यच् ययच् ्डोक्यच् त् एक च्वळेी्अिे.्क ही् नुित ्आक र्
घेऊ्ल गत, क ही्फलदू्रप्होऊ्ल गत्तर्क ही् फुकट्ज त.्अमक ्मनुष्ट्यच््िते्तवर्आहे् त्यच् ची्मैत्री्
िांप दून् मदत् समळवली् प सहजे् अिे् त्यच् ने् म्हटले् न ही् सकव ् पीएर् श्रीमांत्आहे, म झ्यच् ् मुलीशी्लग्न्
करण्यच् ि ठी् त्यच् चे् मन् वळवले् प सहजे् आसण् मल ् हव्े अिलेले् च ळीि् हज र् रूबल् त्यच् ययच् कडून्
समळसवले्प सहजेत्अिेही्कधी्त्यच् ने्म्हटले्न ही. 
 

पीएर्आयच्त च्मॉस्कोल ्आलेल ्होत .्सप्रन्ि्व्हॅसिलीने्त्यच् ययच् ्सदमतील ्र ह व्ेअिे्ठरसवले.्
व्हॅसिलील ् जे्स्थ न् समळ ले् ते्र ज्यच् ययच् ्कौक्न्िलरययच् ्स्थ न हून्ख िच्कमी्म न चे्नव्हते.्पीएरने्
आपल्यच् बरोबर् पीटझवबगवपयंच्त् प्रव ि् कर व ् आसण्आपल्यच् ् घरी् मुक्क म् कर व ् अि ् सप्रन्ि् व्हॅसिलीने्
आग्रह्केल .्आपल्यच् ्मुलीचे्लग्न्पीएरशी्व्ह व्ेयच् ि ठी्व्हॅसिलीने्हरतऱ्हेने्प्रयच्त्न्केले.्त्यच् म गे्तशी्
क ही्यच्ोजन ्नव्हती.्तरीही्आपण्करतो्ते्यच्ोग्यच््आहे्अशी्त्यच् ची्ठ म्श्रद्ध ्होती. 
 

पीएर्अनपेसितरीत्यच् ्श्रीमांत्झ ल ्होत , तो्आत ्क उांट् बेझुहॉव्ह्झ ल ्होत .् त्यच् चे्एक की्
बेसफकीर्जीवन्िांपले्होते.्झोपण्यच् च ्वेळ्िोडल ्तर्इतर्वेळी्त्यच् ययच् भोवती्ि रखी्म णिे्अित, 
तो् किल्यच् ् न ् किल्यच् ् क म त् मग्न् अिे.् त्यच् ल ्आत ् क गदपत्र ांवर् िह्य ् कर व्यच् ् ल गत, सनसित्
कश ि ठी्कोण्ज णे्पण्त्यच् ल ्कोटवकचेऱ्यच् ांत्हजर्व्ह व्ेल गे, आपल्यच् ्प्रमुख्व्यच्वस्थ पक कडे्चौकशी्
कर वी्ल गे, मॉस्कोजवळील् इस्टेटील ् भेट्द्य वी्ल गे.् पूवी् ज्यच् ांनी्कधी् त्यच् ययच् ्अक्स्तत्व ची् दखल्
घेतली्नव्हती्अिे्अनेक्लोक्भेटील ्येच्त्आसण्त्यच् ांन ्अपम सनत्व टू्नयेच््म्हणून्तो्त्यच् ांययच् ्भेटीग ठी्
घेई. 
 

व्यच् प रधांद्य तील् म णिे, न तेव ईक, पसरसचत–िगळ्यच् ् प्रक रची् म णिे् ह्य ् तरुण् व रि शी्
मतै्रीने्व गत, िगळ्यच् ांचे्त्यच् ययच् बद्दल्च ांगले्मत्होते.्पीएरययच् ्िद््गुण ांची्िवांन ्सनसित्ख त्री्पटलेली्
होती.्त्यच् ययच् ्क न ांवर्नेहमी्स्तुसतव चक्शब्द्पडू्ल गत, ‘तुमययच् ि रख ्दयच् ळू्कुणीच्निेल...तुमचां्
मन्असतशयच््िरळ्आहे...तुमचां्अांतःकरण्इतकां ्सनष्ट्प प्आहे...अमक तमक ्तुमययच् ि रख ्हुष र्अित ्
तर...’ हे् ि रे् ऐकून् च ांगुलपण ्आसण् बुसद्धमत्त ् हे् दोन् अलौसकक् गुण्आपल्यच् ् सठक णी्आहेत् अिे्
त्यच् ल ्खरोखरच्व टू्ल गले. 
 

पूवी् जे् दे्वष ने् व गत, उघड्उघड्शत्रुत्व ने् व गत् ते्िगळे्आत ् त्यच् ययच् शी्आपुलकीने्आसण्
पे्रम ने्व गू्ल गले.्आत पयंच्त्आकि ने्व गण री, ब हुलीि रखे्केि्िोडण री्थोरली्सप्रन्िेि्पे्रतयच् त्र ्
आटोपल्यच् नांतर्पीएरययच् ्खोलीत्गेली.्नजर्वर्न्करत ्शरमेने्ल ल्होत्ती्म्हण ली, ‘आपल्यच् मध्येच््
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गैरिमज् सनमाण्झ ले् त्यच् चे् मल ्फ र् व ईट्व टते.’ हे्घर्मल ्अत्यच्ांत् सप्रयच््आहे, ह्य ्घर ि ठी् मी्
सकतीतरी्त्यच् ग्केल ्आहे, म झ्यच् वर्मोठ ्आघ त्झ ल ्आहे.्मल ्क ही्आठवडे्यच् ्घर त्र हण्यच् ची्
परव नगी्द्य .्खरां्तर्ही्म गणी्करण्यच् च ही्मल ्हक्क्न ही.’ सतल ्आपले्मन्आवरत ्आले्न ही, ती्
रडू् ल गली् तेव्ह ् पीएर् हेल वनू् गेल .् सतच ् ह त्आपल्यच् ् ह त त् घेऊन् त्यच् ने् सतची् िम ् म सगतली.्
आपण्कश ि ठी्सतची्िम ्म सगतली्हे्त्यच् ल ्ि ांगत ्आले्निते.्त्यच् ्सदवि प िून्सप्रन्िेि्पीएरि ठी्
पट्ट्ट्य पट्ट्ट्य च ्एक्स्वटेर्सवणू्ल गली.्पीएरबद्दलची्सतची्अढी्पूणवपणे्न हीशी्झ ली्होती. 
 

‘म झ्यच् ि ठी् एवढां् कर, सतनां् मृत ि ठी् खूप् िोिलां ् होतां.’ सप्रन्िेिच ् फ यच्द ् व्ह व ् म्हणून्
क गदपत्र्तयच् र्करून्व्हॅसिलीने्ते्पीएरिमोर्िहीि ठी्धरत न ्म्हटले.्तीि्हज र ांच ्तुकड ्गरीब्
सप्रन्िेिययच् ्तोंड वर् फेकल ् म्हणजे्पोटवफोसलओययच् ्िांबांध त्आपल ्क ही्भ ग्आहे्अिे्ती्बोलण र्
न ही् अिे् सप्रन्ि् व्हॅसिलील ् व टले.् पीएरने् क गदपत्र वर् िही् केली.् तेव्ह प िून् तर् थोरली् सप्रन्िेि्
पीएरबद्दल्असधक्आस्थ ्द खव्ूल गली. 
 

ह्य ् प्र रांभीययच् ् सदवि त्कोणी् नव्हे् तो् सप्रन्ि् व्हॅसिलीच् पीएरययच् ् िवव् व्यच्वह र त्लि् घ लीत्
होत .् पीएरवरही्त ब ्च लवीत्होत .्क उन्ट्बेझुहॉव्हययच् ् मृत्यच्यूयच् ्वळेी् सप्रन्ि् व्हॅसिलीने्पीएरवरील्
आपली्पकड्घट्ट्केली.्आपल्यच् वर्क म चे्फ र्ओझे्पडते्आहे, आपण्कां ट ळून्थकून्गेलो्आहोत्
तरीही्िह नुभतूीपोटी्आपण्आपल्यच् ्समत्र ययच् ्अिह यच््मुल ल ्िोडू्शकत्न ही, तो्गडगांज्इस्टेटीच ्
व रि्अिल्यच् ने् त्यच् ल ्कोणी् बदम श ांनी्फिव्ू नयेच्् यच् ची्आपण ि्क ळजी् घ्यच् वी्ल गत्आहे, अिे्
लोक ांन ्व ट व्ेअश ्तऱ्हेने्व्हॅसिली्व गू्ल गल . 
 

क ऊां ट् बेझुहॉव्ह् मरण् प वल्यच् नांतर् व्हॅसिली्क ही् सदवि् मॉस्कोमधे् र सहल .् तेवढ्य ्क ळ त्
कधी्तो्पीएरल ्आपल्यच् कडे्बोल वी, कधी्तो् स्वतः् त्यच् ययच् कडे्ज ई.्आसण्प्रत्येच्क्वळेी्तो् पीएरने्
क यच््कर वे्यच् बद्दल्ि ांगू्ल गे.्थकलेल्यच् ्परांतु्ठ म्स्वर त्जणू्त्यच् ल ्म्हण यच्चे्अिे्‘म झ्यच् म गे्अनेक्
व्यच् प्आहेत्हे्तुल ्ठ ऊकच्आहे.्केवळ्उपक र्म्हणून्मी्तुझ्यच् ्भसवतव्यच् बद्दल्आस्थ ्ब ळगतो्आहे.्
दुिरां्अिां्की्मी्जे्ि ांगतो्आहे्त्यच् खेरीज्अन्यच््क हीही्व्यच्वह यच्व्न ही्हे्तुल ्ठ ऊक्आहे.’ 
 

एके् सदवशी् व्हॅसिली् म्हण ल ,‘ब ळ, उद्य ् एकद चे् आपण् सनघ यच्चे.’ जणू् आपण् दोघ ांनी्
सनघण्यच् चे्ठरवले्होते्आसण्आत ्त्यच् त्क ही्बदल्करणे्शक्यच््न ही्अश ्िुर त्हॅसिली्म्हण ल ्होत . 
 

‘उद्य ्आपण्सनघतो्आहोत.्म झ्यच् ्ग डीत्मी्तुल ्ज ग ्देईन.्इथले्िगळे्महत्त्व चे्व्यच्वह र्
पुरे् झ ले्आहेत.् मी्आत ् खुषीत्आहे.्खरे् तर् मी् यच् पूवीच् सनघ यच्ल ् हवे् होते.् चनॅ्िेलरकडून् मल ्
आलेले्हे्पत्र्बघ.्तुझ्यच् ि ठी्मी्त्यच् ांन ्शब्द्ट कल ्होत .्तुल ्त्यच् ांनी्परर ष्ट्र्वसकल तीत्नेमण्यच् चे्
ठरवले्आहे.’ 
 

‘तुझी् नेमणूक्ख जगी् सवभ ग ि ठी्झ ली्आहे.्आत ् परर ष्ट्र्ख त्यच् त् मुत्िद्दी् होण्यच् ची्िांधी्
तुल ् समळण र्आहे.’ पीएरने् सप्रन्ि् व्हॅसिलील ्न खुषी्द खवण्यच् च ्प्रयच्त्न् केल .्पण् सप्रन्ि् व्हॅसिलीने्
आपल्यच् ्धीरगांभीर्आव ज ने्त्यच् ययच् ्बोलण्यच् ल ्अविरच्समळू्सदल ्न ही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मन्वळवण्यच् चे्िवव्उप यच््हरले्की्व्हॅसिली्शवेटच ्उप यच््म्हणून्आपल्यच् ्धीरगांभीर्आव ज त्
बोलू्ल गे. 
 

‘अरे् ब ब , मी् हे् म झ्यच् ि ठी् केलां ् आहे; म झ्यच् ् सववेकबुद्धीि ठी् केलां ् आहे.् तू् म झे् आभ र्
म नण्यच् ची्क ही्गरज्न ही.्आपल्यच् वर्फ र्पे्रम्केलां ्ज त्आहे्अशी्अजून्कोणी्तक्र र्केलेली्न ही.्
तरी्पण्तू्तुल ्हव ्तो्सनणवयच््घ्यच् यच्ल ्मोकळ ्आहेि.्तू्उद्य ही्न क रू्शकतोि.्उद्य ्तू्पीटझवबगवमधे्
गेल्यच् वर् सनणवयच्् घे.्ह्य ्िगळ्यच् ्भयच् नक्िोबत्यच् ांन ् यच् पूवीच् तू्िोड यच्ल ् हव्े होतेि.’ सप्रन्ि् व्हॅसिली्
उि ि ्ट कून्पुढे्म्हण ल , 
 

‘मग्ठरलां ्तर.्बेट , तुझ्यच् ्ग डीत्म झ्यच् ्नोकर ल ्बिू्दे.्अरेययच् ्मी्सविरलोच्होतो.्तुझ्यच् ्
वसडल ांच ्आसण्म झ ्देण्यच् घेण्यच् च ्क ही्व्यच्वह र्समटव यच्च ्र सहल यच्.्रॅझ न्इस्टेटीकडून्मल ्क ही्
रक्कम्समळ ली्आहे.्ती्मी्म झ्यच् कडेच्ठेवनू्घेतो.्तुल ्नकोच्अिेल.्आपण्मग्िगळे्सहशबे्प हू.’ 
 

सप्रन्ि् व्हॅसिलीने् उल्लेसखलेली् रॅझ न् इस्टेटीकडून् आलेली् क ही् रक्कम् थोडीथोडकी् नव्हती.्
सकत्येच्क्हज र्रूबल्आलेले्होते. 
 

मॉस्कोप्रम णेच् पीटझवबगवमध्येच्ही् पीएरल ्आस्थेचे्आसण्आपुलकीचे् व त वरण्आढळले.् सप्रन्ि्
व्हॅसिलीने्समळवलेल्यच् ्नोकरील –खरे्तर्आयच्त्यच् ्समळ लेल्यच् ्उप धील ्नक र्देणे्त्यच् ल ्शक्यच््झ ले्
न ही.्अनेक ांययच् ्ओळखी्होऊ्ल गल्यच् . 
 

अनेक ांकडून्आमांत्रणे्येच्ऊ्ल गली्आसण्अनेक्सठक णी्समिळ व्ेल गले्त्यच् मुळे्पीएर्ध वपळ्
करू्ल गल . 
 

पीटझवबगवमधे्त्यच् ययच् ्जुन्यच् ्असवव सहत्दोस्त ांपैकी्कुणी्सदिले्न हीत.्िांरिकदल तील्िैसनक्
युच्द्ध वर्गेले्होते.्डोलोहॉव्हची्सनयुच्क्ती्ख लययच् ्ज गी्करण्यच् त्आली्होती.्अन तोल्र जध नीप िून्
दूर्सठक णी्च ललेल्यच् ्युच्द्ध त्भ ग्घेत्होत .्सप्रन्ि्आन्दे्र्परदेशी्होत .्त्यच् मुळे्पीएरल ्पूवीप्रम णे्र त्री्
गमतीत्घ लवत ्येच्त्नव्हत्यच् .्आपल्यच् हून्वडील्अिलेल्यच् ्आसण्आदरणीयच््व टण ऱ्यच् ्एख द्य ्समत्र शी्
अांतःकरण्मोकळे्कर व्ेअिे्व टले्तरी्तिे्करत ्येच्त्नव्हते.्भोजनिम रांभ त, न चग ण्यच् त्न हीतर्
सप्रन्ि् व्हॅसिलीययच् ् येच्थे्जमलेल्यच् ्लठ्ठ् सप्रन्िेि, सप्रन्ि् व्हॅसिलीची्पत्नी्आसण् त्यच् ची् िुांदर् मुलगी्एलन्
यच् ांययच् ्िहव ि त्त्यच् ल ्ि र ्वळे्घ लव व ्ल गत्अिे. 
 

प्रसतसष्ठत ांची्त्यच् ांययच् कडे्प हण्यच् ची्दृष्टी्कशी्बदलली्आहे्ते्द खवण्यच् चे्क म्इतर ांप्रम णे्ॲन ्
पॉवलोवन ्सशअररही्करीत्होती. 
 

पूवी् ॲन ् पॉवलोवन ययच् ् उपक्स्थतीत् पीएरल ् आपण् उच्च रलेले् शब्द् अनुसचत, अयच्ोग्यच्, 
अन ठ यच्ी् व ट यच्चे; मन तल्यच् ् मन त् जुळवलेले् च तुयच्ाचे् बोल् उच्च रल्यच् बरोबर् मूखवपण चे् व ट यच्चे; 
उलट् इपॉसलटचे् ि म न्यच्् बोलणेही् शह णपण चे् आसण् आकषवक् व ट यच्चे.् आत ् त्यच् च ् प्रत्येच्क् बोल्
‘िुरेख’ व टत्होत .्ॲन ्पॉवलोवन ्तिे्बोलून्द खवीत्नव्हती.्पण्तिे्म्हण यच्ची्सतची्इयछ ्त्यच् ल ्
सदित्होती. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ययच् ्सवनयच्शीलतेच ्आदर्र ख व ्म्हणून्ती्उघड्बोलत्नव्हती्इतकेच. 
 

१८०५् ययच् ् सहव ळ्यच् ययच् ् प्र रांभीच् पीएरल ॲन ् पॉवलोवन कडून् एक् सनमांत्रणपसत्रक ् समळ ली.्
नेहमीप्रम णे्सतच ्रांग्गुल बी्होत .्पसत्रकेत्सलसहलेले्होते.्‘म झ्यच् ्घरी्सजययच् ्दशवन च ्कधीच्कां ट ळ ्
येच्ण र्न ही्अश ्ल वण्यच्मयच्ी्हेलनशी्ग ठ्पडेल.’ 
 

पत्र्व चल्यच् वर्पीएरल ्कळून्चुकले.्आपण्आसण्हेलन्यच् ांमध्येच््एक्अन समक्न ते्सनमाण्होते्
आहे्आसण्लोक ांन ्ते्ठ ऊक्झ ले्आहे.्त्यच् ्कल्पनेने्तो्दबनू्गेल ्आसण्त्यच् ल ्आनांदही्झ ल . 
 

ॲन ्पॉवलोवन कडील्र त्रीच ्िम रांभ्पूवीि रख च्झ ल .्यच् ्वळेी्प हुण्यच् ांन ्ि दर्करण्यच् त्
आलेली्नवल ईची्गोष्ट्म टीम टव्नव्हत .्यच् ्वेळी्बर्नलनहून्आलेल ्परर ष्ट्र्वसकल तीतील्मनुष्ट्यच््प्रमुख्
आकषवण्होत .्पॉटस््डॅम्येच्थे्मुक्क म्करण ऱ्यच् ्िम्र ट्आलेक्झ ांडर ांबद्दल्आसण्म नवज तीययच् ्शत्रसूवरुद्ध्
लढण्यच् ि ठी्दोन्सजव भ व ययच् ्दोस्त ांनी्केलेल्यच् ्अभेद्य्एकजुटीबद्दल्त्यच् ने्अद्ययच् वत्ब तमी्आणली्
होती.्क हीश ्सखन्नपण ने्ॲन ्पॉवलोवन ने्पीएरचे्स्व गत्केले. 
 

क उांट्बेझुव्हॉव्हययच् ्मृत्यच्नेू्झ लेल्यच् ्ह नीची्ज णीव्त्यच् ्सखन्नपण म गे्होती्यच् त्िांशयच््नव्हत . 
 

ॲन ् प वलोवन ् जेव्ह ् जेव्ह ् िम्र ज्ञी् म यच्ा् फ्यच् दोरोवनच ् उल्लेख् होई् तेव्ह ् तेव्ह ् मोठ्य ्
आदबशीरपणे् सखन्नत ् द खवी.् तश ् प्रक रची् सखन्नत ् सतने् पीएरययच् ् ब बतीत् द खसवली.् आपल्यच् ्
नेहमीययच् ्कौशल्यच् ने्ॲन ्पॉवलोवन ने्सदव णख न्यच् त्वगेवगेळ्यच् ्गट ांची्बिण्यच् ची्व्यच्वस्थ ्केली्होती.्
जो् िगळ्यच् त् मोठ ् गट् होत .त्यच् त् सप्रन्ि् व्हॅसिली् आसण् जनरल् होते.् त्यच् ् गट ल च् परर ष्ट्र्
वसकल तीतील् मनुष्ट्यच् च ् िहव ि् समळण र् होत .् दुिर ् गट्चह ययच् ् टेबल भोवती् गोळ ् झ ल ् होत .्
पीएरल ्पसहल्यच् ्गट त्ि मील्व्ह यच्चे्होते. 
 

पण्ॲन ्पॉवलोवन ने्पीएरययच् ्कोट ययच् ्ब हीवर्बोट् ठेवनू् त्यच् ल ् म्हटले, ‘थ ांब.् तुझ्यच् ि ठी्
आज्र त्री्मी्ख ि्क यच्वक्रम्ठरवलेल ्आहे.’ 
 

सतने् वळून् हेलनकडे् प सहले्आसण् ह स्यच्् केले.् ‘अग् हेलन, म झ्यच् ्क कीवर्थोडी् दयच् ्कर.्
तुझ्यच् वर् सतचे् सकती् पे्रम्आहे? दह ् समसनटे्तरी् सतल ्िोबत्कर्न .् तुल ्अगदीच्कां ट ळव णे्व टत्
निेल्तर्ह ्आमच ्तरुण्क उांट्आहे.्तो्तुझ्यच् बरोबर्यच् यच्ल ्सनसित्न ही्म्हणण र्न ही.’ 
 

ती् िुांदर् मुलगी् वृद्ध् क कीकडे् ज यच्ल ् सनघ ली.् पीएरशी् आपले् क हीतरी् महत्त्व चे् आसण्
सनवाणीचे्क म्अिल्यच् चे्द खवीत्ॲन ने्त्यच् ल ्थ ांबवनू्ठेवले. 
 

‘फ र् अप्रसतम्आहे् न ही?’ दूर् ज ण ऱ्यच् ् त्यच् ् ल वण्यच्मयच्ील ् उदे्दशून् ॲन ् पीएरल ् म्हण ली, 
‘सतची्च ल्सकती्िुांदर्आहे!्ह्य ्तरुण्मुलीचे्व गणे, रीतभ त—त्यच् त्क ही्म्हटल्यच् ्क ही्उणे्न ही.्
ि रां्किां्अांतःकरण तून्स्फुरलेलां ्आहे.’ 
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‘सतचां्अांतःकरण्चजकण र ्पुरुष्िुखी्होईल्ख ि.्सतच ्नवर ्झ ल्यच् वर्ि ध ्म णूि्देखील्
प्रसतसष्ठत्िम ज त्म न्यच्त ्प वले.्तुझां्क यच््मत?’ ॲन ्पॉवेलोवन ने्पीएरल ्ज ऊ्सदलां . 
 

‘हेलनचे् व गणे् अत्युच्त्कृष्ट्आहे’ अिे् जे् उत्तर् पीएरने् सदले् ते् अगदी् मन प िूनचे् होते.् जेव्ह ्
जेव्ह ् तो् हेलनच ् सवच र् करी् तेव्ह ् तेव्ह ् तो् सतययच् ् िौंदयच्ाच ् सवच र् करी.् न हीतर् च रचौघ ांत् ती्
श ांतपणे्आसण्प्रसतष्ठेने्कशी्व गते्ते्त्यच् ल ्आठव.े 
 

कोपऱ्यच् तील् वृदे्धने् त्यच् ् दोघ ही् तरुण ांचे् स्व गत् केले.् हेलनबद्दल् व टण रे् पे्रम् व्यच्क्त् न्
करण्यच् ची्आसण्ॲन ्पॉवलोवन बद्दल्व टण री्भीती्द खवण्यच् ची्धडपड्जणू्ती्करीत्होती.् तुमचे्
स्व गत् किे् करू् अिे् जणू् सतची् नजर् हेलनल ् सवच रीत् होती.् ॲन ् पॉवलोवन ने् पीएरल ् म्हटले, 
‘म झ्यच् ् येच्थे्लोक ांन ्कां ट ळ ् येच्तो्अिे् तुम्ही्कधी् म्हणण र्न ही्अशी्आश ्ब ळगते.’ आसण्मग् सतने्
हेलनकडे्प सहले.्हेलनने्हिून्िुचसवले—‘मल ्भेटलेल्यच् ्व्यच्क्तींवर्म झी्छ प्पडली्न ही, मी्मोसहनी्
घ तली्न ही्अिां्कधीतरी्होईल्क यच्?’ 
 

ती्वृद्ध ्खोकली.्सतने्आतल्यच् ्आत्कफ च ्बेडक ्सगळल .्सतने्हेलनल ्प हून्आनांद्झ ल ्
अिे्फ्रें च्भ षेत्उद््ग र्क ढले.्रुिपणे्िांभ षण्च लले्होते.्मधूनमधून् हेलन्इतर ांकडे्प हून् क्स्मत्
करीत्होती.्अश ् क्स्मत च ्पीएरल ्िर व्झ लेल ्होत , त्यच् ् क्स्मत ल ् त्यच् ्दृष्टीने्क ही्अथव्नव्हत , 
त्यच् चे्त्यच् ्क्स्मत कडे्लिच्गेले्न ही.्आत ्ती्वृद्ध ्पीएरययच् ्वसडल ांनी—क ऊां ट्बेझुहॉव्ह्यच् ांनी—गोळ ्
केलेल्यच् ् तपसकरीययच् ् डब्यच् ांबद्दल् बोलू् ल गली् होती.् सतने् तपसकरीची् एक् डबी् त्यच् ययच् िमोर् धरली.्
वृदे्धययच् ्नवऱ्यच् चे्सचत्र्तपसकरीययच् ्डबीवर्होते.्हेलनने्ते्प हण्यच् ि्डबी्म सगतली. 
 

‘हे् सचत्र् बहुध ् व्ह ईन्िनां्क ढलेलां ्अि वां.’ पीएरने् एक ् प्रसिद्ध् सचत्रक र च ्उल्लेख् केल .्ती्
डबी् घेण्यच् ि ठी्पीएर् टेबल वर्झुकल .् त्यच् ् वृदे्धने्ती्डबी् हेलनययच् ्म गून्पुढे् केली.्तशी् हेलन्पुढे्
व कली्आसण्वळून्हिली. 
 

हेलनने् त्यच् ् वळेययच् ् फॅशनप्रम णे् त्यच् ् र त्रीही् पोष ख् केलेल ् होत , प ठ्आसण्छ ती् बरीचशी्
अन वृत्ठेवली्होती.्सतययच् ्डोक्यच् च ्आसण्छ तीच ्वरच ्भ ग्पीएरल ्नेहमीच्स्फसटक ि रख ्व टत्
अिे.् त्यच् ल ् दूरचे् च ांगले् सदित् नव्हते, तरीही् तो् खूप्जवळ्अिल्यच् ने् सतययच् ् म नेचे्आसण् स्कां ध चे्
झळझळीत्ल वण्यच््त्यच् ल ्ज णवल्यच् खेरीज्र सहले्न ही.्तो्इतक ्जवळ्होत ्की्जर ्झुकल ्अित ्
तर् त्यच् चे्ओठ् सतययच् ्ओठ ांवर् टेकले्अिते.् त्यच् ल ् सतययच् ्शरीर ची्ऊब्ज णवली, सतययच् ्अांग वरील्
अत्तर च ् िुगांध् आल ् आसण् आतल्यच् ् वस्त्र ची् ह लच ल् ऐकू् आली.् ग उनिसहत् एकिांध् अिलेले्
स्फसटकिौंदयच्व् म्हणून् ती् त्यच् ल ् सदिलीच् न ही.् केवळ् वस्त्र वगुांसठत् अश ् सतययच् ् शरीर ययच् ्
ल वण्यच् खेरीज्त्यच् ल ्अन्यच््ज णवत्नव्हते्व ्सदित्नव्हते. 
 

हेलन्जणू् त्यच् ल ् म्हणत्होती, ‘अजूनपयंच्त् तुल ्म झां्ल वण्यच्् सदिलांच्नव्हतां्क ् रे? म झ्यच् ्
स्त्रीत्व ची्तुल ्ओळखच्पटली्नव्हती्क ? मी्स्त्री्आहे, मी्कुण चीही्होऊ्शकते—तुझी्देखील.’ सतययच् ्
डोळ्यच् ांतून्अि च्अथव्प्रगट्होत्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ्िणी्पीएरल ्व टले—हेलन्आपली्पत्नी्होण्यच् ची्शक्यच्त ्आहे, अिां्म्हण यच्ल च्नको.्ती्
पत्नी्होण र्हे्आत ्ठरलेलांच्आहे. 
 

लग्निम रांभ त्वर ने् मुकुट्चढवल्यच् वर् त्यच् ल ् सजतक्यच् ् सनसितपणे्व टते् सततक्यच् ् सनसितपणे्
त्यच् ल ् हेलन्आपली्पत्नी्होण र्अिे् त्यच् ्िणी्व टू्ल गले.्लग्न्होईल्क ? केव्ह ्होईल? त्यच् ल ्
ि ांगत ्आले्निते.्लग्न्झ ले्तर्च ांगले्होईल्क ? हेही्त्यच् ल ्ि ांगत ्आले्निते्(क ही्क रण ांमुळे्
त्यच् तून्च ांगले्सनष्ट्पन्न्होण र्न ही्अिे्त्यच् ल ्व टत्होते.)्म त्र्लग्न्होण र्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले.्
पीएरने्नजर्ख ली्वळवली, पुन्ह ्वर्उचलली.्क लपयंच्त्ती्िुांदरी्आपल्यच् प िून्दूर्अिल्यच् गत्तो्
सतल ्प हत्अिे.्आत ही्तो्तिेच्प हण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गल .्पण्त्यच् ल ्ते्ि धेन .्म ळर न वरील्
उांच्गवत् धुक्यच् मुळे्एख द्य ल ् वृि ि रखे्व ट व्ेआसण्एकद ् ते् वृि्न हीत् हे्उमगल्यच् वर्गवत ययच् ्
सठक णी् पुन्ह ् वृि् सदिू् नयेच्त् तशी् पीएरची् क्स्थती् झ ली.् ती् त्यच् ययच् ् खूपच्जवळ्आली् होती.् सतने्
त्यच् ययच् वर् केव्ह च्मोसहनी्ट कली्होती.् सतययच् मधे्आसण् त्यच् ययच् मधे् त्यच् ची् ही् इयछ शक्ती्िोडल्यच् ि्
दुिऱ्यच् ्कश च ही्अडिर्नव्हत . 
 

‘छ न!्छ न!् तुम्ही् सतथेच्कोपऱ्यच् त्बि .्तुम्ही्िुख त्आह त्अिां् सदितां.’ ॲन ्पॉवलोवन चे्
शब्द्ऐकू्आले.्पीएर्एकदम्दचकून्गेल .्कुणी्बोल व्ेअिे्वतवन्आपल्यच् ्ह तून्घडले्आहे्क यच्? 
सवच र्करत ्करत ् पीएरययच् ् चेहऱ्यच् वर्ल ली्चढली.्आपल्यच् प्रम णे् इतर न ांही्आपल्यच् ् मन त्क यच््
च लले्आहे्यच् च ्पत्त ्ल गल ्अि व ्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

थोड्य ् वळे ने् तो् मोठ्य ् गट कडे् गेल ् तेव्ह ् ॲन ् पॉवलोवन ् त्यच् ल ् म्हण ली, ‘तू् पीटझवबगव्
येच्थील् घर त् क ही् िुध रण , बदल् करतो् आहेि् अिां् ऐकलां ् ते् खरां् क ? (गोष्ट् खरीच् होती; 
व स्तुश स्त्रज्ञ ने्त्यच् ल ्िुध रण ्करणे्आवश्यच्क्अिल्यच् चे्ि ांसगतले्होते.्पीएरने्पीटझवबगवमधील्आपले्
प्रचांड्घर्िजवनू्घेण्यच् ि्प्र रांभ्केल ्होत .्आपण्हे्कश ि ठी्करीत्आहोत् हे् त्यच् ल ्ि ांगत ्आले्
निते.) 
 

‘तू्घर्िजवनू् घेतो्आहेि्ही्च ांगली्गोष्ट्आहे.् पण् सप्रन्ि् व्हॅसिलील ्िोडून्ज ऊ्नकोि.्
त्यच् ययच् कडेच् र ह .् त्यच् ययच् ि रख ् दोस्त् अिणां् च ांगलां .’ ती् सप्रन्ि् व्हॅसिलीकडे् प हत् क्स्मत् करीत्
म्हण ली.् ‘अश ्ब बतीत्मीच् तुल ्िल्ल ्द्य यच्ल ्प त्र्आहे, न ही्क ? खेरीज् तू्लह न्आहेि, तुल ्
उपदेश ची्आवश्यच्कत ्आहे.्मी्म झ्यच् ्वयच् च ्फ यच्द ्घेत्आहे, अिां्िमजून्र ग व्ूनकोि्ब ब .’ 
 

दुिऱ्यच् ने्क ही्मधे्बोल वे्अश ्अपेिेने्सतययच् ्वयच् ययच् ्सस्त्रयच् ्थ ांबत त्तशी्तीही्थ ांबली. 
 

‘तू्लग्न्केलांि्तर्गोष्ट्अल सहद .’ पीएरने्हेलनकडे्प सहले्न ही, हेलननेही्पीएरकडे्प सहले्
न ही.्पण्हेलन्पीएरययच् ्अगदी्जवळ्होती. 
 

पीएर्क हीतरी्पुटपुटल ्आसण्ल जेने्चूर्झ ल .्पीएर्घरी्गेल .्त्यच् ल ् सकतीतरी्वेळ्झोप्
येच्ईन .्िगळ्यच् ्घटन ांवर्तो्सवच र्करीत्र सहल .्क यच््घडत्आहे्हे? कद सचत्क हीच्घडत्निेल.्
हेलनल ्त्यच् ने्लह नपण प िून्प सहले्होते.्कोणी्सतययच् ्िौंदयच्ाची्प्रशांि ्केली्की्त्यच् ने्फ रि ्सवच र्
न्करत ्‘ती्िुांदर्आहे’ अिे्म्हटले्होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ती्स्त्री्आत ्आपली्होईल्हे्ित्यच््त्यच् ल ्पटू्ल गले.्तो्सतययच् बद्दल्सवच र्करू्ल गल .् ‘ती्
मूखव् असवच री् अिल्यच् चे् मी् सकतीद तरी् म्हण लो्अिेन.् सतययच् मुळे् म झ्यच् ् मन त्उद््भवण ऱ्यच् ् भ वन ्
क ही्च ांगल्यच् ्न हीत, त्यच् त्क ही्तरी्घ णेरडी, अयच्ोग्यच््अशी्भ वन ्मन त् येच्ऊ्ल गते.्अन तोलचे्
सतययच् वर्पे्रम्होते, त्यच् बद्दल्सकतीतरी्सदवि्प्रव द्होत ्आसण्म्हणूनच्त्यच् ल ्दूर्प ठवण्यच् त्आले्अिे्
म्हणत त.्इपॉसलट् सतच ्भ ऊ.् सप्रन्ि् व्हॅसिलीची्ही् मुलगी.्च ांगलां ्क हीच्न ही.’ अश ्प्रक रे् सवच र्
करीत्अित न च्आपण् क्स्मत्करतो्आहोत्आसण्आत ् दुिऱ्यच् ् प्रक रचे् सवच र्आपल्यच् ् मन त् िुरू्
झ ले्आहेत्हे्त्यच् ययच् ्लि त्आले. 
 

ती्अगदी् न ल यच्क्अिल्यच् चे् त्यच् ल ् व टू्ल गलेले्अित न च् ती्आपली् पत्नी्झ ली्आहे, 
आपल्यच् वर्पे्रम च ्वषाव्करते्आहे, आसण्ती्प र्बदलून्गेली्आहे, अि ्भ ि्त्यच् ल ्होऊ्ल गल .्
सतययच् बद्दल्आपल्यच् ्मन त्आलेले्सवच र्आसण्सतययच् बद्दल्ऐकलेली्मते्खोटी्ठरतील्अिेही्त्यच् ल ्
व टू्ल गले. 
 

आत ्त्यच् ययच् िमोर्सप्रन्ि्व्हॅसिलीची्मुलगी्सदित्नव्हती.्त्यच् ययच् िमोर्एक्िांपूणव्स्त्रीदेह्होत ्
तो्फक्त्र खी्रांग ययच् ्वस्त्र ने्अवगुांसठत्होत ्एवढेच.्‘ही्कल्पन ्मल ्यच् पूवीच्कधी्क ्िुचली्न ही.’ 
मग्तो्स्वतःल च्बज व्ूल गल .्हे्अशक्यच््आहे.्त्यच् ल ्व टले्ह्य ्लग्न त्ओांगळ, अस्व भ सवक्आसण्
दूषणीयच््अिां्क हीतरी्आहे.्त्यच् ल ्सतचे्शब्द्आठवले, सतची्नजर्आठवली.्ज्यच् ांनी्त्यच् ्दोघ ांन ्एकत्र्
प सहले् होते् त्यच् ्लोक ांचे् शब्द्आठवले, त्यच् ांययच् ् नजर ही्आठवल्यच् .् त्यच् ययच् ् घर च ् सवषयच््क ढण ऱ्यच् ्
ॲन ् पॉवलोवन चे् शब्द्आसण् दृसष्टिेप् त्यच् ल ्आठव्ू ल गले.् सप्रन्ि् व्हॅसिली्आसण् इतर् लोक् यच् ांययच् ्
िांभ षण तील्िूचक्उल्लेख्त्यच् ल ्आठव्ूल गले.्करू्नयेच््अशी्अयच्ोग्यच््गोष्ट्कर यच्ल ्आपण्वचनबद्ध्
झ लो्आहोत्अश ्ज सणवनेे्तो्ध स्त वनू्गेल .्त्यच् ययच् ्एक ्मन त्अश ्प्रक रचे्सवच र्येच्त्अित न च्
त्यच् ययच् ्दुिऱ्यच् ्मन त्सतची्प्रसतम ्सतययच् ्स्त्रीिुलभ्ल वण्यच् िह्भरून्र सहली्होती. 
 

१८०५्ययच् ्नोव्हेंबरमधे्सप्रन्ि्व्हॅसिलील ्इन्स्पेक्शनि ठी्च र्प्र ांत ांतून्चहड व्ेल गले.्सफरतीवर्
अित न च् आपल्यच् ् दुलव सित् र सहलेल्यच् ् स्थ वर ांन ् भेटी् देत ् यच् व्यच् त् अश ् उदे्दश ने् व्हॅसिलीने् अश ्
प्रक रची्नोकरी्समळवली्होती.्व टेतच्अनतोलययच् ् रेसजमेंटच ्मुक्क म्होत .्ज त ्ज त ्अन तोलल ्
बरोबर्घेण्यच् चे्त्यच् ने्ठरवले.्त्यच् ल ्घेऊन्तो्सनकोल यच््आन्दे्रसवच्वोलकॉन्स्कीकडे्ज ण र्होत .्त्यच् ्
श्रीमांत्म णि ययच् ्मुलीचे्स्थळ्तो्आपल्यच् ्मुल ि ठी्सनसित्करण र्होत .्ह्य ्नव्यच् ्क म आधी्त्यच् ल ्
हेलन–पीएर् यच् ांययच् ् लग्न चे् सनसित् कर यच्चे् होते.् आत श ् पीएर् व्हॅसिलीययच् ् घरीच् होत .् पे्रम त्
पडलेल्यच् ्तरुण्म णि प्रम णे्तो् हेलनययच् ्उपक्स्थतीत्अस्वस्थ्होऊन्कि तरी्वडेपट ि रख ्व गत्
होत .्त्यच् ने्अद्य प्हेलनल ्म गणी्घ तली्नव्हती. 
 

‘एकद ययच् ्गोष्टी्नक्की्झ ल्यच् ्म्हणजे्ि रां्ठीक्होईल.’ उद ि्झ लेल्यच् ्व्हॅसिलीने्एक ्िक ळी्
उि ि ्ट कीत्स्वतःशीच्म्हटले.्त्यच् ने्पीएरल ्तिे्खूप्उपकृत्केले्होते.्पण्पीएर्अजून्त्यच् ब बत्
यच्ोग्यच्् ती् ह लच ल्करीत् निल्यच् ने् तो् उद ि्झ ल ् होत .् ‘तरुण्आहे...खुश लचेंडू्आहे...परमेर्श्र्
त्यच् चां्रिण्करो!’ सप्रन्ि्व्हॅसिली्आपल्यच् ्औद यच्ावर्आपणच्खूष्होत्म्हण ल , ‘एकद ्सनणवयच््ल गल ्
की्ि रां्ठीक्होईल.्परव च्तर्हेलनच ्व ढसदवि्आहे.्क ही्लोक ांन ्आमांत्रणां्द्य यच्ल ्हवीत.्क यच््
कर यच्चां् ते् पीएरल ् कळलां ् न ही् तर् शवेटी् मल च् ह त त् िूत्रां् घ्यच् यच्ल ् हवीत.् हेलन् म झी् मुलगी्
अिल्यच् नां्मल च्ि रां्करणां्भ ग्आहे.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

ॲन ्पॉवलोवन कडे्िम रांभ्झ ल ्त्यच् ्र त्री्पीएर्बेचैन्होऊन्झोपू्शकल ्न ही.्हेलनबरोबर्
लग्न् करून्आपत्ती्ओढवेल् अिे् त्यच् ययच् ् मन ने् पके्क् घेतले.् सतल ् ट ळण्यच् ि ठी् दूर् र हण्यच् च ् त्यच् ्
र त्रीच्त्यच् ने्सनियच््केल .्ह्य ्सनियच् ल ्िह ्आठवडे्झ ले्तरीही्पीएर्व्हॅसिलीकडेच्रह त्होत . 
 

त्यच् ने्आपल्यच् ्मन वर्त ब ् समळवल ्अित ्पण्दरसदवशी् सप्रन्ि् व्हॅसिलीकडे्भोजन-िम रांभ्
अि यच्च .् नेहमीच्प हुणे् नि यच्चे.्तरीही् कुण ययच् ्िम ध न त् व्यच्त्यच्यच्् येच्ऊ्नयेच्् म्हणून् पीएरल ् हजर्
र हणे्भ ग्पडे.् सप्रन्ि् व्हॅसिली्क्वसचत्घरी्अिल ् म्हणजे्पीएरची्ग ठ्पडली्की् ‘उद्य ् भेटूच...र त्री्
भोजनिम रांभ त् भेटशीलच...तुझ्यच् ि ठी् मी् घरीच् र हण र् आहे’ अश ि रखे् क ही् बोल यच्च .् सप्रन्ि्
व्हॅसिली्कधी्कधी्घरी्अिे्पण् सदविभर्पीएरशी्एकदोन्शब्दही्बोलत्निे.्तरीही् त्यच् ची् सनर श ्
कर वी्अिे्पीएरल ्व टत्निे. 
 

दररोज्तो्स्वतःशी्तेच्तेच्म्हणत्र ही, ‘मी्खरां्म्हणजे्सतल ्च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्िमजून्घ्यच् यच्ल ्
हवां.’ पण्त्यच् च ्सनियच््होत्नव्हत . 
 

ती्त्यच् ल ्नेहमीच्क्स्मत ने्ि द्देत्अिे.्त्यच् ्क्स्मत त्आनांद्अिे, त्यच् ययच् वरील्सवर्श् ि्व्यच्क्त्
होई, च रचौघ ांत् व गत न ् ती् चेहऱ्यच् वर् जे् क्स्मत्आणीत् अिे् त्यच् हून् असधक्अथव् त्यच् ् क्स्मत त् अिे.्
आपण्कधीतरी्म गणी्घ लून् पसरचयच् ची् रेष ्ओल ांडण र्आहोत्अिे् इतर ांन ् जे् व टत्आहे् ते्खरां्
अि वां्अिां्पीएरल ्व टू्ल गे.्आपण्भयच्ांकर्सनणवयच््घेण र्आहोत्ह्य ्केवळ्सवच र नेच्त्यच् ययच् ्मन त्
भीती्सनमाण्झ ली.्त्यच् ्भीतीचे्स्वरूप्त्यच् ल ्कळले्न ही. 
 

त्यच् ्िह ्आठवड्य ांत्त्यच् ल ्हज र्वळे ्आपण्त्यच् ्भयच् नक्गतेययच् ्असधक सधक्जवळ्खेचले्
ज त्आहोत्अिे्व टू्ल गले.्तो्स्वतःशी्म्हणत्र सहल —‘अिां्क यच््होतां्आहे? मल ्क हीतरी्सनणवयच््
घेतल च्प सहजे.्मल ्सनणवयच्च्घेत ्येच्त्न ही्क यच्?’ 
 

हेलनययच् ् व ढसदवशी् सप्रन्ि् व्हॅसिलीने्छोट्य श ्भोजनिम रांभ च ् बेत्आखल .् त्यच् ने् सनवडक्
लोक ांन ् बोल वले.् (त्यच् ययच् ् पत्नीययच् ् मते् समत्र् आसण् आप्तेष्ट् म्हणजे् सनवडक् लोक.)् ह्य ् िवांन ्
हेलनययच् ्जीवन त्ह ्सदवि्अत्यच्ांत्महत्त्व च ्ठरण र्अिल्यच् चे्ज णवनू्देण्यच् त्आले. 
 

र त्रीययच् ्भोजन ि ठी्प हुणे्बिले.्एक क ळी् िुांदर्अिलेली्पण्आत ्लठ्ठपण मुळे्अक्स्तत्व्
ज णवनू्देण री्भ रदस्त्स्त्री्सप्रन्िेि्कुरॅसगन्यच्जम नीणपद वर्स्थ न पन्न्झ ली्होती.्वृद्ध्जनरल्आसण्
त्यच् ची् पत्नी् तिेच् ॲन ् पॉवलोवन ् सशअरर् हे् िन्म ननीयच्् प हुणे् सतययच् ् दोन्ही् ब जूांन ् बिले् होते.्
टेबल ययच् ् दुिऱ्यच् ् टोक शी् लह न् वयच् ची् व् ि म न्यच्् स्थ न ची् प हुणे् मांडळी् होती.् त्यच् ् मांडळीतच्
कुटुांब तील्म णिे्म्हणून्पीएर्आसण्हेलन्जवळ्जवळ्बिले्होते. 
 

सप्रन्ि् व्हॅसिली्र त्रीचे् जेवण् घेत्निे.्तो्मोठ्य ् खुषीत्प हुण्यच् मांडळींतून् सफरत्होत ; त्यच् ांची्
सवच रपूि् करीत् होत .् आलटूनप लटून् एकेक ् प हुण्यच् जवळ् बित् होत .् प्रत्येच्क शी् क हीन ् क ही्
औपच सरक्बोलत्होत .्म त्र्हेलन्आसण्पीएर्यच् ांययच् कडे्त्यच् चे्लि्नि व्ेअिे्व टत्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मेणबत्यच् ्लख्खपणे्टेलब वर्तेवत्होत्यच् .्टेबल वर्च ांदीची्आसण्क चेची्प ते्र्चक कत्होती.्
सस्त्रयच् ांचे्द सगने्चक कत्होते.्असधक ऱ्यच् ययच् ्युच्सनफॉमववरील्िोन्यच् च ांदीचे्सबल्लेही्लखलखत्होते.्ल ल्
पोष ख चे्नोकर्टेबल भोवती्ि रखी्ध वपळ्करीत्होते.्क ट्य चमययच् ांच , थ ळ्यच् ांच , पेल्यच् ांच ्आव ज्
होत्होत .्त्यच् तच्टेबल भोवती्गट गट ने्बिलेल्यच् ्प हुण्यच् ांययच् ्िांभ षण ांच ्आव ज्समिळत्होत . 
 

मध्यच्भ गी् अिलेल ् सप्रन्ि् व्हॅसिली्आपल्यच् कडे्लि् वेधून् घेत् होत .् गेल्यच् ् बुधव री् झ लेल्यच् ्
सप्रव्ही्कौक्न्िलययच् ्असधवेशन ची्म सहती्तो्जमलेल्यच् ् सस्त्रयच् ांन ्हितमुख ने्देत्होत .्त्यच् ्असधवशेन त्
िेजे्कुझ्समच्व्हॅझसमसटनॉव्ह्यच् ने्िम्र ट च ्फतव ्व चून्द खवल ्ते्ि ांगत्होत . 
 

िगळेजण् हिू् ल गले् तेव्ह ् टेबल ययच् ् दुिऱ्यच् ् टोक ि् अिलेल्यच् ् ॲन ् पॉवलोवन ने् त्यच् ांन ्
दट वले, ‘व्हॅझसमसटनॉव्ह्च ांगल च्म णूि्आहे.्त्यच् ची्थट्ट ्करू्नक .’ 
 

टेबल ययच् ् त्यच् ् टोक शी्अिलेले् प हुणे्कोणत्यच् ् न ्कोणत्यच् ्क रण ने् खुषीत् होते.् टेबल ययच् ्
दुिऱ्यच् ्टोक ल ्पीएर्आसण् हेलन्म त्र्स्वस्थ्बिून्होते.् त्यच् ्दोघ ांचे् चेहरे्िांयच्त् क्स्मत ने्उजळलेले्
होते.्पण्त्यच् ांययच् ् क्स्मत च ्िेजे्कुझसमचशी्क ही्िांबांध्नव्हत .् ते् क्स्मत्त्यच् ांययच् ्िांकोच तून्उमटलेले्
होते.्इतर्म णिे्मजेत्हित, बोलत, थट्ट मस्करी्करीत्होती.्तरीही्मधूनमधून्त्यच् ्दोघ ांकडे्चोरटे्
दृसष्टिेप्ट कीत् होती.् त्यच् वरून् िेजे् कुझ््समचबद्दलययच् ् गोष्टी, ह स्यच्सवनोद्अगर् जेवण तील् पद थव्ह्य ्
गोष्टी्सनसमत्तम त्र्होत्यच् ्आसण्िवांचे्लि्पीएर्आसण्हेलन्ह्य ांवरच्सखळलेले्अिल्यच् चे्ज णवत्होते.्
सप्रन्ि् व्हॅसिली् िेजे् कुझ््समचययच् ् तपकीर्कोंबण्यच् ची् नक्कल्करीत् हिू्ल गल ् तेव्ह ् त्यच् ची् मुद्र ् जणू्
म्हणत् होती, ‘छ न!् छ न!् छ न् च लले् आहे!् आज् िगळ्यच् ् गोष्टी् ठरवनू् ट कतो् बघ.’ िेजे्
कुझ्समचल —भल्यच् ्म णि ल ्हिल्यच् बद्दल्ॲन ्पॉवलोवन ्बोट्हलवनू्सप्रन्ि्व्हॅसिलील ्दट वत्होती्
त्यच् च्वळेी् सतची्नजर्पीएरकडे्वळलेली्होती.् त्यच् ्नजरेने्ती्भ वी्ज वयच् बद्दल्आपले्आसण् िुखी्
जीवन्ल भण र्म्हणून्आपल्यच् ्मुलीचे्कौतुक्करीत्आहे्हे्सप्रन्ि्व्हॅसिलील ्कळून्चुकले.्वृद्ध्सप्रन्िेि्
कुरॅसगनने्आपल्यच् ्शजे रययच् ्स्त्रील ्मद्य्देत ् देत ्गांभीरपणे्उि ि ्ट कल , आपल्यच् ् मुलीकडे्र ग ने्
प सहले.्सतल ्जणू्म्हण यच्चे्होते, ‘आत ्आपल्यच् ल ्क ही्कर यच्चां्र सहलां ्न ही—केवळ्मद्य प न्तेवढां्
आपल्यच् ्ह त त्आहे.्क ही्रीतभ त्न्प ळत ्आत श ्तरुण्म णिां्िुख च ्म गव्शोधत हेत!’ 
 

आत ् ह स्यच्सवनोद् थांड वले.् व तांमधे् कोण ल ् रि् उरल ् न ही.् उत्ि ह चे् अवि न् बळे् बळे्
आणले्गेले्होते.्प हुण्यच् ांन ्नव्हे्तर्नोकर ांन ही्तिेच्व टू्ल गले.्तेही्आपले्क म्सविरून्गेले्आसण्
िगळे्हेलनययच् ्उजळलेल्यच् ्िुांदर्मुख कडे्तिेच्पीएरययच् ्ल लबुांद, थोर ड्आसण्अस्वस्थ्चेहऱ्यच् कडे्
प हू्ल गले. 
 

िगळ्यच् ांययच् ्नजर ्आपल्यच् वर्सखळल्यच् ची्ज णीव्होत च्पीएर्िुख वल ्ति च्कोचल िुद्ध .्
किल्यच् तरी्क यच्ात् मग्न्अिलेल्यच् ् म णि ि रखी् त्यच् ची् अवस्थ ्झ ली् होती.् त्यच् ल ् स्पष्टपणे्क ही्
सदित्नव्हते, ऐकू्येच्त्नव्हते, क ही्उमजत्नव्हते.्व स्तव्जग बद्दलययच् ्अिांबद्ध्कल्पन ्आसण्ज सणव ्
मधूनमधून्त्यच् ययच् ्डोक्यच् त्अनपेसित्रीत्यच् ्सशरत्होत्यच् ्एवढेच. 
 

‘िगळे्िांपले्म्हण यच्चे!्पण्हे्झ ले्तरी्किे? आसण्ते्इतक्यच् ्जलद्घडले? हे्अिेच्घडणे्
अटळ्आहे—अपसरह यच्व् आहे.् केवळ् म झ्यच् ि ठी् नव्हे—केवळ् सतययच् ि ठी् नव्हे—िवांि ठीच.् हे् अिे्



 

 

अनुक्रमणिका 

घडण र्यच् ची्िवांनीच्अपेि ्केली्आहे, िवांन च्ख त्री्व टते्आहे.्मी्तरी्ह्य ्िवांची् सनर श ्करू्
शकण र्न ही.्क यच््होण र्आहे? आत ्ि रे्अटळ्आहे.्क ही्केल्यच् ्चुकण र्न ही.’ डोळ्यच् ांययच् ्अगदी्
जवळ्अिलेल्यच् ्हेलनययच् ्लखलखीत्ख ांद्य वर्नजर्ल वीत्पीएर्सवच र्करीत्होत . 
 

मग्एक एकी्त्यच् ल ्कश ची्न्कळे्शरम्व टू्ल गली.् ‘आपण्िगळ्यच् ांचे्एकमेव्लक्ष्यच््होतो.्
िगळ्यच् ांययच् ् दृष्टीने्आपण् िुखी् म णूि् होतो.् हेलनययच् ् त ब्यच् त् अिलेल्यच् ् पॅसरिि रख ् कुरूप् चेहर ्
घेऊन्आपण् होतो.’ अश ् सवच र ने् त्यच् ल ् चक्र वनू् िोडले.् मग् तोच्आपल्यच् ् मन ची् िमजूत् घ लू्
ल गल .् ‘सप्रन्ि् व्हॅसिलीबरोबर्मॉस्कोहून्मी् इथे्आलो.् त्यच् नांतर् त्यच् ययच् ् इथे् न् र ह यच्ल ् मल ्क ही्
पुरेिे्क रण्होते्क ? सतययच् शी्मी्पते्त्खेळलो, सतची्छोटी्बगॅ्उचलली, सतययच् ्बरोबर्स्केचटगि ठी्
ब हेर्पडलो.्पण्ह्य ्ि ऱ्यच् ल ्प्र रांभ्कधी्झ ल ? केव्ह प िून्हे्घडू्ल गले्होते?’ 
 

आत ् तो् सतययच् जवळ् सतच ् सनयच्ोसजत् वर् म्हणून् बिल ् होत .् सतचे् शब्द, सतचे् रूप, सतचे्
ि सन्नध्यच्, सतच ्र्श् ि, सतची्ह लच ल, सतचे्िौंदयच्व्ि रे्ि रे्त्यच् ल ्ज णवत्होते. 
 

एक एकी् त्यच् ल ्पसरसचत्आव ज तील्ह क्ऐकू्आली.्ही् दुिरी्ह क्होती.् सप्रन्ि् व्हॅसिलीने्
त्यच् ल ् सतिऱ्यच् ांद ् सवच रले, ‘मी् तुल च् सवच रतो् आहे.् सप्रन्ि् आन्दे्रकडून् अलीकडे् खुश ली् केव्ह ्
कळली? तू्फ रच् सविरभोळ ्आहेि्बघ.’ सप्रन्ि् व्हॅसिलीने् क्स्मत्केले.्प्रत्येच्कजण्आपल्यच् कडे्आसण्
हेलनकडे् प हून् क्स्मत्करीत्अिल्यच् चे् पीएरल ् सदिले.् त्यच् ने्आसण् हेलननेही् िौम्यच्् सनर गि् क्स्मत्
केले. 
 

‘तुल ् पत्र् कधी् समळ लां? ते् ऑल्मुट्ट्झ् येच्थून् आलां ् क यच्?’ सप्रन्ि् व्हॅसिलील ् व दग्रस्त् मुद्द ्
सनक ल त्क ढण्यच् ि ठी्म सहती्हवी्होती. 
 

‘होयच्.्ऑल्मुट्ट्झ्येच्थून’ पीएर्उत्तरल . 
 

भोजन्िांपल्यच् नांतर् हेलनल ् घेऊन् पीएर् सदव णख न्यच् त्आल .् प हुणे् सनरोप् घेऊन् सनघ ले.्
सकत्येच्क ांनी् ज त न ् हेलनच ् सनरोप् घेतल ् न ही.् हेलनययच् ् महत्त्व ययच् ् क म त् व्यच्त्यच्यच्् आण यच्ल ् ते्
न खूष् होते.् सकत्येच्क ांनी् िणभर् सतययच् कडे् प हून् घ ईघ ईने् सतच ् सनरोप् घेतल .् त्यच् ांनी् सतल ्
आपल्यच् बरोबर्िोबत्करू्सदली्न ही.्पत्नीने्प यच् ची्चौकशी्करत च्वृद्ध्जनरल्गुरगुरल .्‘क यच््मूखव्
म्ह त री्आहे.’ त्यच् ल ्व टले.‘ह्य ्हेलन्व्हॅसिलेवन कडे्प ह .्पन्न शील ्पोचली्तरी्ती्िुांदरच्र हील!’ 
 

सप्रन्िेि्कुरॅसगनचे्पे्रम ने्चुांबन्घेत ्घेत ्ॲन ्पॉवलोवन ्कुजबुजली, ‘तुझे्असभनांदन्कर यच्ल ्
हवां्अिां् मल ्व टतां.्डोकेदुखी् िुरू्झ ली्निती्तर्आज्मी् इथांच् मुक्क म्ठोकल ्अित .’ सप्रन्िेि्
उत्तर द खल्क ही्बोलली्न ही.्आपल्यच् ्मुलीययच् ्िौख्यच् च ्मत्िर्व टून्सतल ्यच् तन ्होत्होत्यच् . 
 

प हुणे्सनरोप्घेत्होते्त्यच् ्अवधीत्पीएर्आसण्हेलन्छोट्य श ्सदव णख न्यच् त्एकत्र्बिून्होते.्
गेल्यच् ्िह ्आठवड्य ांत्ती्दोघे्सकतीद ्तरी्एकत्र्अित्पण्पीएरने्सतययच् कडे्आपले्पे्रम्कधी्व्यच्क्त्
केले्नव्हते.्आत ्पे्रम्व्यच्क्त्करणे्अटळ्आहे्अिे्त्यच् ल ्व टले.्ती्शवेटची्प यच्री्ग ठण्यच् च ्सनियच््
त्यच् ल ्करत ्येच्ईन .्त्यच् ल ्शरम्व टू्ल गली.्हेलनययच् ्शजे री्दुिऱ्यच् ्कोण ्पुरुष ऐवजी्आपण्बिलो्
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आहोत्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले.्त्यच् चे्अांतमंन्त्यच् ल ्ि ांगू्ल गले, ‘हे्िौख्यच््तुझ्यच् ि ठी्न ही.्तुझ्यच् मध्येच््
जे्क ही्आहे् ते्ज्यच् ांययच् मध्येच््न ही् त्यच् ांययच् ि ठी् हे्िौख्यच््आहे.’ पण्तरीही् त्यच् ल ्िांभ षण्करणे्भ ग्
होते.्त्यच् ने्सतल ्सवच रले.् ‘आजची्र त्र्आनांद त्गेली्न ?’ सतने्आपल्यच् ्सनत्यच् ययच् ्िरळपण ने्उत्तर्
सदले, ‘आजच ्ह ्व ढसदवि्अत्यच्ांत्आनांद ययच् ्सदवि ांपैकी्एक्व टतो्आहे.’ 
 

क ही् जवळचे् न तेव ईक् अजून् रेंग ळत् होते.् ते् मोठ्य ् सदव णख न्यच् त् बिले् होते.् सप्रन्ि्
व्हॅसिली्िांथपणे्प वले्ट कीत्पीएरजवळ्आल ्तेव्ह ्पीएर्उठून्पुटपुटल , ‘बर च्उशीर्झ ल ्आहे.’ 
सप्रन्ि् व्हॅसिलीने् त्यच् ययच् कडे्रोखून्प सहले.्पीएरने् जे् म्हटले् ते् इतके् सवसचत्र्होते्की् त्यच् वर् सवर्श् ि्
बिणे्कठीण्अि ्अथव्त्यच् ययच् ्नजरेत्होत .्सप्रन्ि्व्हॅसिलीययच् ्मुदे्रवरील्कठोर्भ व्ल गलीच्न हीि ्
झ ल .्त्यच् ने्पीएरल ्ह त शी्धरून्बिवले्आसण्पे्रमळ्ह स्यच््केले. 
 

‘क यच्् हेलन, ठीक् आहे् न ?’ लह नपण प िून् आपल्यच् ् मुल ांन ् पे्रमळपण ने् व ढवण ऱ्यच् ्
आईवसडल ांययच् ्स्वर्िवयच्ीने्िहज्स्व भ सवक्व्पे्रमळ्बनतो.्त्यच् ्स्वर त्त्यच् ने्आपल्यच् ्मुलीची्चौकशी्
केली.्खरे्तर्तो्इतर्म त सपत्यच् ांययच् ्अनुकरण ने्तश ्स्वर त्बोल यच्ल ्सशकल ्होत .्मग्क हीतरी्
पुटपुटून्सप्रन्ि्व्हॅसिली्सतथून्ब हेर्पडल .्तो्खजील्झ ल्यच् चे्लि त्येच्ऊन्पीएरल ्किेिेच्व टले.्
त्यच् ने्वळून्हेलनकडे्प सहले.्सतचे्डोळे्आपल्यच् ल ्दोष्देत हेत्अिे्त्यच् ल ्व टले. 
 

‘खरे्तर् मी् पुढचे् प ऊल्उचल यच्ल ् प सहजे.् पण्मल ् ते्जमत्न ही—मुळीच्जमत्न ही.’ 
पीएर्स्वतःशी्म्हण ल .्मग्त्यच् ने्अव ांतर्गोष्टींवर्बोलणे्िुरू्केले.्िेजे्कुझ्समचययच् ्गोष्टीतील्गांमत्
त्यच् ल ्कळली्नव्हती.्त्यच् ने्हेलनल ्त्यच् बद्दल्सवच रले.्हेलनल ही्ती्ठ ऊक्नव्हती. 
 

सप्रन्ि् व्हॅसिली् सदव णख न्यच् त् आल ् त्यच् ् वळेी् सप्रन्िेि् हळू् आव ज त् एक ् प्रौढ् स्त्रीजवळ्
पीएरिांबांधी्बोलत्होती. 
 

‘जोड ्च ांगल च्शोभतो्यच् त्व द्न ही.्पण्शवेटी्िुख च ्प्रश्न्आहेच.’ 
 

‘ब ई्ग, परमेर्श्र्स्वगात्लग्नां्ठरवीत्अितो.’ ती्प्रौढ्स्त्री्म्हण ली. 
 

सप्रन्ि् व्हॅसिली् अगदी् दूरययच् ् कोपऱ्यच् त् बिल .् त्यच् ने् डोळे् समटून् घेतले.् त्यच् ने् जणू् त्यच् ांचे्
िांभ षण्ऐकलेच्नव्हते.्मग्तो्आपल्यच् ्पत्नील ्म्हण ल , ‘अलीन, ती्दोघां्क यच््करत हेत्ज ऊन्बघ्
बरां.’ 
 

सप्रन्िेिने्दरव ज तून्ज त न ्ि सभप्र यच््मुद्र ्केली.्आपण ि्कुतूहल्निल्यच् चे्द खवनू्छोट्य ्
सदव णख न्यच् त्डोक वले.्पीएर्आसण्हेलन्पूवीप्रम णेच्जवळजवळ्बिून्बोलत्होती. 
 

‘तिांच्च ललां ्आहे’ सप्रन्िेिने्नवऱ्यच् ल ्म सहती्पुरवली.् सप्रन्ि् व्हॅसिलीययच् ्कप ळ वर्आठ्य ्
पडल्यच् .् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वर्न खुषीचे्आसण्कठोर्भ व्उमटले.्डोके् चकसचत्म गे् झुकवनू्किल तरी्
सनियच््करून्तो्त्यच् ्सस्त्रयच् ांिमोरून्त्यच् ्छोट्य ्सदवणख न्यच् त्गेल . 
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क हीश ्जलदीने्तो्पीएरकडे्गेल .्त्यच् च ्कधी्नव्हे्इतक ्गांभीर्चेहर ्प हून्पीएर्दचकून्
उभ ्र सहल . 
 

सप्रन्ि्व्हॅसिलीने्पीएर्आसण्हेलन्यच् ांन ्आपल्यच् जवळ्ओढून्घेऊन्म्हटले, ‘देव च ्आभ री्आहे्
मी.्म झ्यच् ्पत्नीनां्मल ्ि रां्क ही्ि ांसगतलां .्पीएर, हेलन...पोर ांनो, मल ्खूप्आनांद्झ ल यच्.’ त्यच् ययच् ्
आव ज त्कां प्आल .् ‘पीएर,्मल ् तुझे्वडील्खूप्आवड यच्चे.् हेलन्तुझ ्िांि र्िुख च ्करील.्देव्
तुमचां् कल्यच् ण्करो.’ त्यच् ने् हेलनल ् छ तीशी् धरले.् पीएरचे् चुांबन् घेतले.् त्यच् चे् ग ल्आिव ांनी्ओले्
झ ले. 
 

त्यच् ने्अलीनल ्ह क्म रली्तशी्त्यच् ची्पत्नी्आत्आली.्तीदेखील्रडू्ल गली.्त्यच् ांनी्पीएरवर्
चुांबन ांच ्वषाव्केल .्पीएरने्अनांत्वेळ ्मोहक्हेलनययच् ्ह त ची्चुांबने्घेतली.्थोड्य ्वळे नांतर्ती्दोघे्
पुन्ह ्एकत्र्र सहली. 
 

‘हे्िगळे्अिेच्घड यच्चे्होते.् त्यच् ल ् दुिर ् पयच्ायच््नव्हत .्आत ्झ ले् ते् बरे्क ्व ईट्यच् च ्
सवच र्करण्यच् त्अथव्न ही.’ पीएर्स्वतःल च्िमज वीत्होत .् ‘आत ्असनसिततेल ्ज ग ्न ही.् तेव्ह ्
च ांगले् घडले् अिेच् म्हण यच्ल ् हव.े् आत ् पूवीच ् जीवघेण ् त णही् उरलेल ् न ही.’ पीएरने् आपल्यच् ्
व ग्दत्त्वधूच ्ह त्न्बोलत ्आपल्यच् ्ह त त्घेतल .्सतययच् ्वरख ली्होण ऱ्यच् ्विस्थळ वर्त्यच् ची्नजर्
सखळून्र सहली. 
 

‘हेलन.’ त्यच् ने्मोठ्य ने्ह क्म रली्आसण्तो्गप्प्बिल .् ‘अश ्प्रिांगी्क हीतरी्ख ि्उद््ग र्
क ढ यच्चे्अित त’ त्यच् ययच् ्मन त्आले.्अश ्प्रिांगी्कोणते्उद््ग र्क ढ वेत्ते्त्यच् ल ्िुचेन .्तो्सतययच् ्
तोंड कडे् प हत् र सहल .् ती् त्यच् ययच् िमोर्अगदी्जवळ् येच्ऊन् झुकली् तेव्ह ् सतच ् चेहर ्ल जेने् गडद्
गुल बी्झ ल ्होत . 
 

त्यच् ययच् ्चष्ट्म्यच् कडे्बोट्करीत्ती्म्हण ली, ‘तो्दूर्कर ्न ’. पीएरने्आपल ्चष्ट्म ्दूर्केल .्तो्
सतचे्चुांबन्घेण र्होत ्तोच्हेलनने्धिमुिळेपण ने्आपले्ओठ्त्यच् ययच् ्ओठ ांवर्द बले. 
 

‘आत ्गोष्ट्पक्की्झ ली्आहे.्तीत्बदल्होणे्अशक्यच््आहे.्खेरीज्आत ्मल ्ती्आवडू्ल गली्
आहे.’ पीएरचे्सवच र्िुरू्झ ले. 
 

अश ् प्रिांगी् क हीतरी् उसचत् म्हण यच्चे् अिते् यच् ची् आठवण् होऊन् पीएर् म्हण ल , ‘मल ् तू्
आवडतेि.’ त्यच् ल ्आपले्शब्द्इतके्सनजीव्व टले्की्तो्शरमून्गेल . 
 

दीड्मसहन्यच् नांतर्त्यच् ांचे्लग्न्झ ले.्लोक्म्हणू्ल गले.् ‘पीएरचे्भ ग्यच््थोर्म्हणून्त्यच् ल ्िुांदर्
पत्नी्समळ ली्आसण्तो्ल ख ांच ्धनी्झ ल .’ 
 

पीटझवबगवमधील्क उांट्बेझुहॉव्हच ्व ड ्नुकत च्िजवलेल ्होत .्त्यच् त्आत ्पीएर्हेलनिह्
र हू्ल गल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

१८०५् ययच् ् सडिेंबर त् सप्रन्ि् सनकोल यच््आन्दे्रइच्बोलकॉन्स्कील ् सप्रन्ि् व्हॅसिलीचे् पत्र् समळ ले.्
‘मी्म झ्यच् ्मुल िह्भेट यच्ल ्येच्त्आहे’ अिे्त्यच् ने्कळवले.्त्यच् ययच् ्पत्र तील्महत्त्व च ्भ ग्पुढीलप्रम णे्
होत .् ‘मी् इन्िपेक्शनि ठी् सफरतीवर् सनघ लो् आहे.् तुम्ह ल ् भेट यच्चे् म्हणजे् ि ठित्तर् मैल् वळि ्
घ ल व ् ल गेल.् परांतु् तुमययच् ि रख्यच् ् उपक रकत्यच्ांि ठी् एवढे् अांतर् च र् प वल ांि रखे् आहे.् म झ ्
मुलग ् अन तोल् िैन्यच् ल ् समळण्यच् ि ठी् म झ्यच् बरोबरच् सनघत् आहे.् आपल्यच् ् वसडल ांप्रम णे् त्यच् ल ही्
तुमययच् बद्दल्आदर्आहे.्तरी्त्यच् ल ्प्रत्यच्ि्येच्ऊन्तो्आदर्व्यच्क्त्करण्यच् ची्अनुज्ञ ्अि वी.’ 
 

‘छ न!्आत ्म यच्ाल ्द खवण्यच् ि ठी्ब हेर् न्यच् यच्ल ्नको.्म गणी्घ लण रे्आपण्होऊन्घरी्
येच्त हेत.’ पत्र्ऐकून्ध कटी् सप्रन्िेि्तोंड ल ् येच्ईल् ते् बडबडली.् सप्रन्ि् सनकोल यच्ने्कप ळ ल ्आठ्य ्
घ तल्यच् , पण्क ही्म्हटले्न ही. 
 

सप्रन्ि् व्हॅसिलीबद्दल्थोरल्यच् ् बोलकॉन्स्कीचे् मत्कधीच्च ांगले् नव्हते.् पॉल्आसण्अलेक्झ ांडर्
यच् ांययच् ् क रकीदीत् सप्रन्ि् व्हॅसिलील ् वरचे् हुदे्द् आसण् म निन्म न् समळत् गेले् तितिे् थोरल्यच् ्
बोलकॉन्स्कीचे् त्यच् ययच् बद्दलचे् मत् असधक सधक् व ईट् होत् गेले.् त्यच् ययच् ् पत्र वरून् आसण् ध कट्य ्
सप्रन्िेिययच् ्उद््ग र ांवरून् त्यच् ल ् त्यच् ययच् ् येच्ण्यच् च ् हेतू्कळून्चुकल .् त्यच् मुळे् त्यच् ययच् ् मन त् दे्वष्आसण्
सतरस्क र्उत्पन्न्झ ल .्सप्रन्ि्व्हॅसिलीशी्बोलत न ्तो्र ग ने्फुरफुरू्ल गल . 
 

सप्रन्ि् व्हॅसिली्आल ् त्यच् ् सदवशी्तर् सप्रन्ि् सनकोल यच्् सचडलेल ्होत , वैत गलेल ्होत .्ठीक्
नऊ्व जत ् नेहमीप्रम णे् सप्रन्ि् सनकोल यच्् सफर यच्ल ्ब हेर् सनघ ल .् त्यच् ने्लोकरीची् सकन र्अिलेल , 
आखूड्ब ह्य ांच , िेवलची्कॉलर्अिलेल ्मखमली्झग ्घ तल ्होत .्त्यच् ययच् ्डोक्यच् ल ्िेवलची्कॅप्
होती.् ज्यच् ् म गावरून् तो् आपल्यच् ् ख ि् ब गेकडे् ज त् होत , त्यच् ् म गावरून् र त्री् पडलेले् बफव ् दूर्
करण्यच् त्आले्होते. 
 

‘ग डी्इथपयंच्त् येच्ऊ्शकेल्क यच्?’ घर पयंच्त्मोठ्य ्अदबीने्िोबत्करण ऱ्यच् ्नोकर ल ् सप्रन्ि्
सनकोल यच्ने्सवच रले. 
 

‘मह र ज, बफाच ्थर्खूप्ज ड्आहे.्मी्रस्तेदेखील्ि फ्कर यच्ल ्ि ांसगतलां ्आहे.’ 
 

सनकोल यच्ने् म न् हलवली.् तो् घर ययच् ् प यच्ऱ्यच् ांकडे् सनघ ल .व दळ्श ांत्झ ले् म्हणून् नोकर ने्
देव चे्आभ र्म नीत् म्हटले, ‘न हीतर्ग डी्ह कणां् मुसश्कल्झ लां ्अितां.्मह र ज् समसनस्टर ांची्स्व री्
आपल्यच् ्भेटील ्येच्ण र्आहे्अिां्ऐकलां ...’ 
 

सप्रन्ि् सनकोल यच्ने्नोकर वर्र ग ने्डोळे्वट रीत्ककव श्स्वर त् सवच रले, ‘समसनस्टर? कुठल ्
समसनस्टर? कोणी्ि ांसगतलां ्तुल ? म झ्यच् ्मुलीि ठी्कधी्रस्ते्ि फ्करीत्न हीत.्समसनस्टर ांि ठी्म त्र्
रस्ते्ि फ्करत ? मी्कुण ्समसनस्टर ल ्ओळखीत्न ही.’ 
 

‘मह र ज, मल ्व टलां ...’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘तुल ् व टलां , क यच्् व टलां ् तुल ?’ सप्रन्ि् सनकोल यच्् भरभर् अिांबद्ध् बोलू् ल गल .्
‘हर मखोर...तुल ् धड ् सशकवतो...म्हणजे् च ांगलां ् व टेल् तुल .’ त्यच् ने् अल्प सटचवर् क ठी् उग रली.्
अल्प सटचल ्म गे्ज यच्चे्िुचले्निते्तर्क ठीच ्च ांगल च्तड ख ्त्यच् ययच् वर्बिण र्होत .्क ठीच ्
म र्चुकवनू्आपण्म लक शी्उद्धटपण ने्व गलो् हे् ध्यच् न त् येच्त च्अल्प सटच्दचकल .्तो्आपणहून्
सप्रन्ि्सनकोल यच्िमोर्गेल ्आसण्त्यच् ययच् िमोर्आपले्टक्कल्पडलेले्डोके्झुकवनू्उभ ्र सहल .्तरीही्
(चकव ्त्यच् मुळेच्अिेल)्सनकोल यच्ने्पुन्ह ्क ठी्उग रली्न ही.् ‘हर मखोर्कुठले...पुन्ह ्बफानां्रस्ते्
भरून्ट क .’ अिे्ओरडत्तो्आपल्यच् ्खोलीत्सशरल . 
 

सप्रन्िेि् म यच्ा् आसण् बसूरअनब ई् जेवण ि ठी् सप्रन्ि् सनकोल यच्ची् व ट् प हत् उभ्यच् ् होत्यच् .् तो्
भडकलेल ्आहे्यच् ची् दोघींन ही्कल्पन ् होती.् बसूरअनब ईच ् चेहर ्जणू् म्हणत्होत , ‘मल ्क हीही्
ठ ऊक् न ही, मी् नेहमीि रखीच् आहे.् म झ्यच् त् क ही् बदल् व्ह यच्च ् न ही—झ लेल ् न ही.’ भीतीने्
प ांढरीफटक् पडलेली् सप्रन्िेि् म यच्ा् म त्र् नजर् ख ली् वळवनू् उभी् होती.् बसूरअनब ईप्रम णे् आपणही्
व ग व्ेअिे् सतल ्मनोमन्व टे.्पण्तिे्ती्व गू्शकत्निे.्त्यच् मुळे् सतची् क्स्थती्असतशयच््दुःिह्होई.्
सतल ्व टे—‘मी्आपले्लिच्न ही्अिे्द खवले्तर्मल ्आस्थ ्न ही्अिे्वसडल ांन ्व ट यच्चे.्सनर श, 
दुःखी्झ ल्यच् गत्व गले्तर्‘ही्घुमी्आहे’ अि ्शरे ्म रतील.’ 
 

आपल्यच् ् मुलीययच् ् भयच्भीत् चेहऱ्यच् कडे् प हत् सप्रन्ि् सनकोल यच्् गुरगुरल , ‘मूखव!् न ल यच्क!’ 
सप्रन्िेि् सलझ् सदव णख न्यच् त् सदिली्न ही् तेव्ह ् त्यच् ने् सवच रले, ‘सप्रन्िेि् सलझ्कुठ यच्? लपून्र सहली्
क ?’ 
 

‘सतल ्बरां्व टत्न ही.’ बसूरअनब ईने्तोंडभर्हित्उत्तर्सदले.्‘बरी्निल्यच् मुळे्ती्ख ली्येच्ण र्
न ही.’ 
 

सप्रन्ि्सनकोल यच््गुरगुरत्टेबल शी्खुचीत्बिल .्आपले्त ट्घ णेरडे्आहे्अिे्त्यच् ल ्व टले.्
त्यच् ने्त ट वरील्ड ग्द खवनू्ते्सभरक वनू्सदले.्सतहॉनने्ते्वरचेवर्झेलून्नोकर कडे्सदले. 
 

ध कट्य ्सप्रन्िेिल ्क ही्झ ले्नव्हते.्पण्आपल ्ि िर ्सचडलेल ्आहे्हे्ऐकून्ती्भयच्भीत्
झ ली्होती्आसण्सतने्अश ्पसरक्स्थतीत्त्यच् ययच् िमोर्न्येच्ण्यच् चे्ठरवले्होते.्ती्बसूरअनब ईल ्म्हण ली्
होती, ‘मल ् म झ्यच् ् मुल ची्क ळजी् व टते.्ह्य ् भयच्ांकर् ध स्तीच ् पसरण म् त्यच् ययच् वर्क हीही् होईल.’ 
ब्लीक्सहल्ि्येच्थे्ध कटी्सप्रन्िेि्ि िऱ्यच् ल ्ितत्घ बरून्व वरत्होती. 
 

सतल ् बसूरअनब ईची् ओढ् ल गली.् सतययच् ् िहव ि त् ती् वळे् घ लव्ू ल गे.् सतययच् ् खोलीत्
झोप यच्ल ् समळ व्े म्हणून् सतची् आजवव्े करू् ल गे.् सतययच् जवळ् आपल्यच् ् ि िऱ्यच् बद्दल् बोले, प्रिांगी्
त्यच् ययच् वर्टीक ही्करी. 
 

आपल्यच् ् गुल बी्बोट ांनी् नॅपकीनची्घडी्उलगडीत्बूसरअनब ईने् सप्रन्ि् सनकोल यच्ल ् सवच रले, 
‘प हुणे्मांडळी्येच्ण र्आहे्हे्खरां्क ्सप्रन्ि्सहज्एक्िलन्िी्सप्रन्ि्कुरॅसगन्आपल्यच् ्मुल ल ्घेऊन्येच्ण र्
आहेत्अिां्ऐकलां ...’ 
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‘सहज् एक्िलन्िी? द ांसभक् म णूि्आहे् तो!्आसण् त्यच् च ् मुलग ् कश ि ठी् येच्तो् आहे? मल ्
ि ांगत ्येच्ण र्न ही.्पण्सप्रन्िेि्सलझ्आसण्सप्रन्िेि्म यच्ा्त्यच् वर्प्रक श्ट कू्शकतील.्मल ्त्यच् ्मुल ची्
ब्यच् द्नको्आहे.’ 
 

त्यच् ने्आपल्यच् ्मुलीकडे्प सहले.्सतच ्चेहर ्ल लबुांद्झ ल ्होत . 
 

बसूरअनब ईने्ज्यच् ्सवषयच् ल ्िुरुव त्केली्होती्त्यच् त्फ रशी्प्रगती्झ ली्न ही.्पण्सतने्म घ र्
घेतली्न ही.्ती्उद्य न बद्दल, नुकत्यच् च्फुललेल्यच् ्फुल ांबद्दल, त्यच् ांययच् ्िौंदयच्ाबद्दल्बोलत्र सहली. 
 

जेवण् झ ल्यच् वर् सप्रन्ि् सनकोल यच्् असतसथद लन त् गेल .् नजर् ख ली् वळवनू् अल्प सटच् उभ ्
होत . 
 

‘रस्त्यच् वर्पुन्ह ्बफव ्ट कलांि्की्न ही?’ 
 

‘ट कलां ्मह र ज.्म झी्घोडचूक्झ ली.्िम ्कर ’ सप्रन्ि्सनकोल यच्ने्कृसत्रम्ह स्यच््करून्त्यच् च ्
सनरोप्घेतल .्त्यच् ने्आपल ्ह त्िमोर्धरल .्अल्प सटचने्त्यच् ्ह त चे्चुांबन्घेतल्यच् वर्तो्अभ्यच् सिकेत्
सशरल . 
 

र त्री् सप्रन्ि् व्हॅसिलीचे् आगमन् झ ले.् व टेतच् त्यच् ल ् बोलकॉन्स्कीचे् ग डीव न् आसण् नोकर्
भेटले.्त्यच् ययच् ्ग ड्य ्मुद्द मच्बफव ्ट कलेल्यच् ्रस्त्यच् वरून्ओढून्आणण्यच् ि्त्यच् ांनी्मदत्केली. 
 

सप्रन्ि्व्हॅसिली्आसण्अन तोल्यच् ्प्रत्येच्क ल ्रह ण्यच् ि ठी्वेगवगेळी्ज ग ्देण्यच् त्आली. 
 

उठल्यच् वर्नेहमीययच् ्िवयच्ीनुि र्अन तोलने्असतशयच््क ळजीपूववक्आसण्िफ ईने्द ढी्केली.्
िवांचे्मन्चजकण ऱ्यच् ्आपल्यच् ्वैसशष्ट्ट्यपूणव्प्रिन्नवृत्तीने्तो्वसडल ांययच् ्खोलीत्म न्त ठ्ठेवनू् सशरल .्
त्यच् वळेी् दोन् नोकर् सप्रन्ि् व्हॅसिलील ्कपडे्चढव यच्ल ् मदत्करीत् होते.्अन तोल्आत्आल ् तेव्ह ्
सप्रन्ि् व्हॅसिलीने् त्यच् चे्म न्ह लवनू् स्व गत् केले्आसण् म्हटले, ‘छ न.् तू्अि च् सदि व ि्अशी्म झी्
अपेि ्होती.’ 
 

‘ब ब , थट्ट ् र हू् दे.्ती्खरोखरच्क ्ि म न्यच््आहे?’ अन तोलने्फ्रें चमध्येच्् सवच रले.् प्रव ि त्
पुष्ट्कळद ्चचा्झ लेल ्सवषयच््त्यच् ल ्पुन्ह ्उकरून्क ढ यच्च ्होत . 
 

‘वडे ्आहेि.्म्ह त ऱ्यच् ्सप्रन्ििमोर्अदबीनां्आसण्शह णपण नां्व गणां—सनद न्ति ्प्रयच्त्न्करणां्
तुझ्यच् ्दृष्टीनां्महत्त्व चां्आहे्हे्सविरू्नकोि.’ 
 

‘जर्तो्वडेांव कडां्बोलल ्तर्मीही्गप्प्बिण र्न ही.्मल ्ह्य ्म्ह त ऱ्यच् ांचां्व गणां्खपत्न ही.’ 
 

‘तुझ्यच् ्दृष्टीनां्िगळ्यच् ्गोष्टी्यच् वरच्अवलांबनू्आहेत्हे्सविरू्नकोि.’ 
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सप्रन्िेि् म यच्ा् आपल्यच् ् खोलीत् एकटीच् बिून् मन शी् म्हणत् होती, ‘त्यच् ांनी् पत्र् क ् म्हणून्
सलसहलां? सलझनां्मल ् त्यच् बद्दल्क ्ि ांसगतलां ्अिेल?’ आरश त्प हत ्प हत ्ती् सवच र्करू्ल गली्
‘आत ्मी्सदव णख न्यच् त्ज ण र्तरी्कशी? मल ्तो्आवडल ्तरीही्म झां्व गणां्आत ्िहज्स्व भ सवक्
अिण र् न ही.’ वसडल ांययच् ् नजरेययच् ् केवळ् आठवणीनेच् सतययच् ् क ळज च ् थरक प् उड ल .् म श ्
द िीकडून् ध कटी् सप्रन्िेि् आसण् बसूरअनब ई् यच् ांनी् आवश्यच्क् ती् म सहती् गोळ ् केली् होती.् गुल बी्
ग ल ांच ्आसण्क ळ्यच् भोर्भवुयच् ांच ्तो्समसनस्टर ांच ्मुलग ्सकती्देखण ्आहे, त्यच् चे्वडील्कष्ट ने्प यच््
ओढीत् सजन ् कि ् चढले, तो् म त्र् गरुड ची् झेप् घेत् एक ् दम त् तीन् प यच्ऱ्यच् ् कि ् चढल ् इत्यच् दी्
इत्यच् दी्म सहती्त्यच् ांनी्समळवली्होती.्ती्देण्यच् ि ठी्उत्िुक्झ लेली्ध कटी्सप्रन्िेि्आसण्बूसरअनब ई्
यच् ्दोघींचे्बोलणे्कॉसरडॉरमधे्ऐकू्येच्त्होते.्त्यच् ्दोघीही्सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्खोलीत्सशरल्यच् . 
 

िांथपणे्डुलत्डुलत्येच्ऊन्आर मखुचीत्धपकन्बित्ध कटी्सप्रन्िेि्म्हण ली, ‘म री, मांडळी्
आल्यच् चां् कळलां ्की् न ही् तुल ?’ ध कट्य ् सप्रन्िेिने् िक ळययच् ् ग ऊनऐवजी्आत ् उत्तमपैकी् पोष ख्
अांग वर्चढवल ्होत .्मोठ्य ्क ळजीपूववक्वषेभषू ्केली्होती.्सतच ्चेहर ्उत्कां ठेने्डवरून्गेल ्होत , 
परांतु् त्यच् म गील् सनष्ट्प्र ण् सफकट् नजर् लपत् नव्हती.् बसूरअनब ईनेही् लि त् येच्ण र् न ही् अश ् तऱ्हेने्
आपल्यच् ् वषेभषेूत् आसण् केशरचनेत् िुध रण ् केली् होती.् त्यच् मुळे् सतच ् िुांदर् तरुण् चेहर ् आणखी्
आकषवक्सदित्होत . 
 

‘अग, तू् आहेि् तशीच् क ् बिून् र हण र् आहेि? थोड्य च् वळे त् मांडळी् सदव णख न्यच् त्
आल्यच् च ्सनरोप्येच्ईल.्मग्आपल्यच् ल ्ख ली्ज वां्ल गेल.्तू्पोष ख कडे्अजून्लिच्सदलेलां ्न हीि.’ 
बसूरअनब ई्म्हण ली. 
 

ध कट्य ् सप्रन्िेिने् द िील ् बोल वनू् घेतले.् सप्रन्िेि् म यच्ाने् कोणते् कपडे् घ ल वते् यच् ची् ती्
तत्परतेने्यच्ोजन ्आखू्ल गली, आपल्यच् ्कल्पन ्प्रत्यच्ि त्आणू्ल गली. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्त्यच् ांययच् ्िूचनेप्रम णे्पोष ख्कर यच्ल ्नक र्सदल ्अित ्तर्त्यच् ्दोघींनी्सतल ्
ि रखे् ित वले् अिते.् ि रख ्आग्रह् केल ् अित .् सप्रन्िेि् म यच्ा् ल जेने् ल ल् झ ली, सतययच् ् िुांदर्
डोळ्यच् ांत्प णी्तर रले, नेहमीि रखी्सतची्मुद्र ्दुख वलेली्आसण्कुरूप्झ ली.्सतने्बसूरअनब ई्आसण्
सलझ्यच् ्दोघींन ्आपले्क यच््व टेल्ते्करू्द्य यच्चे्ठरवले.्त्यच् ्दोघी्सतल ्वषेभषेूत्मदत्करू्ल गल्यच् . 
 

‘छे् ग!् ह ् पोष ख् न ही् बर ् व टत.’ दूर् र हून् सप्रन्िेि् म यच्ाकडे् दोन्ही् ब जूांनी् प हत् सलझ्
उद््ग रली.्‘सतल ्तुझ ्अांसजरी्मखमली्पोष ख्दे्न हीतर.्कुण ि्ठ ऊक्कद सचत्तो्पोष ख्सतययच् ्
जीवन त्क्र ांती्घडवनू्आणील.्छे!्ह ्पोष ख्सफक्यच् ्रांग च ्आहे.्ह ्न ही्शोभण र!’ 
 

खरे्तर्पोष ख त्दोष्नव्हत .्दोष्होत ्तो्सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्चेहऱ्यच् त—सतययच् ्अवघ्यच् ्शरीर त.्
पण्त्यच् ्दोघींययच् ्ते्ग वीही्नव्हते. 
 

सतययच् ्केि ांन ्सनळी्फीत्ब ांधली, सनळ ्दुपट्ट ्अांसजरी्पोष ख वर्थोड ्ख ली्घेतल , आणखी्
अिेच्क ही्केले्म्हणजे्ती्ठीक्सदिेल्अिे्त्यच् ांन ्अजूनही्व टत्होते.्सप्रन्िेि्म यच्ाच ्भयच्भीत्चेहर ्
आसण् शरीर् बदलणे् शक्यच्् नव्हते.् त्यच् ांनी् चेहर ् िजवनू् सकतीही् पे्रिणीयच्् केल ् तरीही् तो् केसवलव ण ्



 

 

अनुक्रमणिका 

आसण्कुरूप्व टल्यच् खेरीज्र हण र्न ही्हे्त्यच् ांययच् ्ध्यच् न त्येच्त्नव्हते.्त्यच् ांनी्दोनतीनद ्बदल्केल .्
सप्रन्िेि्म यच्ा् त्यच् ांन ्हव्े ते्करू् देत्होती.् त्यच् ्दोघींनी् सतची् केशभषू ्नव्यच् ्तऱ्हेने् केली.्आपले्डोके्
एकद ्यच् ् ब जूल ्मग् दुिऱ्यच् ् ब जूल ्कलते्करून्ध कट्य ् सप्रन्िेिने्म यच्ाचे् सनरीिण् केले.् मग्ती्
दोन्ही् ह त् उडवीत् म्हण ली, ‘छे!् छे!् ह ् पोष ख् न ही् च लण र!् ह ् तुल ् अगदीच् शोभत् न ही.् तू्
नेहमीययच् ्छोट्य ्करड्य ्फ्रॉकमधेच्मल ्आपली्छ न्सदितेि.’ सतने्द िील ्करड ्फ्रॉक्आण यच्ल ्
ि ांसगतल .् द िी् पोष ख् घेऊन् येच्ईपयंच्त् सप्रन्िेि् म यच्ा् आपल ् चेहर ् आरश त् प हत् र सहली् होती.्
आपल्यच् ्डोळ्यच् ांत्अश्रू्आले्आहेत्आसण्आपल्यच् ्थरथरण ऱ्यच् ्ओठ ांतून्हुांदके्ब हेर्पडण र्आहेत्अिे्
सतल ्आरश त्सदिले. 
 

बसूरअनब ईने्सतल ्िमज वले.्‘चल्सप्रन्िेि, आपण्एकद च्थोड ि ्प्रयच्त्न्करू्यच् .’ द िीययच् ्
ह तून् पोष ख् घेऊन् ध कटी् सप्रन्िेि् सप्रन्िेि् म यच्ाजवळ् गेली.् ‘आत ्आपण् अगदी् ि धी् पण् मोहक्
वषेभषू ्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू.’ ती्म्हण ली.्प खर ांनी्सकलसबल्कर वी्तश ्त्यच् ्सतघीही्हिू्ल गल्यच् . 
 

‘मल ्एकटील ्र हू्द्य .’ सप्रन्िेि्म यच्ा्म्हण ली.्सतययच् ्आव ज त्एवढे्ग ांभीयच्व्आसण्एवढी्व्यच्थ ्
होती् की् त्यच् ् प खर ांची् सकलसबल् एकदम् बांद् झ ली.् सतचे् िुांदर् टपोरे् डोळे् प ण्यच् ने् भरले् होते.् ती्
सवच रमग्न्झ ली्होती.्सतययच् ्दृष्टीत्आजवव्होते.्सतल ्आणखी्आग्रह्करून्क ही्उपयच्ोग्होण र्न ही्
उलट्तो्सनदवयच्पण ्होईल्हे्त्यच् ांययच् ्ध्यच् न त्आले. 
 

ध कटी्सप्रन्िेि्म्हण ली, ‘सनद न्तुझी्केशरचन ्तरी्बदल.्बसूरअनब ई, ही्तुमची्चूक.्क ही्
चेहऱ्यच् ांन ्क ही्केशरचन ्शोभत्न हीत्अिां्मी्तुम्ह ल ्म्हटलां ्होतां.्ही्केशरचन ्तेवढी्बदलून्ट क ्
बरां.’ 
 

‘मल ्एकटील ्र हू्द्य .्मल ्आत ्छळू्नक .्मल ्क ही्क ही्नको्आहे.’ सतचे्अश्रूच्सतययच् ्
आव ज पेि ्प्रभ वी्ठरू्ल गले. 
 

‘तू्केि ांची्रचन ्बदल.्बदलशील्न ?’ सलझने्सवच रले.्सप्रन्िेि्म यच्ाने्उत्तर्सदले्न ही्तशी्
सलझ्खोलीययच् ्ब हेर्िटकली. 
 

आत ् सप्रन्िेि् म यच्ा् एकटीच् खोलीत् होती.् सतने् सलझची् इयछ ् म नली् न ही, सतने् आपल्यच् ्
केि ांची् रचन ् बदलू् सदली् न ही, सतने् आरश तही् प सहले् न ही.् सतने् अिह यच्पणे् प पण्यच् ् ख ली्
झुकवल्यच् , ह त्िैल्िोडले्आसण्ती्स्वप्न त्रांगून्गेली... 
 

सतल ्स्वप्न त्आपल ्नवर ्सदिल ...दणकट्शरीर च ्असतशयच््देखण ्पुरुष...तो्आपल्यच् ल ्
एक ् वगेळ्यच् ् जग त् घेऊन् ज तो्आहे..आपलेच् मूल्आपल्यच् ् छ तील ् सबलगून्आहे...आपल ् नवर ्
पे्रमळपण ने्आपल्यच् कडे्आसण् मुल कडे्प हत्उभ ्आहे..‘छे!् छे!्अिे् कुठले् व्ह यच्ल ?’ सतययच् ्मन त्
आले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘लवकर्चह ल ्यच् .् सप्रन्ि् सनकोल यच््लवकर्ज ण र्आहे.’ द र तून्द िी्बोलली.्आत पयंच्त्
मन त्आलेल्यच् ् सवच र ांची्ज णीव्होऊन् सप्रन्िेि्म यच्ा्दचकली.्ख ली्ज ण्यच् पूवी्मांसदर त्ती्छोट्य ्
प्र थवन मांसदर त्सशरली. 
 

सिस्त ययच् ्मोठ्य ्मूतीययच् ्क ळ्यच् ्ब ह्यरेषेवर्दृष्टी्सखळवनू, ह त्जुळवनू्ती्सकतीतरी्वेळ्िमोर्
उभी्र सहली. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्खोलीत्आली्त्यच् ्आधीच्सप्रन्ि्व्हॅसिली्आसण्त्यच् च ्मुलग ्सदव णख न्यच् त्येच्ऊन्
ध कटी् सप्रन्िेि्आसण्बसूरअनब ई्यच् ांययच् शी्गप्प गोष्टी्करीत्बिले्होते.्ती्जड्प वल ांनी्आत्आली्
तेव्ह ्ते्दोघे्आसण्बूसरअनब ई्उभे्र सहले.्ध कट्य ्सप्रन्िेिने्ओळख्करून्सदली्‘ही्सप्रन्िेि्म यच्ा.’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाने् त्यच् ांन ् ब रक ईने् प हून् घेतले.् आपल्यच् ल ् प हत च् सप्रन्ि् व्हॅसिलीच ् चेहर ्
िण धात्गांभीर्झ ल ्होत ्आसण्मग्त्यच् ने्गडबडीने् क्स्मत्केले्होते् हे् सतने् हेरले्होते.्आपली्छ प्
प हुण्यच् ांवर् कशी् पडते् आहे् हे् ज णण्यच् ि ठी् त्यच् ांययच् ् तोंड कडे् प हण ऱ्यच् ् छोट्य ् सप्रन्िेिच ् सजज्ञ िू्
चेहर ही् सतययच् ् दृष्टीतून् िुटल ् नव्हत .् सरबन्घ तलेल्यच् ् िुांदर् बसूरअनब ईने् त्यच् ांययच् कडे् वळून् प सहले्
तेव्ह ्सतययच् ्चेहऱ्यच् वर्अपूवव्उत्कां ठ ्सतल ्आढळली्होती.्सतल ्म त्र्अजून्त्यच् ांचे्दशवन्झ ले्नव्हते.्ती्
खोलीत्सशरत न ्मोठ ले, उजळ्रांग चे्आसण्िुांदर्व टण रे्क हीतरी्आपण िमोर्येच्ते्आहे्अि ्भ ि्
सतल ्झ ल ्होत . 
 

प्रथम्सप्रन्ि्व्हॅसिली्सतल ्ि मोर ्आल .्सतययच् ्ह त चे्चुांबन्घेण्यच् ि ठी्तो्झुकल ्तेव्ह ्सतने्
त्यच् ययच् ्टकल चे्चुांबन्घेतले.्उत्तर द खल्सतने् ‘मल ्तुमची्च ांगली्आठवण्आहे’ अिे्ि ांसगतले.्मग्
अन तोल् सतल ् ि मोर ्आल .् तरीही् तो् सतल ् सदिल ् न ही.् मऊ् मऊ् ह त ने्आपल ् ह त् घट्टपणे्
पकडल ् गेल ्आहे्एवढे्म त्र् सतल ्ज णवले.्पोमेडच ्व ि् येच्ण रे् िुांदर्केि्अिण ऱ्यच् ्अन तोलययच् ्
गोऱ्यच् ्कप ळ ल ् सतने्आपल्यच् ्ओठ ांनी् स्पशव् केल .् त्यच् ल ् प हत च् त्यच् ययच् ् देखणेपण ची् छ प् सतययच् ्
मन वर्पडली. 
 

अन तोल् हजरजब बी् नव्हत , त्यच् ययच् कडे् िांभ षणच तुयच्वही् नव्हते.् म त्र् ि म सजक् जीवन त्
मोल ची् व टण री् सधमी् वृत्ती, तिेच्आत्मसवर्श् ि् त्यच् ययच् ् सठक णी् होत .् तो् ति च् क ही् न् बोलत ्
सकतीतरी्वळे् र हील्अिे्व टू्ल गले.् ‘मी् स्तब्ध्र सहल्यच् ने्कोण ल ् सवसचत्र्व टत्अिेल्तर् त्यच् ची्
मल ्पवा्न ही.्त्यच् ने्व टल्यच् ि्बोल वे’ अिे्त्यच् ची्मुद्र ्ि ांगत्होती. 
 

अन तोलचे् सस्त्रयच् ांशी् व गणे्अश ् प्रक रचे्अिे्की् त्यच् मुळे् त्यच् ांययच् ्मन त् त्यच् ययच् सवषयच्ी्हटकून्
कुतूहल, सवस्मयच्, आदर्एवढेच्क यच््प्रीतीही् सनमाण्होत्अिे.् सस्त्रयच् ांशी्व गत न ्स्वतःययच् ्श्रेष्ठत्व ययच् ्
ज सणवतूेन् येच्ण री् तुयछत ही् त्यच् ययच् ्व गण्यच् त्आढळे.् त्यच् चे्व गणे्जणू् सस्त्रयच् ांन ्बज वी, ‘मी् तुम्ह ल ्
च ांगल ्ओळखतो.्पण् तुमययच् बद्दल्मी्म झ्यच् ्डोक्यच् ल ्शीण्क ् म्हणून् देऊ? तुम्ह ल ्खूष्करण्यच् त्
म झ्यच् कडून्कुचर ई्होण र्न ही्एवढे्म त्र्ि ांगतो.’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाल ्हे्ज णवले्होते.्त्यच् चे्लि्आपल्यच् कडे्वेधून्घेण्यच् ची्आपली्इयछ ्न ही्अिे्
द खवण्यच् ि ठी्की्क यच््ती्आपल्यच् ्वसडल ांकडे्वळली.्बोलणे्िववि म न्यच््सवषयच् ांवर्च लले्होते, पण्
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ते्ध कट्य ्सप्रन्िेिमुळे्रांगले्होते.्गक्प्पष्ट्व्उत्ि ही्म णिे्अपसरसचत्म णि ांशीही्सकती्खेळकरपण ने्
व गत् बोलत् अित त.् ध कट्य ् सप्रन्िेिच ् अिल ् खेळकरपण ् सप्रन्ि् व्हॅसिलील ् सकती् लवकर्
आवडल .्सतची्अन तोलशी्पूवीची्ओळख्नव्हती्तरीही्सतने्त्यच् ल ्िांभ षण त्भ ग्घ्यच् यच्ल ्ल वले.्
त्यच् ांययच् ्आनांद त्िहभ गी्होत ्आले्म्हणून्सप्रन्िेि्म यच्ाही्िुख वली. 
 

‘तुम्ह ल ्आमची्ॲनेट्आठवत्अिेल?’ ध कट्य ्सप्रन्िेिने्सप्रन्ि्व्हॅसिलील ्सवच रले. 
 

‘हो्न .्पण्सतययच् प्रम णां्तूही्र जक रण वर्बोलू्नकोि.’ 
 

‘आसण्आमचां्चह चां्छोटां्टेबल्आठवतां्क ?’ 
 

‘अलबत.’ 
 

ध कट्य ्सप्रन्िेिने्अन तोलल ्सवच रले, ‘तुम्ही्ॲनेटकडे्कधीच्किे्सदिल ्न ही?’ मग्डोळे्
समचक वनू्तीच्पुढे्म्हण ली, ‘मल ्ि रां्म सहत्आहे.्इपॉसलटनां–तुमययच् ्भ व नां–मल ्तुमययच् ्िगळ्यच् ्
कतृवत्व सवषयच्ी् ि ांसगतलां ् आहे.’ त्यच् ययच् ् सदशनेे् बोट् हलवीत् ती् म्हण ली, ‘तुमचे् पॅसरिमधील्
पर क्रमदेखील्मल ्ठ ऊक्आहेत.’ 
 

बसूरअनब ईने्अन तोलल ्सवच रले, ‘तुम्ह ल ्पॅसरि्िोडून्फ र्सदवि्झ ले्अितील्न ही? ते्
शहर् तुम्ह ल ् सकतपत् आवडलां?’ अन तोलने् ल गलीच् त्यच् ् फ्रें च् स्त्रील ् उत्तर् सदले.् क्स्मत् करीत, 
सतययच् कडे् टक् ल वनू् प हत् तो् सतययच् ् देश बद्दल् बोलू् ल गल .् िुांदर् बसूरअनब ईचे् दशवन् पसहल्यच् ांद ्
घडले्त्यच् च्वळेी्अन तोलने्‘ब्लीक्सहल्िमध्येच््आपले्सदवि्व टले्होते्तिे्कां ट ळव णे्ज ण र्न हीत’ 
यच् ची्खूणग ठ्ब ांधली्होती.् सतययच् कडे्प हत न ् त्यच् ययच् ्मन त्आले, ‘आपल्यच् ्िखीपेि ्ही् सकतीतरी्
च ांगली्आहे.्लग्न्झ ल्यच् नांतर्सतने्सहल ्आपल्यच् बरोबर्आण वां्अिां्मल ्व टतां.्फ र्गोड्पोरगी्आहे्
ही!’ 
 

वृद्ध् सप्रन्ि् सनकोल यच्् मुद्द मच्खोलीत्पोष ख्करण्यच् त्वेळ्घ लवीत्होत .्क यच््कर वे्यच् च ्
सवच र्करत न ् त्यच् ची् मुद्र ्त्रस्त्झ ली् होती.्ह्य ् प हुण्यच् ांययच् ्आगमन मुळे् तो्िांत पल ् होत .् ‘सप्रन्ि्
व्हॅसिली्आसण्त्यच् च ्तो्पोरग ्यच् ांच ्आसण्म झ ्िांबांधच्क यच््मुळी? सप्रन्ि्व्हॅसिली्बढ ईखोर्मूखव्आहे.्
त्यच् च ्मुलग ्ति च्सनपजलेल ्निल ्म्हणजे्समळवली!’ तो्स्वतःशीच्गुरगरल . 
 

त्यच् ने् सकत्येच्क् सदवि्ज्यच् ्प्रश्न ब बत्स्वतःची्फिवणूक्केलेली्होती, जो्प्रश्न्ितत्ब जूल ्
ि रल ्होत , जो्प्रश्न्अद्य प्अनुत्तसरत्र सहल ्होत ्तोच्प्रश्न्प हुण्यच् ांययच् ्आगमन िरशी्पुन्ह ्नव्यच् ने्
िमोर्ठ कल ् म्हणून् वृद्ध् सनकोल यच््िांत पल ्होत .् ‘वृद्ध् सनकोल यच््कधीक ळी्आपल्यच् ्कन्येच्चे्लग्न्
ल वनू्देऊन्सतल ्आपल्यच् प िून्दूर्करण र्आहे्क ?’ ह ्तो्प्रश्न्होत .्त्यच् ने्स्वतःल ्ह ्प्रश्न्कधीच्
िरळपणे् सवच रल ्नव्हत .्तिे्ध डि्त्यच् ल ्झ ले्नव्हते.् त्यच् ने्तो्प्रश्न् सवच रल ्अित ्तर् त्यच् ल ्
न्यच् य्यच््उत्तर्द्य व्ेल गले्अिते.्ह्य ्ब बतीत् न्यच् यच् पेि ्भ वनेल –जीवनमरण ल ्असधक्महत्त्व्होते.्
वृद्ध् सनकोल यच्् वरकरणी् आपल्यच् ् मुलील ् क डीचेही् महत्त्व् देत् नव्हत ् तरीही् सतययच् व चून् त्यच् ल ्
आपल्यच् ्आयुच्ष्ट्यच् ची्कल्पन च्करत ्येच्त्न ही. 
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तो्सवच र्करू्ल गे, ‘म यच्ा्लग्न्कश ि ठी्करण र्आहे? शवेटी्ती्दुःखीच्होण र्आहे्यच् त्
िांशयच््न ही.् सलझनां्आांदे्रशी्लग्न्केलां .्(आत श ्त्यच् हून्च ांगल ्नवर ् समळेल्अिे्मल ्व टत्न ही.)्
पण् ती् क ही् िुख त् न ही.् सहययच् वर् पे्रम् करून्कोण् लग्न् करण र्आहे? ही् सदि यच्ल ् तर् अगदी्
ि म न्यच््आहे.्सहययच् ्िांपत्तीकडे्आसण्न तेव इक ांकडे्प हून्कोणी्लग्न्केलां ्तर्करील्असवव सहत्वृद्ध्
सस्त्रयच् ांचां् क यच्् व ईट् होतां? त्यच् ् खरां् तर् सकती् िुख िम ध न त् अित त!’ कपडे् चढवत न ् सप्रन्ि्
सनकोल यच्ययच् ्मन त्सवच रचके्र्िुरूच्होती.्आजवर्ल ांबणीवर्ट कलेल्यच् ्प्रश्न िांबांधी्आत ्सनणवयच््घेणे्
भ ग् होते.् सप्रन्ि् व्हॅसिलीने्आपल्यच् ् मुल ल ् बरोबर्आणले् होते् ते् म गणी् घ लण्यच् ि ठी् यच् त् िांशयच््
नव्हत .्कद सचत्आजच्न हीतर्उद्य ्तो्त्यच् बद्दल्होक र्चकव ्नक र्सवच रील.्त्यच् चे्घर णे, त्यच् च ्
हुद्द ् यच् ांच ् सवच र् केल ् तर् स्थळ्अनुरूप्आहे.् सप्रन्ि् सनकोल यच्् स्वतःशीच् बोलत् र सहल , ‘मी्क ही्
सतययच् ्लग्न सवरुद्ध्न ही.्तो्सतल ्अनुरूप्अिल ्की्झ लां .्तेवढां्प सहलां ्प सहजे.्तेवढां्प सहलां ्प सहजे.’ 
शवेटचे्व क्यच््त्यच् ने्मोठ्य ने्उच्च रले. 
 

मग् नेहमीययच् ्िवयच्ीने् त्यच् ने्ि वध्उत्ि ही्प वल ांनी् सदव णख न्यच् त्प्रवशे् केल .्एक ्जलद्
दृसष्टिेप त् िगळ्यच् ांन ् प हून् घेतले.् ध कट्य ् सप्रन्िेिययच् ् पोष ख तील् बदल, बसूरअनब ईची् सरबन, 
म यच्ाची्ओांगळ्केशभषू , बसूरअनब ई्आसण्अन तोल्यच् ांययच् ्चेहऱ्यच् वरील्क्स्मत्आसण्कुण शी्न्बोलत ्
एक की् बिलेली् म यच्ा..ह्य ् ि ऱ्यच् ् गोष्टी् त्यच् ययच् ् लि त् आल्यच् .् स्वतःल ् आचरट प्रम णे् िजवण ऱ्यच् ्
मुलील ्त्यच् ची्नजर्िम ्करू्शकत्नव्हती. 
 

‘सतल ्क ही्ल जलज्ज च्न ही.्तो्तर्सतययच् कडे्ढुांकूनही्प हत्न ही.’ 
 

‘तुमययच् ्येच्ण्यच् नां्मल ्आनांद्झ ल .’ वृद्ध्सनकोल यच्ने्सप्रन्ि्व्हॅसिलीचे्स्व गत्केले. 
 

‘सजव भ व ययच् ्दोस्त ि ठी्मलै ांचे्अांतर्गळून्पडते.’अश ्अथाची्रसशयच्न्म्हण्सप्रन्ि्व्हॅसिलीने्
उच्च रली.् त्यच् ययच् ् स्वर त् नेहमीची् घ ई, आत्मसवर्श् ि्आसण्जवळीक् होती.् ‘ह ् म झ ् दुिर ् मुलग .्
त्यच् ल ्आशीवाद्द्य .’ 
 

सप्रन्ि्सनकोल यच्ने्अन तोलल ्न्यच् ह ळले.् ‘च ांगल ्गडी्आहे.्च ांगल ्आहे.’ अिे्म्हणून्त्यच् ने्
आपल ् ग ल् पुढे् धरल .् अन तोलने् त्यच् ् वृद्ध चे् चुांबन् घेतले.् आसण् त्यच् ययच् कडे् कुतूहल ने् प हत्
वसडल ांनी्ि ांसगतलेल्यच् ्चक्रमपण ची्एख दी्झलक्सदिते्क ्यच् ची्तो्श ांतपणे्व ट्प हू्ल गल . 
 

वृद्ध् सनकोल यच्् नेहमीप्रम णे् िोफ्यच् ययच् ् टोक शी् बिल .् सप्रन्ि् व्हॅसिलील ् त्यच् ने्आर मखुचीत्
बि यच्च ्इष र ् केल .्मग्त्यच् ल ्र जक रण्आसण्इतर्ब तम्यच् ्यच् िांबांधी्प्रश्न् सवच रू्ल गल .् सप्रन्ि्
व्हॅसिलीययच् ्ि ांगण्यच् कडे्त्यच् चे्लि्होते्तरीही्त्यच् ची्दृष्टी्ितत्सप्रन्िेि्म यच्ावर्सखळलेली्होती. 
 

‘आत ् ते् पॉटस्डॅम् येच्थून् पत्र् प ठवत हेत् तर!’ सप्रन्ि् व्हॅसिलीययच् ् बोलण्यच् तले् शवेटचे् व क्यच््
उच्च रून्तो्एकदम्उठल ्आसण्आपल्यच् ्मुलीजवळ्ज ऊन्उभ ्र सहल . 
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‘प हुण्यच् ांि ठी्तू्अश ्प्रक रची्वषेभषू ्केली्आहेि्तर!्फ रच्छ न.्फ रच्छ न.्प हुण्यच् ांि ठी्
नव्यच् ् तऱ्हेची् केशभषू ् व टल्यच् ि् कर.् पण् यच् द् र ख.् यच् पुढां् कधीही् म झ्यच् ् परव नगीसशव यच्् पोष ख्
बदलून्प हुण्यच् ांिमोर्यच् यच्चां्न ही.’ 
 

‘अपर ध्म झ्यच् कडून्घडल .’ ल जून्गेलेली्ध कटी्सप्रन्िेि्कशीबशी्बोलली. 
 

िुनेिमोर् वृद्ध्सनकोल यच्ची् क्स्थती्चमत्क सरक्झ ली.्तो्िुनेल ्म्हण ल , ‘मन ल ् येच्ईल्तिां्
व ग यच्ल ्तू्मोकळी्आहेि.्पण्सहल ्आपलां ्रूप्अिां्सबघडव यच्ची्गरज्नव्हती.्आधीच्पुरेशी्कुरूप्
आहे्ती.’ 
 

आपल्यच् ्शब्द ांनी्रडू्ल गलेल्यच् ्आपल्यच् ्मुलीकडे्मुळीच्लि्न्देत ्तो्आपल्यच् ्पूवीययच् ्ज गी्
ज ऊन्बिल . 
 

‘म झां्मत्म त्र्उलट्आहे.्सतल ्ही्केशभषू ्खूपच्शोभनू्सदिते.’ सप्रन्ि्व्हॅसिली्म्हण ल . 
 

आत ् वृद्ध् सनकोल यच्ने् अन तोलवर् मोचा् वळवल .् ‘तरुण् समत्र , न व् क यच्् तुझां? अरे् इकडे्
जवळ्येच्.्तुझी्ओळख्करून्घ्यच् यच्यच्ी्आहे्मल .्आपण्थोड ्वेळ्बोलू.्इकडे्जवळ्येच्.’ 
 

‘आत ् कुठे् गमतील ् िुरुव त् होत्आहे!’ अन तोल् मन शी् म्हणत् त्यच् ् वृद्ध ययच् ् शजे री् येच्ऊन्
बिल . 
 

‘छ न.् छ न.् तुझां् सशिण् परदेश त् झ लां , न ही? तुझ्यच् ् वसडल ांि रख ् अगर् म झ्यच् ि रख ् तू्
चचवमधे्सशकल ्न हीि्तर? हल्ली्तू्‘िांरिक्घोडेस्व र्दल त’ आहेि्क यच्?’ त्यच् ययच् कडे्रोखून्प हत्
वृद्ध ने्उत्िुकतेने्प्रश्न्केल . 
 

‘न ही.्म झी्आघ डीवर्रव नगी्झ लेली्आहे,’ अन तोलने्उत्तर्सदले. 
 

‘छ न.्छ न.्म्हणजे्तुल ्आपल ्देश्आसण्झ र्यच् ांची्िेव ्कर यच्ची्आहे? आत ्तर्युच्द्ध्च लू्
आहे.् तुझ्यच् ि रखी् सनवडक्तरुण्म णिां्लढ ईवर्ज यच्ल ् हवीत–ज यच्ल च्हवीत.् तुल ्आघ डीवर्
ज यच्च ्हुकूम्झ ल च्अिेल?’ 
 

‘न ही.्आमची्रेसजमेंट्आघ डीवर्गेलेली्आहे.्म झी्दुिरीकडे्नेमणूक्झ ली्आहे.्पप , म झी्
नेमणूक्कुठां्बरां्झ ली्आहे?’ अन तोलने्हित्हित्वसडल ांन ्सवच रले. 
 

‘छ न.्िरक री्ख त्यच् ययच् ्लौसकक त्च ांगली्भर्ट कशील.्म झी्नेमणूक्कुठां्बरां्झ ली्आहे? 
ह ्ह ्ह .’ वृद्ध्सनकोल यच््हिू्ल गल .्त्यच् हून्जोरजोर ने्अन तोल्हिू्ल गल . 
 

मग्एक एकी्वृद्ध्सनकोल यच्ने्कप ळ ल ्आठ्य ्घ लून्अन तोलल ्ज यच्ल ्ि ांसगतले्ति ्तो्
क्स्मत्करीत्सस्त्रयच् ांकडे्वळल . 
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‘सप्रन्ि्व्हॅसिली, सचरांजीव ांचां्सशिण्परदेश त्झ लां ्आहे्तर?’ वृद्ध्सनकोल यच्ने्सप्रन्ि्व्हॅसिलील ्
सवच रले. 
 

‘म झ्यच् कडून्शक्यच््होतां् ते् मी् केलां .्आपल्यच् कडील् सशिण पेि ् परदेश तील् सशिण् खूपच् बरां्
अितां्यच् ची्मी्ग्व ही्देतो.’ 
 

‘खरां्आहे.्आत श ्प्रत्येच्क्गोष्ट्बदलली्आहे.्नवीन्फॅशन्आली्आहे.्फ र्छ न्पोरग ्आहे.्
फ र् छ न.् चल ् म झ्यच् ् खोलीत् ज ऊन् बिू् यच् .’ त्यच् ने् सप्रन्ि् व्हॅसिलील ् ह त शी् धरून् आपल्यच् ्
अभ्यच् सिकेत्नेले. 
 

खोलीत्सतिरे्कुणी्निल्यच् ने्सप्रन्ि्व्हॅसिलीने्वृद्ध्सनकोल यच्कडे्आपल्यच् ्अपेि ्व्यच्क्त्केल्यच् . 
 

तशी्वृद्ध्सनकोल यच््र ग र ग ने्बोलू्ल गल .् ‘मल ्ती्म झ्यच् कडेच्हवी्आहे, मल ्सतल ्दूर्
ज ऊ्द्य यच्चां्न ही्अिां् तुम्ह ल ्क ्व टतां? क यच््व टेल्त्यच् ्कल्पन ्करत ् तुम्ही.्मी् सतचां्लग्न्उद्य ्
ल वनू्द्य यच्ल ्तयच् र्आहे.्मल ्म झ्यच् ्भ वी्ज वयच् ची्प रख्असधक्च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्कर यच्ल ्प सहजे्
एवढांच.् म झ ् ब ण ् तुम्ह ल ् ठ ऊकच्आहे.्आत् ब हेर्क ही् न ही.् िवव् व्यच्वह र् स्पष्ट्आसण् स्वयछ.्
उद्य च्मी्तुमययच् देखत्सतल ्सवच रतो.्सतची्इयछ ्अिली्तर्तोही्हजर्अिू्दे.्त्यच् ांनी्लग्न्केलां ्तर्
मी्क ही्आड् येच्ण र् न ही.’ तो् चकच ळल्यच् ि रख ् म्हण ल .्अश ्आव ज तच् त्यच् ने्आपल्यच् ् मुल ल ्
सनरोप्सदल ्होत . 
 

म णि ांची्च ांगली्प रख्करण ऱ्यच् ्वृद्ध्सनकोल यच्कडे्धूतवतेच ्क ही्उपयच्ोग्होण र्न ही्ह्य ची्
ख त्री्होऊनही्सप्रन्ि्व्हॅसिली्धूतव्म णि ययच् ्िुर त्म्हण ल , ‘मी्तुमययच् शी्मोकळेपण नां्बोलत्आहे.्
तुम्ह ल ्लोक ांची्प रख्आहे् हे्मल ्ठ ऊक्आहे.्अन तोलल ्मोठी्बुसद्धमत्त ्न ही्पण्तो्प्र म सणक्
आहे, िुस्वभ वी्आहे.’ 
 

‘ठीक.्ठीक.्सवच र्करू्यच् ्आपण्त्यच् बद्दल.’ 
 

अन तोलल ् प हून् सनकोल यच्ययच् ् घर तील् तीनही् सस्त्रयच् ांन ् आपण् आजपयंच्त् खरेखुरे् जीवन्
जगलोच्नव्हतो्अिे्व टू्ल गले.्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्आपल्यच् ्चेहऱ्यच् च , आपल्यच् ्केशरचनेच ्आत ्सविर्
पडल .्जो्कद सचत् सतच ् नवर ् होण र् होत ् त्यच् ् पुरुष ययच् ् देखण्यच् ् पे्रमळ् चेहऱ्यच् खेरीज् सतल ् दुिरे्
क ही् िुचेन .् सतल ् तो् दयच् ळू, शूर, सनियच्ी, पर क्रमी्आसण्उद रहृदयच्ी् व टू्ल गल .् भ वी् वैव सहक्
जीवन ची्अिांख्यच््सचते्र्सतययच् ्मन िमोर्तरळू्ल गली. 
 

प्रयच्त्न्करूनही्त्यच् ययच् शी्पे्रम ने्किे्व ग व्ेहे्सतल ्िमजेन . 
 

‘क यच््ध्यच् न्आहे.्अगदीच्कुरूप!’ सतययच् बद्दल्अन तोलचे्मत्झ ले. 
 

अन तोलययच् ् आगमन ने् बसूरअनब ईययच् ् मन तही् खळबळ् उड ली् होती.् कोणीतरी् रसशयच्न्
उमर व् येच्ईल, कुरूप् वेंधळ्यच् ् आसण् गब ळ् पोष ख् केलेल्यच् ् रसशयच्न् मुलींहून् आपण् िुांदर् अिल्यच् चे्
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त्यच् ल ् पटेल, तो्आपल्यच् ् पे्रम त् पडेल, त्यच् ांन ् ब जूि् ि रून् तो्आपण ि् घेऊन् ज ईल् अिे् स्वप्न्
बसूरअनब ई् उर शी् ब ळगून् होती.् आत ् तो् रसशयच्न् उमर व् आल ् होत .् अन तोलल ् आपल्यच् कडे्
आकषूवन्घेण्यच् ची्ती्सशकस्त्करू्ल गली. 
 

रणव दे्य्ऐकत च्रण ांगण वरील्म्ह त री्घोडी्चौखुर्उधळत त्तशी्क हीशी् क्स्थती्ध कट्य ्
सप्रन्िेिची्झ ली.्ती्आपले्िम ज तील्स्थ न्नकळत्सविरली्होती.्नेहमीययच् ्िवयच्ीनुि र्सतचे्पे्रम चे्
च ळे् िुरू्झ ले्होते; त्यच् त्किल ्मोठ ् हेतू्नव्हत , किल ्िांघषव्नव्हत , त्यच् त् सतल ्उथळ्आनांद्
क यच््तो्समळत्होत . 
 

िगळेजण्आप पल्यच् ्खोल्यच् ांत् गेले.् अन तोल्क यच्् तो् सबछ न्यच् वर् पडत च् ग ढ् झोपी् गेल .्
ब की् िवांन ् सकती् वेळ् झोप् येच्ईन .् सप्रन्िेि् म यच्ा् सवच र् करीत् तळमळत् होती.् ‘तो् देखण , दयच् ळू्
अांतःकरण च ्पुरुष्म झ्यच् शी्लग्न्करील्क ?’ कधी्नव्हे्ती्सतल ्भीती्व टू्ल गली.्सतल ्भोवत ली्
बघण्यच् चे्ध डि्होईन .्जवळप ि् कुणीतरी्आहे्अि ्भ ि् सतल ्होऊ्ल गल .् कुणी् सपश च्च्अिेल्
क ? सतने्द िील ्बोल वनू्आपल्यच् ्खोलीत्झोप यच्ल ्ि ांसगतले. 
 

बसूरअनब ई् त्यच् ् र त्री् सकतीतरी् वळे् ब गेमध्येच्् कुण ची् तरी् उग चच् प्रतीि ् करीत् येच्रझ ऱ्यच् ्
घ लीत्होती. 
 

सबछ न ् व्यच्वक्स्थत् केल ् न ही् म्हणून् ध कटी् सप्रन्िेि् द िील ् बोलत् होती.् सतल ् सबछ न्यच् त्
प ठीवर्आसण्कुशीवरही्झोपत ्येच्ईन .्कशीही्झोपली्तरी्सतल ्आर म्समळत्नव्हत .्आपल्यच् वरील्
जब बद रीची्ज णीव् सतल ्कधी्नव्हे्ती् त्यच् ्र त्री्तीव्रतेने्झ ली.्अन तोल्आल ्आसण् सतल ् पूवीच ्
क ळ्आठवल .्तेव्ह ्जब बद रीचे्ओझे्नव्हते.्तेव्ह ्ती्सकती्हिरी्आनांदी्होती!्कपडे्न्उतरत ्ती्
तशीच्बठै्य ् खुचीत्बिून् र सहली.्क त्यच् ्द िीययच् ्डोळ्यच् ांत्झोप्होती, सतचे् केि् सवस्कटलेले्होते.्
क हीतरी्पुटपुटत्सतने्सतिऱ्यच् ांद ्सबछ न ्झोडपून्उलट ्केल . 
 

‘झोप्ल गली्तर्मल ्नको्क ्आहे? पण्मी्तरी्क यच््करण र? सबछ न्यच् त्किे्खळगे्उांचवटे्
झ ले्आहेत्बघ.’ ध कट्य ्सप्रन्िेिने्पुन्ह ्ऐकवले.्सतययच् ्आव ज त्रडण्यच् ययच् ्बेत त्येच्ण ऱ्यच् ्मुल ययच् ्
आव ज ि रख ्कां प्होत . 
 

वृद्ध् सनकोल यच्ल ् देखील् झोप् येच्त् नव्हती.् म लक् र ग र ग ने् येच्रझ ऱ्यच् ् घ लीत् होत , न क्
चशकरीत्होत , ते्अधववट्झोपेत्अिलेल्यच् ् सतहॉनल ्ऐकू् येच्त्होते.्आपल्यच् ् मुलीमुळे्आपल ्अपम न्
झ ल ्अिे्वृद्ध्सनकोल यच्ल ्व टत्होते.्िगळ्यच् ्गोष्टींच ्पुन्ह ्एकव र्सवच र्करून्यच्ोग्यच््सनणवयच््घ्यच् व ्
अिे्त्यच् ल ्व टत्होते.्प्रत्यच्ि त्म त्र्त्यच् च ्र ग्व ढण्यच् खेरीज्क ही्घडत्नव्हते. 
 

‘कुणीतरी्भटक्यच् ्घरी्येच्तो.्ही्ब प ल ्सविरते.्िगळ्यच् ांन ्सविरते.्म डीवर्ज ऊन्घ ईघ ईने्
वषेभषू ्करते.्आपण्क यच््करतो्आहोत्यच् ची्अक्कलही्सतल ्र हत्न ही.्म झ्यच् ्लि त्येच्ईल्हे्ठ ऊक्
अिूनही्आचरटपण ्करते!् त्यच् ्गद्ध्यच् चां्लि्बसूरअनवरती.्ह्य ्क रटील ्थोड ि ् स्व सभम न्अित ्
तरी्त्यच् चे्च ळे्सदिले्अिते.्स्व सभम न्र हू्दे, सनद न्आपल्यच् ्ब प ययच् ्प्रसतष्ठेि ठी्तरी्सतने्डोळि्
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र ह यच्ल ्हवे्होते.्तो्ठोंब्यच् ् सतल ्क डीचीही् चकमत्देत्न ही.्त्यच् च ्डोळ ्बसूरअनवर्आहे.् सतल ्हे्
द खवनू्सदले्प सहजे...स्व सभम न्म्हणजे्क यच््हे्सशकसवले्प सहजे...’ 
 

सतल ्सतची्चूक्द खवनू्सदली, अन तोल्बसूरअनशी्पे्रम चे्च ळे्करू्ल गल ्आहे्हे्ि ांसगतले्
तर् सतच ् स्व सभम न्ज गृत्होईल.्आसण्आपल्यच् ल ्िोडून्ज ण्यच् च ् सवच र्ती्रसहत्करील, म्हणजे्
अश ्तऱ्हेने्आपले्उसद्दष्ट्ि ध्यच््होईल्ह्य ्सवच र ने्वृद्ध्सनकोल यच््श ांत्झ ल .्सतहॉनल ्ह क्म रून्तो्
कपडे् उतरू् ल गल .् सतहॉन् त्यच् ययच् ् व ळलेल्यच् ् शरीर वर् न ईटशटव् चढवीत् अित न ् तो् मन शीच्
पुटपुटल , ‘कुठल्यच् ्िैत न ने्त्यच् ांन ्इकडे्प ठवले्नकळे!्न्बोल वत ्येच्ऊन्त्यच् ांनी्मनस्त प्सदल !’ 
 

नेहमीप्रम णे्तो्झोपण्यच् ि ठी्कोच वर्पडल . 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्आपल्यच् ्वसडल ांययच् ्अभ्यच् सिकेत्सशरली्तेव्ह ्ती्नेहमीपेि ्खूपच्बेचैन्होती.्त्यच् ्
िक ळी्वृद्ध्सनकोल यच््सतययच् शी्असतशयच््पे्रम ने्व गल , पण्ते्व गणे्असतशयच््कृसत्रम्होते. 
 

तो् एकदम् महत्त्व ययच् ् गोष्टीबद्दल् बोलू् ल गल , ‘तुल ् म गणी् घ लण्यच् त्आली्आहे.’ कृसत्रम्
ह स्यच््करीत् तो् म्हण ल , ‘सप्रन्ि् व्हॅसिली्आपल्यच् ्आसश्रत ल ् (क ्कोण्ज णे,सनकोल यच््अन तोलच ्
उल्लेख् तो् नेहमी् यच् ् शब्द नेच्करी.)् घेऊन्आल ् तो् क ही् म झ्यच् ् दशवन ि ठी् नव्हे् एवढां् तुल ्ख ि्
कळलां ्अिेल.्त्यच् ांनी्क ल्तुल ्म गणी्घ तली.्म झ्यच् ्तत्त्व नुि र्मी्तुझ ्िल्ल ्घेतो्आहे.’ 
 

‘ब ब , मल ्क हीच्कळत् न ही.’ ल जेनां् ल लबुांद् झ लेली् सप्रन्िेि् म यच्ा् म्हण ली, तशी् वृद्ध्
सनकोल यच््र ग ने्ओरडल , ‘त्यच् त्न्कळण्यच् ि रखां्क ही्न ही.् सप्रन्ि्व्हॅसिलील ् तू् िून्म्हणून्पिांत्
आहेि.्त्यच् नां्आपल्यच् ्आसश्रत ि ठी्तुल ्म गणी्घ तली्आहे.्यच् त्न्कळण्यच् ि रखां्क यच््आहे? आत ्
तुझां्मत्ि ांगून्ट क.’ 
 

‘ब ब , मल ्तुमचां्मत्कळलां ्न ही.’सप्रन्िेि्म यच्ा्हळू्आव ज त्बोलली. 
 

‘म झां्मत? म झ्यच् ्मत च ्इथां्क यच््िांबांध? म झ ्तू्सवच रच्करू्नकोि.्लग्न्तुझां्व्ह यच्चां्आहे; 
म झां्नव्हे.्तुल ्क यच््व टतां्ते्कळणां्आवश्यच्क्आसण्यच्ोग्यच््आहे.’ 
 

वसडल ांन ्लग्न्सबलकुल्पिांत्न ही्हे्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्कळून्चुकले.्आपले्भसवतव्यच््ठर यच्ची्
आयुच्ष्ट्यच् तील् ही् शवेटची् िांधी् आहे् यच् ची् त्यच् च् िणी् सतल ् ज णीव् झ ली.् वसडल ांययच् ् नजरेययच् ्
दडपण ख ली्सतची्सवच रशक्ती्न हीशी्होई, त्यच् ांची्आज्ञ ्प ळण्यच् खेरीज्सतल ्क ही्करत ्येच्त्निे.्
तिे्आत ्झ ले.्वसडल ांची्नजर्चुकवनू्ती्ख ली्प हत्र सहली.‘मी्म झी्इयछ ्व्यच्क्त्करणां्आवश्यच्क्
अिेल्तर..्तर्ब ब , मी्तुमययच् ्इयछेब हेर्न ही.’ 
 

सतल ् पुरते् बोलू् न् देत ् वृद्ध् सनकोल यच््ओरडल , ‘छ न!् फ रच् छ न!् तो् तुझ ् हुांड्य िकट्
स्वीक र्करील्आसण्त्यच् ्िौद्य त्बसूरअनल ्पटक वील.्सतल ्आपली्पत्नी्करून्तुल ...’ तो्थ ांबल .्
आपल्यच् ्शब्द ांच ्सतययच् वर्क यच््पसरण म्होतो्ते्प हू्ल गल .्ती्ख ली्म न्घ लून्रडू्ल गली्होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘अिां्क यच््करतेि? मी्आपली्थट्ट ्केली्तुझी.्म यच्ा, मुलींन ् सनवड्करण्यच् च ् पूणव्हक्क्आहे्
ह्य ्तत्त्व वर्म झी्पूणव्श्रद्ध ्आहे.्मी्तुल ्पूणव्स्व तांत्र्यच््सदलां ्आहे.्तुझ्यच् ्सनणवयच् वर्तुझां्िौख्यच््आहे्हे्
सविरू्नकोि.्म झ्यच् ब बत्क ही्बोलण्यच् ची्जरुरी्न ही.’ 
 

‘ब ब , मल ्हे्कळत्न ही...’ 
 

‘आत ्बोलण्यच् ची्आवश्यच्कत ्न ही.्तो्कोण शीही्लग्न्कर यच्ल ्तयच् र्आहे.्सनवड्कर यच्ल , 
सनणवयच्् घ्यच् यच्ल ् तुझी् तू् मुखत्यच् र्आहेि.्खोलीत्ज ्आसण्ह्य वर् सवच र्कर.्त ि भर नां्परत् येच्ऊन्
त्यच् ययच् िमोर्तुझ ्होक र-नक र्मल ्ि ांग.्परमेर्श्र ची्प्र थवन ्करशीलच.्आवश्यच्क्व टल्यच् ि्कर.्तू्
सवच र ांती्सनणवयच््घे.्मग्ि रां्क ही्ठीक्होईल.्ज ्आत .’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ा् खोलीब हेर् पडली् तेव्ह ् धुक्यच् त् ठेचक ळल्यच् गत् सनकोल यच्् ओरडत् र सहल .्
‘होक र् चकव ्नक र, नक र् चकव ्होक र...’ सतने्आपले्भ वी्जीवन् िुखी्करण्यच् च ् सनणवयच्् घेतल .्
वसडल ांनी्बसूरअनब ईययच् ्िांदभात्क ढलेल्यच् ्उद्ग र ांम गील्अथव्फ र्भयच्ांकर्होत .्ते्उद्ग र्ित्यच् ल ्
धरून्निले्तरीही्भयच्ांकर्होते.् सतल ्त्यच् ांच सविर्पडेन .्ब गेमधून्िरळ्रस्त्यच् ने्ती्ज त्होती, पण्
सतल ्क ही्सदित्नव्हते, ऐकू्येच्त्नव्हते. 
 

एक एकीबसूरअनब ईच ् पसरसचत्आव ज् सतययच् ् क न ांवर् पडल ्आसण् ती् भ न वर्आली.् सतने्
दृष्टी् वर् उचलली् तो् सतल ् दोनच र् प वल ांवरच् बसूरअनब ईययच् ् कमरेभोवती् ह त च ् वढे ् घ लून्
अन तोल्सतययच् शी्क हीतरी्कुजबुजत्अिलेल ्सदिल .् सप्रन्िेि्म यच्ाकडे्वळून्प हत च्अन तोलची्
मुद्र ् भयच् नक् झ ली.् ल गलीच् त्यच् च ् ह त् बसूरअनब ईययच् ् कमरेवरून् दूर् झ ल .् जेव्ह ् बसूरअनब ईने्
सप्रन्िेि् म यच्ाल ् प सहले् तेव्ह ् ती् चकच ळून् पळत् िुटली.् यच् ् सवसचत्र् प्रिांग तील् गांमत् च खण्यच् ि ठी्
बोल वल्यच् गत् अन तोलने् गोड् क्स्मत् करून् झुकून् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् प्रण म् केल ् आसण् ख ांदे् उडवनू्
आपल्यच् ्खोलीच ्रस्त ्धरल . 
 

अध्यच्ा् त ि ने् सतहॉन् सप्रन्िेि् म यच्ाकडे् आल .् सतल ् सतययच् ् वसडल ांनी् बोल वले् अिल्यच् चे्
ि ांसगतले.् त्यच् ांययच् बरोबर् सप्रन्ि् व्हॅसिली्अिल्यच् ची् म सहतीही् त्यच् ने् सदली.् सतहॉन् सतथे्आल ् त्यच् वळेी्
िोफ्यच् वर्बिलेल्यच् ्म यच्ाययच् ्समठीत्बसूरअनब ई्रडत्होती.्सप्रन्िेि्म यच्ा्हळुव रपणे्सतचे्डोके्थोपटीत्
होती.् सतययच् ् िुांदर् डोळ्यच् ांत् पुन्ह ् श ांतभ व् उजळत् होत .् सतचे् स्नेह ने् आसण् करुणेने् भरलेले् डोळे्
बसूरअनब ईययच् ्िुांदर्मुख वर्सखळले्होते. 
 

‘सप्रन्िेि, आत ् तुझ्यच् ् अांतःकरण त् मल ् जर देखील् ज ग ् उरली् निेल,’ बसूरअनब ई् बोलत्
होती. 
 

‘तिां्होण्यच् चां्क रण्क यच्? मल ्तू् पूवीहून्आवडतेि.् तुझ्यच् ्िुख ि ठी्मल ्शक्यच््ते्ि रां्मी्
करीन.’ 
 

‘तू् सकती् शुद्ध, पसवत्र् अांतःकरण ची् आहेि.् तुल ् व िनेचां् व दळ् ठ ऊक् न ही.् तुल ् म झ ्
सतरस्क र्व टत्आहे, होयच््न ?’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

दुःखीकष्टी् सप्रन्िेि् म यच्ा् उत्तरली, ‘मल ् ि रां् कळतां् आहे.् पण् तू् आत ् श ांत् हो.् मी् म झ्यच् ्
वसडल ांकडे्ज ऊन्येच्ते.’ अिे्बोलून्ती्खोलीब हेर्सनघ ली. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्आत्आली्त्यच् वळेी्सप्रन्ि्व्हॅसिली्प यच््प यच् वर्ठेवनू्ह त त्तपसकरीची्डबी्घेऊन्
बिलेल ्होत . 
 

‘येच्् ब ळ, आत् येच्’ उठून् सतल ् दोन्ही् ह त ांनी् धरून् तो् म्हण ल .् एक्दीघव् उि ि ् ट कून् तो्
म्हण ल , ‘म झ्यच् ् मुल चां्नशीब् तुझ्यच् वर्अवलांबनू्आहे.्ब ळ्म यच्ा, आत ् तूच् सनणवयच््घ्यच् यच्च ्आहेि.’ 
त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांत्आिवे्उभी्र सहली. 
 

सप्रन्ि् सनकोल यच्् म्हण ल , ‘म यच्ा, सप्रन्ि् व्हॅसिली् आपल्यच् ् प ल्यच् ययच् –आपल्यच् ् सचरांजीव ांययच् ्
वतीने्तुल ्म गणी्घ लत हेत.्सप्रन्ि्अन तोल्कुरॅसगनशी्लग्न्कर यच्ल ्तुझी्िांमती्आहे्क ? होयच््की्
न ही्ते्ि ांगून्ट क.’ त्यच् ने्ओरडून्म्हटले.‘म झां्मत्प्रदर्नशत्करण्यच् च ्हक्क्मी्र खून्ठेवल ्आहे.्मी्
केवळ्मतप्रदशवन्करीन.आणखी्क ही्करण र्न ही.’ 
 

‘ब ब , तुम्ह ल ्िोडून्ज वां्अिां्मल ्व टत्न ही.्मल ्लग्न्कर यच्चां्न ही.’सप्रन्ि्व्हॅसिली्आसण्
अन तोल्यच् ांययच् वर्आपले्िुांदर्डोळे्सखळवनू्ती्सनियच्ी्स्वर त्म्हण ली. 
 

कप ळ ल ्आठ्य ्घ लीत्सप्रन्ि्सनकोल यच््ओरडल .्‘मूखवपण !्ह ्सनव्वळ्मूखवपण ्आहे!’ त्यच् ने्
आपल्यच् ् मुलीच ् ह त् धरून् सतल ् आपल्यच् कडे् ओढले, सतचे् चुांबन् न् घेत ् आपल्यच् ् कप ळ ने् सतययच् ्
कप ळ ल ् स्पशव् केल ् आसण् सतच ् ह त् एवढ्य ् जोर ने् सपरग ळल ् की् ती् जोर ने् सवव्हळली.् सप्रन्ि्
व्हॅसिली्उठून्उभ ्र सहल . 
 

तो् म्हण ल , ‘ह ् िण्मी्कधीच् सविरण र् न ही.् ब ळ् तुझां् अांतःकरण्उद र्आहे, थोर्आहे.्
आमययच् ्आशले ्थोडी्ज ग ्ठेव.्ि ांग, आज्न ही्पण्क ही्क ळ नां...भसवष्ट्यच्क ळ्आजच्िांपल ्न ही.्
कद सचत...’ 
 

‘अिां् सवच रून् तुम्ही् म झ ्िन्म न्करीत्आह त.् यच् ि ठी् मी् तुमची्ऋणी्आहे.् मी्आत ् जे्
बोलले्ते्अगदी्मन प िून्बोलले.्मी्तुमययच् ्मुल शी्कधीच्लग्न्करण र्न ही.’ 
 

सप्रन्ि् सनकोल यच्् म्हण ल , ‘समत्र , आत ् प्रश्न् क यच्मच ् समटल .् सप्रन्िेि, तू् ज यच्ल ् हरकत्
न ही.’ मग्त्यच् ने्सप्रन्ि्व्हॅसिलील ्सनरोप्सदल .्‘तुमययच् ्भेटीनां्मल ्आनांद्व टल .्यच् ्तुम्ही.’ 
 

रोस्तॉफ्कुटुांब ल ्सनकोलुश्क ची्ब तमी्सकतीतरी्सदवि्कळली्नव्हती.्चहव ळ्यच् ययच् ्मध्यच् ल ्
क उांट् रोस्तॉफल ् पत्र् समळ ले.् प सकट वरील् हस्त िर्आपल्यच् ् मुल चे्आहे् हे् त्यच् ने्ओळखले.् पत्र्
समळत च् क उांटदचकल .् िवांचे् लि् चुकवनू् तो् घ ईघ ईने् खोलीत् सशरल ् आसण् त्यच् ने् द र् ल वनू्
घेऊन्पत्र्व चले.्ॲन ्समह लोवन ल ्पत्र च ्िुग व ्ल गल .्ती्हलक्यच् ्प वल ांनी्खोलीत्आली्तेव्ह ्
सतल ्क उांट्पत्र्ह त त्घेऊन्एक च्वेळी्रडत्आसण्हित्अिलेल ्सदिल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘सनकोलुश्क चां् पत्र...जखमी...कद सचत...म झ ् ल डक ....ध कट्य ् क उांटेिल ...त्यच् ल ्
वरची्ज ग िुद्ध ...देव्दयच् ळू्आहे...ध कट्य ्क उांटेिल ्ही्व ता...’ 
 

ॲन ् समह लोवन ने्जवळ्बिून्आपल्यच् ्ह तरुम ल ने्क उांटचे्डोळे्आसण्पत्र् पुिले.् स्वतःचे्
डोळे् पुिले, पत्र् व चले् आसण् मग् क उांटचे् ि ांत्वन् केले.् दुप रययच् ् जेवण नांतर्आसण् िांध्यच् क ळययच् ्
चह प न पूवी्सतने्क उांटेिचे्मन्तयच् र्करण्यच् चे्ठरवले.्चह प न नांतर्ईर्श्र वर्भरवि ्ठेवनू्ती्सतल ्
िगळे्ि ांगण र्होती. 
 

जेवण ययच् ् वेळी् ॲन ् समह लोवन ् युच्द्ध तील् अफव ांबद्दल् बोलू् ल गली.् िवांययच् ् आवडत्यच् ्
सनकोल यच् बद्दल् सतने् सवषयच््क ढल .् सतल ्िगळे्ठ ऊक्अिूनही् त्यच् चे्अगदी्अलीकडील्पत्र्कधी्
समळ ले्यच् ची्दोनद ्चौकशी् केली.्कद सचत्आज् त्यच् चे्पत्र् समळेल्अिे्ती्िहजबोलून् गेली.्अश ्
बोलण्यच् ने् क उांटेि् अस्वस्थ् झ ली् की् ॲन ् समह लोवन ् कुण ययच् ् लि त् येच्ण र् न ही् अश ् अप्रसतम्
िफ ईने्िांभ षण च ्ओघ्िलु्लक्सवषयच् ांकडे्वळवी. 
 

आपले्वडील्आसणॲन ्समह लोवन ्यच् ांमधे्क हीतरी्गुसपत्आहे, आपल्यच् ्भ व िांबांधी्आहे्आसण्
ॲन ् समह लोवन ् ते् ि ांगण्यच् ि ठी् पूववतयच् री् करीत् आहे् यच् बद्दल् नत श ची् ख त्री् झ ली.्
सनकोलुश्क कडून्आलेल्यच् ् ब तमीच ्ओझरत ् उल्लेख्झ ल ् तरी्आपली्आई्अत्यच्ांत् अस्वस्थ् होते् हे्
सतल ्ठ ऊक्होते.्नत श ्तशी्असवच री्होती्तरीही् सतने्जेवत न ्एक्चक र्शब्दही्क ढल ्न ही.्
सतययच् ्मन त्इतकी्खळबळ्म जली्होती्की्सतल ्जेवण्ज ईन , ती्खुचीतल्यच् ्खुचीत्चुळबळू्करीत्
र सहली.्सशसिकेने्सतल ्सकतीही्दरड वले्पण्क ही्उपयच्ोग्झ ल ्न ही. 
 

भोजन्िांपल्यच् वर्ती्थेट्ॲन ्समह लोवन ल ्ग ठण्यच् ि ठी्ध वली.्ती्सदव णख न्यच् त्सदित च्
सतययच् ्गळ्यच् त्ह त्ट कून्ती्म्हण ली,‘आन्टी, मल ्आधी्खरां्क यच््ते्ि ांग.’ 
 

‘कुठां्क यच्? क ही्न ही्ग.’ 
 

‘अिां् क यच्् करतेि? तू् आमची् आवडती् आन्टी् आहेि..् मी् कुण्ण ल ् ि ांगण र् न ही.् तुल ्
क हीतरी्म हीत्आहे्हे्मल ्म हीत्आहे.’ 
 

‘तू्फ रच्चल ख्सदितेि, पोरी.’ ॲन ्समह लोवन ्म न्ह लवीत्म्हण ली. 
 

‘सनकोसलश्क कडून्पत्र्आलां ्आहे्क ? ख त्रीनां्तिांच्अिण र.’ 
 

‘कृप ् कर.् आपल्यच् ल ् क ळजी् घ्यच् यच्ल ् हवी.् तुल ् कल्पन ् न ही.् तुझ्यच् ् आईल ् मोठ ् धक्क ्
बिेल.’ 
 

‘मी्घेईन्क ळजी.्मल ्िगळां्ि ांग.्न ही्ि ांगत? न ही्ि ांगत? मी्आत च्ज ऊन्आईल ् हे्
िगळां्ि ांगते.’ 
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‘कुण ल ् ि ांगण र् निशील् तर् ि ांगते.’ अिे् म्हणून् ॲन ् समह लोवन ने् नत श ल ् पत्र तील्
मजकूर्थोडक्यच् त्ि ांसगतल . 
 

कू्रिची्खूण्जुळवीत्नत श ्म्हण ली,‘मी्तुल ्शब्द्देते.्मी्कुण ल च्क ही्ि ांगण र्न ही.’मग्
ती्तशीच्िोन्यच् कडे्ध वत् गेली्आसण्उत्ि ही् स्वर त् सतल ् सतने्ऐकवले,‘सनकोसलश्क ्जखमी...पत्र्
आलांयच्...’ 
 

‘सनकोसलश्क !’ िोन्यच् ्एवढेच्बोलली्आसण्ल गलीच्प ांढरी्फटक्पडली.्िोन्यच् वर्झ लेल ्
पसरण म्प हून्ब तमी्गांभीर्अिल्यच् ची्ज णीव्नत श ल ्प्रथमच्झ ली. 
 

ती्िोन्यच् जवळ्ध वत्गेली.्सतल ्समठी्म रून्रडू्ल गली.्‘फ र्न ही्जखमी्झ लेल ...त्यच् ल ्
ऑसफिर्म्हणून्प्रमोशन्समळ लां ्आहे...तो्आत ्बर ्आहे...त्यच् नांच्पत्र्सलसहलां ्आहे...’ बोलत्अित न ्
सतययच् ्डोळ्यच् ांतून्अश्रू्ओघळत्होते. 
 

खोलीत् ठ मपणे् प वले् ट कीत्आलेल्यच् ् पेत्यच् ् त्यच् ांन ् म्हण ल , ‘तुम्ही् िगळ्यच् ् सस्त्रयच् ् म्हणजे्
रडण ऱ्यच् ्ब हुल्यच् .्म झ्यच् ्भ व नां्न वलौसकक्समळवल ्म्हणून्मल ्आनांद्व टत्आहे.्तुम्ह ्ब यच्क ांन ्
क ही्कळत्न ही.’ डोळ्यच् ांत्अश्रू्अिलेल्यच् ्नत श ने्क्स्मत्केले. 
 

‘तू्पत्र्व चलांि्क ?’ िोन्यच् ने्सवच रले. 
 

‘न ही्ग.्पण् सतनां्मल ्ि ांसगतलां .्तो्आत ्बर ्झ ल ्आहे.्एवढांच्नव्हे्तर्ऑसफिर्झ ल ्
आहे.’ 
 

िोन्यच् ने् कू्रिची् खूण् जुळवीत् देव चे्आभ र्म नले्आसण् म्हटले, ‘कद सचत्ती् तुल ्फिवीत्
अिेल.्आपण्तुझ्यच् ्आईकडे्ज ऊ.’ 
 

पेत्यच् ्श ांतपणे् येच्रझ ऱ्यच् ्घ लीत्होत .् ‘मी् सनकोसलश्क ययच् ्ज गी्अितो्तर्आणखी् सकत्येच्क्
िैसनक्ठ र्केले्अिते.्िगळे्नरपशू्आहेत.्त्यच् ांन ्ठ र्म रून्मी्त्यच् ांच ्एक्मोठ ्ढीग्रचल ्अित .’ 
पेत्यच् ्आपल ्बोलतच्होत . 
 

‘पेत्यच् , जीभ्आवर.्क यच््मूखाि रखी्बडबड्ल वली्आहेि?’ 
 

‘मी्मूखव्न ही.्िलु्लक्गोष्टींि ठी्रडण री्म णिां्मूखव्आहेत.’ 
 

‘तुल ्त्यच् ची्आठवण्आहे्क ?’ िणभर ने्नत श ने्एकदम्िोन्यच् ल ्प्रश्न्केल .्तेव्ह ्िोन्यच् च ्
चेहर ्क्स्मत ने्उजळल . 
 

‘मल ्सनकोसलश्क ची्आठवण्आहे्क ्अिां्क ्सवच रलांि?’ 
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‘तिां्न ही्िोन्यच् .्तुल ्तो्अगदी्च ांगल ्आठवतो्क ? पूणवपणे्आठवतो्क ?’ अत्यच्ांत्महत्त्व च ्
अथव्शब्द ांनीव्यच्क्त्केल्यच् गत्मोठ्य ्कष्ट ने्ह तव रे्करीत्सतने्सवच रले. 
 

‘मल ्सनकोसलश्क ्च ांगल ्आठवतो.्पण्बोसरि्म त्र्जर ही्आठवतन ही.’ 
 

‘क यच्? क यच्् म्हणतेि् तू? तुल ् बोसरि् जर ही्आठवत् न ही?’ िोन्यच् ने्आियच्वचसकत् होऊन्
सवच रले. 
 

‘बोसरिची्मल ्आठवण्येच्त्न ही्अिां्न ही्म्हणत्मी.्तो्कि ्आहे्हे्मल ्ठ ऊक्आहे.्मी्
डोळे्समटून्बोसरिल ्प हू्शकत्न ही.’ सतने्डोळे्समटून्घेतले.्आसण्म्हटले, ‘न ही.्मुळीच्सदित्न ही्
तो.’ 
 

‘क यच््हे्नत श .’ गांभीरपणे्आपल्यच् ्मैसत्रणीकडे्प हत्िोन्यच् ् म्हण ली.्जणू् सतल ्जे्ि ांग यच्चे्
होते्ते्ऐक यच्ल ्नत श ्सबलकूल्प त्र्नव्हती; सजययच् ब बत्मस्करी्करणे्शक्यच््न ही्अश ्कुणी्दुिऱ्यच् च्
व्यच्क्तील ् ती् जणू् ि ांगत् होती.् ‘तुझ्यच् ् भ व वर् मी् पे्रम् केलां ् ते् पसहलां ्आसण् शवेटचांही.्आमचां् क ही्
बरांव ईट्झ लां ्तरी्म झां्पे्रम्अढळ्र हील.’ 
 

नत श ्सवस्मयच् ने्आसण्कुतूहल ने्िोन्यच् कडे्प हत्र सहली, पण्क ही्बोलली्न ही.्िोन्यच् ययच् ्
बोलण्यच् त्ित्यच््आहे, िोन्यच् ्ज्यच् ्पे्रम बद्दल्बोलत्होती्तिे्पे्रम्आहे्हे्सतल ्ज णवले.्पण्तश ्पे्रम शी्
सतची्ओळखच्झ ली्नव्हती.्तिे्पे्रम्अिू्शकेल्अिे्सतल ्व टले्पण्तिे्पे्रम्सतल ्कळले्न ही. 
 

ॲन ्समह लोवन ने्भोजन ययच् ्वळेी्केलेल्यच् ्िूचक्उले्लख ांमुळे्क उांटेिययच् ्मन ची्तयच् री्झ ली्
होती, खोलीत्ज ऊन्ती्तपसकरीययच् ्डबीवर्रांगवलेल्यच् ्आपल्यच् ्मुल ययच् ्सचत्र वर्डोळे्ल वनू्बिली.्
ॲन ्समह लोवन ्पत्र्घेऊन्हलक्यच् ्प वल ांनी्येच्ऊन्द र त्स्तब्ध्उभी्र सहली.्म गून्येच्ण ऱ्यच् ्थोरल्यच् ्
क उांटल ् सतने्ि ांसगतले.् ‘तुम्ही् एवढ्य तयेच्ऊ्नक , मग्यच् .’सतने् दरव ज ्ल वनू् घेतल ्तशी्थोरल ्
क उांट्द र ययच् ्फटील ्क न्ल वनू्ऐकू्ल गल . 
 

पसहल्यच् ांद ्ि ध्यच् ् सवषयच् ांवरचे्बोलणे्ऐकू्आले.् त्यच् नांतर्एकट्य ्ॲन ् समह लोवन च ्आव ज.्
मग् चकक ळी.् मग् श ांतत .् मग् दोघींचेही् आनांदी् िुर तले् बोलणे.् त्यच् नांतर् प वल ांच ् आव ज.्
त्यच् म गोम ग्ॲन ् समह लोवन ने्द र्उघडले.् ‘झ लां ्क म?’ ती् सवजयच्ी् मुदे्रने्क उांटल ् म्हण ली्आसण्
त्यच् ल ्क उांटेिकडे्घेऊन्गेली. 
 

क उांटल ् प हून्क उांटेिने्दोन्ही्ह त्पिरून् त्यच् ल ्आचलगन् सदले.् त्यच् नांतर् व्हेर , नत श , 
िोन्यच् ्आसण् पेत्यच् ्यच् ांनी्खोलीत्प्रवशे् केल ्आसण्आत ्पत्र चे् व चन् िुरू्झ ले.् सनकोसलश्क ने्दोन्
लढ्य ांत् भ ग् घेतल ् होत , त्यच् ल ्कसमशन् समळ ले् होते, त्यच् ने्ह्य ् गोष्टी् थोडक्यच् त् सलसहल्यच् ् होत्यच् .्
त्यच् ने्आईवसडल ांची्आठवण्क ढून् त्यच् ांच ्आशीवाद् म सगतल ् होत .् व्हेर , नत श ्आसण् पेत्यच् ् यच् ांची्
मोठ्य ् पे्रम ने्खुश ली् सवच रली्होती.्शलेींग, शॉिब ई्आसण्वृद्ध्द िी्यच् ांन ही्प्रण म्ि ांसगतले्होते.्
आपल्यच् ् वतीने् त्यच् ांनी् िोन्यच् चे् प पे् घ्यच् वते, िोन्यच् वर्आपले् पूवीि रखेच् पे्रम्आहे्आसण् र हील्अिे्
सलसहले्होते.्ते्ऐकून्िोन्यच् ्इतकी्ल जली्की्सतययच् ्डोळ्यच् ांत्अश्रू्आले.्ल जून्चूर्होऊन्ती्मोठ्य ्
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सदव णख न्यच् त्पळ ली.्सतययच् ्चेहऱ्यच् वर्क्स्मत्उमटले, ती्सगरक्यच् ्घेऊ्ल गली्आसण्सगरक्यच् ्घेत्ती्
ख ली्बिली्तेव्ह ्सतच ्स्कटव्फुग्यच् ि रख ्फुगल ्होत . 
 

रडण ऱ्यच् ्क उांटेिल ्व्हेर ्म्हण ली, ‘आई, अग्रड यच्चां्क यच््क रण? त्यच् चां्पत्र्व चलांि्न ? 
आपण्आनांद्म न यच्ल ्हव .’ 
 

सतचे् म्हणणे् अगदी् बरोबर् होते.् पण्क उांट, क उांटेि, नत श ् व्हेर कडे् रोष ने् प हू् ल गली.्
क उांटेि्स्वतःशीच्म्हण ली, ‘व्हेर ्आपल्यच् ल ्िमजते्तरी्कोण!’ 
 

सनकोसलश्क ययच् ् पत्र चे् व चन् सकती् वेळ ्झ ले् त्यच् ल ् गणती् नव्हती.् ज्यच् ांनी् ज्यच् ांनी् ते् ऐक वे्
अशी्अपेि ्होती्त्यच् ांन ्क उांटेिकडे्येच्ऊन्ते्ऐक व्ेल गे.्क उांटेि्आपल्यच् ्ह त तून्पत्र्ख ली्ठेवीत्
नव्हती.मुल ांययच् ्सशिक ांची्हजेरी्ल गली, द यच् ्आल्यच् , म यच्टेङ्क ्आल , अनेक्पसरसचत्म णिे्येच्ऊन्
गेली.्प्रत्येच्क्वळेी्क उांटेि्नव्यच् ्उत्ि ह ने्पत्र्व चीत्होती.्प्रत्येच्क्वळेी्सतल ्सनकोसलश्क मधे्नव्ेनवे्
िद्गुण्आढळत्होते. 
 

पत्र तील्वणवने्व चून्ती् म्हण ली, ‘सकती् िुरेख्शलैी्आहे् त्यच् ची.्प्रत्येच्क्गोष्टीचां्वणवन् सकती्
छ न्आहे.्स्वतःबद्दल्एक्अिरही्न ही.्डेसनिॉव्हसवषयच्ी्खूप्सलसहलां ्आहे.्खरां्तर्तो्खूप्शूर्आहे.्
स्वतःल ्झ लेल्यच् ्वदेन ांबद्दल्एक्शब्दही्न ही.्केवढां्िोसशक्मन.्त्यच् ल ्म्हणूनच्हे्जमतां.्इतर ांबद्दल्
केवढी्आस्थ .्कुण ल ्सविरल ्न ही.्तो्अगदी्लह न्होत ्तेव्ह प िून्मी्म्हण यच्ची...’ 
 

आठवड भर् रोस्तॉफकुटुांब् सनकोसलश्क ल ् प ठव यच्चे् पत्र् ‘तयच् र् करण्यच् त’गुांतले.्आधी् कच्च ्
खडा्तयच् र्होई.्मग् त्यच् वरूनच्च ांगली्प्रत् केली्ज ई.्क उांटेिने् खूप्दित ् घेतली, क उांट्उग च्
क ळजी्करीत्र सहल .्एकद ययच् ्आवश्यच्क्वस्तू्जमवण्यच् त्आल्यच् .त्यच् त्ऑसफिरययच् ्युच्सनफॉमवि ठी्व्
इतर्ि सहत्यच् ि ठीही्पैिे्होते.्ॲन ् समह लोवन ् व्यच्वह री्स्त्री्होती.् सतने् स्वतःि ठी्आसण् िैन्यच् तील्
आपल्यच् ् मुल ि ठी् ख ि् िोयच्ी् उपलब्ध् करून् घेतल्यच् ् होत्यच् .् त्यच् त् टप ल ब बतची् िोयच्् होती.्
िरांिकदल् ज्यच् ययच् ् त ब्यच् त् होते् त्यच् ् ग्रँड्ड्यूक्कॉन्स्टक्न्टन् प वलोसवचल ् सतने् पते्र् प ठवली् होती.्
म्हणून्रोस्तॉफकुटुांब ने्ठरवले—ग्रँड्ड्यूकययच् ्ख ि्दूत करवी्पते्र्आसण्पैिे्बोसरिकडे्रव न ्कर यच्चे्
म्हणजे्तो्ते्टप ल्सनकोसलश्क कडे्पोचते्करील. 
 

कुटूझॉफययच् ्िैन्यच् च ्तळ्ऑल्मुटझजवळ्होत .्रसशयच् ्आसण्ऑक्स्रयच् ्यच् ्दोन्ही्देश ांचे्िम्र ट्
दुिऱ्यच् ्सदवशी्िैन्यच् ची्प हणी्करण र्होते.्म्हणून्१२्नोव्हेंबरल ्िैन्यच््त्यच् ्तयच् रीत्गुांतले्होते. 
 

त्यच् च् सदवशी् सनकोल यच्् रोस्तॉफल ् बोसरिची् सचठ्ठी् समळ ली.् ऑल्मुटझप िून् दह ् मैल ांवर्
बोसरिययच् ् रेसजमेंटने्र त्री् मुक्क म् केल ्होत .्पत्र्आसण्पैिे् देण्यच् ि ठी्बोसरिल ् त्यच् ची्ग ठ् घ्यच् यच्ची्
होती.्रोस्तॉफल ्आत च्तर्पैश ांची्गरज्होती.्लढ ईनांतर्िैन्यच् च ्तळ्ऑल्मुटझजवळ्पडल ्होत .्
सतथे् अिलेली् िुिज्ज् उप ह रगृहे् आसण् ऑक्स्रयच् ययच् ् ज्यच्ूांनी् आणलेल्यच् ् सवसवध् वस्तू् यच् ांचे् जबरदस्त्
आकषवण्सनमाण्झ ले्होते.्ज्यच् ्हॉटेल त्मुली्नोकरील ्होत्यच् ्त्यच् ्हॉटेल ांकडे्िैसनक ांची्र ांग्ल गली्
होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कॉनेट् झ ल्यच् वर् रोस्तॉफने् मेजव नी् सदली् होती.् डेसनिॉव्हच ् घोड ् खरेदी् केल ् होत .्
त्यच् ययच् कडे्िहक ऱ्यच् ांची्आसण्हॉटेलव ल्यच् ांची्ब की्होती.बोसरिची्सचठ्ठी्समळत च्रोस्तॉफ्ऑल्मुटझल ्
आल .्मग् त्यच् ने्िांरिकदल ययच् ्छ वणीकडे्घोड ् सपट ळल .्ख जगी् िैसनक ांचे् कू्रिचे् सचत्र्अिलेले्
गब ळे्ज सकट्त्यच् ययच् ्अांग त्होते.्च मड्य ची्सझजलेली्सकन र्अिलेली्गब ळी्सवज र्त्यच् ने्चढसवली्
होती.्कमरेययच् ् पट्ट्ट्य ल ्छोटीशी् तलव र्अडकवली् होती.् एक ् ब जूि् सदम ख ने्कलती् ठेवलेली्
टोपी्चुरग ळलेली्होती.् रेसजमेंटययच् ् सदशनेे्घोड ् नेत्अित न ्बोसरि्आसण्त्यच् चे्िहक री्यच् ांययच् वर्
आपली्कशी्छ प्पडेल्यच् च ्रोस्तॉफ्सवच र्करीत्होत . 
 

आपल्यच् ्हुश रीच ्आसण्सशस्तीच ्असभम न्ब ळगीत्िांरिकदल ययच् ्िैसनक ांनी्एख द्य ्िहलीि्
ज व्ेतश ्मजेत्म सचंग्केले्होते.्छोट्य ्छोट्य ्टप्प्यच् ांवर्ते्मुक्क म्करीत्आले्होते.्म लव हू्ग ड्य ्
त्यच् ांचे् ि म न् घेऊन् सनघत.् प्रत्येच्क् मुक्क म ल ् ऑक्स्रयच्न् िरक र् ऑसफिर ांन ् उत्तम् प्रक रचे् भोजन्
पुरवी.्रेसजमेंट्शहर त्सशरत न ्आसण्शहर तून्सनघत न ्बडँ्व जवल ्ज ई. 
 

ग्रँड्ड्यूकययच् ् हुकुम नुि र् एक ् ठेक्यच् त् प वले् ट कीत् िैसनक् कूच् करीत्आले् होते.् यच्ोग्यच््
सठक णी्अिलेले्असधक रीही्ि मील्झ ले्होते.्यच् ्सशस्तीच ्िवांन ्असभम न्व टतहोत .्कूच्करत न ्
आसण्इतर्वेळीही्आत्कॅप्टन्झ लेल्यच् ्बगवबरोबर्बोसरि्होत .्म सचंग्च लू्अित न च्बगवची्आपल्यच् ्
तुकडीशी्ग ठ्पडली्होती.्बगवने्आपल्यच् ्कतवव्यच्सनष्ठेने्आसण्अचूक्व गण्यच् ने्वसरष्ठ ांची्मजी्िांप दन्
केली्होती.्आपल ्आर्नथक्प्रश्न्िम ध नक रकरीत्यच् ्िोडवल ्होत . 
 

त्यच् च्अवधीत्बोसरिने्आपल्यच् ्उपयच्ोगी् पडतील्अशी्बरीच्म णिे् हेरून् त्यच् ांययच् शी्ओळखी्
केल्यच् ्होत्यच् .्पीएरकडून्आणलेल्यच् ् सशफ रिपत्र ययच् ्जोर वर्त्यच् ने् सप्रन्ि्आांदे्रशी्ओळख्केली्होती.्
त्यच् ययच् ्म फव त्कम ांडर-इन्-चीफययच् ्स्ट फमधे्आपण्सशरक व्करू्शकू्अशी्त्यच् ल ्आश ्व टत्होती. 
 

जवळजवळ् िह ् मसहन्यच् ांनांतर् आज् रोस्तॉफ् आसण् बोसरि् भेटत् होते.् त्यच् ांची् त ट तूट्
झ ल्यच् प िून्ते्दोघेही्खूप्बदलले्होते.्प्रत्येच्क ल ्आपल्यच् त्झ लेल ्बदल्शक्यच्तो्दुिऱ्यच् ल ्लवकर्
द खव यच्च ्होत . 
 

‘झकपक् नीटनेटक ् पोष ख् तेवढ ् बघून् घ्यच् व .् क यच्् रे्आयुच्ष्ट्यच् त्क ही् मज सबज्करत ् की्
न ही?की्केवळ्स्वयछत ्आसण्सशस्त?...आघ डीवर्जीवन्घ लवण रे्आम्ही्त्यच् पेि ्खूप्बरे.’ रोस्तॉफ्
म्हण ल ्आसण्त्यच् ने्आपली्सचखल ने्म खलेली्सवज र्त्यच् ल ्द खवली.्रोस्तॉफ्मोठमोठ्य ने्बोलत्
होत ् म्हणून्की्क यच््एक ्जमवन्स्त्रीने्ब हेर्डोक वले.् तेव्ह ्डोळे् समचक वनू्रोस्तॉफ् म्हण ले, ‘म रू्
सदिते्न ही?’ 
 

तशी्बोसरि्म्हण ल , ‘अि ्ओरडू्नकोि.्ती्म णिे्घ बरतील, तू्आज्येच्शील्अशी्कल्पन ्
नव्हती.् कुटूझॉफच ् ॲडज्युच्टांट् बोलकॉन्स्की् म झ ् दोस्त् आहे.् त्यच् ययच् म फव त् मी् तुल ् क लच् सचठ्ठी्
प ठवली्होती.्तो्इतक्यच् ्लवकर्तुझ्यच् कडे्ती्रव न ्करील्अिे्व टले्नव्हते.्तुझे्ठीक्च लले्आहे्
न ? गोळ्यच् ययच् ्म ऱ्यच् तून्ज ऊन्आल ्अिशीलच? 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

रोस्तॉफने्क ही्न्बोलत ् युच्सनफॉमवययच् च्दोरील ्लटकवलेल ् कू्रि् िैसनकी्थ ट त्हलवल , 
आपल ्झोळीतील्ह त्द खवल .्तशी्क्स्मत्करीत्बोसरि्म्हण ल , ‘ठीक, ठीक.्आलां ्ध्यच् न त.्आमच ्
येच्थवरच ्प्रव ि्फ र्मस्त्झ ल .्ग्रँड्ड्यूकची्स्व री्बरोबर्अिल्यच् नां्िगळ्यच् ्िुखिोयच्ी्समळत्गेल्यच् .्
पोलांडमध्येच्् स्व गतिम रांभ् क यच्, भोजनिम रांभ् क यच्, न चग णी् क यच्—क ही् सवच रू् नकोि.् झ रच ्
थोरल ्मुलग ्झ रसवच्यच् ची्िगळ्यच् ्ऑसफिर ांवर्च ांगली्कृप ्होती.’ 
 

दोघेही् समत्र् गप्प त् रांगले.् एक्आघ डीवरील्जीवन्आसण् घोडेस्व र ांययच् ् मौज ् यच् ांबद्दल् बोलू्
ल गल .् दुिर ् र ज ययच् ् त ब्यच् तील् लष्ट्कर त् नोकरी् करणां् किां् फ यच्देशीर् अितां् त्यच् चां् वणवन् करू्
ल गल . 
 

रोस्तॉफ् म्हण ल , ‘तुम्ही्िांरिक्दल चे् िैसनक्म्हणजे—ज ऊ्दे.्आधी्मद्य्तर्म गव.’ तशी्
बोसरिने् पलांग कडे् ज ऊन् उशीख लून् पिव् क ढून् घेतली् आसण् मद्य् आण यच्ल ् ि ांसगतले.् त्यच् ल ्
आठवण्झ ली्तेव्ह ्त्यच् ने्रोस्तॉफल ्त्यच् ची्पते्र्आसण्पैिे्सदले. 
 

कुटुांसबयच् ांकडून्आलेल्यच् ् पत्र बरोबरच् सप्रन्ि् बे्रगे्रशनल ् देण्यच् ि ठी् एक् सशफ रिपत्र् होते.ॲन ्
समह लोवन ययच् ् िल्ल्यच् वरून् क उांटेि् रोस्तॉफने् कोण ् ओळखीययच् ् व्यच्क्तीम फव त् ते् समळवनू् मुल ल ्
प ठवले्होते.्सदलेल्यच् ्पत्त्यच् वर्ज ऊन्त्यच् ने्त्यच् ्म णि ल ्भेट व्ेव्त्यच् ्सशफ रिपत्र च ्उपयच्ोग्कर व ्
अशी्सवनांती्क उांटेिने्केली्होती. 
 

‘सनव्वळ्मूखवपण !’ अिे्म्हणत्रोस्तॉफने्ते्सशफ रिपत्र्टेबल ख ली्ट कले. 
‘पत्र्फेकून्क ्सदलांि?’ बोसरिने्सवच रले. 
‘ते्किलांतरी्सशफ रिपत्र्होतां.्चशचां्अिलां ्पत्र्घेऊन्क यच््करू?’ 

 
बोसरिने् ते् पत्र् उचलले.् त्यच् वरील् पत्त ् व चीत् तो् म्हण ल , ‘क यच््करू? हे् पत्र् तुझ्यच् ् फ र्

उपयच्ोगी्पडेल.’ 
 

‘मल ्गरज्न ही.्मल ्कुण च ्ॲडज्युच्टांट्व्ह यच्चां्न ही.’ 
‘क ्बरां?’ बोसरिने्सवच रले. 
‘ॲडज्युच्टांट्होणां्म्हणजे्गुल म्होणां.’ 
‘तू्पूवीइतक च्अजूनही्ध्येच्यच्व दी्आहेि्तर!’ बोसरि्डोके्ह लवीत्म्हण ल . 

 
‘तूही्होत ि्ति च्सडप्लोमटॅ्आहेि्बघ.्ज ऊ्दे्ते.्तुझां्किां्च ललां ्आहे?’ रोस्तॉफने्सवषयच््

बदलल . 
 

मद्य् घेत ् घेत ् बगव, रोस्तॉफ् आसण् बोसरि् ते् सतघेही् ऑसफिर् रांग त् येच्ऊन् बोलू् ल गले.्
िांरिकदल तील् िैसनक ांनी्रोस्तॉफल ्आपल्यच् ् िैन्यच् ययच् ्मजल ांबद्दल्ि ांसगतले.्रसशयच् , पोलांड्आसण्
इतर्देश ांत्आपले्स्व गत्किे्झ ले, आपले्कम ांडर्ग्रँड्ड्यूक्क यच््बोलले, त्यच् ांनी्क यच््क यच््केले्ते्
ि ांसगतले.्कम ांडर ांययच् ्र गीटपण ययच् ्तिेच्दयच् ळूपण ययच् ्गोष्टीही्ऐकवल्यच् .्बगवच ्सवषयच््सनघ ल ्न ही्
त्यच् मुळे्तो्क ही्बोलल ्न ही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ग्रँड्ड्यूकययच् ्र गीटपण च ् सवषयच्् सनघ ल ् तेव्ह ्म त्र्त्यच् ्िांदभात्बगवने्मोठ्य ्उत्ि ह ने्एक्
गोष्ट्ि ांसगतली. 
 

गसॅलसियच् ्येच्थे्ग्रँड्ड्यूकनी्िैन्यच् ची्प हणी्केली्तेव्ह ्त्यच् ांन ्िैन्यच््अव्यच्वक्स्थत्व टले.्तेव्ह ्ते्
खूप्िांत पले्आसण्त्यच् ांनी्बगवययच् ्सदशनेे्घोड ्आणल .्हे्ि ांसगतल्यच् वरून्बगवने्मांद्क्स्मत्करीत्म्हटले, 
‘क उांट, तुमच ्सवर्श् ि्बिेल्क ? तेव्ह ्मी्मुळीही्घ बरलो्न ही.्मल ्म हीत्होते्म झी्क हीही्चूक्
नव्हती.्मी्बढ ई्म रीत्न ही; पण्क उांट, मल ्रेसजमेंटययच् ्कव यच्तीययच् ्िूचन , तिेच्क यच्म्स्वरूप चे्
हुकूम्प्र थवनेहूनही्असधक्तोंडप ठ्आहेत.्त्यच् मुळे्म झ्यच् ्कां पनीत्ब रीकि रीक्तपशीलही्चुकत्न ही.्
मल ्किलीच्ध कधूक्व टत्नव्हती.्मी् पुढे्झ लो् तेव्ह ्ड्यूकनी्मल ्खूप् छेडलां , खूप्छेडलां , खूप्
सशव्यच् ्सदल्यच् ; िैबेसरयच् ची्धमकी्सदली.्म झी्चूक्नव्हती्ते्मल ्ठ ऊक्होतां.्म्हणून्मी्क ही्बोललो्
न ही.् त्यच् ांययच् िमोर् मी् बोलण र् तरी् कि ?‘तू् बोलत् क ् न हीि?’ ते् ओरडले, पण् मी् चक र्
शब्दहीक ढल ्न ही.्मग्क यच््झ लां ्अिेल? दुिऱ्यच् ्सदवशीययच् ्हुकम त्आदल्यच् ्सदवशीययच् ्घटनेबद्दल्
एक्अिरही्नव्हतां.्डोकां ्श ांत्ठेवलां ्म्हणजे्अिां्होतां.’ प ईपचे्झुरके्घेत्धूम्रवलयेच््िोडीत्बगव्म्हण ल . 
 

बोसरिने्मोठ्य ्कुशलतेने्िांभ षण ि्कल टणी्सदली.्त्यच् ने्रोस्तॉफल ्म्हटले. ‘तू्कि ्आसण्
कुठां्जखमी्झ ल ि्ते्तर्ि ांग.’ रोस्तॉफल ्बरे्व टले.्तो्त्यच् ांन ्युच्द्ध च ्अनुभव्असधक सधक्उते्तसजत्
होऊन्ि ांगू्ल गल . 
 

लढ्य त् भ ग् घेण री् म णिे् लढ यच् ांचे् खरेखुरे् वस्तुसनष्ठ् वणवन् करू् शकत् न हीत.् ते् त्यच् त्
आपल्यच् ्आवडीसनवडीचे् रांग् समिळत त.् दुिऱ्यच् ययच् ् वणवन ांच ्उपयच्ोग्करून्ऐक यच्ल ् रम्यच््अिे्वणवन्
करत त.्रोस्तॉफने्शाँग्रबेन्येच्थील्लढ ईचे्वणवन्अश च्तऱ्हेने्केले. 
 

रोस्तॉफ्ति ्ित्यच्सप्रयच््होत .्त्यच् ने्ज णूनबुजून्ित्यच् च ्अपल प्केल ्नव्हत .्िगळ्यच् ्घटन ्
जश ्घडल्यच् ्तश च्ि ांग व्यच् ्ह्य ्हेतूने्त्यच् ने्िुरुव त्केली्होती, पण्त्यच् ययच् ्नकळतच्तो्खोट्य ्गोष्टी्
रांगवनू्ि ांगू्ल गल .्तिे्होणे्अपसरह यच्व् होते.् ज्यच् ांन ्तो्आपले्अनुभव्ि ांगत्होत ् त्यच् ांनी्अगोदरच्
घोडदळ ययच् ्हल्ल्यच् ांची्वणवने्अनेकव र्ऐकलेली्होती.्अश ्हल्ल्यच् ांबद्दल्त्यच् ांनी्एक्पक्की्कल्पन ्करून्
घेतलेली्होती.्तश च्प्रक रययच् ्हल्ल्यच् ययच् ्वणवन ची्त्यच् ांनी्अपेि ्केली्होती.्त्यच् ांन ्रोस्तॉफने्जर्क ्
आपले्खरेखुरे्अनुभव्ि ांसगतले्अिते्तर्त्यच् ांनी्त्यच् ययच् वर्सवर्श् ि्ठेवल ्नित .्ज्यच् ांनी्घोडदळ ययच् ्
पर क्रम ची् वणवने् केली् होती् त्यच् ् बहुतेक ांनी् जि ् पर क्रम् ग जवल ् होत ् ति ् पर क्रम् रोस्तॉफने्
ग जवल ्न ही्अिे्त्यच् ांन ्रोस्तॉफययच् ्दुदैव ने्व टले्अिते. 
 

रोस्तॉफने्आसण्त्यच् ययच् ्िहक ऱ्यच् ांनी्घोडे्भरध व्िोडून्हल्ले् केले्होते, तो्स्वतःघोड्य वरून्
पडल ्होत , त्यच् ययच् ्ह त ल ्म र्ल गल ्होत , फ्रें च्िैसनक ांन ्घ बरून्जीव्घेऊन्तो्जांगल त्ज ऊन्
लपल ्होत .्पण्हे्ि रे्रोस्तॉफ्त्यच् ांन ्ि ांगू्शकल ्न ही. 
 

श्रोत्यच् ांन ्त्यच् ययच् कडून्खूप्खूप्सचत्तथर रक्गोष्टी्ऐक यच्ययच् ्होत्यच् .्लढ ईत्त्यच् ची्मनःक्स्थती्
कशी्िबु्ध्झ ली, त्यच् चे्भ न्किे्हरपले, शत्रयूयच् ्प यच्दळ वर्तो्सवजेि रख ्कि ्तुटून्पडल , उजव्यच् ्
ड व्यच् ्ब जूययच् ्िैसनक ांन ्िप िप्क पीत्तो्पुढे्कि ्घुिल , मग्तो्बेशुद्ध्कि ्झ ल , इ॰्इ॰्त्यच् ांन ्
त्यच् ययच् कडून्ऐक यच्चे्होते.्त्यच् नेही्क ही्ि ांग यच्चे्ठेवले्न ही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुभव्ि ांगत ्ि ांगत ्तो्मधेच्म्हण ल , ‘हल्ल ्करत न ्एक्सवसचत्र्कैफ्चढतो्त्यच् ची्कल्पन ्
तुम्ह ल ्येच्ण र्न ही.’ तो्अिे्बोलत्अित न ्सप्रन्ि्आन्दे्र्बोलकॉन्स्की्खोलीत्आल .्बोसरि्त्यच् चीच्
व ट् प हत् होत .् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्आपल्यच् हून् लह न् वयच् ययच् ् तरुण् म णि ांन ् उते्तजन् द्य यच्ल , मदत्
कर यच्ल ्आवडे.्आपले्वजन्खचव्कर यच्ची्त्यच् ल ्सवनांती्करण्यच् त्आली्होती.्त्यच् मुळे्त्यच् च ्अहांक र्
िुख वल ्होत . 
 

आदल्यच् ् सदवशी् भेटलेल्यच् ् बोसरिबद्दल् त्यच् चे् च ांगले् मत्झ ले् होते.् त्यच् ल ् मदत्कर वी् अिे्
त्यच् ल ्व टू्ल गले.्कुटूझॉफने्त्यच् ल ्क गदपते्र्देऊन्झ रसवचकडे्प ठवले्होते. 
 

बोसरि्एकट ् भेटेल्यच् ्अपेिेने् तो्खोलीत्आल .् त्यच् ल ् एक् हुश र् िैसनक्आढ्यतेने्आपले्
लढ ईतील्पर क्रम्ि ांगत्अित न ्आढळल .्तो्हुझ र्रोस्तॉफ्होत .्नको्त्यच् ्मांडळींत्आपण्येच्ऊन्
पडलो्म्हणून्पि त्त प्करीत्सप्रन्ि्आन्दे्र्िोफ्यच् वर्बिल . 
 

तो्बोसरिकडे्वळून्म्हण ल , ‘तुझ्यच् ्क म चां्आपण्नांतर्प हू.’ मग्रोस्तॉफकडे्नजर्ट कीत्
तो्त्यच् ल ्म्हण ल , ‘शुक्रव री्तप िणी्आटोपल्यच् नांतर्भेट.आपण्शक्यच््होईल्ते्करूयच् .’ अिे्म्हणून्
सप्रन्ि्आन्दे्रने्बोसरिच ्सनरोप्घेतल . 
 

रोस्तॉफ् बोसरिल ् भेटल ् त्यच् ययच् ् दुिऱ्यच् च् सदवशी्ऑक्स्रयच्न्आसण् रसशयच्न् िैन्यच् ची् तप िणी्
झ ली.्रसशयच् हून्आलेली्ज द ्कुमक्आसण्कुटूझॉफबरोबर्मोसहमेवरअिलेले्िैन्यच््यच् ांच ्त्यच् ्िैन्यच् त्
िम वशे् होत .् दोन्ही् र ष्ट्र ांययच् ् िैन्यच् त् िुम रे् ऐांशी् हज र् िैसनक् होते.् त्यच् ांची् तप िणी् दोन्ही् िम्र ट्
करण र्होते. 
 

िैसनक ांययच् ् दर् दोन् पथक ांमध्येच्् रस्त्यच् ि रखी् मोकळी् ज ग ् िोडण्यच् त् आली.् िैन्यच् चे् स्पष्ट्
सदिण रे् तीन् भ ग् होते; कुटूझॉफचे् िैन्यच्् (त्यच् ययच् ् उजव्यच् ् ब जूि् पसहल्यच् ् र ांगेत् प वलोगॅ्रड् घोडदळ्
होते); आघ डीवरील् रेसजमेंट्आसण् रसशयच् तून्आलेली् िांरिकदळे्आसण् सतिऱ्यच् ् सठक णी्ऑक्स्रयच्न्
िैन्यच्. 
 

प न ांतून् सशरण ऱ्यच् ् व ऱ्यच् प्रम णे् थर रलेल्यच् ् िैसनक ांत् कुजबूज् िुरू् झ ली.् ‘आले-आले’ 
घ बरलेले्आव ज्ऐकू्आले. 
 

‘ऑल्मुट्झययच् ् सदशनेे् त्यच् ांययच् िमोर् येच्ण री् क ही् म णिे् त्यच् ांन ् सदिू् ल गली.् िम्र ट् आपल्यच् ्
ख ि्असधक ऱ्यच् ांिह् येच्त्होते.्िम्र ट ांचे्घोडे् िैन्यच् ययच् ्ब जूने्ज ऊ्ल गले्तशी्पसहल्यच् ्घोडदळ ययच् ्
रेसजमेंटययच् ्तुत ऱ्यच् ्िमरगीत्व जव्ूल गल्यच् .्त्यच् ्िांगीत मधून्एक ्म णि च –िम्र ट्अलेक्झ ांडर्यच् ांच ्
पे्रमळ् उत्ि ही् आव ज् स्पष्टपणे् ऐकू् येच्त् होत .त्यच् ांनी् क ही् शब्द् उच्च रून् स्व गत् केले् तशी् पसहल्यच् ्
रेसजमेंटने्आरोळी् सदली, ‘हुरा.’ त्यच् ची्आरोळी् इतकी्क नठळ्यच् ् बिवण री, ल ांबलचक्आसण्इतकी्
आनांद ने्भरलेली्होती. 
 

‘हुरा!्हुरा!हुरा!’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

एक म गून्एक्रेसजमेंट्झ रल ्असभव दन्करू्ल गली.्कूच्करण्यच् ययच् ्वळेचे्िांगीत्झ रययच् ्
असभव दन थव्व जू्ल गले.्आव ज्ि रख ्व ढत्गेल ्आसण्दुिरे्क ही्एक्ऐकू् येच्ईन िे्झ ले् ‘हुरा!्
हुरा!’ क नठळ्यच् ्बिवण र ्भयच् नक्कोल हल्िुरू्होत .्पुतळ्यच् ांप्रम णे् सनिल्अिण ऱ्यच् ् िैसनक ांययच् ्
तुकड्य , तुकड्य ांमधून् शांभर् एक् घोडेस्व र, िम्र ट ांच ् पसरव र्आसण् अग्रभ गी् दोन् िम्र ट् ि वक श्
सफरत्होते. 
 

तुत रीव दक ांजवळ्रोस्तॉफ्उभ ्होत .् त्यच् ययच् ्तीक्ष्ण्नजरेने् दुरून् येच्ण ऱ्यच् ्झ रल ्ओळखले्
आसण्तो्त्यच् ययच् कडे्प हत्र सहल .्झ र्वीि्एक्प वल ांवर्आल ्तेव्ह ्रोस्तॉफने्त्यच् ्तरुण्िम्र ट च ्
देखण ्आनांदी्चेहर ्ब रक ईने्न्यच् ह ळल .्कधी्नव्हे्ते्त्यच् चे्अांतःकरण्पे्रम्आसण्अत्यच् नांद्यच् ांनी्भरले.्
झ रची्प्रत्येच्क्गोष्ट्त्यच् चे्शरीर, त्यच् ची्ह लच ल्त्यच् ल ्िुांदर्आसण्आकषवक्व टू्ल गली. 
 

झ र् प वलोगॅ्रड् रेसजमेंटिमोर् थ ांबल , ऑक्स्रयच्न् िम्र ट शी् फ्रें चमधे् क ही् बोलून् त्यच् ने् क्स्मत्
केले. 
 

ते् क्स्मत् प हत च् रोस्तॉफ् नकळत् स्वतःशी् क्स्मत् करू् ल गल .् िम्र ट ांबद्दल् त्यच् ययच् ् मन त्
उत्कट्भक्ती् सनमाण्होऊ्ल गली.्कोणत्यच् ्तरी्तऱ्हेने्आपली्भक्ती्प्रकट्केली्प सहजे्अशी्त्यच् ल ्
तीव्र्इयछ ्झ ली.्ते्अशक्यच््आहे्हे्त्यच् ल ्ठ ऊक्होते.्त्यच् ल ्रड वेिे्व टू्ल गले. 
 

रेसजमेंटययच् ्कनवलल ्बोल वनू्झ र्त्यच् ययच् शी्च र्शब्द्बोलल . 
 

रोस्तॉफल ् िम्र ट ांि ठी् मर व्े अिे् तीव्रतेने् व टू् ल गले.् झ र् आणखी् क ही् बोलल ् पण्
रोस्तॉफल ्ते्ऐकू्आले्न ही.्िगळे्िैसनक्फुप्फुिे्दुखेपयंच्त्ओरडले, ‘हुरा!्हुरा!’ 
 

झ रची् दोल यच्म न् वृत्ती् िणभरच् सटकली.् झ रययच् ् प यच् त् त्यच् ् क ळययच् ् फॅशनययच् ् सनमुळत्यच् ्
टोक चे्बटू्होते.्झ रने्आपल्यच् ्उत्तम्ज तीययच् ्सकरसमजी्रांग ययच् ्इांक्ग्लश्घोड्य ययच् ्पोट ल ्त्यच् ्बुट ने्
स्पशव् केल .् प ांढरे्मोजे्घ तलेल्यच् ्झ रने्लग म्एकत्र्केले्आसण्घोड ् सपट ळल .्प्रत्येच्क् रेसजमेंटशी्
थ ांबत्तो्घोड ्पुढेपुढे् नेऊ्ल गल .्शवेटी्आपल्यच् ्पसरव र त्वेढल ् गेलेल ्िम्र ट् सदिेन ि ्झ ल .्
रोस्तॉफल ् त्यच् ययच् ् हॅटच ् प ांढर ् तुर ् तेवढ ् सदिू् ल गल .् रोस्तॉफल ् झ रययच् ् पसरव र त् अिलेल ्
बोलकॉन्स्की्घोड्य वर्आळि वनू्बिलेल ्सदिल . 
 

झ रने्जवळजवळ्प्रत्येच्क्रेसजमेंटची्तप िणी्िांपवली्तेव्ह ्िैसनक ांययच् ्तुकड्य ्त्यच् ांययच् ्जवळून्
ज ऊ्ल गल्यच् . 
 

तप िणी् िांपली् तशी् आलेल्यच् ् नव्यच् ् िैन्यच् चे् आसण् कुटूझॉफ्ययच् ् िैन्यच् चे् ऑसफिर्
घोळक्यच् घोळक्यच् ने् जमू् ल गले.् कोण कोण च ् झ लेल ् म निन्म न, ऑक्स्रयच्न् िैसनक् आसण् त्यच् ांचे्
युच्सनफॉमव, त्यच् ांचे्आघ डीचे् िैन्यच्, इिेनची् तुकडी्आल्यच् वर्आसण् प्रसशयच् ने्आमययच् ् ब जूि्आल्यच् वर्
नेपोसलअनययच् ्िमोर्व ढून्ठेवलेले्दुदैवी्भसवतव्यच्,्इ॰्गोष्टींवर्बोलणी्सनघ ली.्पण्बोलण्यच् च ्प्रमुख्
सवषयच््होत ्िम्र ट्अलेक्झ ांडर.्त्यच् ांनी्उच्च रलेल ्प्रत्येच्क्शब्द, त्यच् ांची्प्रत्येच्क्ह लच ल, ह वभ व्यच् ांची्
वणवने्झ ली्आसण्त्यच् ्वणवन ची्ि रखी्उजळणी्करण्यच् त्कुण च ्उत्ि ह्कमी्पडत्नव्हत . 



 

 

अनुक्रमणिका 

िवांययच् ्मन मधे्एकच्एक्इयछ ्होती.्िम्र ट ांययच् ् नेतृत्व ख ली्शक्यच््सततक्यच् ्लवकर्शत्रूशी्
मुक बल ्करणे.्िम्र ट ांययच् ्नेतृत्व ख ली्आपण्कोणीही्शत्र्ूअिल ्तरी्त्यच् च ्नक्की्पर भव्करू्अिे्
तप िणीनांतर् रोस्तॉफल च् नव्हे् तर् इतर् अनेक् िैसनक ांन ् व टूल गले.् दोनद ् सनणायच्क् सवजयच््
समळ ल्यच् नांतर् त्यच् ांन ् सवजयच् च ् जेवढ ् आत्मसवर्श् ि् आल ् अित ् त्यच् हून् असधक् आत्मसवर्श् ि्
तप िणीनांतर्आल . 
 

तप िणी्िांपली् त्यच् ययच् ् दुिऱ्यच् ् सदवशी् बोसरि्द्रबेत्स्कॉयच्ने्ऑल्मुट्झ् येच्थे् बोलकॉन्स्कीची् भेट्
घेण्यच् चे्ठरवले. 
 

“आपण्कुण कडे्ल च र्होण र्न ही, कुण चे्गुल म्होण र्न ही” अिां्रोस्तॉफनां्म्हणणां्ठीक्
आहे.् त्यच् च ् ब प् त्यच् ल ् एक च् वळेी् दह ् हज र् रुबल्ि् प ठवीत् अितो.् बुद्धीसशव यच्् दुिरे् क ही्
म झ्यच् कडे्निल्यच् मुळे्मल ्व्यच्वि यच््पत्करणां्भ ग्आहे.्कुठलीही्िांधी्न्गमवत ्सतच ्ज स्तीत्ज स्त्
उपयच्ोग्करून्घ्यच् यच्ल ्हव ,’ अिे्बोसरिल ्व टत्होते. 
 

त्यच् ् सदवशी्त्यच् ल ्ऑल्मुट्झ्येच्थे् सप्रन्ि्आांदे्र्बोलकॉन्स्की् भेटल ्न ही.्ऑल्मुट्झ्येच्थील्मुख्यच््
क यच्ालयच्, बसकल तीच ् भ ग, दोन्ही् िम्र ट, त्यच् ांच ् पसरव र, िरक री् असधक री, त्यच् ांची् सनव िस्थ ने्
ह्य ांययच् ्दशवन ने्आपण्वसरष्ठ्गोट त्स्थ न्समळवले्प सहजे्ही्त्यच् ची्इयछ ्आणखी्प्रबळ्झ ली. 
 

तरुण्म णि ांन ्म गवदशवन्करण्यच् त्आसण्त्यच् ांन ्लौसकक्यच्श्समळवनू्देण्यच् ि ठी्मदत्देण्यच् त्
सप्रन्ि्आन्दे्र्नेहमीच्तत्पर्अिे.्त्यच् ने्मोठ्य ्तत्परतेने्बोसरिल ्मदत्करण्यच् चे्ठरवले.्त्यच् ल ्घेऊन्
तो्सप्रन्ि्डॉल्गोरुकॉव्हकडे्गेल . 
 

ऑल्मुट्झययच् ् र जव ड्य मध्येच्् िम्र ट्आसण् त्यच् ांच ् पसरव र् उतरलेल ् होत .् ते् सतथे् गेले् तेव्ह ्
खूपच् र त्र् झ ली् होती.् त्यच् ् सठक णी् त्यच् च् सदवशी् हॉफसक्रग्जरॅथचे् िदस्यच््आसण् दोन्ही् िम्र ट् यच् ांची्
युच्द्ध ब बत् सवच र् करण्यच् ि ठी् बठैक् भरली् होती.् त बडतोब् कूच् करून् बोन प टवशी् युच्द्ध् कर यच्ल ्
ल ग व्ेअिे्बठैकीत्ठरले.्म त्र्कुटूझॉफ्आसण् सप्रन्ि्स्व झवनबगवयच् ांनी्यच् ्ठर व ि् सवरोध्केल ्होत .्
बोसरिल ्घेऊन्सप्रन्ि्आन्दे्र्सप्रन्ि्डॉल्गोरुकॉव्हल ्शोधण्यच् ि ठी्र जव ड्य त्सशरल ्त्यच् ्वेळी्नुकतीच्
बठैक्आटोपली्होती.् तरुण्मांडळींन ् बठैकीत् सवजयच्् समळ ल ्होत .् मुख्यच््ठ ण्यच् तील्प्रत्येच्क् व्यच्क्ती्
धुांदीत्होती.्क हीन ्क हीक रणे्पुढे्करून्उशीर्कर व , िैन्यच् ने्पुढे्िरू्नयेच््अिे्म्हणण ऱ्यच् ांची्मते्
जवळ्जवळ्एकमत ने्फेट ळण्यच् त्आली्त्यच् ांची्मते्कशी्चूक्आहेत, िैन्यच््पुढे्िरले्सकती्फ यच्देशीर्
आहे् हे् पटवनू् देऊन् इतके् सनरुत्तर् करण्यच् त् आले, भसवष्ट्यच्क ळ त् होण री् लढ ई् आसण् त्यच् नांतर्
समळण र ् जयच्् यच् ांबद्दल् बैठकीत् इतकी् चचा् झ ली् की, त्यच् ् गोष्टी् भतूक ळ त् घडून् गेल्यच् ् अिे् व टू्
ल गले.्िगळ्यच् ्गोष्टी्आम्ह ल ्अनुकूल्होत्यच् .् नेपोसलयच्नययच् ् िैन्यच् पेि ् सनःिांशयच्श्रेष्ठ्अिलेले्आमचे्
प्रचांड् िैन्यच््एक ् सठक णी्गोळ ्झ लेले्होते; दोन्ही्िम्र ट ांनी्प्रोत्ि हन् सदलेले् िैन्यच््लढ ईल ्उत्िुक्
झ ले्होते.्ऑक्स्रअन्जनरल् सवरॉथर् िैन्यच् च प्रमुख्होत .् ज्यच् ् सठक णी् िैन्यच् ची् रचन ्करून्लढ ई्
द्य यच्ची्त्यच् ्सठक ण ची्त्यच् ल ्खड न््खड ्म सहती्होती.्(दैवयच्ोग्अि ्की्ऑक्स्रयच्न्िैन्यच् ने्ह लच ली्
करण्यच् ि ठी् जे् सठक ण् सनवडले् होते् त्यच् च् सठक णी् त्यच् ांची् फ्रें च ांशी् लढ ई् व्ह यच्ची् होती.)् त्यच् ांनी्
आजूब जूययच् ् प्रदेश ची् िगळी् म सहती् नक श वर् सटपून् ठेवलेली् होती.् कमजोर् होत् गेलेल्यच् ्
नेपोसलयच्नययच् ्िैन्यच् ने्म त्र्क हीच्उप यच्यच्ोजन ्केली्नव्हती. 



 

 

अनुक्रमणिका 

डॉल्गोरुकॉव्हने्हल्ल ्कर व ्हे्मत्अत्यच्ांत्कळकळीने्म ांडले्होते.्बठैकीहून्तो्परत्आल ्तेव्ह ्
थकून् गेल ् होत .् पण् सवजयच्् समळ ल्यच् बद्दल् त्यच् ल ्आनांद्आसण्असभम न् व टत् होत .् सप्रन्ि्आन्दे्रने्
ज्यच् ययच् ि ठी् शब्द् ट क यच्च ् होत ् त्यच् ् आसफिरल ् डॉल्गोरुकॉव्हिमोर् नेले.् सप्रन्ि् डॉल्गोरुकॉव्हने्
पे्रमळपण ने्हस्त ांदोलन्केले्पण्बोसरिशी्तो्क हीही्बोलल ्न ही.्त्यच् ययच् ्मन त्मघ प िून्जे्सवच र्
थैम न्घ लत्होते् ते् त्यच् ्िण ल ् व्यच्क्त्केल्यच् व चून् त्यच् ल ्र हवेन ् म्हणून्तो् सप्रन्ि्आन्दे्रशी्फ्रें चमध्येच््
बोलू्ल गल ,‘समत्र ,आज्आम्ही्मोठी्लढ ई् चजकली.्परमेर्श्र्करो्आसण्होण ऱ्यच् ्लढ ईच ्शवेटही्
अि च् सवजयच् त् होवो!’ मग् अांग ल ् झोके् देत् तो् म्हण ल , ‘समत्र , ऑक्स्रयच्न् लोक ांययच् , सवशषेतः्
सवरॉथरययच् ्तुलनेनां्मी्फ रच्म गां्आहे, हे्कबूल्कर यच्ल ्हवां.्त्यच् ांन ्प्रदेश बद्दल्म सहती्आहे्ती्सकती्
अचूक्आहे, सकती्तपशीलव र्आहे!् सवलिण्ज्ञ न्आहे्त्यच् ांचां!्पुढां्क यच््घडेल, किां्घडेल, कोणत्यच् ्
पसरक्स्थतीत्घडेल्ते्ते्अचूक्ि ांगत त.’ 
 

‘ऑक्स्रयच्न्म णि चां्अचूक्ज्ञ न्आसण्रसशयच्न्म णि ांच ्पर क्रम्एक्झ ले्आहेत.्यच् हून्असधक्
च ांगली्गोष्ट्कोणती्अिण र?’ 
 

‘हल्ल ्कर यच्च ्अिांच्शवेटी्ठरलां ्तर?’बोलकॉन्स्कीने्सवच रले. 
 

‘आत ् तो् आमययच् ् त वडीत् ि पडल ् आहे.् अगदी् क ळ्यच् ् दगड वरची् रेघ.’ डॉल्गोरुकॉव्ह्
एकदम्मोकळेपण ने्हिल . 
 

मग्बोसरिकडे्त्यच् चे्लि्वधेीत्सप्रन्ि्आन्दे्र्त्यच् ल ्म्हण ल , ‘मी्ह्य ्तरुण्समत्र ययच् ्वतीने्एक्
सवनांती्कर यच्ल ्आलो्होतो.’ तो्पुढे्क ही्बोलण र्तोच्एक्ॲडज्युच्टांट्द लन त्आल ्आसण् त्यच् ने्
िम्र ट्बोल वत्अिल्यच् चे्सप्रन्ि्डॉल्गोरुकॉव्हल ्ि ांसगतले. 
 

‘क यच््त्र ि्आहे!’घ ईघ ईने्उठत्डॉल्गोरुकॉव्ह्म्हण ल .्मग्सप्रन्ि्आन्दे्र्आसण्बोसरि्यच् ांययच् शी्
हस्त ांदोलन्करीत्त्यच् ने्म्हटले, ‘म झ्यच् कडून्शक्यच््होईल्ते्मी्तुझ्यच् ि ठी्आसण्ह्य ्तुझ्यच् ्दोस्त ि ठी्
करीन.्त्यच् त्मल ्आनांदच्व टेल.्आपण्भेटू्पुन्ह .’ त्यच् ने्पुन्ह ्बोसरिशी्हस्त ांदोलन्केले्तेव्ह ्त्यच् ल ्
नकळतच्त्यच् ययच् ्िुस्वभ वी्चेहऱ्यच् वर्अकृसत्रम्आनांद्सदित्होत . 
 

आपण्उच्चपदस्थ्असधक ऱ्यच् ययच् ्जवळ्आहोत्ह्य ्कल्पनेने्त्यच् ्िणी्बोसरिल ्धन्यच्त ्व टली.्
रेसजमेंटमध्येच््अित न ्त्यच् ल ्आपण्अनेक्म णि ांययच् ्मोठ्य ्प्रम ण वरील्ह लच लीवर्त ब ्ठेवण ऱ्यच् ्
शक्तींययच् ् ि सन्नध्यच् त् अिल्यच् ची् ज णीव् झ ली.् ते् डॉल्गोरुकॉव्हययच् ् म गून् ब हेर् पडले् आसण्
कॉसरडॉरमध्येच््आले.्डॉल्गोरुकॉव्ह्ज्यच् ्द र नेझ रययच् ्खोलीत् सशरल ्त्यच् च्द र तून्दुिर ्एक्मनुष्ट्यच््
ब हेर्पडल .्कमी्उांची्अिलेल्यच् ्त्यच् ्म णि ययच् ्अांग वर्न गरी्पोष ख्होत .्त्यच् च ्चेहर ्धूतव्होत , 
त्यच् च ्ख लच ्जबड ्बर च्पुढे्आलेल ्होत .्त्यच् मुळे्त्यच् ययच् ्मुदे्रवरील्ि वधपण ्आसण्क रस्थ नीपण ्
उठून्सदित्होत ्तो्त्यच् ल ्शोभतही्होत . 
 

दुिऱ्यच् च्सदवशी्िैन्यच् ने्कूच्कर यच्ल ्िुरुव त्केली.्ऑस्टरसलटि्येच्थे्लढ ई्होईपयंच्त्बोसरि्
बोलकॉन्स्कील ् अगर् डॉल्गोरुकॉव्हल ् भेटू् शकल ् न ही.् क ही् क ळ् तो् आपल्यच् ् जुन्यच् ् रेसजमेंटमधे्
र सहल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्ि्बगेॅ्रशनययच् ्ख ि्पथक तील्एक्पथक्डेसनिॉव्हययच् ्त ब्यच् त्होते.्सनकोल यच््रोस्तॉफ्त्यच् ्
पथक त्होत .्र त्रीच ् मुक्क म्झ ल्यच् वर्िोळ ्त रखेि्ते्पथक्लढ ईि ठी् सनघ ले.्इतर्िैसनक ांययच् ्
र ांग ांम गून्िुम रे्मैलभर्मजल्झ ल्यच् वर्त्यच् ांन ्र जरस्त्यच् वर्थ ांब व्ेल गले.्कोिकॅ्हुझ र ांची्पसहली्
आसण् दुिरी् तुकडी् आसण् तोफख न ् बरोबर् अिलेल्यच् ् प यच्दळ ययच् ् बट सलअन् जवळून् कूच् करीत्
गेलेल्यच् ्रोस्तॉफने्प सहल्यच् .्जनरल्बॅगे्रशन, डॉल्गोरुकॉव्ह्आसण्िोबत्त्यच् चे्ॲडज्युच्टांट्घोड्य वरून्
गेलेले् त्यच् ने् प सहले.्लढ ई् होण र् यच् ्कल्पनेने् त्यच् ल ् सकती् ध स्ती् व टली् होती, ती् ध स्ती् मन तून्
क ढून् ट कण्यच् ि ठी् त्यच् ल ् सकती् झुांज् द्य वी् ल गली् होती, ह्य ् लढ ईत् घोडदळ ययच् ् खऱ्यच् ्
िैसनक ांि रखे्आपण्पर क्रम ची्शथव्ग जवनू्न वलौसकक्कम व्ूअशी्त्यच् ने्स्वप्ने्रांगवली्होती.्हे्ि रे्
उग च, फुकट्होते् तर!् त्यच् चे् पथक्म गे् ठेवण्यच् त्आले् होते.् सनकोल यच्् रोस्तॉफच ् तो्िबांध् सदवि्
कां ट ळव ण ्गेल .्िक ळी्नव ययच् ्िुम र ि्त्यच् ल ्िमोर्च ललेल ्गोळीब र्आसण्सवजयच् च ्घोष्ऐकू्
आल .्मग्जखमी्िैसनक ांन ्(त्यच् ांची्िांख्यच् ्फ रशी्नव्हती)्आणत न ्त्यच् ने्प सहले.्शवेटी्कोिकॅ ांययच् ्
कां पनीमधून्जखमी्झ लेल्यच् ्फ्रें च्घोडदळ ययच् ् िैसनक ांन ्आणले्ज त्होते् तेही् त्यच् ल ् सदिले.्लढ ई्
छोटीच् झ ली् पण् त्यच् त् सवजयच्् समळ ल ् होत .् परतण रे् िैसनक्आसण्ऑसफिर् उज्ज्वल् यच्श बद्दल, 
सवश व्शहर्क बीज्केले्त्यच् ्घटनेबद्दल्आसण्िबांध्फ्रें च्तुकडी्कैद्केली्त्यच् बद्दल्बोलत्होते. 
 

रस्त्यच् ययच् ् ब जूल ् क हीतरी् ख द्यपद थव् आसण् मद्य ची् ब टली् घेऊन् बिलेल ् डेसनिॉव्ह्
ओरडल ,‘अरे्रोस्तॉफ, इकडे्येच्.्िगळ ्वैत ग्सरचवनू्ट कू.’ डेसनिॉव्हययच् ्भोवती्ऑसफिर ांनी्कोंड ळे्
केले्आसण्ते्ख त्आसण्बोलत्र सहले. 
 

‘िम्र ट् येच्त हेत...िम्र ट’ घोडेस्व र ांमधे् एक एकी् शब्द् उमटले.् िगळीकडे् ध ांदल, गडबड्
उड ली.्रोस्तॉफने्म गे्वळून्प सहले.्हॅटमधे्प ांढरी्सपिे्अिलेले्अनेक्घोडेस्व र्दौडत्येच्त्होते.्एक ्
िण त्िगळे्आप पल्यच् ्ज गी्र सहले. 
 

तरुण्िम्र ट ल ्प्रत्यच्ि्रण ांगण वर्हजर्र हण्यच् ची्इयछ ्आवरत्नव्हती.्दरब री्लोक ांनी्मन ्
केले्तरीही् त्यच् ने् सतिऱ्यच् ् सवभ ग ल ्म गे्ट कून्ब र ्व जत ्आघ डीययच् ् तुकडीकडे्घोड ् नेल .् त्यच् ्
घोडदळ कडे् पोचण्यच् पूवीच् त्यच् ल ् सकत्येच्क्ॲडज्युच्टांट् भेटले.् त्यच् ांनी् त्यच् ल ्लढ ईत् सवजयच््झ ल्यच् ची्
व ता्सदली. 
 

त्यच् ांनी् फ्रें च ांची् केवळ् एक् तुकडी् पकडली् होती.् पण् ‘शत्रवूर् एक् मह न् सवजयच्’ अिे् त्यच् ्
चकमकील ्असतरांसजत् स्वरूप् सदले् होते.्आसण्अद्य पही् रण ांगण वर् धूर् रेंग ळत् होत , त्यच् मुळे् फ्रें च्
िैन्यच् च ्पर भव्झ ल ्आसण्त्यच् ांन ्न इल ज ने्मन सवरुद्ध्म घ र्घ्यच् वी्ल गली्अि ्झ रच ्आसण्िवव्
िैन्यच् च ् िमज् झ ल .् झ रने् घोड ् सपट ळल्यच् नांतर् थोड्य च् वेळ त् प वलोगॅ्रड् घोडदळ ल ् पुढे् कूच्
करण्यच् च ्हुकूम्समळ ल . 
 

शत्रचेू् िैन्यच्् टप्प्यच् त् येच्ईल् अश ् रीतीने् आघ डीचे् िैन्यच्् सवश व् शहर िमोर् तळ् देऊन् होते.्
थोड्य श ्फैरींची्देव णघेव ण्झ ली्की्शत्रचेू्िैन्यच््म घ र्घेई.्आघ डीवरील्िैसनक ांन ्झ रचे्धन्यच्व द्
कळवण्यच् त्आले, बसििे्ज हीर्करण्यच् त्आली्आसण् त्यच् ांन ् दुप्पट् व्होडक ् देण्यच् त्आली.्आदल्यच् ्
र त्रीययच् ्दुप्पट्आनांद ने्उघड्य ्तळ ांवरील्शकेोट्य ्पेटू्ल गल्यच् ्आसण्िैसनक्उत्ि ह ने्ग ऊ्ल गले.्
मेजर् झ ल्यच् बद्दल् डेसनिॉव्हने् ती् र त्र् ि जरी् केली.् िगळ्यच् ांन ् यच्थेयछ् मद्यप न् घडवण ऱ्यच् ् त्यच् ्



 

 

अनुक्रमणिका 

िम रांभ ययच् ् शवेटी् रोस्तॉफने्िम्र ट ांन ्आरोग्यच्् चचसतण रे् भ षण् केले.् ‘आपण्आपले्ि ववभौम्िम्र ट्
अलेक्झ ांडर्यच् ांन ्अिे्िरक री्भोजन्िम रांभ तले्शब्द्मी्व परत्न ही.्मी् म्हणतो—िुस्वभ वी, मन्
चजकण ऱ्यच् ् थोर् िम्र ट् अलेक्झ ांडर् यच् ांन –आपण्आरोग्यच्् चचतूयच् !्फ्रें च ांवर्आपण ांि् सनणायच्क् सवजयच््
समळेल्अशी् अश ्करूयच् .्आपण्यच् पूवी्लढ यच् ्खेळलो, एक्तिूभर् देखील्फ्रें च ांप िून् म गे् हटलो्
न ही, शाँग्रबेनचे् उद हरण् आपल्यच् ल ् ठ ऊक् आहे.—आत ् तर् िम्र टच् आमचे् नेतृत्व् करत्
आहेत.त्यच् ांययच् ि ठी्आम्ही्आनांद ने्मरण्पतकरू.्दोस्त्हो, मल ्यच्ोग्यच््शब्द्िुचत्न हीत.्थोडी्ज स्त्
झ ली्अिेल्पण्म झी्भ वन ् व्यच्क्त्करण्यच् च ्मी्प्रयच्त्न्केल .् तुमचीही्भ वन ्अशीच्अिेल.्पसहले्
अलेक्झ ांडर्यच् ांन ्आरोग्यच््ल भो!्‘हुरा!’ 
 

‘हुरा!् ऑसफिर ांचे् उत्ि ही् आव ज् दुमदुमले.् रोस्तॉफि रख्यच् ् वीि् वषांययच् ् पोर हून् असधक्
उत्ि ह ने्असधक्तळमळीने्कॅप्टन्सकस्टवनने्आरोळ्यच् ्सदल्यच् . 
 

‘छे!् छे!् तुल ् ती् कळण रच् न ही’ रोस्तॉफ् उठल .् शकेोट्य ांजवळून् सफरत न ् त्यच् ल ् व टू्
ल गले—‘िम्र ट ांचे्प्र ण्व चवण्यच् ि ठी्नव्हे् (िम्र ट ांचे्प्र ण्व चवण्यच् चे्मनोर ज्यच््कर यच्ल ् त्यच् चे्मन्
धजेन )–तर्केवळ्त्यच् ांययच् ्डोळ्यच् ांिमोर्नुिते्मरण्आले्तरी्मी्धन्यच््होईन!’ तो्खरोखर्िम्र ट्झ र, 
वैभवश ली्रसशयच्न्िैन्यच््आसण्भ वी्सवजयच् ची्आश ्यच् ्ि ऱ्यच् ांययच् ्पे्रम त्पडल ्होत .्ऑस्टरसलटि्येच्थे्
लढ ई्झ ली् त्यच् पूवीययच् ् त्यच् ्िांस्मरणीयच्् सदवि ांत्अशी्भ वन ्अिण र ् रोस्तॉफ्क ही्एकट ्नव्हत .्
त्यच् वळेी्प्रत्येच्क्दह ्रसशयच्न्िैसनक ांतले्नऊ्िैसनक्झ र्िम्र ट्आसण् वैभवश ली्रसशयच्न्िैन्यच््यच् ांययच् ्
पे्रम त्पडले्होते.कद सचत्ते्रोस्तॉफप्रम णे्आनांद ने्बेहोष्झ ले्नितील्एवढेच. 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् झ रने् सवश व् शहरी् मुक्क म् केल .् त्यच् ची् प्रकृती् बघण्यच् ि ठी् त्यच् च ्
डॉक्टरक्व्हल्यच्र्यच् ल ्सकत्येच्क्वेळ ्बोल वण्यच् त्आले.्मुख्यच््ठ ण्यच् वर्आसण्जवळप ि्अिलेल्यच् ्िैन्यच् त्
झ रची् प्रकृती् बरी् न ही् ही् ब तमी् पिरली.्झ र्क ही्ख त्नव्हत , क ल् र त्री् त्यच् ल ् च ांगली्झोप्
ल गली् नव्हती् अिे् त्यच् ययच् ् जवळचे् ि ांगू् ल गले.् जखमी् आसण् मृत् िैसनक् प हून् झ रययच् ् हळव्यच् ्
अांतःकरण ल ्एवढ ्जबरदस्त्धक्क ्बिल ्की्तो्आज री्पडल ्होत . 
 

ितर ् त रखेि् िक ळी् आमययच् ् आउटपोस्टमधून् एक् फ्रें च् ऑसफिरल ् सवश व् शहर त्
आणण्यच् त्आले.्तो्तहकुबीचे्सनश ण्द खवीत्रसशयच्न्िम्र ट ांची्भेट्घेण्यच् ि ठी्आल .्त्यच् ्ऑसफिरचे्
न व्होते्िवॅ्हरी.्झ रच ् नुकत च्डोळ ्ल गल ्होत ् त्यच् मुळे्िवॅ्हरील ्थ ांब व्ेल गले.् दुप री् त्यच् ल ्
िम्र ट ची्भेट्घेत ्आली.्एक ्त ि नांतर्तो्सप्रन्ि्डॉल्गोरुकॉव्हबरोबर्फ्रें च्िैन्यच् ययच् ्आउटपोस्टकडे्
सनघ ल .्अलेक्झ ांडर्आसण्नेपोसलयच्न्यच् ांची् भेट्घडवनू्आण वी्यच् ्उदे्दश ने्िवॅ्हरी्आल ्होत , अशी्
अफव ् पिरली् होती.्झ रने् व्यच्क्क्तशः् भेट् घ्यच् यच्चे् न क रले, यच् बद्दल् िैन्यच् ल ्आनांद्आसण्असभम न्
व टल . 
 

अठर ् आसण् वीि् त रखेल ् िैन्यच् ने् दोन् सदवि ांची् मजल् म रली.् शत्रयूयच् ् आउटपोस्टवरील्
िैसनक ांनी् थोड ि ् प्रसतक र् करून् म घ र् घेतली.् एकोणीि् नोव्हेंबर् िक ळप िून् वीि् नोव्हेंबर्
दुप रपयंच्त्उच्च्असधक ऱ्यच् ांत्जोर ची्खळबळ्उड ली्होती.्आसण्त्यच् ांन ्क म पुढे्फुरिद्नव्हती.्वीि्
नोव्हेंबर् रोजीच्ऑस्टर ्सलट्स्् येच्थे् ग जलेली् लढ ई् झ ली.् एकोणीि् त रखेल ् दुप रपयंच्त् उत्ि ह चे्
बोलणे, घ ईगदीने् क मे् करणे् आसण् ॲडज्युच्टांट् प ठवनू् देणे् ह्य ् िवव् गोष्टी् दोन्ही् िम्र ट ांययच् ् मुख्यच््



 

 

अनुक्रमणिका 

ठ ण्यच् पुरत्यच् ् मयच्ासदत् होत्यच् .् दुप रनांतर् िवव् क मे् कुटूझॉफचे् मुख्यच्् ठ णे् आसण् कॉलमययच् ् कम ांचडग्
ऑसफिरच ्स्ट फ्यच् ांपयंच्त्पोचली.्िांध्यच् क ळपयंच्त्ह्य ्ह लच ली्ॲडज्युच्टांट ांनी्िवव्सदश ांतील्िैन्यच् ययच् ्
प्रत्येच्क् भ ग ल ् पोचवल्यच् .् एकोणीि् त रखेल ् र त्री् दोस्त् र ष्ट्र ांययच् ् ऐशी् हज र् िैसनक ांनी् मुक्क म्
ह लवल ्आसण्आप पि त्बोलत्ती्िह ्मलै्ल ांबीची्म णि ांची्र ांग्अांतर्क पू्ल गली. 
 

त्यच् ् सदवशी् सप्रन्ि् आन्दे्र् ड्यूटीवर् होत .् तो् कम ांडर् इन्-चीफययच् ् अगदी् ह त शी् होत .्
िांध्यच् क ळी्िह ्व जत ्कुटूझॉफने्दोन्ही्िम्र ट ांययच् ्मुख्यच््ठ ण्यच् ि्भेट्सदली.्झ रबरोबर्थोडेिे्बोलणे्
झ ल्यच् वर्तो्ओबरहॉफ्म शवल्क उांट्टॉल ्स्टॉयच््यच् ल ्भेट यच्ल ्सनघ ल . 
 

ह्य ् मधल्यच् ् अवधीच ् सप्रन्ि् आन्दे्रने् फ यच्द ् घेतल .् होऊ् घ तलेल्यच् ् लढ ईबद्दल् असधक्
तपशीलव र्म सहती्डॉल्गोरुकॉव्हकडून्समळसवण्यच् च ्बेत्त्यच् ने्केल .्कुटूझॉफ्कश ने्तरी्अस्वस्थ्व्
न र ज् झ ल ् होत .मुख्यच्् ठ ण्यच् वरील् असधक री् त्यच् ययच् वर् न र ज् होते, मुख्यच्ठ ण्यच् वरील् िम्र ट्
अलेक्झ ांडरचे्िगळे्लोक्आपल्यच् ल च् तेवढे्कळते्आहे्आसण्दुिऱ्यच् ांन ् त्यच् त्गम्यच््न ही्अश ्तऱ्हेने्
कुटूझॉफशी्व गले्होते, हे्िगळे् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्ज णवले्होते, म्हणूनच्त्यच् ल ्डॉल्गोरुकॉव्हशी्थोड ्
वळे्बोलण्यच् ची्गरज्भ िली्होती. 
 

डॉल्गोरुकॉव्ह् सबसलसबनबरोबर्चह प न्करीत्होत .् त्यच् ने् म्हटले, ‘आपण्उद्य ्उत्िव्ि जर ्
करण र्आहोत.्तुझ ्म्ह त र ्दोस्त्क यच््म्हणतो? अजून्सचडलेल च्आहे्क यच्?’ 
 

‘तो्सचडलेल ्आहे्अिां्मल ्व टत्न ही.्आपली्ब जू्ऐकून्घ्यच् वी्अिां्त्यच् ल ्व टत्अि वां.’ 
 

‘क लययच् ् बैठकीत् त्यच् ची् ब जू् ऐकली् की, तो् शह ण्यच् ि रख ् बोलेल् तेव्ह च् त्यच् ची् ब जू्
ऐकतील् लोक.् बोन प टवल ् व्यच् पक् लढ ईची् िवांत् असधक् भीती् व टते् आहे.् अश ् वळेी् सदरांग ई्
करण्यच् ची्चकव ्व ट्प हण्यच् ची्गोष्टच्क ढू्नक .’ 
 

‘मल ्म्ह त ऱ्यच् ्कुटूझॉफबद्दल्ग ढ्आदर्आहे.्आम्ही्व ट्प हत्र सहलो्तर्आत ्सनसितपणे्
त वडीत्ि पडलेल ्बोन प टव्पळून्ज ईल.्न हीतर्आम्ह ल ्फिवील.्मग्आम्ही्िगळे्मूखव्ठरू.्शत्रू्
ि पडल्यच् वर् हल्ल ्करील् अश ् क्स्थतीत्आपण्कधीही् अित ् क म ् नयेच्, उलट्आपण् स्वतःच् हल्ल ्
कर यच्ल ् प सहजे् ही् िुव्हॉरॉफ््ची् पद्धत्आपण् सविरत ्क म ् नयेच्.् वळेक ढू् म्ह त ऱ्यच् ययच् ् अनुभव पेि ्
तरुण ांचां्उत्ि ही्म गवदशवन्असधक्िुरसित्अितां्हे्सविरू्नकोि.’ 
 

‘तुम्ही्त्यच् ययच् वर्हल्ल ्कि ्करण र्आह त? मी्आज्आउटपोस्टवरून्आलो.्त्यच् चां्मुख्यच््िैन्यच््
कुठां्एकवटलां ्आहे्यच् ची्कुण ल च्कल्पन ्न ही.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल . 
 

डॉल्गोरुकॉव्ह्त बडतोब्उठल .्आसण्टेबल वरील्नक श ्उलगडीत्म्हण ल ,‘ती्क ही्तेवढी्
महत्त्व ची्ब ब्न ही.्आकक्स्मकपणे्उद्भवण ऱ्यच् ्प्रत्येच्क्गोष्टीवर्उप यच््आहे.्िमज, त्यच् चां्िैन्यच््बु्रनल ्
गोळ ्झ लेले्अिते.’.. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सबरॉथरने् िैन्यच् ययच् ् ब जूवर् हल्ल ् करण्यच् ची् यच्ोजन ् कशी् आखली् त्यच् ची् स्थूल् कल्पन ्
डॉल्गोरुकॉव्हने्भरभर्सदली. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्त्यच् ्यच्ोजनेवर्आिेप्घेऊ्ल गल ्आसण्आपली्स्वतःची्यच्ोजन ्म ांडू्ल गल . 
 

पण्डॉल्गोरुकॉव्ह्मख्खपणे्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्तोंड कडे्प हू्ल गल . 
 

‘आज् र त्री् युच्द्ध सवषयच्ी् चचा्करण्यच् ि ठी् बठैक् भरण र्आहे.् तेव्ह ् तू् हे् ि रे् िमज वनू् दे.’ 
डॉल्गोरुकॉव्ह्म्हण ल . 
 

‘तेच्कर यच्चे्ठरवले्आहे.’ नक श प िून्दूर्होत्तो्म्हण ल . 
 

सबसलसबन्उपरोध ने्म्हण ल , ‘दोस्त ांनो, किली्क ळजी्करत ह त? उद्य ्सवजयच््होवो्न ही्तर्
पर भव् होवो, रसशयच्न् िैन्यच् ययच् ् कीतील ् धोक ् न ही.् कुटूझॉफ् िोडल्यच् ि् दुिऱ्यच् ् कोण ही् रसशयच्न्
म णि ययच् ् त ब्यच् त् एकही् कॉलम् न ही.् हेर् सवम्पफेन, कॉउांट् लँगेरन, सप्रन्ि् सलचटेन्स्टीयच्न, सप्रन्ि्
होहेन्लोहे्आसण्कोणीतरी्एक्पोसलश्म णूि, अिे्कम ांडर्आहेत.’ 
 

तशी् डॉल्गोरुकॉव्ह् म्हण ल , ‘चुगलखोर , ब त ् म रू् नकोि.् तू् म्हणतोि् ते् खरां् न ही, 
समलॉरॅडसवच्आसण्डॉतुरॉव्ह्अिे्दोन्रसशयच्न्कम ांडर्आहेत.क उांट्अर क्चेव्ह्पडल ्सभत्र .्न हीतर्
तो्सतिर ्कम ांडर्झ ल ्अित .’ 
 

‘समह इल्समलॉरॅडसवच्लढ ईल ्ब हेर्पडल ्तर.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्त्यच् ांन ्िुदैव्आसण्िुयच्श्चचतून्
त्यच् ांययच् शी्हस्त ांदोलन्करून्ब हेर्पडल . 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् सनव िस्थ न वर् आल .् जवळ् स्तब्धपणे् बिलेल्यच् ् कुटूझॉफल ् ‘यच् ् होण ऱ्यच् ्
लढ ईबद्दल्तुम्ह ल ्क यच््व टतां?’ अिे्सवच रल्यच् सशव यच््त्यच् ल ्र ह वले्न ही. 
 

कुटूझॉफने्आपल्यच् ्ॲडज्युच्टांटकडे् रोखून्प सहले्आसण्क ही् वळे ने्उत्तर् सदले.् ‘मल ्व टतां्
आपल ्पर भव्होईल.्मी्क उांट्टॉल्स्टॉयच्ल ्हेच्ि ांसगतलां .्म झ ्ह ्सनरोप्झ रल ्कळव्म्हणून्त्यच् ल ्
ि ांसगतलां , तेव्ह ्त्यच् नां्मल ्क यच््उत्तर्सदलां ्अिेल? तो्म्हण ल , ‘जनरल्मह शयच्, मी्स्वैंप कप ण्यच् ची्
व्यच्वस्थ ्बघतो, तुम्ही्युच्द्ध ची्व्यच्वस्थ ्बघ .’ 
 

कुटूझॉफययच् ्सनव िस्थ नी्युच्द्ध ब बत्चचा्करण्यच् ि ठी्बठैक्भर यच्ची्होती.्र त्री्दह ्व जत ्
आपली्यच्ोजन ्घेऊन्सवरॉथर्आल .्कम ांडर-इन्-चीफययच् ्सनव िस्थ नी्प्रत्येच्क्कॉलमययच् ्कम ांडरल ्
बोल वण्यच् त्आले्होते.्सप्रन्ि्बॅगे्रशनने्येच्ण्यच् चे्न क रले, ब की्िगळे्ठरल्यच् ्वेळी्हजर्झ ले. 
 

होऊ् घ तलेल्यच् ् लढ ईची् िांपूणव् जब बद री् घेण र ् मोठ्य ् तळमळीने्आसण् घ ईने् क म् करू्
ल गलेल ् सवरॉथर्आसण् युच्द्धचचेययच् ् बैठकीचे्अध्यच्िपद्न खुषीने् स्वीक रण र , डुलक्यच् ् घेण र ्आसण्
सचडलेल ्कुटूझॉफ्यच् ्दोघ ांत्भलत च्सवरोध्होत .्युच्द्ध ि ठी्आत ्प वले्ट कण्यच् त्आली्होती.्ही्



 

 

अनुक्रमणिका 

ह लच ल्थ ांबवत ् येच्ण र् नव्हती.् सवरॉथरल ्आपण्ह्य ् ह लच लीचे् नेतृत्व्करतो्आहोत्अिे् व टत्
होते. 
 

त्यच् ् र त्री् सवरॉथरने् दोन् वळे ् ज तीने् शत्रयूयच् ् िैन्यच् ची् तप िणी् केली् होती; रसशयच्न् आसण्
ऑक्स्रयच्न्यच् ्दोन्ही्िम्र ट ांकडे्ज ऊन्त्यच् ने्सरपोटव्सदल . 
 

तो्आपल्यच् ्क म त्इतक ्व्यच्ग्र्होत ्की, कम ांडर-इन-चीफ्शी्आदरपूववक्व गणे्सविरून्गेल .्
त्यच् ययच् ्कपड्य ांवर् सचखल्उड लेल ्होत .्तो् केसवलव ण , थकलेल ्आसण्भ ांब वलेल ् सदित्होत , 
ति च्आत्मसवर्श् िू् व् उद्धटही् व टत् होत .् तो् कुटूझॉफल ् बोलू् देत् नव्हत .्आपणच् भरभर्आसण्
अस्पष्ट् बोलत् होत .् कुटूझॉफशी् बोलत न ् त्यच् ययच् कडे् प हतही् नव्हत ्आसण् कुटूझॉफने् सवच रलेल्यच् ्
प्रश्न ांची्उत्तरेही्देत्नव्हत . 
 

कुटूझॉफने् आपल्यच् ् युच्सनफॉमवची् बटणे् ल वली् नव्हती.् त्यच् च ् ज डजूड् गळ ् बांधनमुक्त्
झ ल्यच् ि रख ्कॉलरब हेर्आल ्होत .् बठै्य ् खुचीययच् ्ह त ांवर्आपले्दोन्ही् ह त्प्रम णबद्ध् ठेवनू्तो्
जवळजवळ् झोपी् गेल ् होत .् सवरॉथरययच् ् आव ज ने् त्यच् ने् मोठ्य ् कष्ट नेडोळे् उघडले.् त्यच् त्
एक कीपण ची्भ वन ्सदित्होती. 

 
‘खरां्आहे.्खरां्आहे.्आधीच्उशीर्झ ल ्आहे.’ त्यच् ने्िांमती् द खवण्यच् ि ठी् म न् तुकवली.्

बघत ्बघत ्त्यच् चे्डोके्ख ली्झुकले्आसण्त्यच् चे्डोळे्पुनि्समटले. 
 

सवरॉथरने्कुटूझॉफकडे्प सहले.्तो्झोपी्गेल ्आहेयच् ची्ख त्री्करून्घेऊन्त्यच् ने्आपली्ट चणे्
उचलली.्येच्ऊ्घ तलेल्यच् ्लढ ईमध्येच््िैन्यच् ची्म ांडणी्कशी्अि वी्यच् बद्दलची्आपली्यच्ोजन ्तो्मोठ्य ्
आसण्एकिुरी्आव ज त्व चू्ल गल .्ती्िगळी्यच्ोजन ्गुांत गुांतीची्आसण्सकचकट्होती. 
 

िैन्यच् ययच् ्ह लच लीिांबांधीची्ही् सकचकट् गुांत गुांतीची्म सहती्जनरल्न खुषीने्ऐकून् घेत्होते्
अिे्व टत्होते.्िुांदर्केि ांच ्उांच पुर ्बक्िेव्हडन्चभतील ्रेलून्उभ ्होत .्त्यच् ने्पेटत्यच् ्मेणबत्तीवर्
आपले्डोळे्सखळवले्होते.्त्यच् चे्मुळीच्लि्नव्हते; आपले्लि्आहे्अिे्लोक ांन ्व ट व्ेअिेही्त्यच् ल ्
व टत्नि व.े 
 

सवरॉथरययच् ्अगदी्िमोर्ल लबुांद्समलॉरॅडॉसवच्आपले्चमकद र्सवस्फ रलेले्डोळे्सवरॉथरवर्
ल वनू् होत .् त्यच् ययच् ् समश्यच् ्आसण्ख ांदे् वरययच् ् सदशनेे् वळल्यच् ि रखे् सदित् होते.् तो् मोठ्य ् सनग्रह ने्
स्तब्ध्र हून्सवरॉथरकडे्रोखून्प ह त्होत .्तो्ऑक्स्रयच्न्स्ट फ््कम ांडर्बोल यच्च ्थ ांबे् तेव्ह च्फक्त्
त्यच् ची् नजर् त्यच् ययच् वरून् दूर् होई.् मग्तो् इतर्जनरल ांकडे्अथवपूणव् नजरेने् प हू्ल गे.् परांतु् त्यच् ययच् ्
अथवपूणव्नजरेवरून्त्यच् ल ्िैन्यच् ययच् ्ह लच ली्पिांत्होत्यच् ्क ्न पिांत्होत्यच् , तो्त्यच् ययच् शी्िहमत्होत ्
क ्नव्हत ्हे्ओळखणे्कठीण्होते.्सवरॉथरययच् जवळ्क उांट्लँगेरन्बिल ्होत ्आसण्सवरॉथरचे्व चन्
च लू्अित न ् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वरचे् क्स्मत्न हीिे्झ ले्नव्हते.्वर् सचत्र्अिलेली्िोन्यच् ची्डबी्ह त त्
सफरवीत्अित न ्तो्आपल्यच् ्न जूक्बोट ांकडे्प हत्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मोठ्य ् आदर ने् पण् आदबशीरपणे् क न ल ् ह त् ल वनू् आपण् लिपूववक् ऐकत्आहोत् अश ्
थ ट त्सवरॉथरययच् ्अगदी्जवळ्बिल ्होत ्प्शसेबशवे्स्की.्लह नखुर ्डॉतुरॉव्ह्सवरॉथरययच् ्अगदी्िमोर्
अभ्यच् िू्आसण् सवनम्र् मुदे्रने् बिल ्होत .्नक श वर् झुकून्तो्मोठ्य ्मन प िून् िैन्यच् ची्म ांडणी्आसण्
अपसरसचत्प्रदेश्यच् ांच ्अभ्यच् ि्करीत्होत .्त्यच् ने्ध्यच् न त्न्आलेली्ग व ांची्न व्ेसवरॉथरल ्पुष्ट्कळ्वेळ ्
पुन्ह ्उच्च र यच्ल ्ि ांसगतली्आसण्सवरॉथरने्आनांद ने्ती्पुन्ह ्व चली.्डॉतुरॉव्हने्ती्सटपून्घेतली. 
 

सवरॉथरचे्व चन्जवळजवळ्एक्त ि ने्िांपले, तशी्लँगेरन्डबी्सफरवणे्थ ांबवनू्सवरॉथर्चकव ्
दुिऱ्यच् ्कुण कडेही्न्प हत ्बोलू्ल गल .्शत्रयूयच् ्ह लच ली्िुरू्निण्यच् ची्शक्यच्त ्अित ही्त्यच् ययच् ्
रचन ् गृहीत् धरून् आपल्यच् ् ह लच ली् ठरवणे् फ र् कठीण् आहे् हे् त्यच् ने् द खवनू् सदले.् लँगेरनययच् ्
आिेप ांन ् भरभक्कम्आध र् होत .् पण् त्यच् च ् मुख्यच्् उदे्दश् वगेळ च् होत .् सवरॉथरने् मोठ्य ् गर्नवष्ठपण ने्
आपल्यच् ् यच्ोजन ् श ळकरी् पोर ांन ् व चून् द खव व्े तश ् व चून् द खवल्यच् ् होत्यच् .् लँगेरनल ् द खवनू्
द्य यच्चे्होते्की, त्यच् ययच् िमोर्मूखव्म णिे्बिलेली्निून्त्यच् ल ्लष्ट्करी्ब बतीत्क ही्धडे्देतील्अशी्
म णिे्आहेत. 
 

सवरॉथरच ्एकिुरी्आव ज्थ ांबल .्प णचक्कीययच् ्च क ची्घरघर्थ ांबल्यच् वर्झोपेतून्उठण ऱ्यच् ्
म लक प्रम णे् कुटूझॉफने् डोळे् उघडले.् लँगेरनचे् बोलणे् ऐकून् त्यच् ने् ‘अजून्क यच्् मूखवपण ् च लवल ्
आहे!’ अिे्जणू्स्वतःशी्म्हणत्पुन्ह ्त्वसरत्डोळे्समटले, त्यच् चे्डोके्आणखी्ख ली्झुकले. 
 

सवरॉथरने्िवव्आिेप ांन ्उत्तर्द्य यच्ची्अगोदरच्तयच् री्केली्होती.्लोक्क यच््म्हणतील्यच् ची्
पवा्न्करत ्तो्तुयछत पूववक्क्स्मत्करीत्आत्मसवर्श् ि ने्आपल्यच् ्यच्ोजनेचे्िमथवन्करू्ल गल .्आिेप्
खोडून्क ढू्ल गल . 
 

‘तुम्ह ल ्नेपोसलयच्न्िमथव्न ही्अिे्व टते्क यच्?’ लँगेरनने्सवच रले. 
 

‘त्यच् ययच् कडे्च ळीि्हज र्तरी्िैसनक्अितील्की्क यच््यच् ची्मल ्शांक ्आहे.’ 
 

‘मग्अश ्पसरक्स्थतीत्तो्आम्ही्चढ ई्करतो्यच् ची्व ट्प हत्र सहल ्अिेल्तर्त्यच् च ्न शच्
होईल.’ तल्लख् लँगेरन्उपरोसधक् क्स्मत्करीत्व् समलॉरॅडॉसवचकडे्प चठब्यच् ि ठी् प हत् म्हण ल .् त्यच् ्
िणी् समलॉरॅडॉसवचययच् ् मन त् कोणते् सवच र् च लले् होते् कुण ि् ठ ऊक, पण् त्यच् ययच् ् मन त् दोन्
जनरल ांययच् ्भ ांडण बद्दल्क हीही्सवच र्आल ्नव्हत . 
 

सवरॉथर्म्हण ल , ‘शत्रयूयच् ्शकेोट्य ्सवझलेल्यच् ्आहेत, त्यच् ांययच् ्तळ वरून्ितत्आव ज्ऐकू्येच्त्
आहेत.्यच् च ्अथव्क यच्? कद सचत् ते्म घ र्घेत्अितील.्(दुदैव ने्तिे्होऊ्नयेच्.)्अगर्ते्आपल्यच् ्
ह लच लींची्सठक णे्बदलत्अितील, उपरोसधक्क्स्मत्करीत्तो्पुढे्म्हण ल , 
 

‘त्यच् ांनी् तुर ि् येच्थे् जरी् तळ् ठोकल ् तरी् आमचे् खूप् श्रम् व चतील, आमययच् ् िैन्यच् ची् रचन ्
जर ही्बदलण्यच् ची्गरज्पडण र्न ही.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘ते्किां्शक्यच््आहे?’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल .्मघ प िून्तो्आपल्यच् ्शांक ्सवच रण्यच् ची्िांधी्शोधत्
होत .्पण्कुटूझॉफ्उठल , ख करल ्आसण्जनरल ांवर्दृष्टी्सफरवीत्तो्म्हण ल , ‘दोस्तहो, कोणत्यच् ही्
पसरक्स्थतीत् उद्य ांची...खरे् तर् आजची...(आत ् र त्रीच ् एक् व जल ् आहे)् आजची् िैन्यच् ची् म ांडणी्
बदलत ् येच्णे् शक्यच््न ही.् तुम्ह ल ्ि ांग यच्ल ् नको, तुम्ही्आपले्कतवव्यच्् प र् प ड ल्अशी्आश ्आहे.्
लढ ईपूवी्िवांत्महत्त्व ची्गोष्ट्म्हणजे...(तो्थ ांबनू्म्हण ल )्र त्रभर्ग ढ्झोप.’ 
 

त्यच् ने्खुचीतून्उठल्यच् ि रखे्केले.्त्यच् ल ्झुकून्प्रण म्करीत्जनरल्ब हेर् सनघ ले.्मध्यच्र त्र्
उलटली्होती.्सप्रन्ि्आन्दे्र्ब हेर्पडल . 
 

सप्रन्ि् आन्दे्रल ् युच्द्धमांडळ त् आपली् मते् व्यच्क्त् कर यच्ची् होती् पण् त्यच् ल ् िांधी् समळ ली्
न ही.त्यच् नांतर्म त्र्त्यच् ल ्असनसिततेने्आसण्अस्वस्थतेने्घेरले.्कोण चे्बरोबर्होते? डॉत्गोरूकॉव्हचे्
आसण्सवरॉथरचे्बरोबर्होते्क ? की्हल्ल्यच् ययच् ्यच्ोजनेल ्सवरोध्करण रे्कुटूझॉफ्आसण्लँगेरन्बरोबर्
होते? त्यच् ल ्क ही्कळेन .् कुटूझॉफने्आपले्मत्िरळ्झ रल ्क ्ि ांसगतले्न ही? न्ि ांगणे् इतके्
अशक्यच्् क ् व टले् अिेल? ते् सनर ळ्यच् ् तऱ्हेने् ि ांगत ् आले् निते् क ? व्यच्क्क्तगत् अगर् िरक री्
क रण ांि ठी्हज रो्जीव्धोक्यच् तघ ल यच्चे्क यच्? म झ ्जीविुद्ध ्धोक्यच् त्येच्ईल? कद सचत्मी्उद्य च्
म रल ्ज ईन.्सप्रन्ि्आन्दे्र्सवच रमग्न्झ ल . 
 

मरण ययच् ् सवच र शी् त्यच् ययच् ् अिांख्यच्् स्मृती्– गतक ळ तल्यच् ्आसण् अत्यच्ांत् सप्रयच्् अश ् स्मृती–
ज गृत् झ ल्यच् .् त्यच् ल ् वसडल ांची् आसण् पत्नीची् शवेटची् भेट् आठवली.् त्यच् ल ् सतययच् वरील् आपले्
प्र रांभीचे्पे्रम्आठवले.्सतल ्सदवि्गेले्आहेत्हेही्आठवले.्त्यच् ल ्स्वतःबद्दल्आसण्सतययच् बद्दल्व ईट्
व टले.् सवकल्हळुव र्मनःक्स्थतीत्तो्आपल्यच् ् सनव ि तून्ब हेर्पडल ्आसण्िमोरच्येच्रझ ऱ्यच् ्घ लू्
ल गल .्धुक्यच् तून्पिरलेल ्िौम्यच््चांद्रप्रक श्गूढ्अद्भतु्व टत्होत .्त्यच् चे्सवच र्िुरू्झ ले.् ‘उद्य -
होयच््उद्य च्यच् ्ि ऱ्यच् ल ्मी् मुकलेल ्अिेन.्ह्य ्िगळ्यच् ् स्मृती्न हीश ्होतील...त्यच् ांन ्म झ्यच् ्दृष्टीने्
क ही्अथव्उरलेल ्निेल.्कद सचत्उद्य च...’ 
 

त्यच् च् र त्री् रोस्तॉफल ् बगेॅ्रशनययच् ् पथक पुढे् दूरवर् टेहळणी् करण्यच् ि ठी् एक् प्लॅटून् देऊन्
प ठसवण्यच् त्आले्होते.्त्यच् चे्हुझ र्जोडीजोडीने्टेहळणी्करण्यच् ि ठी्सनघ ले.्आउटपोस्टवर्अित न ्
त्यच् ल ्झोप्अन वर्झ ली्होती.्तो्मोठ्य ्कष्ट ने्ती्आवरीत्होत .् त्यच् ल ्म गे् प सहल्यच् वर् सवस्तृत्
प्रदेश त्पिरलेल्यच् ्आमययच् ् िैन्यच् ययच् ्शकेोट्य ्अांधुक् सदित्होत्यच् .् त्यच् ययच् िमोर्क ळोख्आसण् धुके्
पिरलेले्होते. 
 

त्यच् ने् दूरवर्प हण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल .्पण्त्यच् ् धुक्यच् त्क ही् सदिेन .्एक ्िणी्क हीतरी् धूिर्
सदिू् ल गे् तर् दुिऱ्यच् च् िणी् क हीतरी् क ळे् सदिे.् कधी् शकेोटीि रख ् मांद् प्रक श् सदिे् तेव्ह ् त्यच् ्
सठक णी्शत्रुिैन्यच््अि व्ेअिे्त्यच् ल ्व टे, मग्त्यच् ल ्आपल्यच् ्डोळ्यच् ांन ्तो्भ ि्झ ल ्अिे्व टू्ल गे.्
मधूनमधून्त्यच् चे्डोळे् समटत्आसण्त्यच् ल ् सनरसनर ळे्भ ि्होऊ्ल गत.्कधी्िम्र ट्अलेक्झ ांडर् सदिे, 
कधी्डेसनिॉव्ह्सदिे...मग्मॉस्को्शहर तील्आठवणी्ज ग्यच् ्होत...पुन्ह ्त्यच् चे्डोळे्उघडत्आसण्मग्
त्यच् ल ् आपल्यच् ् घोड्य चे् डोके् आसण् क न् सदित.् हुझ र ांययच् ् जवळून् च ललेल ् अिल ् तर् त्यच् ांययच् ्
क ळ्यच् ्आकृती्सदिू्ल गत.्पण्दूरवर्म त्र्तेच्धुके्आसण्क ळोख.्त्यच् चे्सवच रचक्र्िुरूच्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘कुठे् आहे् मी? टेहळणी् पथक त् अिेन.् होयच्् बरोबर, आमययच् ् स्क्वॉड्रनल ् र खीव् दल त्
ट कल्यच् ने्मी्सकती्त्रस्त्झ लो्आहे...मल ्आघ डीवर्प ठवनू्द्य .्अशी्मी्आत ्सवनांती्करण र्आहे.्
िम्र ट ांन ् प ह यच्ची् तीच् एक् िांधी्आहे.् मी् लवकरच्ह्य ्ड्यूटीवरून् मोकळ ् होईन.् एक् र उांड् तर्
व्ह यच्चे्आहे.्म गे् सफरल्यच् वर्मी्जनरल ांन ् सवनांती्करीन.्मी्िम्र ट ांन ्प सहले् हे्नत श ल ्ि ांसगतले्
तर्सतल ्सकती्आियच्व्व टेल.’ 
 

‘मह र ज, घोड ्उजव्यच् ्ब जूने् घ्यच् .’ घोडदळ तील्कोण्यच् ् िैसनक च ्आव ज्आल .् रोस्तॉफ्
झोपेत् अिल्यच् ने् त्यच् च ् घोड ् त्यच् ् िैसनक ययच् ् घोड्य जवळून् ज त् होत ् तेव्ह ् तोिैसनक् बोलल .्
रोस्तॉफने्आपले्घोड्य ययच् ्आयच् ळीवर् पडलेले्डोके्उचलले्आसण्घोड्य च ्लग म्खेचल .् तरुण्
रोस्तॉफल ् झोप् क ही् आवरत् नव्हती.् ‘क यच्् बरे् म्हणत् होतो? मी् सविरत ् क म ् नयेच्...नत श , ह ्
आठवले...नत श ...डेसनिॉव्ह्ति ्च ांगल ्दोस्त...ह ्िगळ ्खुळेपण ्क यच््च लवल यच््मी? महत्त्व ची्
ब ब्म्हणजे्िम्र ट ांच ्मुक्क म्आज्इथांच्आहे.’ पुन्ह ्डोके्घोड्य ययच् ्म नेवर्कोिळले.्एक एकी्त्यच् ल ्
व टले्आपल्यच् वर्गोळ्यच् ांच ्म र ्होतो्आहे.् ‘बघत ्क यच्?त्यच् ांन ्क पून्क ढ .’ रोस्तॉफ्ज ग ्झ ल ्
तेव्ह ्बडबडू्ल गल ्होत .्जेव्ह ्रोस्तॉफने्डोळे्उघडले्तेव्ह ्त्यच् ल ्सजथे्शत्र्ूहोत ्त्यच् ्आघ डीवरून्
हज रो् म णि ांययच् ् ओरडण्यच् चे् आव ज् ऐकू् आले.् त्यच् ् आरड ओरडीिरशी् त्यच् ययच् ् आसण् त्यच् ययच् ्
जवळययच् ् िैसनक ययच् ्घोड्य ने्क न्टवक रले.् सजथून्आरोळ्यच् ् येच्त्होत्यच् ् सतथे्प्रक श् सदिल ्आसण्
न हीि ्झ ल .मग् टेकडीवर्पिरलेल्यच् ्िवव्फ्रें च् िैन्यच् मध्येच्् सठकसठक णी्ज ळ् सदिू्ल गले.्आणखी्
जोर ययच् ्आरोळ्यच् ्ऐकू्येच्ऊ्ल गल्यच् . 
 

रोस्तॉफने्जवळययच् ्िैसनक ल ्सवच रले, ‘ते्िगळे्शत्रूययच् ्िैन्यच् तच्च लले्आहे्न ? तुल ्क यच््
व टतां?’ 
 

त्यच् ्िैसनक ने्उत्तर्सदले्न ही. 
 

‘तुल ् ऐकू् येच्त्न हीत्क ्आरोळ्यच् , आरड ओरड?’ उत्तर ची्थोड ् वळे् व ट्प हून् रोस्तॉफने्
सवच रले. 
 

‘मह र ज, ते्ि ांगणे्कठीण्आहे.’ त्यच् ने्उत्तर्सदले. 
 

‘सदश ्लि त्घेतली्तर्ते्शत्रचेू्िैसनक्अिले्प सहजेत’ रोस्तॉफ्म्हण ल . 
 

‘अितीलही...कद सचत् नितीलही.् अांध र तून्क यच्् सदिण र? िैसनक् म्हण ल .् मग् अस्वस्थ्
झ लेल्यच् ्घोड्य ल ्त्यच् ने्दट वले.्रोस्तॉफच ्घोड देखील्अस्वस्थ्झ ल ्होत .्आरोळ्यच् ्ऐकून्आसण्
ज ळ् बघून् तो् जसमनीवरचे् सहम् खुर ांनी् उकरू् ल गल ् होत .्आरोळ्यच् ् व ढत् च लल्यच् .् मग् हज रो्
िैसनक ांनीच्कर व ्ति ्कोल हल्िुरू्झ ल . 
 

बहुध ्फ्रें च्छ वण्यच् ांययच् ्र ांग ांतील्तो्ज ळ्दूरवर्पिरत्च लल .्रोस्तॉफल ्आत ्स्पष्टपणे्ऐकू्
येच्ऊ्ल गले...‘िम्र ट्अमर्रहे!’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘जवळ्आले्आहेत्ते.्ओढ्य ययच् ्पलीकडेच्अिण र’ तो्जवळययच् ्िैसनक ल ्म्हण ल . 
 

उत्तर्न्देत ्िैसनक ने्उि ि ्ट कल .्मग्तो्र ग ने्ख करल .्घोडदळ ययच् ्िैसनक ांययच् ्ब जूने्
घोड्य ांययच् ्ट प ् ऐकू्आल्यच् ्आसण्मग् र त्रीययच् ् धुक्यच् तून्हत्तीि रखी्प्रचांड्अशी्घोडदळ् िैसनक ांययच् ्
ि जंटची्मूती्अवतीणव्झ ली. 
 

‘मह र ज, जनरल् येच्त हेत.’ रोस्तॉफजवळ्घोड ् नेत्ि जंट् म्हण ल .् तरीही्ज ळ ांययच् ्आसण्
आरोळ्यच् ांययच् ् सदशनेे् प ह त् रोस्तॉफ् ि जंटबरोबर् आघ डीवर् दौडत् येच्ण ऱ्यच् ् घोडेस्व र ांन ् भेटण्यच् ि्
सनघ ल .्येच्ण ऱ्यच् ्घोडेस्व र ांपैकी्एक च ्घोड ्िफेत्होत . 
 

शत्रयूयच् ् िैन्यच् त् िुरू् झ लेल्यच् ् ज ळ ांचे् आसण् आरोळ्यच् ांचे् सनरीिण् करण्यच् ि ठी्
सप्रन्िडॉल्गोरुकॉव्ह्आसण्त्यच् च ्ॲडज्युच्टांट्यच् ांन ्घेऊन्सप्रन्ि्बगेॅ्रशन्घोड्य वरून्दौडत्आल .्रोस्तॉफ्
बगेॅ्रशनजवळ्गेल ्आसण्त्यच् ने्आपण्क यच््प सहले्आसण्ऐकले्त्यच् च ् सरपोटव्त्यच् ल ्ि दर्केल ्आसण्
दोघे्जनरल्क यच््बोलत त्ते्तो्आसण्ॲडज्युच्टांट्ऐकू्ल गले. 
 

सप्रन्ि्डॉल्गोरुकॉव्ह्बॅगे्रशनल ्म्हणत्होत , ‘मी्सनसित्ि ांगतो.्ह ्त्यच् ांच ्सनव्वळ्ड वपेच्आहे.्
त्यच् ांनी्म घ र् घेत न ्आम्ह ल ्फिवण्यच् ि ठी् सपछ डीवरील्िांरिकदल ययच् ् िैसनक ांन ्ज ळ्कर यच्ल ्
आसण्आरोळ्यच् ्द्य यच्ल ्ि ांसगतलेलां ्अिण र.’ 
 

फ्रें च्म घ र् घेत्आहेत, त्यच् ांनी्आपण ि्फिवण्यच् ि ठी्ज ळ् केलेल ्आहे्अिे्डॉल्गोरुकॉव्ह्
आग्रह ने्ि ांगत्र सहल . 
 

‘सप्रन्ि, त्यच् ्िगळ्यच् ांनी्म घ र्घेतलेली्न ही्हे्स्पष्ट्आहे.्उद्य ्क यच््ते्सनसित्कळेल.’ ब्रगेॅ्रशन्
म्हण ल . 
 

‘मह र ज, क ल्िांध्यच् क ळी् टेहळणी्पथक् टेकडीवर् जेथे्होतां् तेथांच्आहे.’ रोस्तॉफ्आपल्यच् ्
कॅपल ्ह त्ल वनू्म्हण ल . 
 

ब्रगेॅ्रशनने्म न्डोल वनू्रोस्तॉफचे्आभ र्म नले. 
 

‘मह र ज, म झ्यच् वर्एक्मेहरब नी्कर ल्क ?’ रोस्तॉफने्सवच रले. 
 

‘बोल.’ 
 

‘उद्य ्आमचां् स्क्वॉड्रन् र खीव् म्हणून् ठेवण्यच् त्आलां ्आहे.् मल ् पसहल्यच् ् स्क्वॉड्रनमधे् घ्यच् ् अशी्
सवनांती्आहे.’ 
 

‘तुझां्न व?’ 
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‘क उांट्रोस्तॉफ’ 
 

‘ठीक.्तू्म झ्यच् बरोबर्र ह ्मी्हुकूम्देतो.’ 
 

रोस्तॉफल ्व टलां , उद्य ्कद सचत्ते्मल ्िम्र ट कडे्सनरोप्घेऊन्ज यच्ल ्ि ांगतील. 
 

शत्रयूयच् ् िैन्यच् ययच् ्उघड्य ्छ वण्यच् ्पडल्यच् ्होत्यच् .् त्यच् ् िैसनक ांन ् नेपोसलअनचे्आज्ञ पत्र्व चून्
द खवण्यच् त्आले्होते.्सतथे्आत ्ज ळ्सदित्होते्आसण्िैसनक्आरोळ्यच् ्देत्होते–‘िम्र ट ांच ्सवजयच््
अिो!’ 
 

िक ळचे् प च् व जले् होते् तरी् गुडुप् अांध र् होत .् मध्यच्भ गीचे् र खीव् िैन्यच्् आसण् बगेॅ्रशनचे्
उजव्यच् ्फळीचे्िैन्यच््अजून्सवश्र ांती्घेत्होते.्म त्र्ड व्यच् ्फळीतील्प यच्दळ, घोडदळ्आसण्तोफख न ्
यच् ांययच् ् िैसनक ांययच् ् ह लच ली् केव्ह च् िुरू् झ ल्यच् ् होत्यच् .् सवरॉथरययच् ् आखणीप्रम णे् हे् िैसनक् उांच्
प्रदेश वरून् ख ली् उतरून् फ्रें च् िैन्यच् ययच् ् उजव्यच् ् फळीवर् हल्ल ् करून् त्यच् ल ् बोहेसमअन् पववत पयंच्त्
सपट ळण र्होते. 
 

आत ्ते्ट क ऊ्वस्तू्शकेोट्य त्फेकत्होते.्त्यच् तून्उठण र ्धूर्त्यच् ांययच् ्डोळ्यच् ांन झोंबत्होत .्
थांडी् पडली् होती; अजून् अांध र् होत .् असधक री् घ ईघ ईने् बे्रकफ स्ट् घेत् होते.् बरोबर् नेत ् येच्ण र्
नव्हत्यच् ्अश ्र हुट्य ांचे्भ ग, खुययच्ा, टेबले, च के, टब्इ.्िगळ्यच् ्ट क ऊ्वस्तू्त्यच् ांनी्आगीत्ट कल्यच् ्
होत्यच् .्आगीिमोर्शके्घेत्आसण्त ल त्प वले्व जवीत्िैसनक्सबक्स्कटे्ख त्होते. 
 

ऑक्स्रअन्ऑसफिर्रसशयच्न्िैन्यच् त्ि रखी्येच्-ज ्करीत्होते.्आत ्कूच्करत न ्तेच्अग्रभ गी्
र हण र् होते, म गवदशवन् करण र् होते.् कम ांडर् ऑसफिरययच् ् सनव िस्थ न जवळ् ऑक्स्रयच्न् ऑसफिर्
आल ् आसण् िवांची् ध वपळ् िुरू् झ ली.् ते् शकेोटी् िोडून् बुट मध्येच्् प ईप् ि रून् म लव हू् व हन त्
सपशव्यच् ्फेकून्बांदुक ्ह त त्घेऊन्आप पल्यच् ्र ांग ांत् सशस्तीत्उभे्र सहले.्ऑसफिर्युच्सनफॉमव्चढवनू, 
बटणे्ल वनू,.पट्ट्ट्य ल ्तलव र्आसण्सपशवी्अडकवनू्िज्ज्होत्र ांगेिमोर्ओरडत्सफरू्ल गले. 
 

पुरवठ ् सवभ ग ची् म णिे्आसण्ऑसफिर ांचे् नोकर् घोड्य ांवर् खोगीर् चढवनू् त्यच् ांन ् ग ड्य ांन ्
जुांपून, ग ड्य ांमधे् ि म न् व्यच्वक्स्थत् भरू् ल गले.् ॲडज्युच्टांट् तिेच् रेसजमेंट् आसण् बट सलअन् यच् ांचे्
ऑसफिर् घोड्य वर् स्व र् होऊन् कू्रिची् खूण् जुळवनू् ि म नव हू् ग ड्य ांबरोबर् र सहलेल्यच् ् म णि ांन ्
शवेटययच् ्िूचन ्देऊ्ल गले. 
 

मग् एकिुरी्आव ज त् प वले् पडू् ल गली, िैन्यच्् कूच्करू्ल गले.् कुठे् ज यच्चे् ते् िैसनक ांन ्
म हीत्नव्हते.्आजूब जूययच् ्म णि ांमुळे, धुर मुळे्आसण्द ट्होऊ्ल गलेल्यच् ्धुक्यच् मुळे्त्यच् ांन ् ते्िोडून्
ज त्अिलेल ्प्रदेश्सदित्नव्हत ्चकव ्ज्यच् ्सठक ण कडे्ते्कूच्करीत्होते्ते्सठक णही्सदित्नव्हते. 
 

उज डत्होते्तरीही् धुके् इतके्द ट्होते्की, त्यच् ांन ्च र् प वल ांिमोरचे् सदित्नव्हते.् झुडपे्
प्रचांड् वृि ांि रखी् भ ित.् िप ट् जसमनीययच् ् सठक णी् दऱ्यच् खोऱ्यच् ् आहेतिे् व टू् ल गे.् दह ् प वल ांवर्
अिलेल्यच् , आत ् न् सदिण ऱ्यच् ् शत्रवूर् कुठल्यच् ही् ब जूने् केव्ह ही्आदळण्यच् च ् िांभव् होत .् सकतीतरी्
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क ळ् िैन्यच्् धुक्यच् मधून् टेकड्य ् चढत् उतरत् होते, ब ग ांययच् ् व् कुां पण ांययच् ् जवळून, नव्यच् ् अनोख्यच् ्
प्रदेश तून्ज त्होते, पण्शत्र्ूकुठेही्आढळत्नव्हत .्उलट्आपल्यच् ्पुढे, म गे, ब जूांन ्आपलेच्िैन्यच््
अिून्ते्त्यच् च्सदशले ्कूच्करीत्आहे्यच् ची्त्यच् ्िैन्यच् ल ्ज णीव्झ ली.्सजथे्कुठे्अज्ञ त्सठक ण कडे्
आपण्कूच्करीत्आहोत् सतथे्आपले्अनेक्िैसनक्येच्त हेत् हे्कळून्प्रत्येच्क्िैसनक ल ्मनस्वी्आनांद्
झ ल . 
 

कम ांचडग्ऑसफिर ांपैकी् एकहीजण् िैसनक ांजवळ्ज त् नव्हत ् अगर् त्यच् ांययच् शी् बोलत् नव्हत .्
तरीही् प्रत्येच्क् िैसनक्लढ ईि ठी–सवशषेकरून्चढ ईि ठी् ज्यच् ् उत्ि ह ने, जोम ने् कूच्करीत्अितो्
त्यच् च्उत्ि ह ने, जोम ने्ते्कूच्करीत्होते. 
 

द ट्धुक्यच् तून्िुम रे्अधा्एक्त ि्मजल्म रल्यच् वर्बऱ्यच् चश ्तुकड्य ांन ्थ ांब व्ेल गले.्ह्य ्
अव्यच्वस्थेसवषयच्ी्िैसनक ांमधे्कडवट्भ वन ्आसण्गैरिमज्पिरू्ल गल . 
 

‘ते्आत ्कश ि ठी्थ ांबले्आहेत!्व ट्अडवली्गेली्आहे्क ?’ 
 

‘आपल्यच् ल ् कूच् कर यच्ल ् ि ांसगतले् तिे् कूच् करीत् आलो् आसण् येच्डपट ि रखे् यच् मदै न त्
थ ांबलो.’ 
 

‘पुढचे्लोक्जर ्ह तप यच््क ्ह लवीत्न हीत?’ 
‘हे्सबनडोक्जमवन.्त्यच् ांन ्स्वतःच ्प्रदेशही्ठ ऊक्न ही.’ 
‘तुमची्सडक्व्हजन्कोणती?’ एक ्ॲडज्युच्टांटने्सवच रले. 
‘अठर वी्सडक्व्हजन.’ 

 
‘मग्तुम्ही्इथें्किे? तुम्ही्यच् पूवी्केव्ह च्आघ डीवर्पोच यच्ल ्हवां्होतां.्आज्र त्रीपयंच्त्तुम्ही्

क ही्पोचत्न ही.’ अिे्म्हणून्ॲडज्युच्टांट्तेथून्गेल . 
 

मग्एक ्जनरलच ्घोड ् दुडक्यच् ्च लीने्आल .्जनरल्कुठल्यच् तरी्परक्यच् ्भ षेत्क हीतरी्
र ग र ग ने्ओरडल . 
 

घोडदळ पलीकडेऑक्स्रअन्ऑसफिर्आसण्रसशयच्न्जनरल्यच् ांययच् त्भ ांडण्िुरू्झ ले.्रसशयच्न्
जनरल ने् ‘घोडदळ ल ्थ ांबण्यच् च ् हुकूम्द्य ,’ अशी् सवनांती् केली.् तेव्ह ्ऑक्स्रअन्ऑसफिर् म्हण ल , 
‘यच् ि ठी्मी्जब बद र्न ही.्म झे्वसरष्ठ्असधक री्जब बद र्आहेत.’ सतथे्थ ांबलेले्िैसनक्असधक सधक्
थकत्होते्आसण्न उमेद्होत्होते.एक्त ि ययच् ्सवलांब नांतर्शवेटी्एकद चे्िैन्यच््ह लले्आसण्टेकडी्
उतरू्ल गले.्टेकडीवरील्धुके्सवरळ्होते्पण्िैन्यच््ज्यच् ्िप ट्प्रदेश कडे्उतरू्ल गले्होते्त्यच् वरील्
धुके् म त्र् द ट् होते.् िमोरील् धुक्यच् तून् त्यच् ांन ् एक् फैर् ऐकू्आली.् मग् दुिरी् एक् फैर् ऐकू्आली.्
िुरुव तील ्ह्य ् फैरी् सनसित् सठक णी् अगर् सनसित्क ल ांतर ने् झडत्नव्हत्यच् .् पण्क ही् वळे ने् म त्र्
एकि रख्यच् ्सनयच्समतपण ने्झडू्ल गल्यच् .्आत ्छोटीशी्चकमक्िुरू्झ ली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ओढ्य जवळ् शत्रशूी् ग ठ् पडेल् यच् ची् िैसनक ांन ् कल्पन ् नव्हती.् धुक्यच् मधे् त्यच् ांची् शत्रशूी्
अनपेसितपणे्ग ठ्पडली्होती.्कम ांचडग्ऑसफिरकडून्त्यच् ांनी्उते्तजन च ्एक्शब्दही्ऐकल ्नव्हत .्
आपल्यच् ल ्फ र्उशीर्झ ल ्आहे्अिे्व टून्रसशयच्न्िैसनक्हळूहळू्शत्रवूर्गोळीब र्करू्ल गले.्त्यच् ांचे्
ऑसफिर्आसण् ॲडज्युच्टांट् अपसरसचत् प्रदेश तील् धुक्यच् तून् सफरत् होते.् त्यच् ांन ्आपली् पथके् ि पडत्
नव्हती.्त्यच् मुळे्त्यच् ांययच् कडून्िैसनक ांन ्यच्ोग्यच््वेळी्हुकूम्समळ ले्न हीत. 
 

अश ् प्रक रे् ऑस्टरसलट्ि् येच्थील् लढ ईि् प्र रांभ् झ ल .् िखल् जसमनीवर् गेलेल्यच् ् पसहल्यच् , 
दुिऱ्यच् , सतिऱ्यच् ् कॉलमने् लढ ईल ् प्र रांभ् झ ल .् ज्यच् ् चौर्थयच् ् कॉलमबरोबर् कुटूझॉफ् होत ् ती् चौथी्
कॉलम्अद्य प्पॅ्रटझेनययच् ्पठर वर्होती. 
 

नऊ्व जले्तरीही्ख ली्मदै न वरील् धुक्यच् च ्िमुद्र्ति च्पिरलेल ्होत .् खेड्य ययच् ्उांच्
प्रदेश वर् नेपोसलअन् आपल्यच् ् म शवल ांिमवते् होत .् त्यच् ् सठक णचे् धुके् प र् सनवळलेले् होते.त्यच् ययच् ्
डोक्यच् वर्स्वयछ्उजळ्सनळे्आक श्होते. 
 

नेपोसलअन्आपल्यच् ्म शवल ांपुढे्क ही्अांतर वर्आपल्यच् ्अरब्ज तीययच् ्करड्य ्लह न्घोड्य वर्
होत .्धुक्यच् ययच् ्ि गर तून्डोक वण ऱ्यच् ्टेकड्य ांकडे्आसण्त्यच् ांवरून्दूरवर्सफरण ऱ्यच् ्रसशयच्न्िैन्यच् कडे्
नेपोसलअन् क ही् न् बोलत ् उत्िुकतेने् प ह त् होत .् खोऱ्यच् तच लू् अिलेल्यच् ् गोळीब र ांचे् आव ज्
लिपूववक्ऐकत्होत .्त्यच् ययच् ्कृश्चेहऱ्यच् वरील्एकही्स्न यच््ूह लत्नव्हत .्त्यच् चे्चमकद र्डोळे्एक च्
ज गेवर्सखळलेले्होते.्त्यच् चे्आड खे्खरे्ठरत्होते.्बरेचिे्रसशयच्न्िैसनक्दरीत्उतरून्डबक्यच् ांकडे्
आसण् तळ्यच् ांकडे्ज त् होते.् पॅ्रटझेनच ् उांच् प्रदेश् नेपोसलअनययच् ् मते् महत्त्व चे् सठक ण् होते.् ते् त्यच् ल ्
क बीज् कर यच्चे् होते.् ब कीचे् रसशयच्न् िैसनक् तो् पॅ्रटझेनच ् उांच् प्रदेश् िोडून् ज त् होते.् पॅ्रटझेन्
खेड्य जवळील् दोन् टेकड्य ांमधील् िखल् प्रदेश त् धुके् पिरले् होते.् त्यच् तून् एक च् सदशनेे् रसशयच्न्
िैसनक्दरीकडे्च ललेले्नेपोसलअनल ्सदित्होते.्त्यच् ्िैसनक ांययच् ्िांसगनी्चमकत्होत्यच् .्एकेक्िैसनक्
धुक्यच् त्सदिेन ि ्होत्होत . 
 

र त्रभर्गोळ ्केलेली्म सहती, टेहळणी्भ ग तून्ऐकू्आलेले्च क ांचे्आसण्िैसनक ांययच् ्प वल ांचे्
आव ज, रसशयच्न् िैन्यच् त् कूच् करत न ् सदिलेली् बेसशस्त् आसण् अव्यच्वस्थ ् यच् ् ि ऱ्यच् ् गोष्टींवरून्
नेपोसलअनल ्आपण्आघ डीप िून्फ र् दूर्आहोत्अशी्दोस्त् र ष्ट्र ांची्कल्पन ्झ ली्आहे् हे्कळून्
चुकले, तरीही्त्यच् ने्लढ ईल ्प्र रांभ्कर यच्चे्ट ळले. 
 

तो् सदवि् त्यच् ययच् ्दृष्टीने् सवजयच् च ्होत .् त्यच् च् सदवशी्वषापूवी् त्यच् ययच् ् र ज्यच् रोहण च िम रांभ्
ि जर ् झ ल ् होत .् आज् पह टे् त्यच् ने् फ र् थोडी् झोप् घेतली् होती.् आज् त्यच् चे् मन् तिेच् शरीर्
त जेतव ने्आसण्उत्ि ही् होते.्कोणतीही् गोष्ट्शक्यच््आहे.्कोणत्यच् ही् गोष्टीत् यच्श् येच्ईल्अिे् त्यच् ययच् ्
प्रिन्न् मन ि् व टू् ल गले.् धुक्यच् तून् वर् डोक वलेल्यच् ् टेकड्य ांययच् ् उांच् म र्थयच् कडे् तो् स्तब्धपणे् प हत्
र सहल .्म गे्अिलेल्यच् ्म शवल ांनी्त्यच् ययच् ्एक ग्रतेत्व्यच्त्यच्यच््आणल ्न ही. 
 

िूयच्व् धुक्यच् तून् पूणवपणे् ब हेर् आल .् आत ् तो् मदै न वर् आसण् धुक्यच् वर् प्रखर् तेज ने् तळपू्
ल गल .्लढ ई्िुरू्करण्यच् ि ठी्नेपोसलअन्जणू्त्यच् चीचव ट्प हत्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ने्आपल्यच् ् िुांदर्गोऱ्यच् ् ह त तील्मोज ्क ढून् घेतल .् त्यच् ्मोज्यच् ने्म शवल ांन ् खूण्करून्
लढ ई्िुरू्करण्यच् च ्हुकूम्सदल . 
 

आठ्व जत ् कुटूझॉफ् समलॉरॅडॉसवचययच् ्चौर्थयच् ्कॉलमययच् ्अग्रभ गी् र हून् पॅ्रटझेनल ् सनघ ल .्
कुटूझॉफने्अगदी्पुढययच् ्रेसजमेंटमधील्िैसनक ांचे्स्व गत्केले.्कूच्करण्यच् च ्हुकूम्सदल .्अश ्प्रक रे्
आपण्स्वतःच्अग्रभ गी्र हण र्अिल्यच् चे्द खवले.्कम ांडर-इन्-चीफची्अनेक्ख ि्म णिे्होती्त्यच् ांत्
सप्रन्ि्आन्दे्रही्होत . 
 

त्यच् ्िक ळी्कुटूझॉफ्थकलेल ्आसण्त्र िलेल ्सदित्होत .्त्यच् ययच् िमोरून्ज ण रे्प यच्दळ चे्
िैसनक्हुकम सशव यच््एक एकी्थ ांबले.िमोर्कश मुळे्तरी्त्यच् ांच ्म गव्अडवल ्गेल ्होत . 
 

िफेत् युच्सनफॉमव् घ तलेल्यच् ् आसण् हॅटमधे् सहरवी् सपिे् खोवलेल्यच् ् ऑक्स्रयच्न्
ऑसफिरनेकुटूझॉफजवळ्घोड ्आणल ्आसण्आपण ि्िम्र ट ांची्चौथी्कॉलम्सनघ ली्की्क यच््यच् ची्
चौकशी्कर यच्ल ्प ठवल्यच् चे्ि ांसगतले. 
 

कुटूझॉफ्क ही् न् बोलत ् वळल .् िहजच् त्यच् ची् दृष्टी्जवळ्अिलेल्यच् ् सप्रन्ि्आन्दे्रवर् गेली.्
च ललेल्यच् ् घटन ांत् आपल्यच् ् ॲडज्युच्टांटच ् दोष् न ही् यच् ची् त्यच् ल ् ज णीव् झ ली् की् क यच्् नकळे.्
कुटूझॉफययच् ्क्रोधकठोर्मुदेवर्हळुव रपण ्आल .्तरीही्ऑक्स्रयच्न्ऑसफिरल ्क ही्उत्तर्न्देत ्तो्
बोलकॉन्स्कीशी्बोलू्ल गल . 
 

‘गड्य , सतिरी्सडक्व्हजन्खेड्य तून्गेली्क ्ज ऊन्बघ.्ह्य ्सडक्व्हजनल ्म झ ्हुकूम्येच्ईपयंच्त्
थ ांब यच्ल ्ि ांग.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्ज यच्ल ् सनघ ल ् न् सनघ ल ् तोच् कुटूझॉफने् त्यच् ल ् थ ांबवले.् ‘आसण् हेही् सवच र.्
बरकां द ज ांन ् आप पल्यच् ् ज ग ् नेमून् सदल्यच् ् क यच्? क यच्् करत हेत् नकळे!’ तो् आपल्यच् शी् बडबडत्
र सहल ्पण्त्यच् ने्ऑक्स्रयच्न्ऑसफिरल ्क ही्उत्तर्सदले्न ही. 
 

त्यच् च ् हुकूम् ि ांगण्यच् ि ठी् सप्रन्ि्आन्दे्रने् घोड ् भरध व् िोडल .् त्यच् ने् पुढे् ज ण ऱ्यच् ् िगळ्यच् ्
बट सलअन्म गे्ट कून् सतिऱ्यच् ् सडक्व्हजनल ्रोखले.्आमययच् ्कॉलमययच् पुढे्बरकां द ज ांच ् सवभ ग् गेल ्
न ही् यच् ची् ख त्री् करून् घेतली.् िवांययच् ्आधी् बरकां द ज ांची् तुकडी् प ठवनू् द्य ् अि ् कम ांडर-इन्-
चीफच ्हुकूम्समळ ल्यच् वर्अगदी्पुढययच् ्रेसजमेंटच ्कम ांचडग्ऑसफिर्खूप्सवक्स्मत्झ ल .्आपल्यच् पुढे्
इतर्अनेक् तुकड्य ्ज त्आहेत्आसण्शत्र्ूिह ि त्मलै ांहून्असधक् दूर्आहे्अश ्पक्क्यच् ्िमजुतीने्
ऑसफिर्आर म त् होत .्खरे् तर् त्यच् ययच् ् िमोर् पिरलेल्यच् ् धुक्यच् ने् झ कलेल्यच् ् टेकड्य ांययच् ् सवस्तीणव्
उत र वर्क हीही्नव्हते.्सप्रन्ि्आन्दे्रने्त्यच् ल ्चूक्िुध रण्यच् च ्कम ांडर-इन्-चीफच ्हुकूम्सदल , आसण्
घोड ्म गे्वळवल .्कुटूझॉफ्अद्य प्त्यच् च् सठक णी्होत .् त्यच् ् वृद्ध चे्थकलेले्स्थूल्शरीर्खोसगर वर्
सशसथलपणे्पडले्होते.्थकल्यच् मुळे्डोळे्समटल्यच् समटल्यच् ्त्यच् ल ्ज ांभयच् ्येच्त्होत्यच् .्िैन्यच््अजून्हलले्
नव्हते.्अटेन्शनययच् ्पसवत्र्यच् त्उभे्होते.्‘ठीक, ठीक’ कुटूझॉफ्आन्दे्रल ्म्हण ल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उजव्यच् ्फळीचे्िवव्कॉलम् केव्ह च्ख ली्उतरले्होते.् ह त त्घड्य ळ् घेऊन्उभ ्अिलेल ्
जनरल्घ ई्करत् होत .् ‘यच् पूवीच्आपण् सनघ यच्ल ् हवां् होतां.् उशीर् होतो्आहे.’ तो् म्हण ल .् तेव्ह ्
ज ांभयच् ्देत्कुटूझॉफ्म्हण ल , ‘युच्वर्एक्िलन्िी, अजून्आपल्यच् ल ्खूप्अवक श्आहे—खूप्अवक श्
आहे.’ 
 

त्यच् च्वेळी्कुटूझॉफययच् ्म गे्क ही्अांतर वर्रेसजमेंट्िलॅ्यच्टू्देत्अिल्यच् च ्आव ज्झ ल .्कूच्
करण ऱ्यच् ् रसशयच्न् िैन्यच् ययच् ् ल ांबलचक् पिरलेल्यच् ् र ांगेतून् व ढत्यच् ् आव ज त् आरोळ्यच् ् ऐकू् येच्ऊ्
ल गल्यच् .्ज्यच् ्रेसजमेंटिमोर्कुटूझॉफ्उभ ्होत ्सतचे्िैसनक्आरोळ्यच् ्देऊ्ल गले्तशी्कुटूझॉफने्घोड ्
थोड ् ब जूि् नेल ्आसण्कप ळ ल ्आठ्य ् घ लून् तो्आजूब जूल ् प हू् ल गल .् पॅ्रटझेन् रस्त्यच् वरून्
येच्ण रे् सवसवध् रांग ययच् ् सफती्आसण् युच्सनफॉमव् घ तलेल्यच् ् घोडेस्व र ांययच् ् एक ्िांपूणव् स्क्वॉड्रनप्रम णे् व टत्
होते.्िवांचे्पुढे्अिलेले्दोनघोडेस्व र्बरोबर् येच्त्होते.् त्यच् तल्यच् ्एक च ् युच्सनफॉमव्क ळ ्होत ्आसण्
त्यच् ययच् ्हॅनमधे्क ळे्पीि्होते, तो्च ांगल्यच् ्इांक्ग्लश्ज तीययच् ्ल ल्घोड्य वर्स्व र्झ ल ्होत .्िफेत्
युच्समफॉमवमध्येच््अिण र ्दुिर ्घोडेस्व र्क ळ्यच् ्घोड्य वर्बिल ्होत .्ही्िगळी्येच्ण री्म णिे्म्हणजे्
दोन् िम्र ट्आसण् त्यच् ांच ्ख ि् पसरव र् होत .् रेसजमेंटययच् ् प्रमुख्अिण ऱ्यच् ् वृद्ध् िैसनक ांययच् ् कृसत्रमतेने्
कुटूझॉफने् उभ्यच् ् अिलेल्यच् ् िैन्यच् ि् हुकूम् केल .् ‘स्टेडी.’ मग् िलॅ्यच्टू् करीत् घोड ् िम्र ट ांययच् ् िमोर्
नेल .् त्यच् च ् देह्आसण् त्यच् च ् ढांग् एकदम् बदलून् गेल .् सचसकत्ि ् न् करत ् म न्यच्त ् देण ऱ्यच् ् कसनष्ठ्
िेवक ची्भसूमक ्तो्वठव्ूल गल .्त्यच् ने्कृसत्रम्आदर ने्केलेल्यच् ्िलॅ्यच्टूमुळे्त्यच् ययच् बद्दल्अलेक्झ ांडरचे्
मत्च ांगले्झ ले्न ही. 
 

दोन्मलै ांययच् ्घोडदौडीमुळे्झ र्क हीि ्ल लबुांद्झ ल ्होत .्त्यच् ने्लग म्खेचत ्खेचत ्एक्
िुटकेच ्र्श् ि्ट कल .् मग्आपल्यच् ् पसरव र तील्आपल्यच् ि रख्यच् ् तरुण ांचे् उत्िुक् चेहरे् न्यच् ह ळले.्
त्यच् ांच ्पोश ख्उांची्होत .्आसण्प्रत्येच्क च ्घोड ् देखण ्होत .्नव्यच् ्दम च ्होत ्आसण्क ळजीपूववक्
जतन्केलेल ्सदित्होत .्दौडल्यच् मुळे्उबद र्झ ल ्होत . 
 

गुल बी् क ांतीच , उभट् चेहऱ्यच् च ् िम्र ट् फ्र क्न्िि् असतशयच्् त ठपणे् आपल्यच् ् उमद्य , क ळ्यच् ्
घोड्य वर्बिल ्होत .्तो्भोवत ली्ि वधपणे्आसण्अस्वस्थपणे्प ह त्होत . 
 

दोन्ही्िम्र ट ांययच् ्पसरव र मध्येच््िांरिदल्आसण्िैन्यच््यच् तून्सनवडलेले्वसरष्ठ्वगातील्फॅशनेबल्
रसशयच्न्आसण्ऑक्स्रयच्न्तरुण्होते.् त्यच् ् पसरव र तच्झ रययच् ् प गेतील्भरतक म ची्खोसगरे् अिलेले्
उमदे्ज द ्घोडे्ह कीत्घोडेस्व र्च लले्होते. 
 

उघड्य ् सखडकीतून् म ळ वरची् त जी् झुळूक् कोंदट् खोलीत् सशर वी् त्यच् प्रम णे् कुटूझॉफययच् ्
सनजीव्स्ट फमधे्त्यच् ्तेजस्वी्तरुण ांमुळे्त रुण्यच्, उत्ि ह्आसण्यच्श ची्ख त्री्सनमाण्झ ली. 
 

‘समह इल् लॅसरऑनॉसवच, तुम्ही् िुरुव त् क ् करीत् न ही?’ िम्र ट् अलेक्झ ांडर् घ ईघ ईने्
कुटूझॉफल ्उदे्दशून्म्हणत्अित न ्मोठ्य ्आदबीने्िम्र ट्फ्र क्न्ििकडे्प ह त्होत . 
 

आदर ने्झुकून्प्रण म्करून्कुटूझॉफ्उत्तरल , ‘मह र ज, मी्व ट्प हतोयच्...’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

िम्र ट ने्चकसचत्आठ्य ्घ लून्न्ऐकल्यच् ि रखे्करीत्त्यच् ययच् ्सदशनेे्म न्वळवली. 
 

‘मी्व ट्प हतोयच्’ कुटूझॉफ्पुनि्म्हण ल , ‘मह र ज, अद्य प्िगळे्िैन्यच््एकत्र्झ लेले्न ही.’ 
 

झ रल ् उत्तर् ऐकू् आले् पण् आवडले् न ही.् त्यच् ने् आपले् सनमुळते, ख ांदे् उडसवले् आसण्
कुटूझॉफकडे्रुष्टतेने्प ह त्अिलेल्यच् ्नॉव्होसिल्स्टॉव्हकडे्प सहले. 
 

‘समह इल, लॉसरऑनॉसवच, झ रययच् ्मदै न त्िवव्रेसजमेंटस््तयच् र्झ ल्यच् खेरीज्परेडल ्िुरुव त्
होत्न ही, आपण्आत ्ग्र उांडवर्न ही् हे्लि त्घ्यच् .’ झ रने्अिे्म्हणत न ्िम्र ट्फ्र क्न्ििकडे्नजर्
ट कली.्िम्र ट्फ्र क्न्ििने्िांभ षण त्भ ग्घेतल ्नव्हत ्तरी्आपण्क यच््म्हणतो्हे्ऐक व्ेयच् ि ठी्त्यच् चे्
लि्वेध व्ेअि ् त्यच् च ्उदे्दश्अि व .्परांतु्िम्र टफ्र क्न्िि्कुठेतरी् दूरच्प हत्होत , त्यच् ने्लि् सदले्
न ही. 
 

‘मह र ज्म्हणून्तर्मी्िुरुव त्करीत्न ही.’ आपल्यच् ्म्हणण्यच् कडे्दुलवि्होण्यच् ची्शक्यच्त ्आहे्
हे्ज णून्कुटूझॉफने्खणखणीत्आव ज त्उत्तर्सदले.्आत ्पुन्ह ्एकद ्त्यच् च ्चेहर ्थरथरल .्‘आपण्
परेडल ्उभे्न ही, तिेच्झ रययच् ्मदै न वर्न ही्म्हणून्मी्प्र रांभ्करीत्न ही.’ कुटूझॉफने्स्पष्टपणे्आसण्
ठ मपणे्ि ांसगतले. 
 

त्यच् च्िणी्झ रययच् ्पसरव र तील्म णिे्एकमेक ांकडे्प हू्ल गली.्िवांययच् ्चेहऱ्यच् वर्खांत्आसण्
सनभवत्िवन ्होती.्ते्जणू्म्हणत्होते, ‘तो्सकतीही्वृद्ध्क ्अिेन , पण्त्यच् ने्अिे्उद्ग र्क ढ यच्ल ्नको्
होते!’ 
 

झ र् कुटूझॉफययच् ् मुख वर् धीमेपण ने्आसण्ि वधपण ने् दृष्टी् रोखून् तो्आणखी्क यच्् बोलतो्
यच् ची्व ट्प हू्ल गल .्इकडे्कुटूझॉफदेखील्आदर ने्मस्तक्झुकवनू्व ट्प हू्ल गल . 
 

म न्वर्उचलीत्कुटूझॉफ्म्हण ल , ‘आपल ्हुकूम्अिेल्तर...’ मग्पुन्ह ् त्यच् ने् सचसकत्ि ्न्
करत ् हुकम ची् त समली् करण ऱ्यच् ् मूखव् जनरल ची् पूवीची् भसूमक ् वठवली.् तो् पुढे् िरल ् आसण्
कॉलमच ्कम ांचडग्ऑसफिर्समलॉरॅडॉसवच्ह्य ल ्खूण्करून्पुढे्कूच्करण्यच् च ्हुकूम्सदल . 
 

पुन्ह ्िैन्यच््च लू्ल गले.्झ रययच् ्िमोरून्तीन्बट सलअन्ि्गेल्यच् . 
 

कुटूझॉफ् आपल्यच् ् ॲडज्युच्टांटबरोबर् छोट्य ् बांदुक ् अिलेल्यच् ् घोडेस्व र ांययच् ् म गून् ि वक श्
सनघ ल . 
 

कॉलमययच् ् म गून् अधा् मैल् अांतर् गेल्यच् नांतर् तो् सतठ्य जवळील् एक ् एक की् घर त् थ ांबल .्
दोन्ही्रस्ते्टेकडीवरून्ख ली्गेले्होते, िैन्यच््रस्त्यच् वरून्च ललेले्होते. 
 

आत ् धुके् सवरू्ल गले् होते.् िमोरील्उांच् प्रदेश वरील् एक्दीड् मलै ययच् ् अांतर वर्अिलेले्
शत्रचेू् िैन्यच््अस्पष्टपणे् सदित्होते.्ख ली्ड व्यच् ् ब जूकडून्गोळीब र च ्आव ज्असधक सधक् स्पष्टपणे्



 

 

अनुक्रमणिका 

ऐकू् येच्त्होत .् कुटूझॉफ्ऑक्स्रअन्जनरलशी् बोलत्थ ांबल ् होत .् सप्रन्ि्आन्दे्र्थोड ्म गे् र हून् त्यच् ्
दोघ ांकडे्उत्िुकतेने्प ह त्होत .्जवळययच् ्ॲडज्युच्टेंटकडून्दुर्नबण्म गून्घ्यच् वी्म्हणून्तो्त्यच् ययच् कडे्
वळल . 
 

तो्ॲडज्युच्टांट् दूरवरचे् िैन्यच््प ह त्नव्हत .्तो्प ह त्होत ्िमोरययच् ् टेकडीययच् ्प यच्र्थयच् कडे.्
‘आलेच, फ्रें च्िैन्यच््जवळ्आले.’ 
 

फ्रें च्िैसनक्दीड्दोन्मैल्दूर्अितील्अशी्त्यच् ची्कल्पन ्होती.्आत ्तर्एक एकी्त्यच् ांययच् शी्
ग ठ्पडली्होती. 
 

‘शत्रचेू् िैन्यच्् अिेल?—निेल—नीट—बघ—सनसितच—आत ् क यच्् करण र?—’िगळीकडे्
िैसनक्बोलत्होते. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्प सहले.्ख ली्उजव्यच् ्ब जूकडून्फ्रें च्िैसनक ांच ्कॉलम्येच्त्होत .्सजथे्कुटूझॉफ्
उभ ्होत ्सतथून्ते्प चश्ेप वल ांहून्ज स्त्दूर्नव्हते. 
 

िगळीकडे् धूरच् धूर् पिरल ् होत .् अगदी् जवळ् गोळीब र चे् आव ज् ऐकू् येच्त् होते.् सप्रन्ि्
आन्दे्रप िून् अगदी् जवळ् कोणी् तरी् भ बड्य ् भयच्भीत् स्वर त् ओरडल , ‘आत ् आपण् खल ि!’ त्यच् ्
हुकम ि रख्यच् ्आव ज िरशी् िगळीकडे् ध वपळ् िुरू् झ ली.् जम व् ि रख ् व ढू् ल गल ्आसण् प च्
समसनट ांपूवी् सजथून् तो् िम्र ट ांजवळून् गेल ् होत ् त्यच् च् सठक णी् गोंधळून् ध व् घेऊ् ल गल .् जोर ने्
ध वण ऱ्यच् ्जम व ल ् रोखून् धरणे्अशक्यच््होतेच, पण्एक ्ज गी् प यच्् सखळवनू् र हणेही्अशक्यच््होते.्
जम व्िगळ्यच् ांन ्आपल्यच् बरोबर्लोटून्म गे्घेऊन्ज त्होत .्बोलकॉन्स्कील ्क यच््घडते्आहे्ते्कळत्
नव्हते, तो्गोंधळून्इकडे्सतकडे्प ह त्होत , आपण्म गे्र हू्नयेच््यच् ि ठी्त्यच् ची्धडपड्च लली्होती.्
र ग ने् ल लबुांद् झ लेल ् नेक्स्व्हटस्की् कुटूझॉफल ्ओरडून् ि ांगत् होत , ‘तुम्ही् इथून् त बडतोब् पळ , 
न हीतर्ख त्रीने् कैद्करतील.’ मघ प िून् सतथेच्अिण ऱ्यच् ् कुटूझॉफने्उत्तर्न् देत ्ह तरुम ल्ब हेर्
क ढल .्त्यच् ययच् ्ग ल तून्रक्त्ओघळत्होते.्सप्रन्ि्आन्दे्र्कि बि ्जम व तून्म गव्क ढीत्त्यच् ययच् कडे्
आल . 
 

ध वत् िुटण ऱ्यच् ् िैसनक ांचे्लि्वेधीत् कुटूझॉफ् म्हण ल , ‘थ ांब .ध व्ूनक !’ त्यच् च्िणी् त्यच् ांन ्
रोखून् धरणे् अशक्यच्् आहे् यच् ची् त्यच् ल ् ख त्री् पटली.् त्यच् ने् आपल्यच् ् घोड्य ल ् जोर ने् ल थ् म रून्
उजवीकडे्वळवले, पळण ऱ्यच् ्जम व ययच् ्आणखी्एक ्लोंढ्य त्तो्ि पडल ्आसण्म गे्रेटल ्गेल . 
 

कुटूझॉफ् जेव्ह ् ह्य ् लोंढ्य तून् उजव्यच् ् ब जूि् ब हेर् पडल ् तेव्ह ् त्यच् ययच् ् पसरव र त् सनम्मी्
म णिेही् सशल्लक् नव्हती, जवळून् येच्ण ऱ्यच् ् तोफ ांययच् ् आव ज ययच् ् रोख ने् कुटूझॉफने् घोड ् सपट ळल .्
कुटूझॉफप िून्आपण्म गे्पडू्नयेच््यच् ि ठी्सप्रन्ि्आन्दे्रची्धडपड्च लली्होती.्रेटत्नेण ऱ्यच् ्लोक ांययच् ्
ध वपळीतून्तो्ब हेर्आल ् तेव्ह ् त्यच् ल ्रसशयच्न्तोफख न ् टेकडीवरील्धुर मधे्भसडम र्करीत्अिून्
फ्रें च्िैन्यच््तोफख न्यच् ययच् ्सदशनेे्ध वत्आहे्अिे्सदिले.्थोड्य ्असधक्उांचीवर्अिलेले्रसशयच्न्प यच्दळ्
तोफख न्यच् ययच् ्मदतील ्ज त्नव्हते, तिेच्िैसनक्पळत्होते् त्यच् ् सदशनेेही्ध वत्नव्हते.्प यच्दळ ययच् ्



 

 

अनुक्रमणिका 

जनरलने्प यच्दळ्िोडून्आपल ्घोड ्कुटूझॉफकडे्आणल .्आत ्कुटूझॉफययच् ्पसरव र त्फक्त्प च्
म णिे्उरली्होती, ती्ि री्भीतीने्प ांढरीफटक्झ ली्होती.्क ही्न्बोलत ्एकमेक ांकडे्प ह त्होती. 
 

पळत्िुटलेल्यच् ्िैसनक ांकडे्बोट्द खवीत्रेसजमेंटययच् ्ऑसफिरल ्कुटूझॉफ्र्श् ि ची्उिांत्न्
घेत ्ओरडल , ‘त्यच् ् हर मखोर ांन ् थ ांबव .’ त्यच् च्िणी् कुटूझॉफच ् पसरव र्आसण्ती् रेसजमेंट् यच् ांवरून्
पक्ष्यच् ांययच् ्थव्यच् ि रख्यच् ्गोळ्यच् ्िुि टत्गेल्यच् .्फ्रें च्िैन्यच््तोफख न्यच् वर्हल्ल ्चढवीत्होते. 
 

कुटूझॉफ्दृष्टीि्पडत च्ते्त्यच् ययच् ्सदशनेे्गोळ्यच् ांच ्म र ्करीत्होते.्गोळी्ल गल्यच् ने्जनरलने्
आपल ्प यच््गच्च्आवळून्धरल .्सकत्येच्क्िैसनक्पडले.्िेकां ड्लेफ्टनांटययच् ्ह तून्सनश ण्ख ली्पडले.्
सनश ण्भेलक ांडत्जवळ्अिलेल्यच् ्िैसनक ांययच् ्बांदुक ांवर्पडून्अडकले.्हुकूम्नव्हत ्तरीही्िैसनक ांनी्
गोळीब र्करण्यच् ि्प्र रांभ्केल . 
 

कुटूझॉफययच् ् चेहऱ्यच् वर् सनर श ् पिरली.् तो् र ग ने् क हीतरी् पुटपुटल .् त्यच् ने् वळून् प सहले.्
त्यच् ने् बोलकॉन्स्कील ् ह क्म रली् तेव्ह ् त्यच् च ्आव ज्व धवक्यच््आसण्अिह यच्त ् यच् ांची्ज णीव् होऊन्
थरथरल .् शत्रचेू् िैन्यच्् आसण् आपले् पर भतू् िैन्यच्् यच् ांययच् कडे् बोट् द खवनू् तो् बोलकॉन्स्कील ् हळू्
आव ज त्म्हण ल , ‘हे्च ललां ्आहे्तरी्क यच्?’ 
 

त्यच् चे्शब्द्पुरे्होण्यच् पूवीच्सप्रन्ि्आन्दे्रने्घोड्य वरून्उडी्घेऊन्सनश ण कडे्ध व्घेतली्होती. 
 

‘चल , दोस्त ांनो्पुढे्चल .’ सप्रन्ि्आन्दे्र्पोर ि रख ् चकच ळत्होत .् सकत्येच्क् िैसनक्कोिळत्
होते. 
 

‘हुरा’ सप्रन्ि्आन्दे्र्ओरडत्होत .्त्यच् ययच् ्दोन्ही्ह त ांन ्ते्जड्सनश ण्पेलवत्नव्हते.्िगळीययच् ्
िगळी्बट सलयच्न्आपल्यच् ्म गून्ध वत्येच्ईल्यच् ्सनष्ठेने्तो्पुढे्ध वत्होत . 
 

आसण्खरे्तर्क ही्प वलेच्तो्एकट्य ने्ध वल .्बट सलअनच ्अांडर-ऑसफिर्ध वत्आल ्
आसण् त्यच् ने् वजन मुळे् हेलक वत् र हण रे् सनश ण् सप्रन्ि् आन्दे्रययच् ् ह तून् स्वतःकडे् घेतले् आसण्
सनसमष धात्तो्गोळील ्बळी्पडल .् सप्रन्ि्आन्दे्रने्पुन्ह ् ते् सनश ण्आपल्यच् कडे् घेतले, क ठील ्धरून्
त्यच् ल ्हेलक व्ेदेत्तो्बट सलअनबरोबर्ध व्ूल गल . 
 

डोकीवरून्ि रख्यच् ्िू्िू्करत्ज ण ऱ्यच् ्गोळ्यच् ्त्यच् ल ्ऐकू्येच्त्होत्यच् .्त्यच् ययच् ्उजव्यच् , ड व्यच् ्
दोन्ही्ब जूांन ्िैसनक्कण्हत ्कण्हत ्ख ली्कोिळत्होते.्सप्रन्ि्आन्दे्रचे्लि्त्यच् ांययच् कडे्नव्हते.्त्यच् चे्
लि् िमोर् तोफख न्यच् वर् सखळलेले् होते.् ल ल् केि ांययच् ् गोलांद ज ची् ‘शकॅो’ (समसलटरी् टोपी)् एक ्
ब जूल ्चुरग ळली्होती्आसण्त्यच् चे्केि्एक ्ब जूि्ओढले्गेले्होते; फ्रें च्िैसनक्त्यच् ची्टोपी्दुिऱ्यच् ्
ब जूि्ओढीत्होत .्आपण्क यच््करतो्आहोत्यच् ची्त्यच् ्दोघ ांन ्जर ही्कल्पन ्नव्हती.्ते्दोघेही्िबु्ध्
झ लेले्होते.्सचडले्होते.्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्हे्ि रे्स्पष्ट्सदित्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ांययच् कडे्प हत न ्सप्रन्ि्आांदे्र्स्वतःशी्म्हणू्ल गल , ‘ते्करत हेत्तरी्क यच्? गोलांद ज कडे्
क ही्शस्त्र्न ही, मग्तो्पळून्क ्ज त्न ही? तो्फ्रें च्िैसनक्त्यच् ल ्अजून्भोिकीत्क ्न ही?’ त्यच् चे्
क यच््झ ले्हे्म त्र्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्कळले्न ही. 
 

‘हे्क यच््च ललां ्आहे? मी्ख ली्पडतोयच््क ? म झे्प यच््िुटल्यच् ि रखे्व टत हेत.’ त्यच् ल ्व टले्
तो् उत ण ् पडल यच्.् त्यच् ने् डोळे् उघडले.् ‘फ्रें च् िैसनक्आसण् गोलांद ज् यच् ांययच् ् झगड्य च ् शवेट्क यच््
झ ल ? ल ल्केि ययच् ्गोलांद ज ल ्त्यच् ांनी्म रले्क ? की्तो्सजव सनशी्पळ ल ?’ त्यच् ययच् वर्होते्फक्त्
आक श.्उांच्पण्अभ्र यछ सदत्आक श–अग ध, अनांत, खोलआक श.्करडे्ढग्िांथपणे्त्यच् तून्तरांगत्
ज त् होते.् ‘उांच, उद र, अनांतआक श तून् िरकण रे् हे् िांथ् श ांत् सवजयच्श ली् ढग!् ध वपळ् करून्
ओरडण ऱ्यच् ् भ ांडण ऱ्यच् ् आम्ह ां् म नवप्र ण्यच् ांहून् सकती् वगेळे!् एकमेक ांचे् केि् ओढण रे् भयच्भीत् आसण्
मदोन्मत्त् चेहऱ्यच् चे्फ्रें च् िैसनक्आसण्गोलांद ज्यच् हून् सकती् वगेळे!् हे् उांच, उद र्आक श्मल ् इतके्
सदवि्किे् सदिले्नव्हते? शवेटी् एकद चे् त्यच् चे्दशवन्झ ले् हे् म झे् केवढे्भ ग्यच्!्ह्य ्अमयच्ाद्अनांत, 
अग ध्आक श खेरीज्इतर्िगळे्खोटे्आहे.्िवव्म यच् ्आहे.्फक्त्आक श्तेवढेच्ित्यच््आहे.्पण्हेही्
खरे्नव्हे.्श ांती्आसण्स्तब्धत ्यच् खेरीज्जग त्क ही्खरे्निेल.्केवढी्ही्परमेर्श्री्कृप !’ 
 

लढ ईि ठी्पुढे् सनघ व्ेह ्डॉल्गोरुकॉव्हच ्िल्ल ्सप्रन्ि्बॅगे्रशनने्धुडक वनू्ल वल .्त्यच् ल ्िवव्
जब बद री् ट ळ यच्ची् होती.् म्हणून् त्यच् ने् कम ांडर-इन्-चीफ््कडे् कोण ल तरी् प ठव व्े अिे्
डोल्गोरुकॉव्हल ्िुचवले. 
 

बगेॅ्रशनचे् टपोरे, भ वशून्यच्् आसण् सनसद्रस्त् डोळे् पसरव र तील् म णि ांवरून् सफरले.् भ व वगे ने्
थरथरण ऱ्यच् ्रोस्तॉफच ्ब लकिदृश्चेहर ्त्यच् ल ्सदिल .्त्यच् ने्रोस्तॉफल ्प ठवण्यच् चे्ठरवले. 
 

‘मह र ज, कम ांडर-इन्-चीफ््ययच् ्अगोदर्िम्र ट ची्भेट्झ ली्तर्क यच््करू?’ आपल्यच् ्टोपीययच् ्
पुढययच् ्टोक ि्ह त्ल वनू्रोस्तॉफने्सवच रले. 
 

‘मग्िम्र ट ांन ्दे.’ बगेॅ्रशनल ्बोलू्न्देत ्डोल्गोरुकॉव्ह्घ ईघ ईने्म्हण ल . 
 

त्यच् ् िक ळी् रोस्तॉफययच् ् िवव् आश आक ांि ् पूणव् झ ल्यच् ् होत्यच् , होऊ् घ तलेल्यच् ् मोठ्य ्
प्रम ण वरील् लढ ईत् तो् भ ग् घेत् होत , त्यच् हून् महत्त्व ची् गोष्ट् म्हणजे् तो् िवांत् शूर् अिलेल्यच् ्
जनरलययच् ् ह त ख ली् होत .् त्यच् हूनही् महत्त्व ची् गोष्ट् म्हणजे् त्यच् ल ् महत्त्व ययच् ् क म ि ठी्
कुटूझॉफकडे—कद सचत्झ रकडेही् प ठसवण्यच् त्आले् होते.् िक ळ् प्रिन्न् होती.् तो् उमद्य ् घोड्य वर्
स्व र्झ ल ्होत .्त्यच् चे्अांतःकरण्आनांद ने्उचांबळत्होते.्हुकूम्समळत च्त्यच् ने्घोड्य ल ्ट च्म रली.्
त्यच् च ्घोड ्िैसनक ांययच् ्र ांगेकडे्सनघ ल . 
 

पॅ्रटझेन् खेड्य पलीकडील् टेकड्य ांययच् ् उत र वर् बांदुकींययच् ् गोळीब र बरोबरच् तोफ ांच ् म र ्
इतक्यच् ्व रांव र्होत्होत ्की्क ही्वळे ्होण रे्प्रचांड्आव ज्एकमेक ांप िून्वगेळे्कळत्नव्हते, त्यच् ्
ि ऱ्यच् ांची्समळून्एकच्एक्गजवन ्होत्होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

टेकड्य ांययच् ्उत र वर्गोळीब र मुळे्धुर चे्लोट्उठत्ते्जणू्एकमेक ांच ्प ठल ग्केल्यच् ि रखे्
वगे ने्ज ऊ्ल गत.्गोळी् िुटल्यच् नांतर्तोफ ांमधून् धुर चे्ढग्बनून्तरांगत्आसण्मग्एकमेक त् समिळू्
ल गत.् धुर त् चमकण ऱ्यच् ् िांसगनी् सदित् होत्यच् .प यच्दळ चे् खूप् िैसनक्ख ली् च लले्आहेत् हे् त्यच् ने्
अनुम न्क ढले.्त्यच् ल ्तोफख न्यच् ययच् ्द रुगोळ्यच् ची्सहरव्यच् ्ग ड्य ांची्ब रीक्र ांगही्सदिली. 
 

क यच््च लले्आहे्ते्प हण्यच् ि ठी्रोस्तॉफने्छोट्य श ्टेकडीवर्घोड ्थ ांबवल .्त्यच् ने्ब रक ईने्
प हण्यच् ची्खूप्सशकस्त्केली, परांतु्त्यच् ने्जे्प सहले्ते्त्यच् च ्त्यच् ल ्क ही्बोध्झ ल ्न ही.्सनरसनर ळ्यच् ्
तऱ्हेची्म णिे्इतस्ततः् धुर त्ध वपळ्करीत्होती.् िैसनक ांययच् ्र ांग ्पुढे्म गे्ह लच ल्करीत्होत्यच् .्
कश ि ठी्च लले्आहे् हे्ि रे? ही्म णिे् कुठे्च लली्आहेत? कोण्आहेत्ही्म णिे? त्यच् ल ्क ही्
कळणे्शक्यच््नव्हते. 
 

आत ् त्यच् च ् घोड ्आघ डीवरील् िैन्यच् जवळून् च लल ् होत .् क ही् घोडेस्व र् त्यच् ययच् ् सदशनेे्
दौडत्येच्त्होते.्ऊल न्ि्पथक चे्ते्िैसनक्हल्ल्यच् तून्व टेल्तिे्ध वत्पळत्होते.्रोस्तॉफल ्त्यच् ांपैकी्
एकजण्रक्त ने्म खलेल ्सदिल ्पण्रोस्तॉफने्घोड ्ति च्पुढे्सपट ळल . 
 

िवव् प्रक रययच् ् दळ ययच् , सवभ ग ययच् ्लोक नी् गदी् केलेल्यच् ् पॅ्रटझेन्खेड्य ययच् ् म गील् प्रदेश त्
रोस्तॉफ् जिजि ् सशरू् ल गल ् तितशी् क हीतरी् व ईट, अशुभ् होण र् आहे् ही् एक एकी् पछ डून्
ट कण री्भ वन ्व ढीि्ल गली. 
 

रोस्तॉफल ् व टेवर् अस्त व्यच्स्तपणे् पळत् िुटण रे् गोंधळलेले् सकत्येच्क् रसशयच्न् व् ऑक्स्रयच्न्
िैसनक् भेटत् होते् आसण् तो् स्वतःल च् सवच रत् होत , ‘क यच्् च ललां ् आहे् हे?ते् कोण वर् गोळ्यच् ्
च लवत हेत? गोळ्यच् ्च लवत हेत्तरी्कोण?’ 
 

त्यच् ्द ण द ण्उड लेल्यच् ्जम व तील्त्यच् ययच् प्रम णेच्कुण ल ही्क यच््च लले्आहे्यच् ची्कल्पन ्
नव्हती.्ध वत्ज ण र ्कुणी्न ्कुणी्रसशयच्न्भ षेत्न हीतर्जमवन्भ षेत्अगर्झेक्भ षेत्त्यच् ल ्उत्तर्
देत् होत .् ‘िैत न्ज णे्क यच््च ललां ्आहे् ते!्िगळ्यच् ांन ् ठ र् म रलां ् त्यच् ांनी!् त्यच् ांच ्िवांच ्ित्यच् न श्
होवो!’ 
 

‘जमवन ांन ्ठ र्कर .’ 
 

‘त्यच् ्सवर्श् िघ तक्यच् ांच ्िववन श्होवो!’ 
 

पर भव ची् आसण् पल यच्न ची् कल्पन ् रोस्तॉफययच् ् मन ल ् स्पशवही् करीत् नव्हती.् पॅ्रटझेन्
खेड्य ययच् ्टेकडीवर्व्ज्यच् ्सठक णी्त्यच् ल ्कम ांडर-इन्-चीफची्ग ठ्घेण्यच् च ्हुकूम्झ लेल ्होत ्त्यच् च्
सठक णी् त्यच् ल ् फ्रें च् िैसनक् आसण् त्यच् ांययच् ् तोफ ् सदिल्यच् .् तरी् त्यच् च ् आपल्यच् ् पर भव वर् आसण्
पल यच्न वर्सवर्श् ि्बिल ्न ही, आसण्त्यच् ल ्ति ्सवर्श् ि्बि यच्ल ही्नको्होत . 
 

ज्यच् ल ्ज्यच् ल ्थ ांबवत ्येच्ईल्त्यच् ल ्त्यच् ल ्थ ांबवनू्रोस्तॉफ्सवच रत्होत , ‘िम्र ट्कुठे्आहेत? 
कुटूझॉफ्कुढे्आहेत?’ कोणीच्त्यच् ल ्उत्तर्देत्नव्हते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

जवळून्ज ण ऱ्यच् ् एक ् जखमी्ऑसफिरने् त्यच् ल ् हटकले, ‘कोण् प सहजे् तुल ?कम ांडर-इन्-
चीफ?’ 
 

त्यच् ्खेड्य कडे्ज .्िगळे्कम ांचडग्ऑसफिर् सतकडे्आहेत.् त्यच् ्ऑसफिरने्खेड्य ययच् ् सदशनेे्
बोट्केले्व्तो्सनघून्गेल . 
 

रोस्तॉफच ् घोड ् धीरे् धीरे् ज ऊ् ल गल .् आपण् कुण ल ् भेट यच्ल ् ज त् आहोत, 
कश ि ठीभेटण र्आहेत्हे्त्यच् ल ्कळेन िे्झ ले.्झ र्जखमी्झ ल ्होत .्त्यच् च ्लढ ईत्पर भव्झ ल ्
होत .्त्यच् वर्सवर्श् ि्न्ठेवणे्आत ्शक्यच््नव्हते.्ि ांसगतलेल्यच् ्सदशनेे्रोस्तॉफ्घोड ्नेऊ्ल गल .्दूरस्थ्
अिलेले् इम रतीचे् मनोरे्आसण्चचव् त्यच् ल ् सदिू्ल गले.्कश ि ठी्आत ्घ ई्कर यच्ची? झ र्आसण्
कुटूझॉफ्जरी् सजवांत्अिले, जरी्त्यच् ांन ्जखम्झ लेली्निली्तरी्त्यच् ांन ्आत ्आपण्क यच््ि ांगण र्
आहोत? 
 

एक् िैसनक् त्यच् ल ्ओरडून्ि ांगत् होत , ‘मह र ज, ह्य ् रस्त्यच् ने् ज .् त्यच् ् रस्त्यच् ने् गेल त् तर्
थोड्य ्वेळ त्प्र ण ल ्मुक ल.’ 
 

रोस्तॉफने्िणभर् सवच र् केल ्आसण्ज्यच् ्म गाने्प्र ण ि् मुकण्यच् ची्भीती्आहे्अिे्ि ांगण्यच् त्
आले्होते्त्यच् च्म गाने्त्यच् ने्घोड ्वळवल . 
 

पॅ्रटझेन्खेड्य तून्पळत्अित न ्ज्यच् ्प्रदेश त्ज स्त्म णिे्मेली्त्यच् ्प्रदेश तून्रोस्तॉफ्आपल ्
घोड ्नेऊ्ल गल .्थोडेिे्जखमी्झ लेले् चकव ्मुळीच्जखम्न्झ लेले्रसशयच्न्िैसनक्त्यच् ्प्रदेश तून्
केव्ह च्पि र्झ ले्होते.्तरीही्फ्रें च्िैन्यच् ने्तो्प्रदेश्अजून्क बीज्केल ्नव्हत .्च ांगल्यच् ्शतेजसमनीत्
उसकरड्य चे्ढीग्ट क वते्त्यच् प्रम णे्त्यच् ्मदै न त्िववत्र्जखमी्आसण्मृत्िैसनक्पडलेले्होते.्दोन्दोन्
चकव ्तीन्तीन्िैसनक्िोबतीने्र ांगत्होते.्त्यच् ांययच् ्आतव् चकक ळ्यच् ्आसण्कण्हणे्ऐकून्रोस्तॉफचे्मन्
हेल वनू् गेले.् त्यच् ल ्आत ्भीती्व टू्ल गली.्आपल ्जीव्ज ईल्म्हणून्ती्भीती्नव्हती.् त्यच् ् दुदैवी्
जीव ांन ्प हून्आपले्धैयच्व्न हीिे्होईल्म्हणून्तो्भ्यच् ल . 
 

लढ ईतून् परतलेले् रसशयच्न् िैसनक् गॉक्स्टएरडेक् खेड्य त् गोळ ् झ ले् होते.् फ्रें च् तोफ ांययच् ्
म ऱ्यच् ययच् ्पलीकडे्िगळे्िैन्यच््होते.्गोळीब र च ्आव जही्खूप्दूर्होत्अिल्यच् चे्व टत्होते.्इथल्यच् ्
प्रत्येच्क ल ् लढ ईत् पर भव् झ ल्यच् चे् कळून् चुकले् होते.् जो् तो् त्यच् चबद्दल् बोलत् होत .् रोस्तॉफल ्
कुणीही्झ र् चकव ्कुटूझॉफ्कुठे्आहे् ते्ि ांगू्शकत्नव्हत .्खेड्य ययच् ्पलीकडे्ड व्यच् ्ब जूल ्आपण्
हेडक्व टविवमधील् कुण ल ् तरी् प सहले् अिे् एक्ऑसफिर् रोस्तॉफल ् म्हण ल .्कोणी् भेटण र् न ही् हे्
म हीत् अिूनही, मन ल ् टोचणी् नको् म्हणून, त्यच् ने् त्यच् ् सदशनेे् घोड ् सपट ळल .् दोन् मलै् गेल्यच् वर्
शवेटययच् ्रसशयच्न्िैन्यच् जवळून्ज त न ्त्यच् ल ्भोवत ली्खांदक्अिलेल्यच् ्ब गेिमोर्दोन्घोडेस्व र्उभे्
अिलेले् सदिले.् त्यच् ांययच् पैकी् एक ययच् ् हॅटमध्येच्् िफेत् पीि् खोवलेले् होते.् तो् रोस्तॉफल ् क हीि ्
ओळखीच ्व टल .्त्यच् ल ्ठ ऊक्निलेल ्दुिर ्स्व र्ज्यच् ्ल ल्रांग ययच् ्घोड्य वर्बिलेल ्होत ्तो्
घोड ्आपण्पूवी्कुठेतरी्प सहल ्होत ्अिे्रोस्तॉफल ्व टले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘न ही.्िम्र ट्अिणे्शक्यच््न ही.्यच् ्अश ्मोकळ्यच् ्मदै न त्तो्कि ्अिेल? रोस्तॉफल ्व टले, 
त्यच् च् वळेी्अलेक्झ ांडरने् म न् वळवली.्आसण्आजवर् त्यच् ययच् ् मन वर् पक्क ्ठिलेल ्िम्र ट च ् चेहर ्
त्यच् ल ्सदिल .्झ र्सफकट्झ ल ्होत .्त्यच् चे्ग ल्आत्ओढल्यच् ि रखे्झ ले्होते, डोळे्खोल्गेले्होते्
तरीही्त्यच् ययच् ्चेहऱ्यच् वरील्मोहकत ्आसण्िौम्यच्त ्असधकच्उठून्सदित्होती.्त्यच् ल ्जखम्झ ली्ही्
व ता् सनसित् खोटी् ठरलीम्हणून् रोस्तॉफल ् कोण् आनांद् झ ल .् त्यच् ययच् ् दशवन ने् तो् िुख वल .्
डॉल्गोरुक व्हने् सदलेल ् सनरोप् देण्यच् ि ठी् आपण् आत ् त्यच् ल ् भेटण र् आहोत, नव्हे् आपण् भेटलेच्
प सहजे्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

त्यच् ल ्िम्र ट ांन ्किे् भेट व्े हे्कळेन िे्झ ले.् त्यच् ांन ् भेटणे्अयच्ोग्यच्, व ईट्आसण्अशक्यच््किे्
आहे्हे्तो्हज र्तऱ्ह ांनी्स्वतःल ्ि ांगू्ल गल . 
 

मी्आत ् त्यच् ांची् भेट् घेतली्तर् त्यच् ांययच् ्एकटेपण च ्व् सनर शचे ्फ यच्द ् घेतल ्अिे्तर्न ही्
होण र? अश ् दुःख ययच् ्िणी्म झ्यच् ि रख्यच् ्अपसरसचत्म णि ल ् भेटणे् त्यच् ांन ् दुःिह्व टण्यच् च ्िांभव्
आहे.् त्यच् ांन ् केवळ्प हून्म झे्अांतःकरण्इतके्धडधडते्आहे्आसण्मी्इतक ् सनःशब्द्झ लो्आहे्की्
त्यच् ांन ्मी्क ही्ि ांगू्शकेन्अिे्व टत्न ही. 
 

रोस्तॉफने्भेट्न्घेण्यच् चे्ठरवले.्मोठ्य ्दुःख ने्आसण्सनर शनेे्त्यच् ने्घोड ्सपट ळल .्तरीही्तो्
ि रख ्वळून्झ रकडे्प ह त्होत . 
 

झ र् अजून् उभ ् होत .् त्यच् च ् क हीच् सनियच्् होत् नव्हत .् सवश्र ांतीची् जरुरी् अिलेल ् झ र्
िफरचांद ययच् ्झ ड ख ली्बिल .्आसण्ह त ांनी्चेहर ्झ कून्तो्रडू्ल गल . 
 

∎∎ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

भाग चौथा 
 

१८०६ 
 

१८०६्ययच् ्प्र रांभी्रज ्घेऊन्सनकोल यच््रोस्तॉफ्घरी्येच्ण्यच् ि्सनघ ल .्डेसनिॉव्हदेखील्आपल्यच् ्
घरी् ज यच्ल ् सनघ ल ् होत .् रोस्तॉफने् त्यच् ल ् मॉस्कोल ्आपल्यच् ् घरी् येच्ऊन् र हण्यच् च ्आग्रह् केल .्
मॉस्कोल ्ज ण ऱ्यच् ् त्यच् ् रस्त्यच् वरून्ग डी्ज त न ्ि रखे् सहिके् बित्होते.् परांतु् ग डीययच् ्ख लययच् ्
भ ग त्रोस्तॉफययच् ्शजे री्डेसनिॉव्ह्ग ढ्झोपी्गेल .्मॉस्को्शहर्जिजिे्जवळ्येच्ऊ्ल गले्तितशी्
रोस्तॉफची्अधीरत ्व ढू्ल गली. 
 

शहर ययच् ् चौकीशी्आपली् क गदपते्र् ि दर् केल्यच् नांतर् मॉस्को् शहर त् सशरत न ् रोस्तॉफययच् ्
मन त्सवच र्येच्ऊ्ल गले, ‘घर्लवकर्येच्ईल्क ? हे्रस्ते, हे्सदवे, ही्केकची्दुक नां्िांपण र्तरी्कधी? 
ग डीव न्सकती्उशीर्करीत्आहे!’ 
 

िगळे् शरीर् पुढययच् ् सदशले ् झुकवनू् ग डीच ् वगे् आणखी् व ढसवण्यच् ची् इयछ ् करीत् तो्
डेसनिॉव्हल ्म्हण ल , ‘डेसनिॉव्ह, आपण्आलोच्आत ्जवळ.’ 
 

रोस्तॉफने्ग डीव न ि्म्हटले, ‘चल्लवकर, तुल ् व्होडक ि ठी्तीन्रूबल्देतो.’ रोस्तॉफल ्
घोडे्ज गययच् ्ज गी्उभे्आहेत्अिे् व टत्होते.्शवेटी्ग डी् एकद ्उजवीकडे्प्रवशेद्व र कडे्वळली.्
रोस्तॉफल ्प्लॅस्टर्उड लेली्पसरसचत्कम न, प यच्ऱ्यच् ्आसण्सदव्यच् च ्ख ांब्सदिल .्ग डी्थ ांबण्यच् पूवीच्
रोस्तॉफने् ग डीतून् उडी् ट कली्आसण् तो् पोचवमध्येच्् ध वल .् मग् पोचवमधून् ध वत् ध वत् तो् पसरसचत्
न गमोडी् प यच्ऱ्यच् ांजवळ्आल .् दरव ज ् नेहमीप्रम णे् थ ांबत्थ ांबत् उघडल .् त्यच् ची् मूठ् मळली् म्हणजे्
क उांटेि्सकती्र गे्भर यच्ची्सदव णख न्यच् मध्येच््एकुलती्एक्मेणबत्ती्जळत्होती. 
 

एक ्क ळी्िबांध्ग डीच्उचलण र ्म्ह त र ्समह इलो्बिल्यच् ्बिल्यच् ्झोपी्गेल ्होत . 
 

‘देव ची् कृप !् छोटे् धनी्आले,’ आपल्यच् ् छोट्य ् म लक ांन ्ओळखत च् तो्ओरडल ् इतर ांन ्
म लक ययच् ् येच्ण्यच् ची् ब तमी्ि ांगण्यच् ि ठी्तो् सनघ ल .् पण् त्यच् ने्आपल ् सवच र्बदलल .् ‘छोटे्धनी, 
मल ्एकद ्तुम्ह ल ्डोळे्भरून्प हू्द्य .’ 
 

‘ि री्ठीक्आहेत्न ?’ रोस्तॉफने्सवच रले. 
 

रोस्तॉफ्डेसनिॉव्हल ्पूणवपणे्सविरून्गेल .्त्यच् ने्अांग वरच ्लोकरी्कोट्सभरक वल .्कुण ल ्
स्व गत ची्िांधी् समळू्नयेच्् म्हणून्तो् हलक्यच् ् प वल ांनी्क ळोख्यच् ् स्व गत्द लन त् सशरल .् कुठे्क ही्
बदल् झ ल ् नव्हत .् पते्त् खेळण्यच् ची् टेबले, मेणबत्त्यच् ांची् घरे् पूवीप्रम णेच् होती.् पण् कुणीतरी् छोट्य ्
धन्यच् ल ्अगोदरच् प सहले् होते.् रोस्तॉफ् सदव णख न्यच् त्आल ् न ही् तोच् कुणीतरी् वगे ने्आत् येच्ऊन्
त्यच् ययच् वर्आचलगने्आसण्चुांबने् यच् ांच ् वषाव् केल .् दुिऱ्यच् ् सतिऱ्यच् ्दरव ज तूनही्म णिे्आत्आली.्
आचलगन ांच ् चुांबन ांच ् वषाव् झ ल .् ि र ् सदव णख न ्आनांद ने् गजबजून् गेल .् िगळ्यच् ांययच् ् डोळ्यच् ांत्



 

 

अनुक्रमणिका 

आनांद श्रू् उभे् र सहले.् रोस्तॉफल ्आपले् वडील, नत श , पेत्यच् ् कुणीच्ओळखू् येच्ईन .् िगळी् म णिे्
एक च्वेळी्ओरडत्होती, बोलत्होती्आसण्त्यच् ल ्चुांबीत्होती.्त्यच् ्ि ऱ्यच् ांमध्येच््आपली्आई्निल्यच् चे्
त्यच् ययच् ्लि त्आले. 
 

पेत्यच् ् त टकळत् उभ ् होत .् ‘म झ देखील् प प ् घ्यच् .’ तो् ओरडत् र सहल .् नत श ने् त्यच् ल ्
आपल्यच् कडे्ओढले्आसण्त्यच् चे्पट पट्मुके् घेतले.् सतने् त्यच् ययच् म गे्उडी्म रली्आसण्त्यच् चे्ज कीट्
धरून्ती्एक च्ज गी्बकऱ्यच् प्रम णे्आनांद ने्चकच ळत्उभी्र सहली. 
 

त्यच् ययच् ्भोवत लययच् ्िवांचे्डोळे्आनांद श्रूांनी्उजळले्होते.्िगळ्यच् ांचे्ओठ्चुांबन ल ्अधीर्झ ले्
होते.्ल जेने्ल ल्झ लेली्िोन्यच् ्त्यच् ययच् ्ह त ल ्सबलगली.्ज्यच् ांची्ती्इतक ्क ळ्व ट्प हत्होती्त्यच् ्
डोळ्यच् ांकडे्आनांद ने्टक्ल वनू्बघत न ्सतच ्जीव्आनांद ने्मोहरल . 
 

ह्य ्अत्यच् नांद ययच् ्िणी्ती्षोडश ्आणखीनच्िुांदर्सदिू्ल गली.्र्श् ि्रोखून्क्स्मत्करीत्ती्
त्यच् ययच् कडे् टक्ल वनू् प हत् होती.् त्यच् ययच् वरून् नजर्क ढून् घेणे् सतल ् अशक्यच्् होत् होते.् रोस्तॉफ्
कृतज्ञत पूववक्सतययच् कडे्प हत्होत .्तरी्दुिऱ्यच् ्कुण ची्तरी्तो्प्रतीि ्करीत्होत .्थोरली्क उांटेि्
अजून्आलेली्नव्हती.् त्यच् ल ्दरव ज शी्प वले्ऐकू्आली.्पण्ती्इतक्यच् ्भरभर्पडत्होती्की्ती्
आपल्यच् ्आईची्अितील्अिे्त्यच् ल ्व टेन . 
 

पण्ती्आईच्होती.्सतययच् ्अांग वर्नव ्पोश ख्होत .्त्यच् ययच् ्गैरहजेरीत्तो्सशवलेल ्अि व .्
िगळ्यच् ांनी्त्यच् ल ्आईकडे्ज ऊ्सदले.्तो्जवळ्आल ्तशी्त्यच् ची्आई्त्यच् ययच् ्अांग वर्कोिळली.्सनळी्
सकन र् अिलेल्यच् ् त्यच् ययच् ् ज सकट वर् ती् तशीच् पडून् र सहली.् डेसनिॉव्ह् सदव णख न्यच् त्आल ् तेव्ह ्
त्यच् ल ्कोणी्प सहले्नव्हते.्तो्डोळे्चोळीत्त्यच् ांययच् कडे्प हत्उभ ्र सहल . 
 

प्रश्न थवक्नजरेने्आपल्यच् कडे्प हण ऱ्यच् ्क उांटल ्त्यच् ने्आपली्ओळख्करून्सदली. 
 

मी्व्हॅसिली्डेसनिॉव्ह.्तुमययच् ्मुल च ्समत्र.’ 
 

डेसनिॉव्हल ्कवते्घेत्चुांबीत्क उांट्म्हण ल , ‘तुल ्प हून्मल ्फ र्आनांद्झ ल .्तुझी्मल ्
च ांगली्म सहती्आहे.्सनकोल ङ्क ने्मल ्पत्र त्तुझ्यच् बद्दल्सलसहलां ्होतां.’ त्यच् ने्नत श ्आसण्डेसनिॉव्ह्
यच् ांची्ओळख्करून्सदली. 
 

सविकटलेल्यच् ् केि ांययच् ् डेसनिॉव्हकडे् मघ ययच् च्आनांद ने् म णिे् प हू् ल गली, त्यच् ांनी् त्यच् ल ्
वढूेन्ट कले. 
 

आनांद ने्बेहोष्झ लेली्नत श ्त्यच् ययच् कडे्ध वली.्त्यच् ययच् वर्आचलगने्आसण्चुांबने्यच् ांच ्सतने्
वषाव्केल .्नत श ययच् ्व गण्यच् ने्िववजण्अस्वस्थ्झ ले.् डेसनिॉव्हदेखील्ल जेने्ल ल्झ ल .्तरीही्
त्यच् ने्क्स्मत्करून्नत श ययच् ्ह त चे्चुांबन्घेतले. 
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डेसनिॉव्हल ्ख ि्र खून्ठेवलेल्यच् ्खोलीत्नेण्यच् त्आले्आसण्सदव णख न्यच् मध्येच््ि रे्रोस्तॉफ्
कुटुांब्सनकोल यच्ययच् ्भोवती्गोळ ्झ ले. 
 

थोरली्क उांटेि्सनकोल यच्ययच् ्शजे री्बिली.्त्यच् च ्ह त्घट्ट्पकडून्ती्त्यच् चे्पुन्ह ्पुन्ह ्चुांबन्
घेऊ्ल गली.्ब कीची्म णिे् त्यच् ययच् भोवती्उभी्होती.्ती् त्यच् ययच् ्प्रत्येच्क्ह लच लीने, प्रत्येच्क्शब्द ने्
िुख वत्होती.्आपले्उत्ि ही्आसण् पे्रमळ्डोळे् त्यच् ययच् वरून् दूर्करत्नव्हती.् त्यच् ची्भ वांडे् त्यच् ययच् ्
जवळची्ज ग ्समळण्यच् ि ठी्भ ांडत्होती.्त्यच् ल ्चह , प ईप्अगर्रुम ल्कोणी्आणून्द्य व ्यच् वर्व द्
घ लीत्होती. 
 

दुिऱ्यच् ्सदवशी्तो्िक ळी्दह पयंच्त्झोपून्र सहल .्जवळययच् ्खोलीमध्येच््लह न-मोठ्य तलव री, 
िैसनक ांययच् ्सपशव्यच् , उघड्य ्रांक ्आसण्मळके्बटू्अस्त व्यच्स्त्पिरले्होते.्तळव्यच् ल ्सखळे्अिलेल्यच् ्
स्वयछ् बुट ांचे् दोन् जोड् चभतील ् ओठांगून् ठेवले् होते.् नोकर ांनी् ह त् धुण्यच् ि ठी् भ ांडे् आणले, द ढी्
करण्यच् ि ठी्गरम्प णी्आणले्आसण्ब्रश ने्स्वयछ्केलेले्कपडे्आणले.्पुरुष ांच ्व वर्ज णवनू्देण र ्
व ि्आसण्तांब खूच ्उग्र्दपव्भरून्र सहल ्होत . 
 

व्हॅस्क ् डेसनिॉव्ह् घोगऱ्यच् ् आव ज त् म्हण ल , ‘सग्रश्क , प इप् कुठे् आहे? अरे् रोस्तॉफ, ऊठ्
आत .’ 
 

सचकटल्यच् ि रखे्डोळे् चोळीत, सवस्कटलेल्यच् ् केि ांययच् ् रोस्तॉफने्ऊबद र्उशीवरून्डोके् वर्
उचलले. 
 

‘उशीर्झ ल ्क यच्?’ 
 

‘च ांगल च्उशीर्झ ल यच्.्दह ्व जले्आहेत.’ नत श च ्आव ज्ऐकू्आल .्शजे रययच् ्खोलीतून्
त्यच् ांन ्स्ट चव्केलेल्यच् ्स्कटवची्िळिळ्आसण्मुलींचे्हिणे्ऐकू्आले.्दरव ज ्सकलसकल ्झ ल ्आसण्
त्यच् ्मुलींययच् ्सनळ्यच् ्सरसबनी, क ळे्केि्आसण्आनांदी्चेहरे्यच् ांचे्त्यच् ल ्ओझरते्दशवन्घडले.्तो्अजून्
उठल ्की्न ही्हे्प ह यच्ल ्नत श िोन्यच् ्आसण्पेत्यच् ्यच् ांन ्घेऊन्आलेली्होती.्द र तून्नत श ने्ह क्
म रली.् ‘सनकोलेङ्क , त बडतोब् उठ् बघू.’ तेवढ्य ् वळे त् पेत्यच् ययच् ् दृष्टील ् तलव री् पडल्यच् .् भ ऊ्
िैसनकअिल ्म्हणजे्लह न्मुल ांन ्जो्उत्ि ह्व टतो्त्यच् ्उत्ि ह ने्त्यच् ने्त्यच् ्उचलल्यच् .्तरुण्कपडे्
बदलत्अित न ् मुलींनी् सतकडे्प हणे्बरे्नव्हे् हे्लि त्न् घेत ् पेत्यच् ने् त्यच् ांययच् ् सनजण्यच् ययच् ्खोलीच ्
दरव ज ्उघडल . 
 

‘ही्तुझी्तलव र्आहे्क यच्?’ त्यच् ने्जवळ्जवळ्ओरडून्सवच रले. 
 

मुली् सतथून् दूर् झ ल्यच् .् मदतीि ठी्आपल्यच् ् समत्र कडे् प हत् दचकलेल्यच् ् डेसनिॉव्हने्आपले्
केि ळ्प यच््च दरीख ली्लपसवले.्ब हेरून्सखदळण्यच् च ्आव ज्ऐकू्आल . 
 

‘सनकोलेङ्क ्कपडे्करून्ब हेर्येच्’ नत श ्ओरडली.्रोस्तॉफने्घ ईघ ईने्कपडे्केले्आसण्तो्
ब हेर्आल .्नत श ने्एक्बटू्प यच् त्घ तल ्होत ्आसण्ती्दुिर ्प यच् त्घ लीत्होती.्िोन्यच् ्झुकून्
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प्रण म्करीत्होती.्गरगर ्सफरून्आपल ्स्कटव्फुग्यच् ि रख ्फुगवनू्ती्ख ली्बित्अित न ्रोस्तॉफ्
आत्आल . 
 

त्यच् ्दोघींनी्ि रखेच्सनळ्यच् ्रांग चे्नव्ेफ्रॉक्घ तले्होते.्दोघीही्गुल बी, त ज्यच् तव न्यच् ्आसण्
िुस्वभ वी् सदित् होत्यच् .् िोन्यच् ् पळत् िुटली् पण् नत श ने् आपल्यच् ् भ व च ् ह त् धरून् त्यच् ल ्
सदव णख न्यच् त्नेले.्केवळ्त्यच् ्दोघ ांययच् च्आवडीचे्अिे्अनेक्िुल्लक्सवषयच््होते्त्यच् ांबद्दल्सवच र यच्ल ्
ऐक यच्ल ्त्यच् ांन ्वळे्समळ ल ्नव्हत .्त्यच् ययच् ्आसण्आपल्यच् ्प्रत्येच्क्शब्द ल ्नत श ्हित्होती.्त्यच् ांययच् ्
दोघ ांययच् ्बोलण्यच् त्ख ि्करमणुकीचे्अिे्क ही्नव्हते, पण्नत श ल ्इतक ्आनांद्झ ल ्होत ्की्तो्
हिण्यच् व टे्उतू्ज त्होत . 
 

प्रत्येच्क्िण ल ्ती्बोलत्होती, ‘सकती्छ न!् सकती् िुरेख!’ त्यच् ् पे्रम ययच् ्िौम्यच्् िूयच्वप्रक श मध्येच््
रोस्तॉफल ् व टले् दीड् वषांनी् प्रथमच् आपले् अांतःकरण् सनष्ट्प प् ह स्यच् ने् डवरून् येच्त् आहे.् घर्
िोडल्यच् प िून्आत पयंच्त्त्यच् ल ्ह स्यच््प रखे्झ ले्होते. 
 

‘तू्आत ्खर खुर ् मोठ ् म णूि्झ ल ि, होयच्् न ? तू् म झ ् भ ऊ्आहेि् म्हणून् सकती्आनांद्
व टतो्आहे्म्हणून्ि ांगू?’ त्यच् ययच् ्समश्यच् ांन ्ह त्ल वत्ती्म्हण ली. 
 

‘क ्ग, िोन्यच् ्पळून्क ्गेली?’ रोस्तॉफने्सवच रले. 
‘सतययच् बद्दल्ि ांगण्यच् ि रखे्खूप्आहे.’ 
‘क ्पण?’ 

 
‘मग्ि ांगतेच्तर्आत .्िोन्यच् ्म झी्मतै्रीण्आहे.्इतकी् सजव भ व ची्आहे्की् सतययच् ि ठी्मी्

म झ ् ह त् भ जून् घेतल .’ सतने् आपली् ब ही् वर् केली् आसण् आपल्यच् ् ल ांबिडक, कृश् आसण् मऊ्
ह त ांवर..कोपर ययच् ् वर् ख ांद्य जवळ...जो् भ ग् न च ययच् ् वळेी् उघड ् नितो् त्यच् ् भ ग वरील् ड ग्
द खवल . 
 

‘म झां् पे्रम् द खवण्यच् ि ठी् मी् ह त् भ जून् घेतल .् आगीत् फूटपट्टी् घ तली् आसण् इथां् धरून्
द बली.’ 
 

रोस्तॉफ् पूवी् सजथे् सशकत्होत ् त्यच् ्खोलीत्आत ्ह त् ठेवण्यच् ि ठी्उश ्अिलेल्यच् ्िोफ्यच् वर्
बिल ्होत .नत श चे्सवलिण्उत्िुक्डोळे्प हत ्प हत ्तो्आपल्यच् ब लपण ययच् ्सवर्श् त्सशरल .्त्यच् ्
सवर्श् त्इतर ांन ्क ही्अथव्सदित्निल ्तरी्त्यच् ल ्म त्र्जीवन तील्श्रेष्ठ्आनांद्ल भत्अिे.्आपले्पे्रम्
पटवण्यच् ि ठी्ह त्भ जून्घेण्यच् ि रखी्गोष्ट्त्यच् ल ्सनरथवक्व टली्न ही. 
 

त्यच् ल ्सतचे्आियच्व्व टले्न ही.्उलट्ती्मनोमन्पटली. 
 

‘एवढांच्की, आणखी्क ही्आहे?’त्यच् ने्सवच रले. 
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‘आम्ही् दोघी् इतक्यच् ् जवळययच् ् मसैत्रणी् आहोत...ती् फूटपट्टीची् गोष्ट् िोडून् दे.् तो् मूखवपण ्
अिेल.्पण्आम्ही्अगदी् सजव भ व ययच् ्मसैत्रणी्आहोत.्एख द्य वर् सतच ्जीव्जडल ्की्तो्क यच्मच ्
कि ्जडतो्ते्मल ्िमजत्न ही.्मी्सकती्लवकर्सविरून्ज ते.’ 
 

‘तुल ्म्हण यच्चां्आहे्तरी्क यच्?’ 
 

‘सतचां्म झ्यच् वर्पे्रम्आहे्तिांच्तुझ्यच् वरही्आहे.’ नत श ्एक एकी्ल जेने्चूर्झ ली्आसण्पुढे्
म्हण ल , ‘तू्गेल ि्त्यच् पूवीचां्तुल ्आठवतां्न ?’...ती्म्हणते्तू्िगळां्सविरून्ज यच्ल ्हवां.्ती्म्हण ली, 
‘म झां् त्यच् ययच् वर् नेहमी् पे्रम् र हील्पण् त्यच् ल ्मोकळ ् र हू् दे.’ सतची्भ वन ् सकती् िुांदर्आहे, सवच र्
सकती्उद त्त्आहे!’ नत श ्अगदी्गांभीरपणे्आसण्अांतःकरणपूववक्बोलली.्आत ययच् ्गोष्टीबद्दल्पूवी्रडून्
रडून्ती्बोललेली्अिण र्यच् ची्रोस्तॉफल ्स्पष्ट्कल्पन ्आली.्रोस्तॉफने्क ही्वेळ्सवच र्केल . 
 

‘मी्म झां्वचन्मोडण र्न ही.्िोन्यच् ्इतकी्िुांदर्आहे्की्सतल ्न क रणां्म्हणजे्िुख ल ्नको्
म्हणण्यच् ि रखां्होईल.्ति ्मूखवपण ्कोण्करील?’ 
 

नत श ् म्हण ली, ‘अिां् म्हणू् नको.् मी्आसण्िोन्यच् ् यच् बद्दल्अगोदरच्बोललो्आहोत.् तू्अिां्
बोलण र्यच् ची्आम्ह ल ्कल्पन ्होती.्पण्तिां्व्ह यच्ल ्नको्आहे.्मी्आपलां ्वचन्प ळण र्आहे्अिां्तू्
म्हण ल ि्तर्त्यच् च ्अथव्क यच््होतो्म हीत्आहे? तुल ्सतययच् शी्लग्न्करणां्भ ग्आहे्अि ्त्यच् तून्अथव्
सनघतो.्आसण्हे्क ही्यच्ोग्यच््न ही.’ 
 

त्यच् ् दोघींनी् बर च् सवच र् केलेल ् अि व ् हे् रोस्तॉफययच् ् ध्यच् न त् आले.् आदल्यच् च् सदवशी्
िोन्यच् ने्आपल्यच् ्ल वण्यच् ने्त्यच् चे्लि्वधूेन्घेतले्होते.्आज्सतचे्ओझरते्दशवन्घडले्तेव्ह ही्त्यच् ल ्
ती्आणखी्िुांदर्व टली्होती.्ती्षोडश ्आपल्यच् वर्सनस्िीम्पे्रम्करते्आहे्यच् बद्दल्त्यच् ल ्त्यच् ्िणी्
तरी्िांशयच््व टत्नव्हत .्‘लग्न्कर यच्चां्निेल्तरी्पे्रम्करू्नयेच््अिां्थोडांच्आहे?’ रोस्तॉफ्सवच र्करू्
ल गल .्‘त्यच् ांनी्घेतलेल ्सनणवयच््च ांगल ्आहे.्मी्मोकळ ्र हणां्ठीक्होईल.’ रोस्तॉफययच् ्मन त्सवच र्
आल .् तो् म्हण ल , ‘तू् म्हणतेि् ते् ठीक् आहे.् आपण् त्यच् बद्दल् नांतर् बोलू् यच् .् परत् तुमययच् बरोबर्
र ह यच्ल ् समळ ले् म्हणून्मल ् सकती्आनांद्झ ल ् म्हणून्ि ांगू.्आत ्मल ्ि ांग, तुझां्बोसरिवरील् पे्रम्
अजून्सटकून्आहे्न ?’ 
 

नत श ् हित् म्हण ली, ‘क यच्् वेड्य ि रखां् सवच रतोि? मी् त्यच् च च् क यच्, दुिऱ्यच् कुण च ही्
सवच र्करीत्न ही.्मल ्कोण च च्सवच र्कर यच्च ्न ही.’ 
 

‘क यच््म्हणतेि्तरी्क यच्? मग्करण र्तरी्क यच्?’ 
 

‘मी्नर्नतक ्होण र्आहे.्मी्मुळी्लग्नच्करण र्न ही.्तू्कुण ल ्म झ ्सनियच््ि ांगू्नकोि्हो.’ 
ती्म्हण ली. 
 

रोस्तॉफ्मन प िून्इतक्यच् ्मोठ्य ने्हिल ्की, शजे रययच् ्खोलीतील्डेसनिॉव्हल ् त्यच् च ् हेव ्
व टल .्नत श ही्त्यच् ययच् बरोबर्हिली. 
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‘छ न, छ न.्एकूण्तुल ्बोसरिशी्लग्न्कर यच्चां्न ही्तर?’ 
 

‘मल ् कुण शीच् लग्न् कर यच्चां् न ही.् मल ् तो् भेटल ् की् मीच् स्वतः् त्यच् ल ् ि ांगून् ट कीन.’ 
नत श ्भडकून्म्हण ली. 
 

‘खरांच्ि ांगशील?’ 
‘ज ऊ्दे.्िगळ ्मूखवपण !्मल ्ि ांग–डेसनिॉव्ह्तुल ्च ांगल ्व टतो्क ?’ 
‘च ांगल च्आहे्तो.’ 
‘ठीक्आहे.्मी्सनघते्आत .्तू्कपडे्कर.्क यच््रे, तुझ ्ह ्डेसनिॉव्ह्भयच्ांकर्अि मी्न ही्न ?’ 
‘भयच्ांकर्अि मी? छे.्छे!्मोठ ्गमतीद र्प्र णी्आहे.’ 
‘आत ्घ ई्कर्आसण्चह ल ्चल.्िगळेजण्एकत्र्चह ्घेण र्आहेत.’ 

 
नत श ् उठून् चवड्य ांवरून् नर्नतकेप्रम णे् खोलीययच् ् ब हेर् सनघ ली.् पांधर -िोळ ् वषांययच् ् मुली्

आनांद त्अिल्यच् ्म्हणजे्त्यच् ांययच् ्चेहऱ्यच् वर्जिे्ह स्यच््अिते्तिे्ह स्यच््सतययच् ्चेहऱ्यच् वर्होते. 
 

सदव णख न्यच् त्िोन्यच् ची्ग ठ्पडत च्रोस्तॉफच ् चेहर ्ल लबुांद्झ ल .् सतययच् शी्किे्व ग वे्
त्यच् ल ्कळेन . 
 

आपली्आई, आपल्यच् ्बसहणी्आपल्यच् कडे्प हत हेत.्आपण्िोन्यच् शी्किे्व गण र्आहोत्यच् चे्
त्यच् ांन ्कुतूहल्आहे, यच् ची्त्यच् ल ्ज णीव्झ ली.्त्यच् ने्िोन्यच् च ्ह त्ह त त्घेऊन्त्यच् चे्चुांबन्घेतले.्
त्यच् ् भेटीत् त्यच् चे् डोळे् म त्र् पे्रम ची् आसण् चुांबन ची् भ ष ् बोलत् र सहले.् नत श म फव त् त्यच् ल ् त्यच् ययच् ्
वचन ची् आठवण् करून् सदल्यच् बद्दल् सतने् नजरेनेच् त्यच् ची् िम ् म सगतली् आसण् नजरेनेच् त्यच् ययच् ्
पे्रम बद्दल्आभ र्म नले.्सतने्वचनमुक्त्केल्यच् बद्दल्तो्ऋणी्होत .्क ही्झ ले्तरी्सतययच् वरील्त्यच् चे्
पे्रम्अढळ्र हण र्होते, सतल ्सविरणे्त्यच् ल ्अशक्यच््होते. 
 

िगळीकडे् श ांतत ् पिरली.् व्हेर ् म्हण ली, ‘िोन्यच् ् आसण् सनकोलेङ्को् आत ् भेटली् तरी्
परकेपण ने्व गत हेत्हे्दृश्यच््सकती्चमत्क सरक्व टते्आहे!’ 
 

व्हेर ययच् ् इतर् सनरीिण प्रम णे् हेही् सनरीिण् बरोबर् होते.् सतययच् ् इतर् सनरीिण ांप्रम णे् ह्य ही्
सनरीिण मुळे् इतर् म णिे् म त्र् अस्वस्थ् झ ली.् िोन्यच् , नत श ् आसण् सनकोल यच्् ल जेने् ल ल् झ ले.्
सनकोल यच्ची्आई् थोरली् क उांटेिदेखील् एख द्य ् मुलीि रखी् ल जली.आपल्यच् ् मुल चे् िोन्यच् वर् पे्रम्
अिले्तर्त्यच् ल ्उत्तम्स्थळ्समळ यच्ल ्अडचण्पडेल्अशी्भीती्सतल ्व टत्होती. 
 

सनकोल यच्् रोस्तॉफ् आघ डीवरून् मॉस्कोल ् आल ् होत ् तेव्ह ् त्यच् ययच् ् कुटुांसबयच् ांनी् त्यच् चे् शूर्
पुरुष, थोर् िुपुत्र्आसण्आदशव् रोस्तॉफ् म्हणून् स्व गत् केले.् ह ् िुस्वभ वी् मोहक्तरुण्न तेव इक ांन ्
हव हव ि ्व टू्ल गल .्घोडदल तील्देखण ्लेफ्टनांट, कुशल्नतवक्आसण्एक्उत्कृष्ट्स्थळ्म्हणून्तो्
पसरसचत ांन ही्सप्रयच््झ ल . 
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िवव् मॉस्को् शहर् रोस्तॉफ् कुटुांब ल ् ओळखत् अिे.् िवव् इस्टेट् गह ण् ठेवल्यच् ने् थोरल्यच् ्
क उांटकडे्भरपूर्पैि ्आलेल ्होत .्सनकोल यच्च ्स्वतःच ्रेिच ्घोड ्होत .्मॉस्कोत्न्आढळण ऱ्यच् ्
सवज री्तो्घोड्य वरून्रपेट्करण्यच् ि ठी्व परीत्होत ; असतशयच््फॅशनेबल्अिे्टोकद र्बटू्तो्व परीत्
होत .् त्यच् च ्वळे्आत ्मजेत्च लल ्होत .्जुन्यच् ्जीवन शी्जुळते्घ्यच् यच्ल ्प्र रांभी्क ही्वळे्ल गल ्
तेवढ च.्मग्म त्र्तो्घरययच् ्व त वरण तपुरत ्रांगून्गेल .्आपण्आत ्ब लपण्ओल ांडून्वयच् त्आल्यच् चे्
त्यच् ल ्ज णव्ूल गले. 
 

आत ् तो् च ांदीची् सकन र् अिलेले् ज कीट् व परण र ् घोडदल तील् लेफ्टनांट् होत .् त्यच् ययच् ्
ज सकट वर्िेंट्जॉजवच ्क्रॉि्होत .् रेिि ठी्तो्घोड्य ल ्तयच् र्करीत्होत .् रेिमध्येच््भ ग् घेण ऱ्यच् ्
प्रसतसष्ठत् बड्य ् मांडळींत्आत ् तो् व वरत् होत .् त्यच् ने्आत ् एक ् स्त्रीशी्ओळख्करून् घेतली् होती.्
िांध्यच् क ळी्तो्सतययच् ्भेटीि ठी्ज ऊ्ल गल .्अर र व्ह्येच्थील्नृत्यच्िम रांभ त्तो्मझुका्नृत्यच् त्पुढ क र्
घेऊ्ल गल .्फील्डम शवल्केमेन्स्कीबरोबर्युच्द्धसवषयच्क्चचा्करू्ल गल . 
 

डेसनिॉव्हने्ओळख्करून्सदलेल्यच् ्च सळशी्ओल ांडलेल्यच् ्कनवलशी्त्यच् चे्व गणे्िलगीचे्होऊ्
ल गले. 
 

पुन्ह ् िैन्यच् त् द खल्होण्यच् पूवी् रोस्तॉफ् मॉस्को् शहर त् थोड ्क ळ् र सहल .् त्यच् ् अवधीत् तो्
िोन्यच् ययच् ् असधक् जवळ् येच्ण्यच् ऐवजी् सतययच् प िून् असधक सधक् दूर् गेल .् म त्र् मोहक् िुांदर् िोन्यच् ्
त्यच् ययच् वर्अलोट्पे्रम्करीत्होती्यच् त्िांशयच््नव्हत . 
 

रोस्तॉफययच् ् मन त् मॉस्कोल ् अित न ् िोन्यच् बद्दल् सवच र् येच्त.् ‘सतययच् ि रख्यच् ् आणखी्
सकत्येच्कजणी्आयुच्ष्ट्यच् त्भेट यच्ययच् ्आहेत.्त्यच् ्कुठे्न ्कुठे्आत श ्अितील.्मल ्आत ्ठ ऊक्निल्यच् ्
म्हणून्क यच््झ ले? पे्रम्कर यच्चे्अिेल्तेव्ह ्त्यच् बद्दल्सवच र्कर यच्ल ्मल ्पुढे्पुष्ट्कळ्वळे्समळेल.्आत ्
ह्य ् वळेी् म त्र् मल ् त्यच् ि ठी् िवड् न ही.’ सस्त्रयच् ांची् िांगत् पुरुष ययच् ् प्रसतष्ठेि् ब ध्आणण री्आहे् अिे्
त्यच् ल ् व टत् अि व.े् तो् नृत्यच्िम रांभ त् ज ई् आसण् सस्त्रयच् ांययच् ् िहव ि तही् व वरे, पण् हे् ि रे् तो्
मन सवरुद्ध्करीत्अिे.् त्यच् ययच् ् मते्घोड्य ांययच् ्शयच्वती, इांक्ग्लश् क्लब, डेसनिॉव्हिोबतचे्मद्यप न्आसण्
र त्रीययच् ग ठीभेटी्ह्य ्ि ऱ्यच् ्गोष्टी्वगेळ्यच् ्होत्यच् , पण्घोडदल तील्ध डिी्तरुण्िैसनक ांन ्त्यच् ्ि जेश ्
होत्यच् . 
 

म चवययच् ्प्र रांभी्इांक्ग्लश्क्लबने्सप्रन्ि्बॅगे्रशनययच् ्ित्क र थव्भोजनिम रांभ्आयच्ोसजत्केल ्होत .्
थोरल ्क उांट्इल्यच् ्अँड्रीच्रोस्तॉफ्त्यच् ची्व्यच्वस्थ ्प हण्यच् त्मग्न्झ ल . 
 

थोरल ्क उांट्येच्रझ र ्घ लीत्क्लबययच् ्मनेॅजरल ्आसण्मुख्यच््आच ऱ्यच् ल ्कोणते्पद थव्किे्
कर यच्चे्त्यच् ययच् ्िूचन ्देऊ्ल गल . 
 

क्लबययच् ् स्थ पनेप िून् क उन्ट् क्लबच ् िदस्यच्् होत ् आसण् त्यच् ची् व्यच्वस्थ ही् प हत् होत .्
त्यच् ययच् प्रम णेच्दुिऱ्यच् ्कोणी्भोजन ची्व्यच्वस्थ ्मोठ्य ्प्रम ण वर्आसण्अगत्यच्पूववक्केली्निती.्तिेच्
पैिे्कमी्पडले्अिते्तर्त्यच् ययच् खेरीज्दुिऱ्यच् ्कोणी्आपणहून्आग ऊ्रक्कम्सदली्निती.्म्हणून्तर्
बगेॅ्रशनययच् ् मेजव नीची् व्यच्वस्थ ् त्यच् ययच् वर् िोपसवण्यच् त् आली् होती.आच री् आसण् क्लबच ् मनेॅजर्
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क उन्टच ् िूचन ् उत्िुकतेने् ऐकत् होते.् हज रो् रूबल् खचव् येच्ण ऱ्यच् ् जेवण ययच् ् व्यच्वस्थेतून् क उांट्
अित न च्आपण ि्च ांगल ्फ यच्द ्होण र्आहे्यच् ची्त्यच् ांन ्कल्पन ्होती. 
 

क उांटने्आच ऱ्यच् ल ् स्रॉबेरी, सतिऱ्यच् , गोम ांि, क कड्य ्आसण् म िे् यच् ांचे्कोणकोणते् पद थव्
बनव यच्चे्यच् ची्िूचन ्सदली. 
 

मनेॅजरने्सवच रले, ‘मोठे्स्टजवन्म िे्आणण्यच् ची्व्यच्वस्थ ्कर यच्ची्क यच्?’ 
 

‘ते् मह ग् अिले् तरी्आणणां् भ ग्आहे.्आणखी् एख द ् पद थव् व ढ यच्ल ् हव .् मी् सविरतच्
होतो.’ तो् आपले् डोके् आवळत् म्हण ल , ‘आत ् फुल ांची् व्यच्वस्थ ् कोण् बघण र् आहे?’ मग् दृष्टीि्
पडलेल्यच् ्नोकर ांन ्तो्म्हण ल , ‘म यच्टेङ्क , ल गलीच्पॉडमॉस्कॉव्हनीययच् ्शतेीव डीकडे्घोड ्सपट ळ, 
आसण्मॅस्कसिम्क ्ब गव न ल ्ि ांग.्ब गेतील्फुलां ्गोळ ्करण्यच् ि ठी्सतथल्यच् ्गुल म ांन ्क म ल ्ल व.्
त्यच् ययच् ्ब गेतील्िगळी्फुलां ्इथां्यच् यच्ल ्हवीत्िगळी.् व्यच्वक्स्थत्क पड त् गुांड ळून्प ठव यच्ल ्ि ांग.्
शुक्रव रपयंच्त्मल ्सनद न्दोनश्ेभ ांडी्तरी्समळ यच्ल ्प सहजेत्हे्त्यच् ल ्ि ांग.’ 
 

थोरल ्क उांट्आपल्यच् ् मुल ल ् म्हण ल , ‘अरे्म झां्तर्डोकां ्चक्र वनू् गेलां ्आहे.् तू्तरी्आत ्
मल ्मदत्कर, अजून्क ही्ग यच्क्समळव यच्चे्आहेत.्ति ्जलश च ्क यच्वक्रम्ठरलेल ्आहे.्सजप्िीचां्
ग णां्ठेवलां ्तर्किां्होईल? तुम्ह ्लष्ट्करी्म णि ांन ्तिे्क यच्वक्रम्आवडत त.’ 
 

‘खरां्ि ांगू्पप ?शाँग्रबेनययच् ्लढ ईची्तयच् री्कर यच्ल ्सप्रन्ि्बगेॅ्रशननेिुद्ध ्इतक ्आट सपट ्केल ्
निेल.’ सनकोल यच््हिून्म्हण ल . 
 

थोरल्यच् ्क उांटने्र ग्आल्यच् ि रखे्द खसवले. 
‘तू्बोलतोि्ते्ठीक्आहे.्तूच्प्रयच्त्न्करून्पह .’ 
धूतव्आच री्नम्र्चेहर ्करून्त्यच् ्दोघ ांचे्िह नुभसूतपूववक्सनरीिण्करत्होत . 

 
त्यच् ययच् कडे्वळून्क उांट्म्हण ल , ‘सफबोकसटस्ट , यच् ्तरुण्म णि ांनी्ठरसवलां ्तरीक यच्? आम्ह ्

म्ह त ऱ्यच् ांची्ते्चेष्ट ्करत त.’ 
 

‘खरां् ि ांगू, धनीि हेब? यच् ् तरुण्लोक ांन ् च ांगलां ्ख यच्ल ् हवां् अितां.् पण् भोजन ची् व्यच्वस्थ ्
करणां्चकव ्त्यच् चां्व ढप्करणां्म त्र...’ 
 

‘अगदी्खरां्बोलल ि,’ क उांट्म्हण ल .्मग्आपल्यच् ्मुल चे्दोन्ही्ह त्पकडून्त्यच् ल ्म्हण ल , 
‘आत ् मी् तुल ् क ही् िोडत् न ही.् तुल ् च ांगल च् क म ल ् जुांपतो.् आत् ल गलीच् ग डी् घेऊन्
बेझुहॉव्हकडे् ज ् आसण् त्यच् ल ् ि ांग—‘क उांट् इल्यच् ् अँड्रीचने् स्रॉबेरी् आसण् त जी् अननिे् म ग यच्ल ्
प ठसवलां ्आहे.्दुिऱ्यच् ्कोण कडे्ती् समळण्यच् ि रखी्न हीत.्जर् बेझुहॉव्ह्घरी्निल ्तर्म झ ् सनरोप्
कुठल्यच् तरी्सप्रन्िेिल ्दे्आसण्मग्सतथून्गेइटीकडे्ग डी्वळव.्इप क्ट ्ग डीव न ल ्ती्ज ग ्ठ ऊक्
आहे.्सतथे्इल्युच्श्क ची्चौकशी्कर.्क उांट्ऑर्नलव्हकडे्िफेद्कोिकॅ्पोश ख्चढवनू्नृत्यच््केलां ्होतां्तो्
इल्युच्श्क ्सजप्िी्तुल ्आठवत्अिेल्त्यच् ल ्इथे्घेऊन्येच्.’ 
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‘त्यच् ययच् बरोबर्सजप्िी्मुलींन ्पण्घेऊन्येच्ऊ्क ?’ सनकोल यच्ने्हित्सवच रले. 
 

‘अरे्व , च ांगलांच्ज्ञ न्सदितां.’ 
 

त्यच् च्िणी्ॲन ् समह लोवन ्आव ज्न्करत ्खोलीत् सशरली.् सतच ् चेहर ् सवनयच्शील् सदित्
अिल ्तरी्व्यच्वह रदित ्आसण्क ळजी्मुदे्रवर्सतययच् ्उमटली्होती. 
 

ती्म्हण ली, ‘क उांट, मी्बेझुहॉव्हल ्भेट यच्ल ्ज त्आहे.्बेझुहॉव्ह्आल्यच् मुळे्आपल्यच् ल ्आत ्
हवी्तेवढी्फुलां ्समळतील.्म झां्स्वतःचांही्त्यच् ययच् कडे्क म्आहे.्मी्त्यच् ि ठी्त्यच् ल ्भेटण र्आहे.्त्यच् नां्
मल ्बोसरिम फव त्पत्र्प ठसवलां ्आहे.्परमेर्श्रकृपेनां्बोसरि्आत ्असधक री्झ ल ्आहे.’ 
 

ॲन ्समह लोवन ने्एक्क मसगरी्स्वीक रल्यच् मुळे्क उांटल ्अत्यच् नांद्झ ल .्तो्सतल ्म्हण ल , 
‘बेझुहॉव्हल ् बोल वलां ् आहे् म्हणून् ि ांग.् प हुण्यच् ांययच् ् यच् दीत् त्यच् चां् न व् मी् िम सवष्ट् करतो् आहे.्
तोब यच्कोल ्घेऊन्आल ्आहे्क ??’ 
 

ॲन ् समह लोवन ने्वर्प सहले् तेव्ह ् सतययच् ् चेहऱ्यच् वर्गडद् दुःख ची्छ यच् ्होती.्ती् म्हण ली, 
‘क उांट, त्यच् ययच् ्नसशबी्िुख्सदित्न ही.्जे्ऐकते्आहे्ते्खरे्अिेल्तर्ते्फ र्भयच्ांकर्आहे.्त्यच् ययच् ्
िुख नां् आपण् जेव्ह ् आनांसदत् झ लो, तेव्ह ् क ही् प्रसतकूल् घडलां ् अिां् सबलकुल् व टलां ् नव्हतां.् मल ्
त्यच् ययच् बद्दल्मनस्वी्व ईट्व टतां.’ 
 

‘अिां्घडलांयच््तरी्क यच्?’ थोरल ्क उांट्आसण्त्यच् च ्मुलग ्दोघ ांनीही्एकदम्सवच रले. 
 

ॲन ्समह लोवन ने्एक्दीघव्उि ि ्ट कल ्आसण्ती्क हीश ्गूढ्आव ज त्कुज्बुजली, ‘म यच्ा्
इव्ह नॉव्हन च ्मुलग ्डोलोहॉव्ह्यच् नां्सतययच् शी्िूत्जमवलां ्आहे्अिां्म्हणत त.्त्यच् नां्पीएरल ्पीटझ्वबगव्
येच्थील्आपल्यच् ्घरी्बोल वलां .्आत ्ती् तेथे्आली्आहे्आसण्तो्हर मखोरही्इथां्आल ्आहे.’ सतल ्
पीएरबद्दल् केवळ् िह नुभतूी् व्यच्क्त् कर यच्ची् होती, परांतु् सतययच् ् उत्स्फूतव् उच्च रण तून्आसण् अधवस्फुट्
ह स्यच् तून्हर मखोर्डोलोहॉव्हबद्दलिह नुभतूी्व्यच्क्त्झ ली.्‘पीएर्यच् ्आपत्तीमुळे्फ र्खचून्गेल ्आहे्
अिां्म्हणत त.’ 
 

‘ते्क ही्अिू्दे.्त्यच् ल ्क्लबवर्यच् यच्ल ्ि ांग.्त्यच् चां्मन्दुिरीकडे्गुांतून्र हील.्भोजनिम रांभ्
भव्यच््प्रम ण वर्ि जर ्होण र्आहे.’ 
 

ऑस्टरलीट्ि् येच्थे् झ लेल्यच् ् पर भव ची् ब तमी् ऐकून् िबांध् मॉस्को् शहर् िांभ्रम त् पडले.् त्यच् ्
क ळ त्रसशयच्न ांन ्सवजयच् च ्इतक ्िर व्झ ल ्होत ्की्पर भव ची्ब तमी्येच्त च्सतययच् वर्सकत्येच्क ांच ्
सवर्श् ि् बिल ् न ही.् तर्क हींन ् अपव द त्मक् पसरक्स्थतीच्अश ् सवसचत्र् प्रिांग ल ्जब बद र्अिली्
प सहजे्अिे्व टू्ल गले. 
 

रसशयच्न् िैन्यच् च ्पर भव्झ ल ्यच् ् सवर्श् ि्न्बिण ऱ्यच् ्अश्रुतपूवव्आसण्अशक्यच््गोष्टींची्क रणे्
शोधण्यच् त् येच्ऊ्ल गली्आसण्ही्क रणे्मॉस्कोययच् ्यच् ्टोक प िून् त्यच् ्टोक पयंच्त्पुन्ह ्पुन्ह ्उच्च रली्
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ज ऊ् ल गली.् ती् क रणे् थोडक्यच् त् अशी् होती.् ऑक्स्रयच् च ् द्रोह, लष्ट्कर ययच् ् पुरवठ श खेची्
अक यच्विमत , पोसलश्आसण्फ्रें च्अश ् दोन्ऑसफिर ांनी् केलेल ् द्रोह, कुटूझॉफची्अक यच्विमत ्आसण्
च सरत्र्यच्शून्यच््व्कतवव्यच्शून्यच््म णि ांवर्सवर्श् ि्ठेवण ऱ्यच् ्तरुण्िम्र ट ांच ्अननुभव.्शवेटचे्क रण्हलक्यच् ्
आव ज त्कुजबुजले्ज ई.्रसशयच्न्िैन्यच््अजोड्आहे्आसण्त्यच् ने्ि मर्थयच्ाचे्चमत्क र्केले्आहेत्अिे्
प्रत्येच्कजण्म्हणे.्िवांययच् ्मते्िैसनक, ऑसफिर्आसण्जनरल्िगळेच्शूरवीर्होते. 
 

पण् यच् ् िवांमध्येच्् सप्रन्ि् बगेॅ्रशन् ह ् न यच्क ांच ् न यच्क् होत .् शाँग्रबेन् येच्थील् लढ ई् आसण्
ऑस्टरलीट्ि् येच्थून् घेतलेली् म घ र् यच् ांमुळे् तो् प्रसिद्धीि्आलेल ् होत .् त्यच् चेच् िैन्यच््फक्त् च ांगल्यच् ्
क्स्थतीत्आले्होते.्आपल्यच् ्दुप्पट्अिलेल्यच् ्शत्रशूी्त्यच् ने्यच्शस्वीरीत्यच् ्मुक बल ्करून्त्यच् ल ्पळवनू्
ल वले्होते.्मॉस्कोययच् ्लोक ांनी्आपल ्शूर्न यच्क्म्हणून्त्यच् चे्स्व गत्केले्होते.्त्यच् ल ्एक्महत्त्व चे्
क रण्अिे्होते्की, तो्मॉस्को्शहर च ् रसहव िी्नव्हत , मॉस्को्शहर तील्लोक ांशी् त्यच् चे्कोणतेही्
न ते, िांबांध् नव्हते.् त्यच् ांययच् ् मते् त्यच् च ् िन्म न् म्हणजे् किल्यच् ही् न त्यच् िांबांध ांच ् आसण् क रस्थ न ांच ्
आध र्निलेल्यच् ्आसण्िुव्हॉरॉफययच् ् नेतृत्व ख ली्झ लेल्यच् ्इट सलयच्न्मोसहमेययच् ्आठवणीशी् सनगसडत्
अिलेल्यच् ्ि ध्यच् िुध्यच् ्रसशयच्न्िैसनक ांच ्िन्म न्होत .्खेरीज्अश ्प्रक रे्त्यच् च ्िन्म न्करून्त्यच् ांन ्
कुटूझॉफबद्दल्न पिांती्व्न वड्व्यच्क्त्करण्यच् ची्शक्यच््ती्िांधी्समळत्होती. 
 

व्हॉल्टेअरययच् ्शब्द ांचे्सवडांबन्करीत्बुसद्धजीवी्सशक्न्शन्म्हण ल , ‘बॅगे्रशन्न व ची्कोणी्अि मी्
निली्तर्आपण ल ्तशी्एक्अि मी्सनमाण्कर वी्ल गेल.’ 
 

कुटूझॉफबद्दल् लोक् सबलकुल् बोलत् नित.् बोललेच् तर् हलक्यच् ् आव ज त् त्यच् ल ् सशव्यच् ्
देण्यच् ि ठी् बोलत.् त्यच् ांययच् ् मते् तो् िम्र ट ांययच् ् दरब र तील् िांसधि धू, हुजऱ्यच् ्आसण् रांगेल् गडी् होत .्
िबांध्मॉस्को्शहर् सप्रन्ि्डॉलगोरुकॉव्हचे्शब्द्उच्च रू्ल गले्होते—‘झ डे्पुरेशी्तोडून्ट कलीत्की्
तुमययच् ्बोट ांन ्सनसितच्इज ्होईल.’ते्शब्द्आजच ्पर भव्सविर यच्ल ्ल वनू्जुन्यच् ्सवजयच् ची्आठवण्
करून्देण्यच् चे्क म्करीत.्तिेच्भ रदस्त्शब्द्व परून्फ्रें च्िैसनक ांन ्लढ ईि्प्रवृत्त्कर यच्ल ्प सहजे्
हे्रोस्तॉसफनचे्म्हणणे्त्यच् तूनध्वसनत्होत्होते.्चढ ई्करण्यच् पेि ्म घ र्घेणे्हे्असधक्धोक द यच्क्आहे्
हे् जमवन ांनी् त्यच् ांन ् सिद्ध्करून् द खसवलेले् अि वे.् रसशयच्न् िैसनक ांनी् म त्र् असवच र ने् पुढे् ज ऊ् नयेच््
म्हणून्त्यच् ांन ्थोपवनू्धरण्यच् ची्गरज्होती.्ऑस्टरलीट्ि्येच्थे्ऑसफिर्आसण्िैसनक्यच् ांनी्बज वलेल्यच् ्
व्यच्क्क्तगत् शौयच्ाययच् ् गोष्टी् ि रख्यच् ् ऐकू् येच्त् होत्यच् .् कोणी् ध्वज चे् रिण् केले् होते, कोणी् प च् फ्रें च्
िैसनक ांन ्ठ र्केले्होते, तर्कोणी्एकट ्प च्तोफ ्ड गत्होत .्बगवल ्न्ओळखण रे्लोक्त्यच् ययच् ्
शौयच्ाययच् ्गोष्टी्ि ांगू्ल गले.्उजव्यच् ्ह त ल ्जखम्झ ली्अित ् देखील्ड व्यच् ्ह त त्तलव र्घेऊन्
बगव्शत्रवूर्तुटून्पडल ्होत .बोलकॉन्स्कीसवषयच्ी्कोणी्क ही्बोलत्नव्हते.्बोलकॉन्स्की्ऐन्त रुण्यच् त्
मरण्प वल ् होत .् त्यच् ययच् म गे् त्यच् ची् पत्नी, लह न् मूल्आसण् त्यच् चे् सवसचत्र् स्वभ व चे् वडील् र सहले्
होते.्त्यच् ल ्ओळखण री्म णिे्म त्र्त्यच् ययच् ि ठी्हळहळत्र सहली. 
 

म चवययच् ्३्त रखेि्इांक्ग्लश्क्लब्िभ िद ांययच् ्आसण्प हुण्यच् ांययच् ्कोल हल ने्भरून्गेल .्कुणी्
गणवषे्चढसवले्होते.्कुणी्फ्रॉककोट्घ तले्होते, क हीजण्प वडर्ल वनू्आले्होते.्क हीजण्रसशयच्न्
क फ्त न्घ लून्आले्होते.्विांतऋतूतील्मधम श्यच् ांप्रम णे्म णिे्एकमेक ांन ्भेटत्होती, दुिरीकडे्ज त्
होती.्ि रखी् येच्-ज ्करत्होती.्गणवषे्चढसवलेले्नोकर्प्रत्येच्क्द र शी्उभे्होते.् प्रत्येच्क्िदस्यच् ची्
ह लच ल्आस्थेने् न्यच् ह ळीत् त्यच् ांययच् ् िेवले ् िज्ज् र सहले् होते.् उपक्स्थत ांपैकी् बहुतेक् म णिे् प्रौढ् व्
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प्रसतसष्ठत् होती.् त्यच् ांययच् ् रुां द् चेहऱ्यच् ांवर्आत्मसवर्श् ि् होत , त्यच् ांची् बोटे् स्थूल् होती.् त्यच् ांययच् ् ह वभ व त्
आसण् आव ज त् ठ मपण ् होत .् प हुणे् व् िदस्यच्् ठर वीक् सठक णी् ठर वीक् गोट त् बित् होते.्
उपक्स्थत ांतील्क ही्थोडेजण्अधूनमधून्येच्ण रे्प हुणे्होते.् ते्बहुतेक्तरुण्होते.् डेसनिॉव्ह, रोस्तॉफ्
आसण्आत ्िेम्यच्ॉनॉव्स्की्रेसजमेंटमध्येच््पुन्ह ्ऑसफिर्झ लेल ्डोलोहॉव्ह्अश ्प हुण्यच् ांपैकी्होते. 
 

क्लबच ् जुन ् िदस्यच्् नेस््सवट्स्की् आलेल ् होत .् पीएरने् आपल्यच् ् पत्नीययच् ् आजे्ञनुि र् केि्
व ढवले् होते, चष्ट्म ्िोडलेल ् होत .्अद्ययच् वत् फॅशनमध्येच्् तो् व वरत्अिल ् तरी् दुःखी्आसण् सनर श्
सदित्होत . 
 

वयच् ययच् ्दृष्टीने्तो्तरुण् सपढीत्मोडत्होत , परांतु्िांपत्ती्आसण्न तीगोती्यच् मुळे् वसडलध ऱ्यच् ्
मांडळींतही् त्यच् ल ् स्थ न् प्र प्त्झ ले् होते.् त्यच् मुळे् तो् एक ् घोळक्यच् कडून् दुिऱ्यच् ् घोळक्यच् कडे् सफरत्
होत . 
 

क उांट् इल्यच् ् अँड्रीसवच् रोस्तॉफ् चचत तुर् मन ने् भोजनगृह् आसण् स्वयच्ांप कगृह् यच् ांययच्दरम्यच् न्
येच्रझ र ्करीत्होत .् येच्ण ऱ्यच् ्महत्त्व ययच् ्आसण् सबनमहत्त्व ययच् ्लोक ांचे्तो्ि रख्यच् च्तऱ्हेने्घ ईघ ईने्
स्व गत्करीत्होत .मधूनमधून् त्यच् ची्नजर्आपल्यच् ् देखण्यच् ध डिी् मुल ल ्शोधी.्आनांद ने्तो् त्यच् ल ्
प हत् र ही् आसण् त्यच् ने् प सहले् की् डोळे् समचक व्ू ल गे.् सनकोल यच्् सखडकीशी् डोलोहॉव्हजवळ् उभ ्
होत .् त्यच् ची्डोलोहॉव्हशी् नुकतीच्ओळख्झ ली् होती.्आसण्ती् त्यच् ल ्फ र् मोल ची् व टली् होती.्
थोरल्यच् ्क उांटने् येच्ऊन्डोलोहॉव्हशी्हस्त ांदोलन् केले.् ‘तू्म झ्यच् ् मुल च ् समत्र्आहेि.्आत ्आमययच् ्
घरी्येच्न ्कधीतरी.्तुम्ही्एकत्र्होत ्आसण्सतथां्एकत्र्शौयच्व्ग जवलां ्हे्ऐकून्आनांद्झ ल .’ मग्थोरल्यच् ्
क उांटने्म्ह त ऱ्यच् ्व सिली्इग्न्यच् सटचचे्स्व गत्केले.्त्यच् चे्स्व गत्पुरे्होण्यच् पूवी्िवव्मांडळींत्चकसचत्
खळबळ्उड ली.्दचकलेल ्नोकर्ध वत्आल ्आसण्म्हण ल , ‘स्व री्आलेली्आहे.’ 
 

घांट ् व जू् ल गल्यच् .् नोकर् पुढे् ध वत् सनघ ले.् सनरसनर ळ्यच् ् खोल्यच् ांत् सवखुरलेले् प हुणे्
फ वड्य त् ध न्यच्् एकत्र्यच् व्े तिे् एकत्र्आले्आसण्िगळे् मोठ्य ् सदव णख न्यच् ययच् ् द र शी् व ट् बघत्
र सहले. 
 

सदव णख न्यच् लगतययच् ् छोट्य ् खोलीययच् ् द र शी् बगेॅ्रशनची् मूती् सदिू् ल गली.् क्लबययच् ्
सरव ज प्रम णे्त्यच् ने्आपली्हॅट्आसण्तलव र्द रव न कडे्सदली्होती.्त्यच् ययच् ्डोक्यच् ल ्लोकरी्टोपी्
नव्हती.्आसण्ख ांद्य वर्च बकूही्नव्हत .्रोस्तॉफने्त्यच् ल ्तश ्स्वरूप त्ऑस्टर ्सलट्िची्लढ ई् िुरू्
होण्यच् पूवीच्आदल्यच् ् र त्री् प सहले् होते.् बगेॅ्रशनने्आत ्असधक रसचन्हे् ध रण्करून्ड व्यच् ् ब जूि्िेंट्
जॉजवच ्स्ट र्अिलेल ्युच्सनफॉमव्घ तल ्होत . 
 

बगेॅ्रशन् स्व गत् द लन ययच् ् ल कडी् जसमनीवरून् िांकोच ने् कि तरी् च लू् ल गल .् त्यच् ल ्
आपलेह त् किे् धर वते् हे् िमजेन .् शाँग्रबेन् येच्थे् रेसजमेंटययच् ् अग्रभ गी् गोळीब र् होत् अित न ् तो्
न ांगरलेल्यच् ्जसमनीवरून्त्यच् पेि ्सकतीतरी्आर म ने्च लल ्अित . 
 

व्यच्वस्थ पक ने् द र शी् स्व गत् करून् म ननीयच्् प हुण्यच् ांययच् ् भेटीबद्दल् आनांद् व्यच्क्त् केल .्
बगेॅ्रशनल ् क ही् बोलण्यच् ि् अविर् न् देत ् ते् त्यच् ल ् घेरून् सदव णख न्यच् त् नेऊ् ल गले.् एख द्य ्



 

 

अनुक्रमणिका 

प्र ण्यच् कडे् प ह व्े त्यच् प्रम णे् िभ िद् आसण् प हुणे् बगेॅ्रशनल ् प हण्यच् ि ठी् गदी् करीत् होते.् त्यच् ्
चेंगर चेंगरीतून्सदव णख न्यच् ययच् ्द र शी्ज णे्अशक्यच््होऊन्बिले्होते. 
 

क उांट्इल्यच् ्अँड्रीच्रोस्तॉफ्िवांपेि ्असधक्उत्ि ह ने्हित्होत , ि रख ्बोलत्होत , ‘अरे्
ब ब ांनो!्व ट्िोड .’ गदी्ब जूल ्करीत्त्यच् ने्प हुण्यच् ांन ्सदव णख न्यच् त्नेले्आसण्मध्यच्भ गी्अिलेल्यच् ्
िोफ्यच् वर्बिसवले.्प्रसतसष्ठत्आसण्असधक्िन्म न्यच््िभ िद्आलेल्यच् ्प हुण्यच् ांभोवती्र सहले. 
 

क उांट् इल्यच् ् अँड्रीचने् पुन्ह ् गदीतून् म गव् क ढल , तो् सदव णख न्यच् ययच् ् ब हेर् आल ् आसण्
समसनटभर त्एक ्व्यच्वस्थ पक ल ्घेऊन्परत्आल .्त्यच् ्व्यच्वस्थ पक ने्च ांदीचे्तबक्सप्रन्ि्बॅगे्रशनययच् ्
िमोर्धरले.्तबक त्त्यच् ्शूर्वीर ययच् ्िन्म न थव्रचून्छ पलेले्कवन्होते.्कवन्रचण ऱ्यच् ने्ते्कवन्
घेऊन्मोठ्य ने्व चण्यच् ि्प्र रांभ्केल .्सप्रन्ि्बॅगे्रशन्डोके्झुकवनू्ऐकू्ल गल . 
 

‘तू्अलेक्झ ांडरययच् ्ि म्र ज्यच् च ्स्व सभम न्आहेि.्आमययच् ्िम्र ट ांचां्रिण्कर.आम्ह ल ्प ठीशी्
घ ल.्आमययच् ्देश ल ्आध र्दे.्तू्सवश ल्अांतःकरण च ्आहेि.्लढ ईत्िीझरि रख ्पर क्रमी्आहेि.्
कीतीययच् ् सशखर वर्अिलेल ् नेपोसलयच्न् तुझां्न व्ऐकून्घ बरतो्आसण्रसशयच् ची्पुन्ह ् छेड्क ढ यच्ल ्
धजत्न ही.’ 
 

कवन् पुरे् होण्यच् पूवीच् व ढपी् कणवमधुर् आव ज त् ओरडल , ‘जेवण् तयच् र् आहे.’ दरव ज ्
उघडल ्आसण् भोजनगृह तून् पोल्क ् िांगीत चे् िूर् ऐकू् येच्ऊ्ल गले.् ‘शूर् रसशयच्न् िैसनक , सवजयच् ची्
गजवन ्जोर ने्दे.्आनांद ने्ग ऊ्ल ग.’ अद्य पही्कवन्व चीत्र सहलेल्यच् ्कवीकडे्र ग ने्प हत्क उांट्
इल्यच् ्अँड्रीचने्बॅगे्रशनपुढे् झुकून्त्यच् ल ्भोजनगृह त्चलण्यच् ची् सवनांती्केली.्कवन पेि ्भोजन्असधक्
महत्त्व चे्आहे्अिे्व टून्िगळी्मांडळी्भोजनगृह त् सशरली.्प णी्आपली्प तळी्शोधते् त्यच् प्रम णे्ती्
तीनश्ेम णिे्आप पल्यच् ्दजानुि र्प्रमुख्प हुण्यच् ांययच् ्भोवती्बिली. 
 

डेसनिॉव्ह्आसण्नव्यच् ने्ओळख्झ लेल ्डोलोहॉव्ह्यच् ांययच् बरोबर् सनकोल यच्् रोस्तॉफ् मध्यच्भ गी्
बिल ्होत .् त्यच् ांययच् िमोर् पीएर्आसण् सप्रन्ि् नेक्स्वट्स्की् बिले्होते.् इतर् व्यच्वस्थ पक ांबरोबर्क उांट्
इल्यच् ् अँड्रीच् बॅगे्रशनिमोर् बिल ् होत .् मॉस्को् शहर तील् तो् आसतर्थयच्शील् म णूि् सप्रन्ि् बॅगे्रशनची्
करमणूक्करण्यच् ची्सशकस्त्करीत्होत . 
 

त्यच् चे्श्रम्व यच् ्गेले्न हीत.्जेवण त्उत्तमोत्तम्पद थव्होते.्तरीही्भोजन्िांपेपयंच्त्बॅगे्रशनल ्तो्
क ही्स्वस्थसचत्त्करू्शकल ्न ही.् त्यच् ने्व ढप्यच् ांन ् खुण ् केल्यच् , नोकर ांन ्हलक्यच् ्आव ज त् िूचन ्
सदल्यच् ्आसण्येच्ण ऱ्यच् ्नवीन्पद थांची्तो्अस्वस्थ्मन ने्व ट्प हू्ल गल .्िगळे्किे्ठीक्प र्पडत्
होते.्दुिऱ्यच् ्व ढप ययच् ्वळेी्मोठ ्स्टजवन्म ि ्व ढण्यच् त्आल .्तो्नुित ्प हूनच्झ लेल ्आनांद्इल्यच् ्
अँड्रीचल ्लपसवत ्आल ्न ही.्नोकर्बूच्उघडून्श ांपेन्ओतू्ल गल .्कौतुक च ्सवषयच््झ लेल ्म ि ्
व ढून्झ ल्यच् वर्क उांट्अँड्रीचने्इतर्व्यच्वस्थ पक ांकडे्प सहले.् ‘आत ्प्रमुख्पद थव्व ढण्यच् ि्घ्यच् .’ तो्
कुजबुजल ्आसण्ह त त्पेल ्घेऊन्उभ ्र सहल .्तो्क यच््म्हणतोयच््हे्ऐकण्यच् ि ठी्ि रे्श ांत्झ ले. 
 

‘िम्र ट ांन ्आरोग्यच्् चचतू्यच् .’ तो्ओरडल .् त्यच् च्िणी्आनांद ने्आसण्उत्ि ह ने् त्यच् ययच् ् पे्रमळ्
डोळ्यच् ांत्प णी्तर रले.् त्यच् ्िणी्िांगीत्िुरू्झ ले.् ‘शूर्रसशयच्न्िैसनक , सवजयच् च ्घोष्जोर ने्कर.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

िगळेजण्उठून्ओरडले् ‘हुरा!’बगेॅ्रशनने् त्यच् ांन ्ि थ् सदली.् त्यच् च् िुर त् त्यच् ने्श ांग्रबेनययच् ्रण ांगण वर्
घोषण ् सदल्यच् ् होत्यच् .् उत्ि ही् तरुण् रोस्तॉफच ् आव ज् त्यच् ् तीनश्े म णि ांययच् ् आव ज हून् वगेळ ्
उमटल .्त्यच् चे्डोळे्आनांद श्रूांनी्भरण्यच् ययच् ्बेत त्आले.् ‘िम्र ट ांन ्आरोग्यच््ल भो.’ तो्ओरडल .्एक ्
दम त् पेल ् सरक म ्करून् त्यच् ने् तो्जसमनीवर्जोर त् सभरक वल .् सकत्येच्क ांनी् त्यच् चे् अनुकरण् केले.्
क ही्क ळ् ह ्जल्लोष्च लल .् तो् थ ांबल्यच् नांतर् नोकर ांनी् फुटलेल्यच् ्क च ् गोळ ् केल्यच् .् पुन्ह ्िगळे्
आप पल्यच् ्ज गी्बिले.्मघ शीकेलेल्यच् ्आव ज वर्खूष्होऊन्ते्बोलू्ल गले.्पुन्ह ्एकद ्क उांट्इल्यच् ्
अँड्रीच्उठल .् त्यच् ने्आपल्यच् ्थ ळीवर्नजर्ट कली्आसण्शवेटययच् मोसहमेच ् वीर्पुरुष् सप्रन्ि्बॅगे्रशन्
यच् ल ्आरोग्यच््चचसतले.्पुन्ह ्क उांटचे्सनळे्डोळे्अश्रूांनी्भरून्आले.्पुन्ह ्तीनश्ेप हुण्यच् ांनी्‘हुरा’ म्हणून्
प्रसति द्सदल .्आत ्िांगीत ऐवजी्ग यच्क ांच ् वृन्द्पॅव्हेल्इव्ह न सवच्कुटूझॉफ्यच् ने्रचलेले्िमूहगीत्
ग ऊ्ल गल . 
 

ग यच्न् िांपल्यच् नांतर् पुन्ह पुन्ह ् आरोग्यच्् चचतण्यच् त् आले.् क उांट् इल्यच् ् अँड्रीच् असधक सधक्
भ वसववश्होत्होत .्असधक सधक्पेले्फुटले्ज त्होते्आसण्असधक सधक्जल्लोष्होत्होत .्बेक्लेशॉव्ह, 
नॅसरसश्कन्उव्ह रॉव्ह, डोलगोरुकॉव्ह, अप्रॉक्क्िन, व्हॅल्युच्एव्ह, व्यच्वस्थ पक्क्लबची्िसमती, सतचे्िदस्यच््
आसण् प हुणे् यच् ् िवांचे्आरोग्यच्् चचतण्यच् त्आले.् त्यच् ् वळेी्आपल ् चेहर ् रुम ल त्लपवनू्क उांट् रडू्
ल गल . 
 

नेहमीप्रम णे् पीएर् आघ श ि रख ् ख त् आसण् पीत् होत .् त्यच् ची् थोडीफ र् म सहती्
अिण र ांन देखील्त्यच् ययच् त्पडत्च ललेल ्बदल्ज णवत्होत , तो्श ांतपणे्जेवत्होत .्सकलसकल्यच् ्
डोळ्यच् ांनी् भोवत ली् प हत् होत , स्वतःल ् सविरून् कुठेतरी् शून्यच्् दृष्टीने् प हत् होत , आपल्यच् ् बोट ांनी्
डोळ्यच् जवळील्न क च ्भ ग्द बीत्होत .्किल्यच् तरी्असनसित्आसण् दुःखद यच्क्गोष्टींच ्तो् सवच र्
करीत्अि व ्अिे्सदित्होते. 
 

मॉस्कोतील् त्यच् ययच् ् बसहणीने् त्यच् ची् पत्नी् आसण् डोलोहॉव्ह् यच् ांययच् ् द ट् ओळखीब बत् िूचक्
उद्ग र्क ढले्होते्आसण्त्यच् ल ्त्यच् च्सदवशी्िक ळी्सनन वी्पत्र्समळ ले्होते.त्यच् मुळे्तो्उसद्वग्न्झ ल ्
होत .् सनन वी् पत्र त् अितो् तश च् प्रक रच ् घ णेरड ् थटे्टच ् मजकूर् त्यच् त् होत .् पीएरल ् आपल्यच् ्
चष्ट्म्यच् तून् स्वयछ् सदित् नि व्े अिे् मत् व्यच्क्त् करून् त्यच् ययच् खेरीज् िवांन ् त्यच् ययच् ् ब यच्कोचे् आसण्
डोलोहॉव्हचे् िांबांध् ठ ऊक् आहेत् ही् म सहती् पुरवली् होती.् सप्रन्िेिययच् ् शब्द ांवर् आसण् त्यच् ् सनन वी्
पत्र तील्मजकुर वर्पीएरच ्पूणव्सवर्श् ि्बिल ्नव्हत .्तरीही्पीएरल ्िमोर्बिलेल्यच् ्डोलोहॉव्हकडे्
प हण्यच् चे्धैयच्व्होत्नव्हते. 
 

मधून् मधून् देखण्यच् ् डोलोहॉव्हययच् ् उद्धट् नजरेशी् नजर् सभडली् की् पीएरल ् आपल्यच् ्
अांतःकरण त्क हीतरी्भयच् नक्गोंधळ्उिळतो्आहे्अिे्व टू्ल गे्आसण्तो्आपली्नजर् दुिरीकडे्
वळव्ूल गे.्त्यच् ययच् ्नकळतच्त्यच् ल ्आपल्यच् ्पत्नीच ्भतूक ळ्आठव.े्सतचे्डोलोहॉव्हबद्दलचे्मत्आठव.े्
आसण् पीएरल ् पत्र तील् मजकूर् कि ् बरोबर् आहे् यच् ची् लख्ख् ज णीव् होई.् तो् मजकूर् आपल्यच् ्
पत्नीिांबांधी्नित ्तर् सनसित्खर ्अिल ्प सहजे्अिे्त्यच् ल ्व टल्यच् खेरीज्र सहले्निते.्डोलोहॉव्ह्
पुन्ह ् नोकरीत् क्स्थर् झ ल्यच् नांतर् पीटझवबगवल ् कि ्आल ्आसण्आपल्यच् ल ् भेट यच्ल ् कि ्आल ् ते्
पीएरल ्आठवल्यच् खेरीज् र सहले् न ही.् डोलोहॉव्हने् पूवीययच् ् रांगेल् व्र त्यच्् सदवि ांतील् पीएरययच् ् मतै्रीच ्
फ यच्द ् घेतल ् होत ् आसण् तो् थेट् पीएरययच् ् घरी् आल ् होत .् पीएरने् त्यच् ल ् क्स्थर् व्ह यच्ल ् मदत्
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केलीहोती.् पैिे् उिने् सदले् होते.् डोलोहॉव्हने् घरी् मुक्क म् ठोकल ् म्हणून् क्स्मत् करीत् एलनने् कशी्
न र जी् प्रकट् केली् होती्आसण् डोलोहॉव्हने् क हीश ् कुक्त्ितपणे्आपल्यच् ् पत्नीययच् ् िौंदयच्ाची् त रीफ्
आपल्यच् कडे्कशी् केली् होती् यच् चीही् त्यच् ल ्आठवण्झ ली.् मॉस्कोल ् येच्ईपयंच्त् त्यच् ने्आपल ् सपयछ ्
िोडल ्नव्हत ्हेही्त्यच् ययच् ्ध्यच् न त्आले. 
 

पीएरययच् ्मन त्सवच र्येच्त्होते‘तो्देखण ्आहे्यच् त्िांशयच््न ही.्मी्त्यच् ल ्च ांगल ्ओळखतो.्
त्यच् ययच् ि ठी् मी् धडपडलो.् त्यच् ल ् मदत् केली.् त्यच् ययच् शी् मतै्री् केली् म्हणून् त्यच् ल ् म झां् न व् बदन म्
करण्यच् त्आसण्मल ्ह स्यच् स्पद्ठरवण्यच् त्आनांद् समळत्अिेल.् ते्खरे्अिेल्तर्म झ ् सवर्श् िघ त्
करण्यच् त्त्यच् ल ्सकती्उत्ि ह्व टत्अिेल्यच् ची्मल ्कल्पन ्येच्ते्आहे.्अथात्ते्खरे्अिेल्तर...ते्
खरे्अिेल्अिे्मल ्व टत्न ही.्त्यच् वर्सवर्श् ि्ठेवण्यच् च ्मल ्असधक र्न ही.्तिे्करणे्मल ्शक्यच्ही्
न ही.’ डोलोहॉव्हने्एकद ्पोसलि्ऑसफिरल ्अस्वल बरोबर्जखडून्ब ांधून्प ण्यच् त्फेकले्होते, क ही्
क रण्नित न ्एक ्म णि ल ्द्वांद्वयुच्द्ध ि ठी्आव्ह न्सदले्होते.्एक ्ग डीययच् ्घोड्य ल ्सपस्तुल ययच् ्
गोळीने्ठ र् केले्होते.् पीएरल ् हे्िगळे्प्रिांग्आठवले्आसण् त्यच् ् त्यच् ् प्रिांग ययच् ् वळेची्डोलोहॉव्हची्
सनदवयच््मुद्र ्आठवली.्पीएरल ्व टले, ‘डोलोहॉव्ह्म्हणजे्इतर ांन ्छळण र ्िैत न्आहे.्म णि ल ्ठ र्
म रण्यच् त्त्यच् ल ्सवशषे्क ही्व टत्न ही.्प्रत्येच्क ने्आपल्यच् ल ्घ बरले्प सहजे्अिे्त्यच् ल ्व टत्अिते्
आसण्आवडतही्अि व.े्मी् त्यच् ल ्घ बरले्प सहजे्अिे् त्यच् ल ्व टते.्खरे्तर्मी् त्यच् ल ्घ बरतोही.’ 
अिे्सवच र्मन त्येच्ऊ्ल गले्तेव्ह ्आपल्यच् ्मन त्भयच्ांकर्ओांगळ्अिे्क हीतरी्उिळून्येच्त्आहे्अि ्
त्यच् ल ्भ ि्झ ल . 
 

पीएरययच् ्िमोरच्बिलेले्डोलोहॉव्ह, डेसनिॉव्ह्आसण्रोस्तॉफ्मोठ्य ्मजेत्वळे्घ लवीत्होते.्
रोस्तॉफ्मोठ्य ्मजेने्त्यच् ्दोघ ्समत्र ांशी्बोलत्होत .्मधून्मधून्पीएरकडे्उपरोध ने्नजर्ट कीत्होत .्
त्यच् ्भोजनिम रांभ त्स्वतःत्रांगलेल्यच् , सविरभोळ्यच् ्आसण्स्थूलक यच््पीएरचे्अक्स्तत्व्वैसशष्ट्ट्यपूणव्व टत्
होते.् रोस्तॉफल ्पीएर्आवडत्नव्हत .्घोडेस्व रदल तील् त्यच् ्तरतरीत् िैसनक ययच् ्मते्पीएर् म्हणजे्
लष्ट्कर च ् गांध् निलेल ् श्रीमांत् न गसरक् आसण् िुांदर् पण् आत ् वृद्ध् अिलेल्यच् ् स्त्रीच ् नवर ् होत .्
आपल्यच् तच् गढलेल्यच् ् सविरभोळ्यच् ् पीएरने् रोस्तॉफल ् ओळखले् नव्हते.् रोस्तॉफने् प्रण म् केल ् तरी्
त्यच् ल ् त्यच् ने्प्रसति द् सदल ्नव्हत .्झ रचे्आरोग्यच्् चचतण्यच् ि ठी् जेव्ह ्िवव्उभे्र सहले् तेव्ह ्आपल्यच् ्
सवच र त्मग्न्झ लेल ्पीएर्उठल ्न ही्व ्त्यच् ने्आपल ्पेल ही्घेतल ्न ही. 
 

‘तू्पुन्ह ्ओळख्करून्क ्घेत्न हीि?’ डोलोहॉव्हने्रोस्तॉफल ्सवच रले. 
 

‘मरू्दे्त्यच् ल .्मूखव्आहे्लेक च ’ रोस्तॉफ्म्हण ल . 
 

‘िुांदर्ब यच्कोययच् ्नवऱ्यच् शी्गोडीगुल बीने्व ग यच्चां्अितां.’ डेसनिॉव्ह् म्हण ल .् ते्क यच््बोलत्
होते्हे्पीएरल ्ऐकू्आले्न ही्तरी्ते्आपल्यच् बद्दल्बोलत हेत्हे्कळून्चुकले.्शरचमध ्होऊन्तो्दूर्
झ ल .‘आत ् िुांदर् सस्त्रयच् ांन ् आरोग्यच्् चचतूयच् .’ डोलोहॉव्ह् म्हण ल ,त्यच् ययच् ् ओठ ांययच् ् कोपऱ्यच् त् ह स्यच््
तरळत्होते्तरीही्गांभीर्मुद्र ्करीत्तो्पीएरकडे्वळल .्‘िुांदर्सस्त्रयच् ्आसण्त्यच् ांचे्सप्रयच्कर्यच् ांन ्आरोग्यच््
ल भो.’ डोलोहॉव्ह्म्हण ल . 
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नजर् वर् न् करत , डोलोहॉव्हकडे् न् प हत ् अगर् त्यच् ल ् क ही् उत्तर् न् देत ् पीएरने् ग्ल ि्
िांपवल .् पीएर् िन्म न्यच्् प हुण्यच् ांपैकी् एक् होत .् त्यच् मुळे् नोकर ने् कुटूझॉफययच् ् िमूहगीत ची् एक् प्रत्
त्यच् ययच् पुढे् ठेवली.् पीएरने् ती् उचलण्यच् पूवीच् डोलोहॉव्हने् झुकून् त्यच् ययच् ् ह त तून् क ढून् घेऊन्
व चण्यच् ि्प्र रांभ्केल .्डोलोहॉव्हकडे्प हून्पीएरने्र ग ने्नजर्वळवली.्आपले्बोजड्शरीर्टेबल वर्
झुकवनू्तो्ओरडल ,‘अिे्सहिक वनू्घेण्यच् चे्ध ष्ट्ट्यव्करू्नकोि.’ 
 

आरड ओरड ्ऐकू्आल .्तो्कोण ल ्उदे्दशून्आहे् हे्लि त् येच्त च् नेक्स्वट्स्की्आसण् त्यच् ययच् ्
शजे रच ्प हुण ्ल गलीच्भीतीने्व्आियच्ाने्बेझुहॉव्हकडे्प हू्ल गले. 
 

‘थ ांब , तुम्ही्क यच््च लवले्आहे्हे?’ भयच्भीत्हलक्यच् ्आव ज त्लोक्बोलू्ल गले.्डोलोहॉव्ह्
खेळकर, कू्रर्नजरेने्पीएरकडे्प हत्क्स्मत्करीत्होत .्जणू्त्यच् ल ्म्हण यच्चे्होते, ‘अरे, मल ्अिल्यच् ्
गोष्टी्आवडत त.’ 
 

‘मी्क ही्ह त तून्िोडण र्न ही.’ तो्स्पष्ट्शब्द त्बोलल .्प्रत्सहिक वनू्घेत न ्पीएर्सफकट्
पडल ्होत .्त्यच् चे्ओठ्थरथरत्होते. 
 

‘हर मखोर...तुल ्म झां्आव्ह न्आहे.’ आपली्खुची्टेबल प िून्दूर्िरकवीत्तो्उठल .्त्यच् च्
िणी्पीएरल ्कळून्चुकले.् गेले्चोवीि्त ि्जीव्ख त्र सहलेल ्आपल्यच् ्पत्नीययच् ्अपर ध च ्प्रश्न्
आत ्क यच्मच ्िुटल ्आहे.्त्यच् चे्उत्तर्सनसित्होक र थी्आले्आहे. 
 

सतययच् बद्दल्त्यच् ययच् ्मन त् सतरस्क र् सनमाण्झ ल .् सतययच् प िून्तो्आत ्क यच्मच ् दूर्झ ल .्
रोस्तॉफच ्ह्य ्प्रकरण शी्क हीही्िांबांध्निल्यच् ने्त्यच् ने्यच् प िून्पर वृत्त्व्ह व्ेअिे्डेसनिॉव्हने्परोपरीने्
ि ांसगतले् तरीही् रोस्तॉफने्डोलोहॉव्हच ् मदतनीि्होण्यच् चे् ठरवले.् भोजन्झ ल्यच् नांतर् त्यच् ने् पीएरच ्
मदतनीि्नेक्स्वट्स्की्यच् ययच् शी्द्वांद्वयुच्द्ध ययच् ्व्यच्वस्थेब बत्चचा्केली. 
 

दुिऱ्यच् ्सदवशी्िक ळी्आठ्व जत ्पीएर्आसण्नेक्स्वट्स्की्िॉकोल ्सनकी्जांगल तील्मोकळ्यच् ्
भ ग त्पोहोचले.्डोलोहॉव्ह,डेसनिॉव्ह्आसण्रोस्तॉफ् सतथे्आधीच् येच्ऊन्पोचले्होते.् पीएर्वगेळ्यच् च्
सवच र त् गुांगल ् होत .् द्वांद्वयुच्द्ध शी् त्यच् चे्क ही्िोयच्रिुतक्अिल्यच् चे् सदित्नव्हते.् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वर्
शून्यच्त ् आसण् सफकटपण ् पिरल ् होत .् र त्रभर् त्यच् ल ् झोप् आली् नव्हती.् सविरभोळ्यच् ि रख ् तो्
अवती-भोवती् प ह त् होत .् प्रखर् िूयच्वप्रक श त् व वरल्यच् प्रम णे् तो् डोळे् सकलसकले् करत् होत .्
दोनगोष्टींनी्त्यच् चे्सचत्त्व्यच् पून्ट कले्होते.्र त्रभर ययच् ्ज गरण ने्त्यच् ल ्आपल्यच् ्पत्नीययच् ्अपर ध ची्
पुरती्ख त्री्झ ली्होती.्पीएरच ्लौसकक्र खण्यच् ची्ज्यच् ययच् वर्मुळीही्जब बद री्नव्हती्तो्डोलोहॉव्ह्
पीएरययच् ् दृष्टीने् सनरपर धीहोत .् पीएरल ् व टले, ‘त्यच् ययच् ज गी् मी् अितो् तर् अि चव गलो् अितो.्
सनसितपणे्ति च्व गलो्अितो.्खरे्तर्ह्य ्द्वांद्वयुच्द्ध ची—ह्य ्खुन ची्क ही्गरज्आहे्क ? कद सचत्
मी् त्यच् ल ्म रीन, न हीतर्तो्म झ्यच् ्डोक्यच् त् चकव ्कोपर त् चकव ् गुडघ्यच् त्गोळी्घ लील.् पीएरययच् ्
मन त्आले्आपण् त्यच् ् ज गेप िून् दूर् पळ वे, कुठेतरी्आपण ांल ् पुरून् दडवनू् घ्यच् व.े् अश ् प्रक रचे्
सवच र् त्यच् ययच् ् मन त् येच्त, तेव्ह ् वळून् तो् सवसचत्र,श ांत् आसण् सनर्नवक र् मुदे्रने् प हू् ल गे.् त्यच् मुळे्
त्यच् ययच् कडे् बघण ऱ्यच् ् मदतसनि ययच् ् मन त् त्यच् ययच् बद्दल् आदर् सनमाण् होई.् वळून् प सहल्यच् नांतर् तो्
सवच री,‘आत ्िुरुव त्होईन्न ? िगळी्तयच् री्झ ली्की्न ही?’ 
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‘चल , िुरुव त्करू.’ डोलोहॉव्ह्म्हण ल . 
 

‘अवश्यच्’, पीएर् म्हण ल .् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वर् पूवीचेच् क्स्मत् होते.् िगळीकडे् भीषणत ् पिरली्
होती.् डेसनिॉव्ह् प्रथम् हद्दीप शी्आल ्आसण् उद्ग रल , ‘ज्यच् ् अथी् दोघेही् प्रसतस्पधी् िमेट ि् तयच् र्
न हीत् त्यच् ् अथी् प्र रांभ् करणे् बरे.् तुमची् सपस्तुले् ह त त् घ्यच् ् आसण् तीन् म्हणत च् एक च् वेळी् पुढे्
िर यच्ल ्ल ग .्ठीक...्एक, दोन, तीन!’ डेसनिॉव्ह्र ग ने्ओरडल ्आसण्हद्दीप िून्दूर्झ ल .्दोघेही्
तुडसवलेल्यच् ्व टेवरून्एकमेक ांययच् ्सदशनेे्येच्ऊ्ल गले.्हद्दीप शी्आल्यच् नांतर्प्रसतस्पध्यच्ांन ्केव्ह ही्गोळी्
झ डण्यच् ची् मुभ ् होती.् सपस्तुल् न् उचलत ्आपल्यच् ् स्वयछ् चमकद र् डोळ्यच् ांनी् प्रसतस्पध्यच्ाकडे् रोखून्
प हत्डोलोहॉव्ह्च लल ्होत .्नेहमीप्रम णे्त्यच् ययच् ्ओठ ांवर्क्स्मत्झळकत्होते. 
 

‘मल ्व टेल्त्यच् ्वळेी्मी्गोळी्झ डू्शकतो.’ पीएर्स्वतःशीच्म्हण ल .्तो्जलद्च लू्ल गल .्
पीएरने्सपस्तूल्धरलेल ्उजव ्ह त्दूर्धरल ्होत .्डोलोहॉव्हकडे्झटकन्दृष्टी्ट कून्त्यच् ल ्िूचन ्
देण्यच् त्आल्यच् प्रम णे्बोटे्सवलग्करून्त्यच् ने्गोळी्झ डली.्अनपेसितपणे्मोठ ्आव ज्आल्यच् मुळे्पीएर्
दचकल ्आसण्श ांत्उभ ्र सहल .्धुक्यच् मुळे्धूर्असधक्द ट्झ ल ्होत ्म्हणून्त्यच् ल ्क ही्िण्क ही्
सदिेन .् त्यच् ने् अपेि ् केली् होती् त्यच् प्रम णे् प्रसतस्पध्यच्ाकडून् गोळी् िुटली् न ही.् त्यच् ल ् डोलोहॉव्हची्
जलद्पडण री्प वले्ऐकू्आली्आसण्धुक्यच् तून्त्यच् ची्आकृतीही्सदिू्ल गली.्एक ्ह त ने्तो्आपली्
ड वी् ब जू् द बनू् धरत् होत .् दुिऱ्यच् ् ह त त् गच्च् धरलेले् सपस्तूल् ख ली् झुकले् होते.् त्यच् च ् चेहर ्
प ांढर फटक्पडल ्होत .्ध वत्येच्ऊन्रोस्तॉफ्त्यच् ल ्क हीतरी्ि ांगत्होत . 
 

‘न ही.्अजून्िांपलेलां ्न ही.’ डोलोहॉव्ह्तोंड तल्यच् ्तोंड त्पुटपुटत्होत .्कशीतरी्वडेीव कडी्
प वले् ट कत, धडपडत् बफात्कोिळल .् त्यच् च ्ड व ् ह त् रक्त ने् म खल ् होत .् तो् त्यच् ने्कोट वर्
घ िल .्त्यच् च ्चेहर ्सफकट्झ ल ्होत . 
 

त्यच् ल ् क ही् बोल यच्चे् होते, पण् तोंड तून् शब्द् फुटेन .् मोठ्य ् प्रयच् ि ने् तो् म्हण ल , ‘जवळ्
येच्.’पीएरल ् हुांदके्आवरेन त.् तो् डोलोहॉव्हययच् ् सदशनेे् ध वल .् दोघ ांमध्येच्् अिण रीहद्द् तो्ओल ांडण र्
होत ् तोच् डोलोहॉव्ह् म्हण ल , ‘हद्दीजवळ् रह .’ त्यच् चे् म्हणणे् पीएरययच् ् ध्यच् न त् आले् आसण् तो्
तलव रीजवळ् स्तब्ध् उभ ् र सहल .् दोघ ांमध्येच््आत ् फक्त् दह ् प वल ांचे् अांतर् होते.् डोलोहॉव्हने् म न्
ख ली्झुकसवली.्अघ शीपण ने्बफाच ्घ ि्घेतल .्त्यच् ने्पुन्ह ्डोके्वर्उचलले्आसण्तो्उठून्बिल .्
उभे् र हण्यच् च ् त्यच् ने् प्रयच्त्न् केल .् पण् तो् ख ली् कोिळल .् पुन्ह ् तो् तोल् ि वरण्यच् च ् प्रयच्त्न् करू्
ल गल .्थांडग र्ओठ्थरथरत्होते्तरी्त्यच् ययच् ्चेहऱ्यच् वरील्क्स्मत्म वळले्नव्हते.्शरीर तील्बळ्कमी्
होत्होते.्तो्आत ्प र्थकून्गेल ्होत .्शरीर वर्पडलेल्यच् ्त ण मुळे्त्यच् चे्डोळे्चमकत्होते.्सपस्तूल्
उचलून्तो् नेम्धरू्ल गल .्अिह यच्पणे्प यच््फ कवनू्आसण्ह त्किेतरी्धरून्पीएर्उभ ्र सहल .्
त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वर् िह नुभतूी् आसण् पि त्त प् यच् ांचे् िौम्यच्् क्स्मत् झळकत् होते.् त्यच् ची् भरद र् छ ती्
डोलोहॉव्हययच् ्अगदी्िमोर्होती.्डोलोहॉव्हकडे्दुःख ने्बघत्तो्उभ ्होत .्त्यच् च्िणी्गोळीच ्आव ज्
आसण्डोलोहॉव्हच ्सचडखोर्आक्रोश्ऐकू्आल . 
 

‘नेम् चुकल .’ डोलोहॉव्ह् ओरडल ् आसण् अिह यच्पणे् बफात् प लथ ् कोिळल .् पीएरम गे्
वळल .्क हीतरी्अिांबद्ध्बडबडत्जांगल तील्बफव ्तुडवीत्तो्सनघ ल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘िगळ ्मूखवपण ्आहे...किलां ्हे्मरण...क यच््ह ्खोट रडेपण .’ तो्ओरडत्चरफडत्सनघ ल ्
होत .्नेक्स्वट्स्कीने्त्यच् ल ्थ ांबसवले्आसण्घरी्नेले. 
 

रोस्तॉफ्आसण्डेसनिॉव्ह्यच् ांनी्जखमी्डोलोहॉव्हल ्हलसवले.्डोलोहॉव्ह्ग डीमध्येच््स्वस्थ्डोळे्
समटून्र सहल .्त्यच् ल ्सवच रण्यच् त्आलेल्यच् ्एक ही्प्रश्न ल ्त्यच् ने्उत्तर्सदले्न ही.्ग डी्मॉस्को्शहर त्
सशरत न ्तो्एक एकी्ि वध्झ ल ्आसण्आपल ्ह त्प्रयच् ि ने्उचलून्जवळ्बिलेल्यच् ्रोस्तॉफल ्ह त्
त्यच् ने्आपल्यच् ् ह ती् घेतल .् त्यच् ययच् त्अकस्म त्झ लेल ् बदल् प हून्आसण् त्यच् ययच् ् मुदे्रवरील्उत्कट्
पे्रमळभ व्प हून्रोस्तॉफल ्आियच्व्व टले. 
 

‘सतययच् ्मरण ल ्क रणीभतू्होण र्आहे...सतल ्ह ्धक्क ्िहन्होण र्न ही.्ती्यच् तून्व चण र्
न ही.’ 
 

‘कुण बद्दल्बोलतो्आहेि्तू?’ रोस्तॉफने्सवच रले. 
 

‘म झ्यच् ्आईबद्दल.्म झी्आई्मल ्देव ि रखी्आहे.्सतययच् इतकी्पूज्यच््गोष्ट्मल ्दुिरी्कोणती्
न ही.’ डोलोहॉव्हने् रोस्तॉफच ्ह त्द बल ्आसण् त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांत्अश्रू्आले.्तो्थोड ि ्श ांत्झ ल ्
आसण्रोस्तॉफल ्म्हण ल , ‘मी्म झ्यच् ्आईकडे्अितो.्म झ्यच् ्मरण च ्धक्क ्आईल ्िहन्होण र्न ही.्
तू्सतययच् कडे्ज ऊन्सतययच् ्मन ची्तयच् री्कर.’ 
 

त्यच् ययच् ् इयछेल ् म न् देऊन् रोस्तॉफ् पुढे् गेल .् द द सगरी् करण र ् आसण् द्वांद्वयुच्द्ध त् प्रसिद्ध्
अिण र ्डोलोहॉव्ह्मॉस्कोमधे्आपली्वृद्ध्आई्आसण्कुबड्अिलेली्बहीण्यच् ांययच् कडे्र ह त्होत .्तो्
असतशयच्पे्रमळ्मुलग ्आसण्पे्रमळ्भ ऊ्म्हणून्जगत्होत ्हेकळत च्रोस्तॉफल ्अत्यच्ांत्आियच्व्व टले. 
 

असलकडे्सकत्येच्क्सदवि्पीएरची्आपल्यच् ्पत्नीशी्एक न्त त्भेट्झ ली्नव्हती.्पीटझवबगव्क यच््
चकव ्मॉस्को्क , दोन्ही् सठक णययच् ्घरी्प हुण्यच् ांची्ितत्वदवळ्अिे.्ही्अभ्यच् सिक ् पूवी् त्यच् चे्वडील्
व परत्अित.्ह्य ्अभ्यच् सिकेतच्ते्मरण्प वले्होते. 
 

तो्कोच वर्पडल ्आसण्िगळ्यच् ्घटन ्सविर व्यच् ्म्हणून्झोपण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गल .्पण्
त्यच् ल ्झोप्येच्ईन .्भ वन , सवच र्आसण्आठवणी्यच् ांची्व दळे्एक एकी्त्यच् ययच् ्अांतःकरण त्िुरू्झ ली.्
त्यच् ल ् झोप् तर् येच्ईन च.् पण् एक ् ज गी् स्वस्थ् बिणेही् अशक्यच्् झ ले.् कोच वरून् उठून् तो् जलद्
प वल ांनी् खोलीत् येच्रझ र ् घ लू् ल गल .् कधी् त्यच् ल ् लग्न नांतरययच् ् पसहल्यच् ् सदवि ांतील् अन वृत्
ख ांद्य ययच् ,भ वपूणव्डोळ्यच् ांययच् ्आपल्यच् ्पत्नीचे्दशवन्झ ल्यच् च ्भ ि्होई.्ल गलीच् त्यच् ल ्भोजनगृह त्
सदिल ्होत ्ति च्देखण , सनल जर , सनबर्आसण्उपरोसधक्चेहऱ्यच् च ्डोलोहॉव्ह्सतययच् ्ब जूल ्सदिू्
ल गे.्पुन्ह ्डोलोहॉव्हच ् चेहर ्बदले.्बफात्कोिळण ऱ्यच् ्डोलोहॉव्हच ् सफकट, कष्टी्आसण्थरथरत ्
चेहर ्सदिू्ल गे. 
 

तो् स्वतःल ् सवच रू्ल गल , ‘अिां् घडलां ्आहे् तरी्क यच्? मी् सतययच् ् सप्रयच्कर ल ् ठ र् म रलां .्
होयच्, मी्म झ्यच् ्पत्नीययच् ्सप्रयच्कर ल ्ठ र्म रलां .्अिांच्घडलां ्आहे्खरां.्क ्केलां ्मी्हे? म झ्यच् ्ह तून्



 

 

अनुक्रमणिका 

अिां्क ्घड वां?’ त्यच् च ्आतल ्आव ज्उत्तरल , ‘तू्सतययच् शी्लग्न्केलांि्म्हणून्हे्घडलां .्पण्मी्दोषी्
कि ्क यच््ठरतो?’ त्यच् ने्सवच रले. 
 

‘सतययच् वर् पे्रम्नित न ् तू्लग्न् केलांि्आसण् तुल ्आसण् सतल ्फिवलांि.’ त्यच् च्िणी् त्यच् ल ्
स्पष्टपणे्आठवले:्सप्रन्ि्व्हॅसिलीकडे्र त्रीचे्जेवण्झ ल्यच् नांतर्त्यच् ने्ते्शब्द्उच्च रले्होते.्ते्उच्च रत न ्
त्यच् ल ्अत्यच्ांत्प्रयच् ि्पडले्होते.्‘म झां्तुझ्यच् वर्पे्रम्आहे.’ त्यच् ल ्व टू्ल गले, त्यच् प िूनच्यच् ्ि ऱ्यच् ल ्
िुरुव त्झ ली्अि वी.्आपण्करतो्ते्यच्ोग्यच््नव्हे.्आपल्यच् ल ्ति ्हक्क्न ही.्खरे्तर्तेव्ह च्आपण ल ्
हे्ज णवले्होते.् त्यच् तूनच्यच् ्घटन ्घडल्यच् .् त्यच् ल ्मधुचांद्र ची् र त्र्आठवली्आसण्तो्शरमून् गेल .्
लग्न नांतरययच् ् त्यच् ् एक ् सदवि ची्आठवण् अजूनही् ठळक् होती.् अजूनही् अपम न स्पद् व टत् होती.्
शरमेची्व टत्होती.्रेशमी्ड्रेचिग्ग ऊन्घ लून्तो्शय्यच् गृह तून्दुप री्ब र ्व जत ्अभ्यच् सिकेत्आल ्
होत .् त्यच् च ् प्रमुख् व्यच्वस्थ पक् अभ्यच् सिकेत् होत .् त्यच् ने् नम्रपणे् झुकून् प्रण म् केल ् होत .् त्यच् ययच् ्
चेहऱ्यच् कडे् आसण् ड्रेचिग् ग ऊनकडे् बघून् त्यच् ने् मांदक्स्मत् केले् होते.् जणू् त्यच् ल ् आपल्यच् ् धन्यच् ययच् ्
िुख बद्दल्ि दर्आस्थ ्व्यच्क्त्कर यच्ची्होती. 
 

‘सतययच् ् अप्रसतम्ल वण्यच् च ्आसण्लोक ांत् समिळण ययच् ् सतययच् ् च तुयच्ाच ् मल ् सकती् असभम न्
व टत्अिे!्पीटझवबगवमधील्लोक ांचे्ज्यच् ्घर त्ती्आसतर्थयच््करी्त्यच् ्घर च ्मल सकती्असभम न्व टत्
अिे.् ती् आपली् प्रसतष्ठ ् र खून् अिे, म्हणून् मल ् सकती् असभम न् व टे.् तेव्ह ् मल ् व ट यच्चे् की, ती्
आपल्यच् ्आकलन पलीकडची्आहे.् सतययच् ्स्वभ व च ् सवच र्करून्मी्मल च्दोष् देत्अिे.्ती्ितत्
श ांत्सन्िांतुष्ट्र ह यच्ची, कश ची्सतने्इयछ ्ब ळगली्न ही्व ्पिांती्द खसवली्न ही.्यच् म गची्क रणे्
मल ्कळली्न हीत.्ह्य ्िवव्कोड्य चे्उत्तर्एक ्शब्द त्होते.—त्यच् ्भयच्ांकर्शब्द त्होते.—ती्ज सरणी्
होती.्तो्शब्द्िुचत च्मल ्िगळ्यच् ्गोष्टी्स्पष्टपणे्िमजू्ल गल्यच् .’ 
 

‘अन तोल्सतययच् कडे्पैिे्उिने्म ग यच्ल ्यच् यच्च ्आसण्सतययच् ्उघड्य ्ख ांद्य ांचे्चुांबन्घ्यच् यच्च .्
सतने्त्यच् ल ्पैिे्सदले्न हीत.्पण्चुांबन ांन ्आडक ठी्केली्न ही.्सतचे्वडील्गांमतीने्सतच ्मत्िर्ज गृत्
करण्यच् च ् प्रयच्त्न् कर यच्चे.् कर री् क्स्मत् करत् ती् म्हण यच्ची, ‘मत्िर् व ट यच्ल ् मी् क ही् मूखव् न ही.’ 
म झ्यच् बद्दल्ती् म्हण यच्ची, ‘त्यच् ल ्क यच््व टेल् ते्करू् दे.’ एकद ्मी् सतल ्गरोदरपण ची्क ही् सचन्हां्
ज णवत त्क यच््म्हणून्सवच रले.्ती्तुयछतेने्हिली्आसण्म्हण ली, ‘मुल ांची्इयछ ्करण री्मी्मूखव्ब ई्
न ही.्तुमययच् प िून्तर्कधीच्मुलां ्होऊ्देण र्न ही्मी.’ ती्उच्च्वगात्व वरलेली्होती्तरीिुद्ध ्सतययच् ्
तोंडी् सतल ्ख ि्शोभण री्ग्र म्यच््भ ष्ट्यच््होती.्ती्तोंड ल ् येच्ईल्ते्र ांगडे्शब्द्उच्च रत्अिे.् ते् त्यच् ल ्
आठवले.् ‘तुझ्यच् ि रख ् मूखव् कोणी् न ही....इथून् तू् च लत ् हो.’ ती् म्हण यच्ची.् िवव् तरुण, वृद्ध्स्त्री-
पुरुष ांचे् सतययच् बद्दल्अनुकूल्मत्होत्अिे.्आपण ल च्म त्र्ती्क ्आवडत्न ही्हे्पीएरल ्िमजेन .्
तो्स्वतःशीच्म्हणे, ‘मल ्ती्कधीच्आवडली्न ही.्सतच ्चवच लपण ्मल ्म हीत्होत .्पण्स्वतःशी्
कबूल्करण्यच् चे्धैयच्व्मल ्नव्हते.’ 
 

‘डोलोहॉव्ह् कि ् बफात् बिून् हिण्यच् ची् सशकस्त् करत् होत .् म झ्यच् ् पि त्त प ल ् द द्
देण्यच् ि ठी्अिेल्कद सचत्चेहऱ्यच् वर्आत्मतृप्तीचां्अवि न्आणून्तो्मरत्अिेल... 
 

‘तीच् एकटी् यच् ् िगळ्यच् ल ् जब बद र् आहे.् दुिऱ्यच् ् कोण च ् दोष् न ही.् मी् सतल ् म झ्यच् शी्
जखडून्घ्यच् यच्ल ्नको्होतां.्म झां् सतययच् वर् पे्रम्आहे्अिां्ि ांगून्मी्खोटेपण ्क ्केल ? यच् ि ठी्मीच्
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दोषी्आहे.् मल च्आत ्िगळां्िोिलां ् प सहजे.् म झ ् दुलौसकक्आसण् दुःख्यच् ांन ही्क ही्अथव् न ही.्
दुलौसकक्क यच््व ्म निन्म न्क यच््यच् ्गोष्टी्ि पेि्आहेत.्यच् ांच ्म झ्यच् ्स्वतःशी्क ही्िांबांध्न ही.’ 
 

‘कोण्दोषी, कोण्सनदोषी्हे्ि ांगत ्येच्णे्कठीण्आहे.्जगत ्येच्ईल्तोपयंच्त्जग व.ेत ि पूवी्मी्
मेलो्अितो्ति ्म णूि्कोणत्यच् ही्िण ल ्मरून्ज ईल.्अनांत्क ळ ययच् ् तुलनेने्आपले्जीवन्एक ्
िण चेही्न ही.अिां्अित न ्स्वतःि ठी् चचत ग्रस्त्होणां् सकतपत्यच्ोग्यच््आहे?’ अश ्प्रक रययच् ् चचतन ने्
त्यच् ययच् ्मन ल ्सवरांगुळ ्समळतो्न्समळतो्तोच्त्यच् ल ्एक एकी्सतच ्भ ि्झ ल .्त्यच् ने्आपले्सतययच् वर्
पे्रम्अिल्यच् चे्खोटे्उद्ग र्जेव्ह ्मोठ्य ्उत्कटतेने्क ढले्होते्तेव्ह ची्सतची्मुद्र ्त्यच् ल ्सदिू्ल गली.्
तो्स्वतःल च्सवच रू्ल गल , ‘म झां्तुझ्यच् वर्पे्रम्आहे्अिां्मी्सतल ्क ्म्हणून्ि ांसगतलां?’ 
 

त्यच् ् र त्री् त्यच् ने् नोकर ांन ् बोल वनू् पीटझवबगवल ् सनघण्यच् ची् तयच् री् करण्यच् चे् ि ांसगतले.आपण्
सतययच् शी्किे्बोलण र्आहोत्यच् ची्त्यच् ल ्कल्पन ्नव्हती.् सतल ्एक्पत्र्ठेवनू्दुिऱ्यच् ् सदवशी् सनघून्
ज व्ेअिे् त्यच् ने्ठरसवले.् सतययच् प िून्िदैव् सवभक्त्होण्यच् ची्आपली्इयछ ्तो् सतल ्पत्र ने्कळसवण र्
होत . 
 

िक ळी्कॉफी् घेऊन्नोकर्अभ्यच् सिकेत्आल ् तेव्ह ् त्यच् ल ् पुस्तक्ह त त्उघडे् ठेवनू् पीएर्
झोपी्गेलेल ्आढळल . 
 

पीएर् उठल ् आसण् भोवत ली् आियच्ाने् प हू् ल गल .् आपण् कुठे् आहोत् ते् त्यच् ययच् ् ध्यच् न त्
येच्ईन . 
 

‘म लकीणब ईांनी्तुम्ही्घरी्आह त्क यच््बघ यच्ल ्प ठसवलां .’ नोकर्म्हण ल .्क यच््उत्तर्प ठव व्े
यच् च ्पीएर् सवच र्करीत्अित न ्स्वतः्क उांटेि्अभ्यच् सिकेत्सधमेपण ने्आसण्सदम ख ने्प्रवशे्करती्
झ ली.्रुपेरी्भरतक म्केलेल ्प ांढऱ्यच् ्िटॅीनच ्ड्रेचिग्ग ऊन्सतने्घ तल ्होत .्सतने्आपले्केि्दोन्
मुगुट ांि रखे्वळवनू्घेतले्होते.्ती्श ांत्होती्तरीही्सतययच् ्गोऱ्यच् प न्भ लप्रदेश वर्रोष ची्आठी्होती.्
नोकर्ब हेर्पडेपयंच्त्सनत्यच् ययच् ्सधम्यच् ्आसण्िांयच्मी्प्रकतीनुि र्ती्क ही्बोलली्न ही.्सतल ्द्वांद्वयुच्द्ध ची्
ब तमी्कळली्होती.्पीएरने्चष्ट्म्यच् तून्सभत्र्यच् ्नजरेने्सतययच् कडे्प सहले.्कुत्र्यच् ांनी्कोंडलेल ्िि ्जि ्
ते्जवळ्अिेपयंच्त्क न्प डून्र हतो्ति ्पीएर्व चण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गल .्तिे्करणे् मूखवपण चे्
आसण्अशक्यच्ही्आहे्हे्त्यच् ल ्कळले.्पुन्ह ्तो्भेदरलेल्यच् नजरेने्सतययच् कडे्प हू्ल गल .्नोकर्केव्ह ्
ज तो्यच् ची्व ट्बघत्ती्तुयछत पूणव्क्स्मत्करत्त्यच् ययच् कडे्बघत्उभी्र सहली. 
 

‘तुम्ही्आत ्हे्क यच््च लसवलां ्आहे? तुमच ्सवच र्तरी्क यच््आहे? मी्तुम्ह ल ्सवच रते्आहे.’ 
सतययच् ्सवच रण्यच् त्जरब्होती. 
 

‘मी? मी? कुठां? क यच्?’ 
 

‘तुम्ह ल ् शौयच्व् ग जव यच्चां् आहे.् तुमययच् ् द्वांद्वयुच्द्ध च ् अथव् क यच्् तो् मल ् ि ांग.् मी् तुम्ह ल च्
सवच रते्आहे.्द्वांद्वयुच्द्ध नां् तुम्ह ल ्क यच््ि ध यच्चां्होतां?’ पीएर्कष्ट ने्िोफ्यच् वर् दुिऱ्यच् ्ब जूि्वळल .्
त्यच् ने्तोंड्उघडले, पण्शब्द्उमटले्न हीत.्एलन्बोलत्होती, ‘तुम्ही्जर्उत्तर्सदलांन ही्तर्लि त्
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ठेव .्कोणी्क हीही्ि ांग वां, तुमच ्त्यच् ययच् वर्सवर्श् ि्बितो.’ ती्हिून्पुढे्म्हण ली, ‘डोलोहॉव्ह्म झ ्
सप्रयच्कर्आहे्अिां्कोणीतरी्तुम्ह ल ्ि ांसगतलां .’ फ्रें च्भ षेतील्सप्रयच्कर्यच् ्अथाच ्आमांत्(amant) शब्द्
सतने् नेहमीययच् च् इतर् शब्द ांप्रम णेच् र ांगडेपण ने् उच्च रल .् ‘द्वांद्वयुच्द्ध नां् तुम्ही् क यच्् ि धलांत? एवढांच्
प्रसिद्ध्केलांत्की्तुम्ही्मूखव्आह त.्पण्ही्गोष्ट्िवांन च्ठ ऊक्होती.्त्यच् चे्पसरण म्क यच््झ ले्म हीत्
आहे्क ? िबांध्मॉस्को्शहर त्मी्थटे्टच ्सवषयच््झ ले्आहे.्तुम्ही्प्यच् लेले्अिल्यच् नां्आसण्आपण्क यच््
करतो्त्यच् ची्शुद्ध्निल्यच् नां, िांशयच् ल ्आध र्नित न ही्एक ्म णि ल ्द्वांद्वयुच्द्ध ल ्आव्ह न्सदलांत्अिां्
िववजण् म्हणत्आहेत.’ एलनच आव ज्चढल , असधक सधक्प्रिबु्ध्होत्ती् म्हण ली, ‘िवव्ब बतीत्तो्
म णूि् तुमययच् हून्श्रेष्ठ्आहे.्तो्म झ ् सप्रयच्कर्आहे्यच् ययच् वर् तुमच ् सवर्श् ि्कि ्बिल ?मल ् त्यच् ची्
िोबत्आवडते् म्हणून? तुम्ही् असधक् हुश र् अित , असधक् मनसमळ ऊ्अित ् तर् तुमची् िोबत् मल ्
असधक्आवडली्अिती.’ 
 

पीएर्घोगऱ्यच् ्आव ज त्म्हण ल , ‘तुल ्बज वतो, आत ्एक्शब्दही्बोलू्नकोि.’ 
 

‘क ्बोलू्नको? मी्मन ल ् येच्ईल्तिां्बोलत्र हण र.् तुम्ह ल ्बज वनू्ि ांगते, तुमययच् ि रख ्
नवर ् अित ् तर् कोणत्यच् ही् ब ईनां् सप्रयच्कर् ग ठल ् अित .् पण् मी् तिां् केलेलां ् न ही.’ पीएरने् क ही्
बोलण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल ्आसण्स्वस्थ्पडून्सतययच् कडे्सवसचत्र्नजरेने्तो्प हत्र सहल .्त्यच् ययच् ्नजरेच ्
अथव्सतल ्क ही्उमगल ्न ही.्त्यच् च्िणी्त्यच् ल ्श रीसरक्वदेन ्होत्होत्यच् .्छ तीवर्एवढे्मोठे्भले्
दडपण्ज णवत्होते, की्त्यच् ल ्र्श् ि्घेत ्येच्त्नव्हत .्यच् ्वदेन ्नष्ट्करण्यच् ि ठी्क हीतरी्कर यच्ल ्
हव्ेअिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले.्त्यच् ने्मन त्आणलेल ्सनियच््असतशयच््भयच् नक्होत . 
 

‘आपण्सवभक्त्होऊ्यच् ,’ तो्भयच् नक्घोगऱ्यच् ्आव ज त्म्हण ल . 
 

‘तुमची्िांपत्ती्मल ्देत्अि ल्तर्म झी्क ही्न ्न ही.’ 
 

पीएर् कोच वरून् त डकन् उठल ् आसण् धडपडत् सतययच् ् रोख ने् ध वल .् ‘तुल ् ठ र् करून्
ट कतो.’ तो्ओरडल .्कधी्नव्हे्ती्त्यच् ययच् त्शक्ती्आली्आसण्त्यच् ने्टेबल ख लील्िांगमरवरी्सशल ्
उचलली.्सतययच् ्सदशनेे्उग रत्त्यच् ने्प ऊल्ट कले.्‘यच् ने्मस्तक्फोडतो.’ 
 

एलनच ्चेहर ्भीतीने्प ांढर फटक्पडल .्चकच ळी्म रून्सतने्धूम्ठोकली. 
 

त्यच् ने्िांगमरवरी्ल दी्ख ली्फेकली्तशी्सतचे्तुकडे-तुकडे्झ ले.्दोन्ही्ह त्फ कवनू्सतययच् ्
सदशनेे्झेप्घेत्तो्ओरडल , ‘च लती्हो.’ 
 

त्यच् च ्आव ज्इतक ्भयच् नक्होत ्की्घर तील्िवव्म णिे्भयच्भीत्झ ली.्एलनने्खोलीययच् ्
ब हेर् धूम्ठोकली.्आठवड्य नांतर्पीएरने्आपल्यच् ्शतेीव डीचे् सनम्मे्उत्पन्न् सतययच् ्न व्े केले.्आपल्यच् ्
म लमते्तच ्सनम्म्यच् हून्असधक्सहस्ि ्सतल ्सदल्यच् वर्पीएर्एकट च्पीटझवबगवल ्गेल . 
 

ऑस्टरलीट्झ् येच्थे् रसशयच्न् िैन्यच् च ् पर भव् झ ल ् होत .् सप्रन्ि्आन्दे्रच ् ठ वसठक ण ् ल गल ्
नव्हत .्यच् ्दोन्ही्ब तम्यच् ्ब्लीकसहल्िल ्पोचून्दोन्मसहने्झ ले्होते.्रसशयच्न्वसकल तीम फव त्पते्र्गेली्
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होती.् शोध् करण्यच् त् आल ् होत .् पण् त्यच् चे् पे्रत् ि पडलेनव्हते.तो् कैद्य ांमध्येच्् नव्हत .् रण ांगण वरून्
त्यच् ल ्अपसरसचत्लोक ांनी् उचलून् नेले् अिेल्आसण् त्यच् च्लोक ांमध्येच्् तो् बर ् होत् व ् अखेरचे् सदवि्
मोजीत् पडल ् अिेल,त्यच् ल ् आपल्यच् बद्दलची् म सहती् ि ांगत ् येच्त् निेल् अश ् तऱ्हेचे् सवच र् त्यच् ययच् ्
वसडल ांययच् ् आसण् बसहणीययच् ् मन त् येच्त् होते.् थोरल्यच् ् सप्रन्िने् वतवम नपत्र त् ऑस्टरलीट्झ् येच्थील्
पर भव ची्ब तमी्व चली्होती.्रसशयच्न्िैन्यच् ल ्नेत्रदीपक्सवजयच््समळूनही्म घ र्घ्यच् वी्ल गली्होती.्
आसण् ते् िैन्यच््मोठ्य ् सशस्तीत्म गे्वळले्होते.्यच् बद्दलच ्असतशयच््त्रोटक्आसण्अस्पष्ट् वृत्त न्त्िववच्
वतवम नपत्र ांनी्सदल ्होत .्यच् ्असधकृत्वृत्त न्त वरून्आपल्यच् ्िैन्यच् च ्प ड व्झ ल्यच् चे्थोरल्यच् ्सप्रन्िल ्
कळून् चुकले.् ऑस्टरलीट्झययच् ् पर भव ची् ब तमी् वतवम नपत्र त् आल्यच् वर् ि त-आठ् सदवि ांनी्
कुटूझॉफकडून्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्क मसगरीचे्वणवन्करण रे्पत्र्थोरल्यच् ्सप्रन्िल ्समळ ले. 
 

कुटूझॉफने् सलसहले्होते, ‘रेसजमेंटययच् ्अग्रभ गी्ह ती् सनश ण् घेतलेल ् तुमच ् मुलग ्मी्म झ्यच् ्
डोळ्यच् ांनी्वीर ि रख ्पडलेल ्प सहल .्आपल्यच् ् सपत्यच् ल ्व्म तृभमूील ्ि जेिे्त्यच् चे्कतवव्यच््होते.्तो्
सजवांत्अिल्यच् ची्अजून् सनसित्ब तमी् समळत्न ही.्यच् मुळे् व्यच्क्क्तशः्मल ्आसण्िबांध् िैन्यच् ि्अत्यच्ांत्
व ईट् व टत्आहे.् तो् अजून् सजवांत् अिेल् अश ् सवर्श् ि वर्आपण् र हूयच् .् रण ांगण वर् ि पडलेल्यच् ्
ऑसफिर ांची्यच् दी्तह ययच् ्वळेी्समळ ली्होती, त्यच् त्तुमययच् ्मुल चे्न व्न ही्म्हणून्आश ्व टते.’ 
 

थोरल ्सप्रन्ि्र त्री्एकट च्आपल्यच् ्खोलीत्अित न ्त्यच् ल ्हे्पत्र्समळ ले्होते.्दुिऱ्यच् ्सदवशी्
िक ळी् तो् नेहमीप्रम णे् सफर यच्ल ् गेल .् नोकर च कर ांशी् तो् क ही् बोलल ् न ही.् म त्र् त्यच् ची् चयच्ा्
र ग वलेली् सदित्होती.् नेहमीययच् ्वळेी् सप्रन्िेि्म यच्ा् त्यच् ल ् भेट यच्ल ् गेली् सतययच् कडे्न्प हत ् त्यच् ने्
लेथवर्क म्िुरू्ठेवले.्‘कोण? मसरयच् ्क ?’ लेथययच् ्च क वरील्ह त्क ढून्घेत्तो्कृसत्रम्आव ज त्
बोलल .्च क्क ही्वळे्सफरत्र सहले. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्वसडल ांजवळ्गेली.्वसडल ांच ्चेहर ्प हत च्सतचे्अांतःकरण्हेल वनू्गेले.् ‘पप , 
आपल ्आन्दे्र’ म यच्ा्म्हण ली.्सतययच् ्वदेन ्इतक्यच् ्शब्द तीत्होत्यच् ्की्थोरल्यच् ्सप्रन्िल ्सतययच् ्डोळ्यच् शी्
डोळ ्समळवणे्शक्यच््झ ले्न ही.्तो्प ठमोर ्होऊन्हुांदके्देऊ्ल गल . 
 

‘त्यच् ययच् बद्दलची्ब तमी्आली्आहे.्तो्कैद्य ांमध्येच््न ही.्मृत ांमध्येच्ही्न ही.्कुटूझॉफचां्पत्र्आहे.्
तो् म रल ् गेल ् अि व .’ तो् ककव श् चकच ळल .् जणू् त्यच् ् चकक ळीने् त्यच् ल ् आपल्यच् ् मुलील ् ब हेर्
घ लवनू्द्य यच्चे्होते. 
 

ते् शब्द् ऐकत च् सतच ् चेहर ् बदलून् गेल .् सतचे् िुांदर् आसण् तेजस्वी् डोळे् उजळले.् ऐसहक्
िुखदुःख ययच् ्पलीकडच ्एक्अलौसकक्आनांद्सतययच् ्अांतःकरण तील्द रुण्दुःख्न हीिे्करत ्झ ल .्
वसडल ांबद्दल्व टण री्भीती्न हीशी्झ ली.् सतने्जवळ्ज ऊन्त्यच् ांच ्ह त्धरल .् त्यच् ांन ्जवळ्घेतले.्
त्यच् ांययच् ्शुष्ट्क, बळकट्म नेल ्सवळख ्घ लीत्ती्म्हण ली, ‘पप , मल ्दूर्लोटू्नक .्आपण्दोघे्समळून्
त्यच् ययच् ि ठी्शोक्करू.’ 
 

सतययच् प िून् आपल ् चेहर ् दूर् करीत् तो् वृद्ध् ओरडल , ‘हर मखोर, बदम श, िैन्यच् च ् न श्
करत त,म णिे्मरत त, कश ि ठी्हे्ि रां? ज .्सलझल ्ज ऊन्ि ांग्ज .’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्िेि्म यच्ा्अिह यच्पणे्जवळययच् ्आर मखुचीत्कोिळली.्सतययच् ्डोळ्यच् ांतून्अश्रू्व हू्ल गले.्
आपल्यच् ल ्आसण् सलझल ् सनरोप् देण ऱ्यच् ्भ व ची् पे्रमळ्तरीही्आढ्यत खोर् मुद्र ् त्यच् ्िणी् सतल ् सदिू्
ल गली.्पे्रमळपणे्पण्उपरोध ने्सतने्सदलेली्प्रसतम ्त्यच् ने्गळ्यच् त्घ तली्तो्िण्डोळ्यच् ांिमोर्ि क र्
झ ल . 
 

‘त्यच् च ्प्रसतमेवर्सवर्श् ि्बिल ्होत ्क ? आपल्यच् बद्दल्त्यच् ल ्पि त्त प्झ ल ्अिेल्क ?कुठां्
अिेल् तो् आत ? सचरांतन् श ांती् आसण् िुख् यच् ांययच् ् र ज्यच् त् तो् व वरत् अिेल् क ?’ ती् सवच र् करू्
ल गली. 
 

डोळ्यच् ांतून्आिव्ेव हत्अित न ्ती्म्हण ली, ‘पप , क यच््घडलां ्ते्मल ्ि ांग .’ 
 

‘क ही्ि ांगण्यच् ची्गरज्न ही.् तू्इथून् सनघून्ज .्तो्पर भव मध्येच््म रल ् गेल .् त्यच् ांनी्उत्कृष्ट्
रसशयच्न् िैन्यच् ची्आसण्रसशयच् ययच् ्कीतीची्ह नी् केली.् तेच्पर भव ल ्क रणीभतू्आहेत.्म यच्ा, इथून्
सनघून्ज ्आसण्सलझल ्ि ांग्मी्थोड्य च्वेळ त्येच्तो.’ सप्रन्िेि्म यच्ा्वसडल ांकडून्सलझकडे्आली.्सलझ्
क हीतरी्क म्करीत्होती.्गरोदर्सस्त्रयच् ्ज्यच् ्अांतमुवख्आत्मतृप्तीने्प हत त्तशी्प हत्होती. 
 

भरतक म ययच् ् चौकटीप िून् ब जूल ् होत् म गे् झुकत्ती् म्हण ली, ‘म यच्ा, मल ् तुझ ् ह त् दे.’ 
नणांदेच ् ह त् घेऊन् सतने्तो्आपल्यच् ्ओटीपोट वर् ठेवल .् सतचे्डोळे्उत्िुकतेने्चमकले.् ब लक ययच् ्
सनर गि्आनांद ने् सतच ्ओलिर्ओठ्सवलग्झ ल .् सप्रन्िेि्म यच्ा् सतययच् पुढे् गुडघे्टेकून्र सहली्आसण्
सतययच् ्कपड्य ययच् ्चुण्यच् त् सतने्आपल ् चेहर ्लपसवल .्आपल्यच् ्नणांदेययच् ्चमकद र्आनांदी्डोळ्यच् ांत्
प ह त्सलझ्म्हण ली, ‘सतथांच...सतथांच्तुल ्ज णवलां ्क ? मल ्इतकां ्सवसचत्र्व टतां्आहे.्हे्बघ्म यच्ा, 
त्यच् ययच् वर्मी्सजव प ड्पे्रम्करण र्आहे.’्म यच्ाल ्रडू्आवरत्नव्हते. 
 

‘अिां्क यच््करतेि्म यच्ा? झ लां ्तरी्क यच्?’ 
 

‘क ही् न ही...मल ् दुःख् झ लांयच्् एवढांच...आन्दे्रची् आठवण् येच्ऊन् दुःख् झ लां?’ सतययच् ्
चुण्यच् वरील्आपले्अश्रू्झटकीत्म यच्ा्म्हण ली.्त्यच् ्िक ळी्सकतीतरी्वळे ्आपल्यच् ्वसहनीययच् ्मन ची्
तयच् री्करण्यच् च ्म यच्ा्प्रयच्त्न्करी्आसण्सतल ्रडू्कोिळे.्सलझ्तशी्फ रशी्चोखांदळ्चौकि्नव्हती.्
तरीही् म यच्ाययच् ्अश्रूांचे्क रण्न्उमगल्यच् ने्अस्वस्थ्झ ली.्क ही् न् बोलत ्क हीतरी्शोधल्यच् गत्ती्
मुक ट्र सहली.्आसण्एक एकी्सतल ्रडू्कोिळले. 
 

‘आन्दे्रची्क ही्ब तमी्आली्क ?’ 
 

‘न ही.्इतक्यच् ्लवकर्क ही्ब तमी् येच्णां्अशक्यच््आहे.्पप ् त्यच् मुळांच्बेचैन्झ ले्आहेत.्म झ ्
जीव्ब वरून्गेल ्आहे.’ 
 

‘तुम्ह ल ्क ही्ब तमी्कळली्न ही्तर?’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘क हीच् कळलां ् न ही.’ आपल्यच् ् चमकद र् डोळ्यच् ांनी् सतययच् कडे् रोखून् प हत् म यच्ा् म्हण ली.्
लवकरच्सलझ्प्रिूत्होण र्होती्तोपयंच्त्ती्भयच् नक्ब तमी्सतल ्ि ांग यच्चीन ही्अिे्सतने्ठरसवले्होते्
आसण् आपल्यच् ् वसडल ांन ही् तिे् करण्यच् ि् प्रवृत्त् केले् होते.् सप्रन्िेि् म यच्ा् आसण् सतचे् वडील्
आप पल्यच् परीने्आपले्दुःख्दडवीत्आसण्िोशीत्होते.्थोरल्यच् ्सप्रन्िने्आश ्िोडून्सदली्होती, सप्रन्ि्
आन्दे्र्लढ ईत्ठ र्झ ल ्यच् बद्दल् त्यच् ययच् ्मन त्आत ्िांशयच््नव्हत .् त्यच् ने्आन्दे्रच ्शोध्करण्यच् ि ठी्
एक ् क रकुन ल ् ऑक्स्रयच् त् प ठवले् होते.् तरीही् त्यच् ने् आपल्यच् ् मुल चे् स्म रक्
उभ रण्यच् ि ठीमॉस्कोतील् क र सगर ांकडे् क म् िोपवले् होते.् तो् िवांन ् आपल ् मुलग ् युच्द्ध त् क मी्
आल्यच् चे्ि ांगत्होत .्जुन्यच् ्जीवनक्रम त्बदल्न्करण्यच् च ्त्यच् ने्प्रयच्त्न्केल ्तरीही्तो्खचत्च लल ्
होत .्त्यच् चे्सफरणे्कमी्झ ले.्भकू, झोप्कमी्झ ली.्सदविेंसदवि्तो्अशक्त्होऊ्ल गल .्म यच्ाने्म त्र्
आश ्िोडली्नव्हती.्ती्आपल्यच् ्भ व ि ठी्प्र थवन ्करीत्होती.्तो्कोणत्यच् ही्िणी्घरी् येच्ईल्अशी्
आश ्ती्ब ळगून्होती. 
 

एक ् िक ळी् सलझने् तक्र र् केली.् ‘म यच्ा, आजययच् ् न्यच् ह रीने् म झी् प्रकृती् सबघडली् आहेिे्
सदित्आहे.’ 
 

‘क यच्, झ लां ् तरी् क यच्? तू् अशी् क ् सदिते् आहेि? तू् सकती् प ांढरी-फटक् पडली् आहेि.’ 
आियच्वचसकत्झ लेली्म यच्ा्म्हण ली. 
 

सतथे्अिलेल्यच् ्एक ्द िीने्सवच रले, ‘ब ईि हेब, आपण्म यच्ा्बॉग्डनॉवन ल ्बोल वनू्घ्यच् यच्चां्
क यच्?’ म यच्ा् बॉग्डनॉवन ् सजल्ह्य ययच् ् मुख्यच्् सठक णी् र हण री् िुईण् होती.् गेले् पांधर ् सदवि्
ब्लीकसहल्िल ्सतच ्मुक्क म्होत . 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्ल गलीच्रुक र्सदल .्‘कद सचत्तेच्क रण्अिण र.्मीच्ज ऊन्सतल ्घेऊन्
येच्ते.’ सलझचे्चुांबन्घेत्ती्म्हण ली, ‘ल डके, धीर्िोडू्नकोि.’ 
 

‘नको, नको’ आधीच् सफकट् झ लेली् सतची् मुद्र ् सनसितपणे् येच्ण ऱ्यच् ् श रीसरक् वदेन ांययच् ्
कल्पनेमुळे्लह न्मुल ि रखी्भयच्भीत्झ ली. 
 

‘म यच्ा, ह ्अपचन च ्त्र ि्आहे.्होयच््न ? होयच््म्हण्न .’ लह न्मुल प्रम णे्दुःख ने्अक ांडत ांडव्
करीत्आपले्ह त्वळवीत्सलझ्रडू्ल गली. 
 

‘अरे्देव !’ सतल ्म गून्शब्द्ऐकू्आले.्सतल ्भेटण्यच् ि ठी्िुईण्केव्ह च्सनघ ली्होती.्आपले्
गुबगुबीत्गोरे्ह त्ती्चोळीत्होती.्सतची्मुद्र ्श ांत्सन्अथवपूणव्होती. 
 

िुइणीकडे्सवस्फ रलेल्यच् , भेदरलेल्यच् ्डोळ्यच् ांनी्प हत्सप्रन्िेि्म यच्ा्म्हण ली, ‘म यच्ा्बॉग्डनॉवन , 
मल ्व टतां्वेण ांन ्प्र रांभ्झ ल ्अिेल.’ 
 

आपली्च ल्मांद्न्करत ्म यच्ा्बॉग्ड नॉवन ् म्हण ली, ‘परमेर्श्री्कृप .् तुम्ह ्तरुण्पोरींन ् ते्
िमजून्घ्यच् यच्ची्गरज्न ही्बरां.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘अजून्मॉस्कोहून्डॉक्टर्किे्आले्न हीत?’ सप्रन्िेि्म यच्ाने् सवच रले.् सलझ्आसणसप्रन्ि्आन्दे्र्
यच् ांययच् ्इयछेल ्म न्देऊन्त्यच् ांनी्मॉस्कोययच् ्डॉक्टर ांन ्बोल वणे्प ठवले्होते.्ते्केव्ह ही्येच्ण्यच् च ्िांभव्
होत . 
 

‘ते्न ही्आले्तरी, सप्रन्िेि, क ळजी्करू्नको.्डॉक्टर्निले्तरी्आम्ही्आमचां्क म्व्यच्वक्स्थत्
प र्प डू.’ म यच्ा्बॉग्ड नॉवन ्म्हण ली. 
 

प चएक् समसनट ांनी् कुणी्क हीतरी्जड् वस्तू् नेत्अिल्यच् च ्आव ज् सप्रन्िेि् म यच्ाल ्आपल्यच् ्
खोलीतून् ऐकू् आल .् सतने् डोक वनू् प सहले.् नोकरम णिे् कश ि ठी् कोण् ज णे् सप्रन्ि् आन्दे्रययच् ्
अभ्यच् सिकेतील्क तडी्कव्हर्अिलेल ्िोफ ्हलवीत्होते.्िवव्नोकर्श ांतगांभीर्होते. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्घर त्होण रे्आव ज्ऐकत्श ांतपणे्खोलीत्बिली्होती.्म त्र्मधून्मधून्कोणी्
दरव ज्यच् जवळून्ज ऊ्ल गले्की्ती्द र्उघडून्कॉसरडॉरमध्येच््क यच््च लले्आहे्ते्प हू्ल गे.्सकतीतरी्
सस्त्रयच् ्हलक्यच् ्प वल ांनी् सतथून्गेल्यच् .् सप्रन्िेि्म यच्ाकडे्प हून्सतल ्ट ळून्त्यच् ्पुढे् गेल्यच् .्त्यच् ांन ्प्रश्न्
सवच रण्यच् चे्धैयच्व्सतल ्झ ले्न ही.्द र्ल वनू्घेऊन्ती्खोलीत्स्वस्थपणे्आर मखुचीत्बिली.्मग्सतने्
प्र थवन िांगीत चे्पुस्तक्च ळले; मग् पूज स्थ न िमोर् गुडघे् टेकून्र सहली.्प्र थवनेमुळे्आपल्यच् ल ्श ांती्
समळत्न ही्ह्य ची्ज णीव्होत च्ती्सनर श्झ ली, आसण्दचकली. 
 

एक एकी् कुणीतरी् हलकेच् दरव ज ् उघडल .् सतने् प सहले् तो् द र त् वृद्ध् िुईण् प्रस्कोव्हयच् ्
ि क्व्हश्न ्उभी्होती.्सतययच् ्डोक्यच् ल ्िफेत्रुम ल्गुांड ळलेल ्होत .्थोरल्यच् ्सप्रन्िची्मन ई्अिल्यच् ने्
ती्कधीच्खोलीत्येच्त्निे.्ती्आत ही्तशीच्द र त्घुटमळत्र सहली. 
 

ती्वृद्ध्निव्उि ि ्ट कीत्म्हण ली, ‘म शने्क , तुझ्यच् जवळ्थोड ्वळे्बि यच्ल ्मी्आले्आहे.्
सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्लग्न तील्मेणबत्त्यच् ्त्यच् ययच् ्िांत ांिमोर्ल व यच्ल ्मी्आणल्यच् ्आहेत.’ 
 

‘बेट , परमेर्श्र्दयच् ळू्आहे.’ निवने् िुवणव-मांसडत् मेणबत्त्यच् ् पूज स्थ न िमोर्ल वल्यच् ्आसण्ती्
मोजे् न्क ढत च् द र शी् बिली.् सप्रन्िेि् म यच्ा् पुस्तक् व चीत् बिली.् जेव्ह ् प वले् न ही् तर् कुण चे्
बोलणे्ऐकू्येच्ई्तेव्ह ्सप्रन्िेि्आसण्निव्एकमेकींकडे्प हत.्एकजण्दचकून्सजज्ञ िेने्प ही.्दुिरीययच् ्
मुदे्रवर्धीर् देण रे्आर्श् िन्उमटे.्खोलीत्बिलेल्यच् ्म यच्ाल ् जे्व टत्होते् त्यच् नेच्घर तील्िवांच ्
कबज ्घेतल ्होत .्ब ळांत्होण ऱ्यच् ्स्त्रीययच् ्वेदन ्सजतक्यच् ्कमी्लोक ांन ्ठ ऊक्अितील्तेवढ्य ्सतययच् ्
वदेन ्कमी्होत त्ह्य ्िमजुतीमुळे्प्रत्येच्कजण्आपण ि्क ही्ठ ऊक्करून्न्घेण्यच् ची्सशकस्त्करीत्
होत .् सप्रन्िययच् ् घर त् सनत्यच् प्रम णे् गांभीर् श ांतत ् पिरली् होती् आसण् प्रत्येच्कजण् सशष्ट च र ांचे् प लन्
करीत्होत .्तरीही्िवांन ्क ळजी्व टत्अिल्यच् चे्सदित्होते, प्रत्येच्क चे्अांतःकरण्हळुव र्बनले्होते्
आसण्मह न, अन कलनीयच््रहस्यच््आक र ि्येच्त्अिल्यच् ची्ज णीव्प्रत्येच्क ि्होत्होती.्मोठ्य ्द लन त्
बिलेल्यच् ् द िींच ् हिण्यच् च ् जर ही्आव ज् ऐकू् येच्तनव्हत .् स्व गत् द लन तील् िगळी् म णिे् श ांत्
र हून्ध्यच् न्देऊन्बिली्होती.्नोकर ांययच् ्सनव िस्थ न तील्मेणबत्त्यच् ्आसण्मश ली्पेटत्होत्यच् .्कुणी्
झोपी्गेलेले्होते.्थोरल ्सप्रन्ि्आपल्यच् ्अभ्यच् सिकेत्हलक्यच् ्प वल ांनी्येच्रझ र ्घ लत्होत .्मधून्मधून्
सतहॉनल ्म यच्ा्बॉग्डनॉवन कडे्ब तमी्सवच रण्यच् ि ठी्प ठवीत्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मी्ब तमीि ठी्प ठसवलां ्एवढांच्ि ांग, आसण्ती्क यच््म्हणते्ते्ि ांग यच्ल ्येच्.’ 
 

सतहॉनकडे् अथवपूणव् दृष्टी् ट कत् म यच्ा् बॉग्डनॉवन ् म्हण ली, ‘थोरल्यच् ् सप्रन्िन ् ि ांगवणे ् िुरू्
झ ल्यच् ्आहेत.’ सतहॉनने्येच्ऊन्ती्व ता्ि ांसगतली. 
 

‘फ र् छ न.’ दरव ज ् झ कीत् थोरल ् सप्रन्ि् म्हण ल .् त्यच् नांतर् सतहॉनल ्खोलीतून्किल ही्
आव ज्ऐकू्आल ्न ही.्क ही्वळे ने्सतहॉन्मेणबत्त्यच् ांकडे्लि्देण्यच् ययच् ्सनसमत्त ने्खोलीत्गेल .्त्यच् ने्
प सहले, थोरल ्सप्रन्ि्पहुडलेल ्होत .्त्यच् ययच् ्अस्वस्थ्चेहऱ्यच् कडे्प हून्सतहॉनने्डोके्हलसवले, क ही्
न्बोलत ्तो्त्यच् ययच् कडे्गेल ्आसण्त्यच् ने्हे्न्ि ांगत च्तो्खोलीययच् ्ब हेर्पडल . 
 

ती् म चव् मसहन्यच् मधील् र त्र् होती.् पुन्ह ् एकद ् चहव ळ ् हल्ल ् करून् आपली् सशकस्त् करून्
दुष्टपण ने् सहमवषाव् करीत् होत ् आसण् व दळे् सनमाण् करीत् होत .् कोणत्यच् ही् िणी् येच्ण ऱ्यच् ् जमवन्
डॉक्टरि ठी् मुख्यच्् रस्त्यच् कडे् घोड्य म गून् घोडे् प ठसवण्यच् त् येच्त् होते.् बफाख लील् धोक्यच् ययच् ्
खळग्यच् ांप िून्इश र ्देण्यच् ि ठी्सतठ्य सतठ्य वर्ह त त्कां दील्घेतलेल्यच् ्घोडेस्व र ांन ्प ठसवण्यच् त्येच्त्
होते. 
 

सप्रन्ि् म यच्ाने् व चन् केव्ह च् थ ांबसवले् होते.् आपल्यच् ् चमकद र् डोळ्यच् ांनी् ती् वृद्ध् निवययच् ्
चेहऱ्यच् वरील् सतल ् पूवीप िून्पसरसचत्अिलेल्यच् ् ब रीकि रीक् िुरकुत्यच् ् रोखून्प हत्होती.्डोकील ्
ब ांधलेल्यच् ्रुम ल तून्ब हेर्आलेल ्प ांढऱ्यच् ्केि ांच ्झुपक ्आसण्हनुवटीख ली्लोंबण री्सपशवीि रखी्
िैल्क तडी्सतययच् ्नजरेतून्िुटत्नव्हती.्वृद्ध्निव्ह त त्मोजे्घेऊन्हलक्यच् ्आव ज त्बोलत्होती.्
सतचे् बोलणे् सतल च् ऐकू् येच्त् नव्हते् आसण् त्यच् च ् अथव् सतल च् कळत् नव्हत .् पूवी् सकत्येच्क् वळे ्
ि ांसगतलेली्गोष्टच्ती्ि ांगत्होती.् सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्जन्म ययच् ्वळेी् सतययच् ्आईची्अवस्थ ्कशी्झ ली्
होती् आसण् त्यच् ् वळेी् सतययच् ि ठी् िुईणीऐवजी् एक ् शतेकऱ्यच् ययच् ् ब ईल ् किे् आणण्यच् त् आले् होते्
त्यच् बद्दल्ती्बोलत्होती. 
 

‘परमेर्श्र्दयच् ळू्आहे.्डॉक्टर ांची्क ही्गरज्पडत्न ही.’ ती्म्हण ली. 
 

एक एकी् एक ् सखडकीययच् ् चौकटीवर् जोर च ् व र ् व हू् ल गल .् जोर ययच् ् व ऱ्यच् ने् कशीतरी्
ल वलेली् सखडकीची् कडी् सनिटली्आसण् पडद ् फडफडू् ल गल .् थांडग र् सहम ययच् ् िरीने् मेणबत्ती्
सवझली.्सप्रन्िेि्म यच्ा्थांडीने्क कडली.्मोजे्ख ली्ठेवनू्निव्सखडकीकडे्ध वली.्डोके्सखडकीब हेर्
क ढून्ती्सखडकीची्ब हेर्अिलेली्त वद ने्आत्ओढू्ल गली.्सतययच् ्डोक्यच् ययच् ्रुम ल ची्टोके्आसण्
प ांढऱ्यच् ्केि ांययच् ्बट ्थांड्व ऱ्यच् त्उडू्ल गल्यच् . 
 

सखडकी्बांद्न्करत ्ती्म्हण ली, ‘सप्रन्िेि, कुण ची्तरी्ग डी्येच्त न ्सदित्आहे.िोबत्कां दील्
घेतलेले्घोडेस्व र्आहेत.्बहुतेक्डॉक्टर्अि वते.’ 
 

‘परमेर्श्र ची् कृप !् मी्ख ली् ज ऊन् त्यच् ांन ् भेटते.् त्यच् ांन ् रसशयच्न् भ ष ् येच्त् निल्यच् मुळे् मल ्
त्यच् ांची्ग ठ्घेणे्भ ग्आहे.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्अांग वर्श ल्घेतली्आसण्त्यच् ्अनोळखी्म णि ल ्भेट यच्ल ्ती्सनघ ली.छोट्य ्
द लन तून्ज त न ्सतल ्प्रवशेद्व र शी्उभी्अिलेली्ग डी्आसण्कां दील्सदिले.्ती्तशीच्सजन्यच् पयंच्त्
आली.्सहमिेक्च लू्होत .्तरी्सजन्यच् ययच् ्कठड्य ययच् ्ख ांब शी्एक्मेणबत्ती्जळत्होती.्नोकर्सफसलप्
सजन्यच् ययच् ्पसहल्यच् ्चौक तच्आणखी्एक्मेणबत्ती्घेऊन्उभ ्होत .्तो्घ बरलेल ्सदित्होत .्त्यच् ययच् ्
ख ली्सजन्यच् ययच् ्वळण वर्मोठ ले्बटू्व जलेले्ऐकू्येच्ऊ्ल गले.्‘परमेर्श्र ची्कृप .्पप ्कुठां्आहेत?’ 
म यच्ाल ् आव ज् ओळखीच ् व टल .् ‘ते् झोपी् गेले् आहेत’ ख ली् अिलेल्यच् ् देम्यच् न् न मक् व ढप्यच् ने्
सदलेले्उत्तर्ऐकू्आले.्सजन्यच् ययच् ्प यच्ऱ्यच् ांवरून्मोठ ले्बटू्मोठ्य ्जलदीने्जवळ्येच्त्अिल्यच् चे्सतल ्
ऐकू्आले. 
 

‘ह ्आन्दे्र्तर्न ही्न ? पण्छे!्तो्कुठल ्यच् यच्ल !’ कधीक ळी्चमत्क र्घडल ्तरच्तो्येच्ईल.’ 
सप्रन्िेि्म यच्ा् मन शी् म्हण ली.् त्यच् च्िणी् सजथे् मेणबत्ती् घेऊन्नोकर्उभ् र सहल ् होत ् त्यच् ् सठक णी्
सतल ् सप्रन्ि्आन्दे्रची् मूती् सदिू् ल गली.् त्यच् च ् चेहर ् सतल ् स्पष्टपणे् सदिल .् त्यच् ने् लोकरीच ् कोट्
घ तल ्होत .् त्यच् ययच् ्रुां द्कॉलरवर् सहम्गोळ ्झ ले्होते.्तो्आन्दे्र्होत ्यच् त्शांक ्नव्हती.्तो् कृश्
आसण्सफक्कट्झ ल ्होत .्त्यच् ची्चयच्ा्बदलली्होती.्त्यच् ययच् ्मुदे्रवर्सवसचत्र्हळुव रपण ्आसण्अस्वस्थत ्
सदित्होती.्सजन ्चढून्आल्यच् वर्त्यच् ने्आपल्यच् ्बसहणील ्जवळ्घेतले. 
 

‘म झां् पत्र् तुम्ह ल ् समळ लां ् न ही् तर!’ उत्तर ची् त्यच् ने् व ट् प सहली् न ही.् सप्रन्िेिल ् बोलणे्
अशक्यच््झ ल्यच् ने् त्यच् ल ्उत्तर् समळ लेही्निते.्म गे्वळून्त्यच् ने्डॉक्टर ांन ्बरोबर् घेतले.्ध वत् सजन ्
चढून् वर् आल , बसहणील ् पुन्ह ् जवळ् घेत् म्हण ल , ‘म श , नशीब् सकती् सवसचत्र् आहे!’ आपल ्
लोकरीच ्कोट्आसण्बटू्सभरक वनू्तो्सलझययच् ्खोलीकडे्सनघ ल . 
 

सलझययच् ्श रीसरक्वदेन ्िणभर्थ ांबल्यच् ्होत्यच् .्सतययच् ्डोकील ्प ांढरी्टोपी्होती.्उशीवर्डोके्
ठेवनू् ती् पहुडली्होती.् सतययच् ् िुजलेल्यच् ्ग ल ांवर्घ म्गोळ ् होत्होत .् त्यच् वर्क ळ्यच् भोर् केि ांययच् ्
बट ही्पडल्यच् ्होत्यच् .् सतचे् गुल बी्मोहक्मुख्उघडे्होते.् सतच ्ओलिर्ओठ्सवलग्झ ल ्होत .्ती्
अत्यच् नांद ने् क्स्मत्करीत्होती.् सप्रन्ि्आन्दे्र्खोलीत् सशरल ्आसण् सतययच् ्कॉटययच् ्प यच् गती्उभ ्र हून्
सतययच् कडे्प हत्र सहल .्लह न्मुल ि रख्यच् ्भयच्भीत्झ लेल्यच् ्सतययच् ्चमकण ऱ्यच् ्डोळ्यच् ांत्एकच्एक्
भ व्भरून्र सहल ्होत .्सतची्मुद्र ्जणू्म्हणत्होती,‘तुम्ह ्िगळ्यच् ांवर्म झ ्जीव्आहे.्मी्कुण चां्व ईट्
केलां ् न ही.् तरीही् म झ्यच् ् नसशबी्ह्य ् वेदन ् क ? मल ् यच् तून् मुक्त्कर .’ सतल ्आपल ् नवर ् िमोर्
सदिल ्पण्त्यच् ययच् ्अक्स्तत्व च ्अथव्सतल ्उमगल ्न ही.्सप्रन्ि्आन्दे्रने्जवळज ऊन्सतययच् ्भ लप्रदेश चे्
चुांबन् घेतले.् ‘ल डके, परमेर्श्र् दयच् ळू्आहे.’ ती् त्यच् ययच् कडे् कुतूहल ने्आसण् ब लिुलभ् रोष ने् प हू्
ल गली. 
 

‘तुम्ही्मदत्कर ल्अशी्आश ्होती, पण्तुम्ही्क हीच्केलां ्न ही.’ जणू्सतचे्डोळे्म्हणत्होते.्
त्यच् ययच् ् येच्ण्यच् ने् सतल ् आियच्व् व टले् न ही.् चकबहुन ् तो् आल ् हेच् सतल ् मुळी् कळले् न ही.् सतययच् ्
यच् तन ांशी्आसण्यच् तन ांतून्मुक्त्होण्यच् शी्त्यच् ययच् ्आगमन च ्जणू्क ही्िांबांध्नव्हत .्पुन्ह ्सतल ्कळ ्
येच्ऊ्ल गल्यच् ्तशी्म यच्ा्बॉग्डनॉवन ने्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्खोलीययच् ्ब हेर्ज यच्ल ्िुचसवले. 
 

डॉक्टर् खोलीत् सशरले.् सप्रन्ि् आन्दे्र् खोलीययच् ् ब हेर् आल ् आसण् सप्रन्िेि् म यच्ाशी् हलक्यच् ्
आव ज त्बोलू्ल गल .्मधूनमधून्त्यच् ांचे्बोलणे्थ ांबत्होते्आसण्ते्खोलीकडे्लि्देत्होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्ि ांसगतले्तेव्ह ्सप्रन्ि्आन्दे्र्आपल्यच् ्पत्नीकडे्गेल ्आसण्मग्लगतययच् ्खोलीत्
प्रतीि ्करीत्बिल .्झोपण्यच् ययच् ्खोलीतून्एक्भेदरलेली्स्त्री्ब हेर्आली.्आन्दे्रकडे्सतने्जर ही्लि्
सदले्न ही.्ह त ने्चेहर ्झ कून्तो्क ही्क ळ्बिल .्शजे रययच् ्खोलीतून्केसवलव णे, अिह यच््कण्हणे्
ऐकू्येच्त्होते.्सप्रन्ि्आन्दे्र्उठल ्आसण्दरव ज कडे्गेल .्आतून्कोणी्दरव ज ्लोटून्धरल ्नित ्तर्
सप्रन्ि्आन्दे्रने्तो्उघडल ्अित . 
 

आतून्कोणीतरी्भेदरलेल्यच् ्आव ज त्म्हणत्होते, ‘आत्यच् यच्चां्न ही.’ आन्दे्र्लगतययच् ्खोलीत्
अस्वस्थपणे्येच्रझ र ्घ लू्ल गल .्आक्रोश्थ ांबल ्आसण्थोड ि ्क ळ्गेल .्मग्एक एकी्भीसतद यच्क्
चकक ळी् ऐकू् आली.् ‘सकती् ही् सवसचत्र् चकक ळी.् अश ् तऱ्हेने् ती् चकक ळू् शकेल् क ?’ सप्रन्ि् आन्दे्र्
दरव ज कडे्ध वल .्चकक ळी्थ ांबली्होती.्आत ्त्यच् ल ्लह न्मुल चे्रडणे्ऐकू्आले. 
 

त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांत्अश्रू्आले, त्यच् ल ्धड्र्श् ि्घेत ् येच्ईन .् सखडकीययच् ्चौकटीवर्दोन्ही्कोपरे्
टेकून् तो् लह न् मुल ि रख ् रडू् ल गल .् दरव ज ् उघडून् डॉक्टर् ब हेर्आले.् त्यच् ांययच् ् अांग त् कोट्
नव्हत .्शटवययच् ्ब ह्य ्दुमडलेल्यच् ्होत्यच् .्त्यच् ांच ्चेहर ्सफकट्झ ल ्होत .्आसण्ख लच ्जबड ्थरथरत्
होत .् सप्रन्ि्आन्दे्रने् त्यच् ांन ् ह क् म रली.् त्यच् ययच् कडे् सनर्नवक र् नजरेने् प हत, त्यच् ययच् शी् एक् शब्द् न्
बोलत ्डॉक्टर्सतथून्सनघून्गेले.्आतून्ध वत्आलेली्एक्स्त्री्क यच््कर व्ेहे्न्कळून्द र तच्थ ांबली.्
आन्दे्र्आपल्यच् ् पत्नीययच् ् खोलीत् गेल .् प च् समसनट ांपूवी् त्यच् ने् सतल ् ज्यच् ् अवस्थेत् प सहले् होते् त्यच् च्
क्स्थतीत्ती्आत ्होती.्पण्सतच ्प्र ण्गेलेल ्होत .्सखळलेली्नजर्आसण्प ांढरे्फटफटीत्पडलेल ्
भ लप्रदेश्िोडल ्तर्क ळ्यच् ्केि ांनी्झ कलेल्यच् ्सतययच् ्सनर गि्ओठ ांवर्पूवीचेच्भ व्होते.्‘म झ ्तुम्ह ्
िवांवर्जीव्आहे.्मी्कुण चां्व ईट्केलां ्न ही.्म झी्अशी्अवस्थ ्तुम्ही्क ्केली?’सतच ्केसवलव ण , 
मोहक, पण् मृत् चेहर ् सवच रीत्होत .्खोलीययच् ्कोपऱ्यच् त्अिलेल्यच् ्बॉग्डनॉवन ययच् ्थरथरत्यच् ्गोऱ्यच् ्
ह त त्आक्रां दन्करण र ्लह नग ्जीव्होत . 
 

त्यच् नांतर् दोन् त ि ांनी् सप्रन्ि् आन्दे्र् हलक्यच् ् प वल ांनी् आपल्यच् ् वसडल ांययच् ् खोलीत् गेल .्
म्ह त ऱ्यच् ल ्िवव्गोष्टी्अगोदरच्कळल्यच् ्होत्यच् .्तो्द र शी्उभ ्होत .्द र्उघडून्आन्दे्र्आत्येच्त च्
आन्दे्रल ्घट्ट्समठीत्घेऊन्तो्लह न्मुल ि रख ्ओक्ि बोक्शी्रडू्ल गल . 
 

तीन् सदवि ांनांतर् सलझचे् दफन् करण्यच् त् आले.् शवेटच ् सनरोप् घेण्यच् ि ठी, सप्रन्ि् आन्दे्र्
थडग्यच् ांययच् प यच्ऱ्यच् शी्गेल .्शवपेसटकेतील्सलझच ्चेहर ्अजून्ति च्होत .्डोळे्म त्र्समटलेले्होते.्ती्
जणू्अजूनही्म्हणत्होती, ‘तुम्ही्म झी्क यच््ही्अवस्थ ्केलीत!’ कुणी्तरी्आपल्यच् ्क ळज च ्लचक ्
तोडतो्आहे्अिे्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्व टले.्त्यच् ल ्व टले, आपण्केलेल ्गुन्ह ्अिम्यच््आहे.्त्यच् ची्कधीही्
भरप ई् करत ् येच्ण र् न ही् आसण् त्यच् चे् कधी् सवस्मरण् होण र् न ही.् त्यच् ल ् रडत ही् येच्ईन .् थोरल्यच् ्
सप्रन्िने् सतययच् ्ह त चे्चुांबन् घेतले.् त्यच् ल ् देखील्ती्जणू् म्हणू्ल गली, ‘तुम्ही्म झी्ही्क यच््अवस्थ ्
केली? कश ि ठी्अिां्केलांत?’ सतययच् ्चेहऱ्यच् कडे्नजर्ज त च्म्ह त र ्र ग ने्तेथून्वळल . 
 

नांतर्प च् सदवि ांत्न मकरण् सवधी्झ ल .् मुल चे् सनकोल यच््अँड्रीच्अिे्न व् ठेवले.कपड्य त्
गुांड ळलेल्यच् ्मुल ल ्निवने्आपल्यच् ्हनुवटीजवळ्छ तीशी्धरले्होते.्मुल ययच् ्िुरकुत्यच् ्पडलेल्यच् ्ल ल्
तळव्यच् ांन ्आसण्ह त ांन ्हांि ययच् ्सपि ांनी्तेल्ल वण्यच् च ्सवधी्धमवगुरूने्प र्प डल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

डोलोहॉव्ह् आसण् बेझुहॉव्ह् यच् ांययच् मध्येच्् झ लेल्यच् ् द्वांद्वयुच्द्ध त् रोस्तॉफच ् व ट ् होत ् ही् ब तमी्
थोरल्यच् ्क उांटययच् ्प्रयच्त्न ने्दडपण्यच् त्आली.्आपल्यच् ल ्ख लच ्हुद्द ्देण्यच् त्येच्ईल्अशी्सनकोल यच्ची्
अटकळ् होती.् तिे् न् घडत ् त्यच् ल ् मॉस्कोच ् ॲडज्युच्टांट् म्हणून् नेमण्यच् त् आले.् पसरण मतः् त्यच् ल ्
आपल्यच् ् कुटुांसबयच् ांबरोबर्खेड्य त्ज त ्आले्न ही.् नवीन्क म मुळे्िबांध्उन्ह ळ्यच् त् त्यच् ल ्मॉस्कोत्
र ह व्ेल गले.्डोलोहॉव्ह्आज र तून्बर ्झ ल ्त्यच् ्क ळ त्त्यच् ची्आसण्रोस्तॉफची्मतै्री्व ढली. 
 

ऑक्टोबरययच् ् िुम र ि् रोस्तॉफ् कुटुांब् मॉस्कोल ् परतले.् सहव ळ ् िुरू् होऊ्ल गल ् त्यच् ् वळेी्
डेसनिॉव्हदेखील् परत् येच्ऊन् रोस्तॉफ् कुटुांब त् र ह यच्ल ् आल .् १८०६् मधील् प्र रांभीच ् सहव ळ ्
रोस्तॉफल ्आसण्त्यच् ययच् ्कुटुांसबयच् ांन ्असतशयच््िुख च ् गेल .् सनकोल यच््रोस्तॉफने्अनेक्तरुण्मुल ांन ्
आपल्यच् ् घरी्आणले.् वीि् वषाची् िुांदर् व्हेर , प्रफुल्ल् फुल ि रखी् मोहक् अशी् िोळ ् वषांची् िोन्यच् , 
लह न्पोरीि रख ्मूखवपण ्करण री्तर्कधी्तरुणीि रखी्मोहक्व टण री्त रुण्यच् ययच् ्िीम रेषेवरील्
नत श ्ह्य ्सतथे्होत्यच् . 
 

रोस्तॉफने्ज्यच् ्तरुण ांन ्घरी्आणले्होते्त्यच् त्महत्त्व च ्तरुण्होत डोलोहॉव्ह.्नत श िोडली्
तर् कुटुांब तील् िवांन च् तो् आवडत् होत .् नत श चे् डोलोहॉव्हवरून् आपल्यच् ् भ व शी् जवळजवळ्
भ ांडणच्झ ले्होते.्डोलोहॉव्ह्दुष्ट्म णूि्अिल्यच् चे्ती्व रांव र्बज वीत्होती.्त्यच् ्द्वांद्वयुच्द्ध त्पीएरची्
क ही्चूक्नव्हती.्डोलोहॉव्हच च्दोष्होत .्डोलोहॉव्हचे्व गणे्दुष्टपण चे्आसण्म नवी्स्वभ व ि्धरून्
न ही्हे्आपले्मत्िोड यच्ल ्ती्तयच् र्नव्हती. 
 

दुर ग्रही्नत श ्ओरडत्होती.् ‘मल ्त्यच् ्द्वांद्वयुच्द्ध बद्दल्क ही्ठ ऊक्न ही.्पण्डोलोहॉव्ह्दुष्ट्
आसण्सनदवयच््आहे्हे्म झां्मत्क यच्म्आहे.्तुझ्यच् ्डेसनिॉव्हबद्दल्बोल यच्चां्तर्तो्मल ्आवडतो.्तो्व ईट्
च लीच ्अिेल, आणखीही्क ही् दुगुवण् त्यच् ययच् त्अितील्तरीही्मल ्तो्आवडतो.् तुल ्किां्पटवून्
द्य यच्चां्मल ्कळत्न ही.्तुझ ्डोलोहॉव्ह्प्रत्येच्क्गोष्ट्यच्ोजन ्आखून्करीत्अितो.्मल ्अिल ्स्वभ व्
आवडत्न ही.्डेसनिॉव्हबद्दल्म्हणशील्तर....’ 
 

‘डेसनिॉव्हची्गोष्टच्नको्क ढू...’ डेसनिॉव्ह्डोलोहॉव्हशी्तुलन ्करण्यच् ययच् ्देखील्ल यच्कीच ्
न ही्अि ्िूर्सनकोल यच्ययच् ्बोलण्यच् त्उमटल .्‘डोलोहॉव्हचां्अांतःकरण्ज णून्घ्यच् यच्ल ्प सहजे.्त्यच् चां्
अांतःकरण्सकती्सवश ल्आहे्ते्प हण्यच् ि ठी्त्यच् ययच् कडे्आईययच् ्डोळ्यच् ांनीच्प ह यच्ल ्हवां.’ 
 

‘मल ्ते्क ही्ि ांगू्नकोि.्त्यच् ययच् ्िहव ि त्मल ्स्वस्थ्व टत्न ही.्तो्िोन्यच् ययच््पे्रम त्पडतो्
आहे्हे्तुल ्कळलां ्क ?’ 
 

नत श ची्भसवष्ट्यच्व णी्खरी्ठरली.्डोलोहॉव्हल ्सस्त्रयच् ांची्फ रशी्पवा्निे.्पण्तो्व रांव र्घरी्
यच् यच्ल ्ल गल .्तो्कश ि ठी्येच्त्आहे्हे्िवांन च्सनसित्कळले, पण्कुणी्बोलून्द खवले्न ही-तो्
िोन्यच् ि ठीच्येच्त्होत .्िोन्यच् ल ्हे्कबूल्करण्यच् चे्ध डि्नव्हते, पण्सतल ही्ते्ठ ऊक्झ ले्होते. 
 

त्यच् चे्िोन्यच् ब बतचे्स्त्रीद सिण्यच््लि त्यच् व्ेइतके्उत्कट्अिे.्तो्अश ्भ व तव्नजरेने्प ही्की्
िोन्यच् ्त्यच् मुळे्ल जून्चूर्होई.्त्यच् ची्ती्नजर्प हून्थोरली्क उांटेि्आसण्नत श ्शरमून्ज त. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

१८०६् मधील्ऑक्टोबरययच् ् िुम र ि् नेपोसलयच्न् बरोबरययच् ् युच्द्ध बद्दल् जो् तो् पूवीपेि ् असधक्
उत्ि ह ने्बोलू्ल गल .्आत ्लढ ईि ठी्दर्हज री्दह ्िैसनक्आसण्र खीव्िैन्यच् ि ठी्नऊ्िैसनक्
लष्ट्कर त् भरती् करण्यच् च ् हुकूम् सनघ ल .् िगळीकडे्आत ् नेपोसलयच्नययच् ् न व च ् उद्ध र् केल ् ज त्
होत .्मॉस्कोमधील्िगळेजण्येच्ऊ्घ तलेल्यच् ्युच्द्ध सवषयच्ी्बोलू्ल गले्होते.्सनकोलुश्क ्आत ्मॉस्कोमधे्
ज स्त्क ळ्र हण र्नव्हत .्डोलोहॉव्हची्रज ्िांपली्की् त्यच् ययच् ्बरोबरच्पुन्ह ्आपल्यच् ् रेसजमेंटमध्येच््
द खल्होण र्होत .् युच्द्ध ययच् ्तयच् रीतील्ही्एकमेव्गोष्ट्रोस्तॉफ्कुटुांसबयच् ांन ् सवशषे् ध्यच् न् देण्यच् जोगी्
व टत्होती.्लवकरच्ज व्ेल गण र्आहे्ह्य ्सवच र ने् सनकोल यच््रोस्तॉफययच् ्आनांदी्जीवन ल ्ग्वीळ्
पडली् नव्हती, उलट्तो् दुप्पट्उत्ि ह ने् िुखोपभोग ांत् मश्गूल् होत .् घर ब हेर् र हूनमेजव न्यच् ्आसण्
न च्िम रांभ्यच् ांत्तो्बर चि ्क ळ्घ लव्ूल गल . 
 

सनकोल यच्् घरी् क्वसचतच् जेवी.् न त ळ नांतर् सतिऱ्यच् ् सदवशी् म त्र् तो् घरी् जेवल .् सनकोल यच््
डेसनिॉव्हबरोबर् रेसजमेंटमधे्द खल्होण्यच् ि्ज ण र्होत .् त्यच् पूवीच ्ह ् पसहल ् सनरोपिम रांभ्ि जर ्
करण्यच् ि ठी् त्यच् ल ् जेवण् देण्यच् त्आले्होते.्डोलोहॉव्ह्आसण् डेसनिॉव्ह्धरून्एकूण्वीि्म णि ांन ्
आमांत्रण्होते. 
 

सनकोल यच्ल ् सजथे् ज यच्चे् होते्आसण् सजथून्आमांत्रण् होते् सतथे् तो् गेल च् न ही.् म त्र् त्यच् ने्
घोड्य ांययच् ्दोन्जोड्य ्दमेपयंच्त्ग डी्सफरवली.्आसण्शवेटी्ऐन्जेवण ययच् ्वेळी्तो्घरी्पोहोचल .्तो्
घर त्सशरल ्तेव्ह ्त्यच् ल ्घर तील्व त वरण्प्रीतीने्भ रलेले्ज णवले.्त्यच् चबरोबर्क ही्सवसशष्ट्म णिे्
परस्पर ांययच् ् िहव ि ने् िांकोचून् असतशयच्् अस्वस्थ् झ लेली्आहेत् अिे् त्यच् ययच् ् लि त्आले.् सवशषेतः्
िोन्यच् , डोलोहॉव्ह, थोरली्क उांटेि्आसण्थोड्य फ र्प्रम ण त्नत श ्ही्मांडळी्अस्वस्थ्झ लेली्सदित्
होती.्िोन्यच् ्आसण्डोलोहॉव्ह्यच् ांमधे् जेवण पूवी्क ही् सबनिले्अिल्यच् चे् सनकोल यच्ने्ओळखले.्अश ्
वळेी्किे्व ग व्े हे् त्यच् ययच् ्हळुव र्अांतःकरण ल ्आपोआप्कळे; त्यच् प्रम णे्तो् त्यच् ांययच् शी्िह नुभतूीने्
आसण्ि वधसगरीने् व गल .् नृत्यच्सशिक्इऑजेल् िुट्टीत्आपल्यच् ् सवद्य र्थयच्ांि ठी्जी् नृत्येच््करण र् होत ्
त्यच् ांतील्एक्नृत्यच््तो्र त्री्करण र्होत . 
 

नत श ् सनकोल यच्ल ् म्हण ली, ‘सनकोलेङ्क , तू् इऑजेलययच् ् नृत्यच् ि्ज ण र्आहेि्क ?अवश्यच््
ज .्त्यच् नां्मुद्द म्तुल ्आसण्व्हॅसिली्सडसमसरचल ्(म्हणजे्डेसनिॉव्हल )्आमांत्रण्सदलां ्आहे.’ 
 

रोस्तॉफ् कुटुांब त् गमतीख तर् नत श ययच् ् िरद र ची् भसूमक ् घेण ऱ्यच् ् डेसनिॉव्हने् म्हटले, 
‘क उांटेिययच् ्हुकम िरशी्मी्व टेल्सतथां्ज ईन.’ 
 

‘पण्मल ्वेळ्अिेल्तेव्ह ्न .मी्अर रॉव्ह्कुटुांसबयच् ांन ्वचन्सदलां ्आहे.्त्यच् ांययच् कडे्प टी्आहे.’ 
 

डेसनिॉव्हने् वळून्डोलोहॉव्हल ् सवच रले, ‘आसण् तुझां्क यच्?’ ल गलीच् त्यच् ल ् व टले, आपण्
अि ्प्रश्न्त्यच् ल ्सवच र यच्ल ्नको्होत . 
 

िोन्यच् कडे्प ह त्डोलोहॉव्ह्घुश्श तच्म्हण ल , ‘कद सचत्मीही्ज ईन.’भोजनिम रांभ ययच् ्वळेी्
त्यच् ने्पीएरकडे्जिे्कप ळ ल ्आठ्य ्चढवनू्प सहले्होते्तिे्तो्सनकोल यच्कडे्प हू्ल गल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘क हीतरी् सबनिलेलां ् आहे.’ सनकोल यच्ल ् व टले.् भोजन् िांपल्यच् नांतर् डोलोहॉव्ह् ल गलीच्
सनघून् गेल ् तेव्ह ् त्यच् ची्ख त्री् पटली.् त्यच् ने् नत श कडे् त्यच् िांबांधी्चौकशी्कर वी् म्हणून्आपल्यच् कडे्
येच्ण्यच् ची्सतल ्खूण्केली. 
 

नत श ्ध वत्त्यच् ययच् कडे्आली्आसण्त्यच् ल ्म्हण ली, ‘मी्तुल च्शोधत्होते.्मी्तुल ्केव्ह च्
ि ांसगतलां ् होतां.् पण् तुझ ् सवर्श् ि्बित्न ही.’ मग्ती् सवजयच्ी् मुदे्रने् म्हण ली, ‘त्यच् नां्िोन्यच् ल ्म गणी्
घ तली्आहे.’ 
 

सनकोल यच्् ति ् आत श ् िोन्यच् च ् फ रि ् सवच र् करीत् नव्हत .् तरीही् ती् ब तमी् ऐकत च्
आपल्यच् ्क ळज च ्लचक ्कोणी् तोडीत्आहे् अिे् त्यच् ल ् व टले.् िांपत्ती् निलेल्यच् ् अन थ्िोन्यच् ल ्
डोलोहॉव्ह् च ांगल ् नवर ् होत .् —क ही् ब बतीत् अप्रसतम् होत .् ज्यच् ् िम ज त् ती् व वरत् होती् त्यच् ्
िम ज ययच् ्दृष्टीने्आसण्क उांटेिययच् ्दृष्टीने्िोन्यच् ने्स्थळ्न क रण्यच् च ्प्रश्नच्उद्भवत्नव्हत .्त्यच् मुळे्
ती् ब तमी् ऐकत च् सनकोल यच्ची् पसहली् प्रसतसक्रयच् ् सचडण्यच् त् झ ली.् त्यच् ल ् म्हण विेे् व टले, ‘फ र्
च ांगली्गोष्ट्आहे.् त्यच् ि ठी् सतने्लह नपणची्वचनां् सविरून् त्यच् ल ्होक र्द्य यच्ल ्हव .’ अिे् म्हणून्
त्यच् ने्फ रिे्क ही्ि धले्निते.्क रण्नत श ्म्हण ली, ‘तुल ्कल्पन ही्यच् यच्ची्न ही.्िोन्यच् नां्त्यच् ल ्
पुरत ्नक र्सदल ्आहे.्पुरत ्नक र्सदल ्आहे.’मग्जर ्थ ांबनू्नत श ्म्हण ली, ‘ती्म्हणते्की्सतचां्
दुिऱ्यच् ्कुण वर्पे्रम्आहे.’ 
 

‘म झी्िोन्यच् ्त्यच् खेरीज्दुिरां्क ही्करू्शकण र्न ही.’ सनकोल यच्ल ्व टले. 
 

‘आईनां् सतल ्अिां्करू्नकोि्म्हणून् सकती्वळे ् सवनसवलां , पण्सतनां्ऐकलां ्न ही.्मल ्म हीत्
आहे.्एकद ्ती्न ही्म्हण ली्तर्तिांच्करील.्बदलण र्न ही.’ नत श ्म्हण ली. 
 

‘आईनां्सतल ्नक र्देऊ्नकोि्म्हणून्ि ांसगतलां?’ सनकोल यच्ययच् ्िुर त्रोष्होत . 
 

‘होयच्.् सनकोलेङ्क , र ग वण र् निशील् तर् ि ांगते.् तू् सतययच् शी् लग्न् करण र् न हीि् हे् मल ्
ठ ऊक्आहे.्क ्कोण्ज णे्तूसतययच् शी्सनसित्लग्न्करण र्न हीि्अिां्मल ्व टतां.’ 
 

‘तुल ्अिां्व टण्यच् चां्क रण्क यच्? मल ्सतययच् शी्बोल यच्चां्आहे.’ तो्क्स्मत्करीत्म्हण ल . 
 

‘मी्सतल ्तुझ्यच् कडे्प ठवनू्देते.’ आपल्यच् ्भ व चे्चुांबन्घेऊन्नत श ्ध वत्सनघ ली. 
 

भेदरलेली, दुःख ने्खचलेली्आसण्अपर धी्व टण री्िोन्यच् ्लवकरच्आत्आली.्सनकोल यच्ने्
जवळ् ज ऊन् सतययच् ् ह त चे् चुांबन् घेतले.् तो् आघ डीहून् परत् आल्यच् प िून् आज् प्रथमच् ती् दोघे्
एक न्त त्बोलत्होती्आसण्तेही्आपल्यच् ्प्रीतीबद्दल्बोलत्होती. 
 

सनकोल यच्ययच् ्स्वर तल ्सभते्रपण ्हळूहळू्न हीि ्झ ल .्तो्असधक सधक्धीटपणे्बोलू्ल गल .्
‘िोफी, डोलोहॉव्हि रख्यच् ्तडफद र्तरुण ल ्तू्नक र्क ्देत्आहेि? ते्स्थळ्िवव्दृष्टींनी्फ यच्देशीर्
आहे.्तो्फ र्च ांगल ्उमद ्तरुण्आहे...्म झ ्दोस्तही्आहे्तो...’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

िोन्यच् ने् त्यच् ल ् पुढे् बोलू् सदले् न ही...‘सनकोल यच्, मल ् तिलां ् क ही् ि ांगू् नकोि.’ सतययच् ्
डोळ्यच् ांत्भीती्होती, सवनवणी्होती. 
 

‘न ही, मल ्ि ांगणां्भ ग्आहे.्म झ्यच् ्दृष्टीनां्आत्मस्तुती्अिेल.्तरीही्मी्बोललो्तरअसधक्बरां्
होईल.्म झ्यच् ि ठी्जर्तू्त्यच् ल ्न क रीत्अिलीि्तर्मल ्िांपूणव्ित्यच््ि ांगणां्भ ग्आहे.्कुण वर्न ही्
एवढां् पे्रम् मी् तुझ्यच् वर् करतो...ऐकून् तर् घे, तुझ्यच् इतकी् आस्थ , सवर्श् ि् आसण् पे्रम् मल ् दुिऱ्यच् ्
कुण बद्दल्व टलां ्न ही, तरीही्मी्हज र्वळे ्पे्रम त्पडलो्आहे, आसण्पुन्ह ्पडेनही.्सशव यच््मी्तरुण्
आहे.्मी्पे्रम त्पडू्नयेच््अिां्आईल ्व टतां.्खरां्ि ांगू? तुल ्मी्वचन्देऊ्शकत्न ही.्मी्तुल ्सवनांती्
करतो, तू्डोलोहॉव्हययच् ्म गणीच ्सवच र्कर!’ प्रयच् ि ने्तो्म्हण ल . 
 

‘तू्मल ्त्यच् बद्दल्क ही्ि ांगू्नको.्मी्तुझ्यच् वर्पे्रम्करीत्र हीन.्मल ्आणखी्क ही्नको.’ 
 

‘मी्तुझ्यच् ्पे्रम ल ्यच्ोग्यच््न ही.्मी्तुल ्फिवीन्अशी्भीती्मल ्व टते,’ अिे्म्हणून्सनकोल यच्ने्
सफरून्एकद ्सतययच् ्ह त चे्चुांबन्घेतले. 
 

नृत्यच्िम रांभ्होऊन्दोन्सदवि्लोटले्तरी्रोस्तॉफल ्डोलोहॉव्ह्कोठे्आढळल ्न ही.्सतिऱ्यच् ्
सदवशी्त्यच् ल ्त्यच् ययच् कडून्एक्सचठ्ठी्समळ ली. 
 

‘तुमययच् ्घरी्पुनः् येच्ण्यच् च ्म झ ् सवच र्निल्यच् ने् (तुल ् त्यच् ची्क रणे्ठ ऊकच्आहेत)्आसण्
मल ् पुन्ह ् रेसजमेंटमध्येच्् द खल् व्ह यच्चे् अिल्यच् ने् मी् म झ्यच् ् समत्र ांन ् सनरोप् देण्यच् ि ठी् मेजव नीच ्
क यच्वक्रम्आखल ्आहे्तरी्तू्‘इांक्ग्लश्हॉटेल’मध्येच््येच्.’ 
 

रोस्तॉफ्आपल्यच् ् कुटुांब तील्म णिे्आसण् डेसनिॉव्ह्यच् ांन ् घेऊन्न टक ल ् गेल ् होत .् तेथून्
ठरलेल्यच् ् सदवशी् दह ् व जत ् इांक्ग्लश् हॉटेलमध्येच्् तो् येच्ऊन् पोचल .् त बडतोब् त्यच् ल ् हॉटेलमधील्
िवोत्कृष्ट्खोलीत् नेण्यच् त्आले.् डोलोहॉव्हययच् ् िमोरील् टेबल भोवती् वीि् एक् म णिे् बिली् होती.्
टेबल वर्न णी्आसण्नोट ्पडल्यच् ्होत्यच् .्डोलोहॉव्ह्सहशबे्करीत्होत .्त्यच् ने्िोन्यच् ल ्म गणी्घ तली्
होती्आसण् सतने्नक र् सदल ्होत ् त्यच् ् सदवि नांतर् त्यच् ल ्प्रथमच्आज्सनकोल यच्् भेटत्होत .् त्यच् ल ्
भेट व्ेल गण र्यच् ्सवच र ने्सनकोल यच््अस्वस्थ्झ ल ्होत . 
 

रोस्तॉफ्द र त्येच्त च्त्यच् ययच् कडे्डोलोहॉव्हने्सनर्नवक र्नजरेने्प सहले.्जणू्तो्सकती्तरी्क ळ्
त्यच् ची्प्रतीि ्करीत्होत . 
 

‘आपण्खूप् सदवि ांनी् भेटतो्आहोत.् तू्िम रांभ ल ्आल ि् म्हणून्मी् तुझे्आभ र्म नतो.्मी्
आत ्पते्त्व टून्ट कतो.्इल्युच्श्क ्सजप्िी्ग यच्क ांच ्वृन्द्घेऊन्येच्ईल.’ 
 

रोस्तॉफ्शरचमध्यच् ्आव ज त्म्हण ल , ‘मी्खरांच्तुल ्भेटण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल ्होत .’ 
 

डोलोहॉव्हने्क ही्उत्तर्सदले्न ही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘तू् पैिे् ल वनू् खेळण र् तर् खेळ.’ डोलोहॉव्ह् म्हण ल .् रोस्तॉफययच् ् मन तील्ओळखल्यच् गत्
डोलोहॉव्ह् रोस्तॉफल ् म्हण ल , ‘म झ्यच् शी् खेळ यच्ल ् तू् घ बरतोि् क यच्?’ दैनांसदनआयुच्ष्ट्यच्क्रम तील्
तोचतोपण च ्कां ट ळ ्आल ्आसण् त्यच् प िून् दूर्ज ण्यच् ि ठी्क हीतरी् सवसचत्र–सनदवयच्् कृती्कर वीशी्
व टली्म्हणजे्डोलोहॉव्हची्जी्वृत्ती्बने्ती्वृत्ती्क्लबययच् ्भोजनिम रांभ त्व ्अन्यच््प्रिांगी्प्रकट्होई.्
आत ही्त्यच् ययच् ्हिण्यच् म गे्हीच्वृत्ती्रोस्तॉफल ्ज णवली. 
 

रोस्तॉफ्बेचैन्झ ल .्त्यच् ने्डोक्यच् ल ्खूप्शीण्सदल .्पण्त्यच् ल ्डोलोहॉव्हल ्उत्तर्द्य यच्ल ्
हजरजब ब्िुचेन . 
 

सपिलेले्पते्त्ख ली्ठेवत्डोलोहॉव्ह्म्हण ल , ‘चल , दोस्त्हो, पैिे्ल व .’ 
 

आपले् पैिे् पुढे् ि रीत् डोलोहॉव्ह् पत्त्यच् ची् प ने् व टू् ल गल .् डोलोहॉव्हने् त्यच् ययच् कडे् नजर्
ट कीत् म्हटले, ‘तू् क ् खेळत् न हीि?’ आसण्क यच््आियच्व!् पते्त् उचलून् थोडे् पैिे् ल वनू् खेळ यच्ल ्
िुरुव त्केल्यच् खेरीज्सनकोल यच्ल ्र हवेन . 
 

‘म झ्यच् जवळ्आत ्पैिे्न हीत.’ सनकोल यच््रोस्तॉफ्म्हण ल . 
 

‘तुझ्यच् वर्मी्सवर्श् ि्ठेवतो.’ 
 

रोस्तॉफने् प च् रूबल् पत्त्यच् वर् ल वले्आसण् तो् हरवनू् बिल .् पुन्ह ् ल वले.् पुन्ह ् गम वले.्
डोलोहॉव्हने्ल गोप ठ्दह ्ड व ांत्त्यच् ल ्िफ ्केले.्क ही्वळे्सपिून्झ ल्यच् वर्तो्म्हण ल , ‘दोस्त्हो, 
कृप ्करून्प्रत्येच्क ने्प न वर्पैिे्ल वनू्ठेव .्न हीतर्सहशबे्करत न ्म झ ्घोट ळ ्उडेल.’ 
 

‘तुल ्आमययच् वर्सवर्श् ि्ठेव यच्ल ्हरकत्न ही.’ एक्सभडू्म्हण ल . 
 

‘तुमययच् वर्म झ ् सवर्श् ि्आहे् पण् सहशोब ब बत्म झ ् म झ्यच् वर् सवर्श् ि्न ही.् मी्चुकेन्अिां्
मल ्व टतां.्म्हणून्कृप ्करून्प न वर्पैिे्ल व .’ तो्रोस्तॉफल ्म्हण ल . 
 

‘तू्क ळजी्करू्नकोि.्आपण्िगळ ्सहशबे्शवेटी्करू’ 
 

त्यच् ांनी्पुन्ह ्खेळणे्च लू्ठेवले.्नोकर्िगळ्यच् ांन ्ि रखी्श ांपेन्पुरवीत्होत . 
 

रोस्तॉफ्िगळ्यच् ्ड व ांत्हरत्गेल .्आत ्तो्एकूण्आठश्ेरूबल्रक्कम्देणे्ल गत्होत .्त्यच् ने्
पत्त्यच् वर् आठश्े रूबल् सलसहले.् नोकर् श ांपेन् ओतत् अित न ् त्यच् ने् आपल ् बेत् बदलल ् आसण्
नेहमीचीरक्कम–वीि्रूबल्सलसहली. 
 

त्यच् ययच् कडे्न् बसघतल्यच् ि रखे्करीत्डोलोहॉव्ह् म्हण ल , ‘ज ऊ् दे् यच् र.् तू्लौकर्िवव् परत्
समळवशील.् तुझी् रक्कम्मी् चजकतो्आहे.्पण्इतर्मल ्हरवत हेत.्कद सचत् तुल ्म झी्भीती्व टत्
अिेल.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

रोस्तॉफने्क हीतरी्िबब्ि ांसगतली.्आठशचेी् रक्कम्ल वली्न ही.्एक्क न्फ टलेले्बद म्
ित्त्यच् चे् प न्जसमनीवरून्उचलून् ते् त्यच् ने्ख ली् ठेवले.् त्यच् ल ् त्यच् ् प न ची् च ांगली्ओळख् र सहली.्
त्यच् ने्ते्बद म्ित्त्यच् चे्प न्ख ली्ठेवले, त्यच् वर्खडूययच् ्तुकड्य ने्आठशचे ्ठळक्आकड ्क ढल .्मग्
त्यच् ल ्देण्यच् त्आलेली्श ांपेन्त्यच् ने्घश ख ली्घ तली.्धडधडत्यच् ्क ळज ने्बद म्ित्त्यच् ची्व ट्प ह त्
तो् डेसनिॉव्हययच् ् ह त तील्जोड कडे् प ह त् र सहल .् त्यच् ् प न वर् रोस्तॉफचे् भसवतव्यच््अवलांबनू् होते.्
आदल्यच् ् रसवव री्क उांटइल्यच् ् अँड्रीचने्आपल्यच् ् मुल ल ् दोन् हज र्रूबल् सदले् होते.् त्यच् ल ्आर्नथक्
अडचणींच ्प ढ ्व चणे्आवडत्निे्तरीही्यच् नांतर्मेपयंच्त्आणखी्क ही्रक्कम्समळण र्निल्यच् चे्त्यच् ने्
मुल ल ्ि ांसगतले्होते्आसण्त्यच् ि ठी्त्यच् ने्त्यच् ल ्असधक्क ळजीपूववक्खचव्कर यच्ल ्सवनवले्होते.्त्यच् ्
दोन्हज र ांतील्आत ्फक्त्ब र श्ेरूबल् सशल्लक्र सहले्होते.् बद मययच् ् त्यच् ्ित्त्यच् वर् केवळ्िोळ श्े
रूबलची्ह नीच्अवलांबनू् नव्हती; तो् सनसित्वचनभांग्करण र्क ्न ही् तेही् त्यच् वरच्अवलांबनू् होते.्
धडधडत्यच् ्क ळज ने्डोलोहॉव्हययच् ्ह त कडे्प ह त्तो्मन शी्म्हणू्ल गल ,‘गड्य , घ ई्कर, ते्प न्
मल ् येच्ऊ् दे.्मग्मी्आपल ् थेट् डेसनिॉव्ह, नत श ्आसण्िोन्यच् ्यच् ांययच् बरोबर् जेव यच्ल ्ज ईन.्पुन्ह ्
म्हणून्मी्पते्त्ह त त्धरण र्न ही् हे् सनसित.’ त्यच् ्िणी्त्यच् चे्घर तले्जीवन, पेल्यच् बरोबरची्मस्करी, 
िोन्यच् बरोबरची्िांभ षणे, नत श बरोबर्ग सयच्लेली्गीते, वसडल ांबरोबर्खेळलेले्पत्त्यच् ांचे्खेळ, पॉवरस्की्
येच्थील्घर तील्आर मशीर्सबछ न -ह्य ्ि ऱ्यच् ्गोष्टी्त्यच् ययच् ्कल्पन चिूांिमोर्इतक्यच् ्ठळकपणे, इतक्यच् ्
उजळपणे्आसण् इतक्यच् ्आकषवकतेने्ि क र्झ ल्यच् ्की् त्यच् ल ् व टू्ल गलेह्य ् गोष्टी्कधी् भतूक ळ त्
होत्यच् , आत ्ह्य ्हरवल्यच् ्आहेत, त्यच् ांप िून्आजपयंच्त्आपण ल ्कधी्िौख्यच््ल भले्नव्हते.्आत ्नव्यच् ्
ज सणवनेे् समळ लेले्आसण्नव्यच् ्झळ ळीने्प सहलेले् हे्ि रे्िौख्यच््न हीिे्करून्आपण ि्अज्ञ त्आसण्
अनोख्यच् ् दुःख ययच् ् ख ईत् सभरक वनू् देण्यच् चे् ि मर्थयच्व् ित्त्यच् ल ् ड व्यच् ् ब जूऐवजी् उजव्यच् ् ब जूल ्
ट कण ऱ्यच् ्मूखव्यच्ोग यच्ोग त्आहे्यच् वर्त्यच् च ्सवर्श् ि्बिेन ि ्झ ल . 
 

पण्तिे्होत ्क म ्नयेच््अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले.्ध स्त वलेल्यच् ्मन ने्तो्डोलोहॉव्हययच् ्ह त ांययच् ्
ह लच ली्प हू्ल गल .्डोलोहॉव्हचे्ह त्रुां द्आसण्त ांबिू्होते.्शटवययच् ्कफ ख ली्केि्सदित्अित.्
कुणीतरी्पेल ्आसण्प ईप्पुढे्केल , तेव्ह ्त्यच् ांि ठी्त्यच् ने्पत्त्यच् ांच ्जोड्ख ली्ठेवल . 
 

‘म झ्यच् शी्खेळ यच्ल ् तुल ्भीती् व टत्न ही्तर?’ पुन्ह ्डोलोहॉव्हने् सवच रले.् एख दी्फमाि्
गोष्ट्ि ांगण्यच् ययच् ्समष ने्पते्त्ख ली्ठेवनू्तो्खुचीत्रेलल ्आसण्िहेतुक्हिू्ल गल . 
 

‘दोस्त् हो, मॉस्कोमधे् म्हटलां ् ज तां—मी् पत्त्यच् ांब बत्फ र् चल खी्करतो.् तेव्ह ् तुम्ह ल ् म झ ्
िल्ल ्आहे—म झ्यच् कडे्च ांगलां ्लि्ठेव .’ 
 

‘प नां्ट क यच्ल ्ल ग.’ रोस्तॉफ्म्हण ल . 
 

‘मॉस्कोमधे् क यच्् व टेल् त्यच् ् अफव ् उठतील.’ डोलोहॉव्ह् म्हण ल ् आसण् त्यच् ने् हित् पते्त्
उचलले. 
 

‘अरे्देव .’ दोन्ही्ह त ांनी्डोके्धरीत्रोस्तॉफ्जवळजवळ्ओरडल .्त्यच् ल ्हव ्अिलेल ्ित्त्यच् ्
अगदी् वर् होत —ते् जोड मध्येच्् अगदी् पसहले् प न् होते.् तो् सजतकी् रक्कम् देऊ्शकल ्अित ् त्यच् हून्
सकतीतरी्असधक्हरल ्होत . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘आपली् शक्ती् प हून् म णि नां् पोह यच्ल ् हवां.’ रोस्तॉफकडे् ओझरती् नजर् ट कतडोलोहॉव्ह्
म्हण ल ्आसण्खेळू्ल गल . 
 

दीड्एक्त ि्झ ल ्आसण्बऱ्यच् चश ्सभडूांचे्आपल्यच् ्खेळ तील्लि्उड ले. 
 

िगळ्यच् ांचे्लि्रोस्तॉफकडे्ल गले्होते.् रोस्तॉफ्आत ्िोळ श्ेरूबल ांवरून्हरत्हरत्पांधर ्
हज र ांपयंच्त् पोचल ् होत .् डोलोहॉव्ह् आत ् गोष्टी् ि ांगत् नव्हत ् अगर् ऐकत् नव्हत .् ती् रोस्तॉफययच् ्
ह त ची् प्रत्येच्क् ह लच ल् न्यच् ह ळीत् होत .् मधूनमधून् त्यच् ययच् ्आसण्आपल्यच् ् रकम ांवर्ओझरती् नजर्
ट कीत् होत .् त्यच् ने् ते्रच ळीि् हज र् रक्कम् होईपयंच्त् खेळण्यच् चे् ठरवले.् त्यच् ने् ते्रच ळीि् आकड ्
ठरवण्यच् चे् ख ि् क रण् होते.त्यच् ययच् ् व् िोन्यच् ययच् ् वयच् ची् बेरीज् ते्रच ळीि् होत् होती.् रोस्तॉफ् दोन्ही्
तळह त ांवर् डोके् ठेवनू् बिल ् होत .् िमोर् मद्य चे् ड ग् पडलेल्यच् ् टेबल वर् सहशबे चे् क गद् आसण्
पत्त्यच् ांच ्पि र ्पडल ्होत .्आत ्एकच्एक्ज णीव्त्यच् च ्जीव्घेऊ्ल गली.्ल लिर्रांग चे, शटवययच् ्
कफख ली् केि ळ् सदिण रे् डोलोहॉव्हचे् रुां द् ह त—ज्यच् ांवर् त्यच् ने् पे्रम् केले् होते् आसण् ज्यच् ांच ् त्यच् ने्
सतरस्क रही्केल ्होत —ते्ह त्त्यच् च ्पुरत ्कबज ्घेत्होते. 
 

‘िह श्े रूबल...एक्क ...फ टलेल ् कोपर ...नव ...आत ् चजकणे् स्वप्न तही् शक्यच्् न ही....घरी्
अितो् तर् सकती् मजेत् र सहलो् अितो.् गुल म वर् आत ् दुपटीि ठी् रक्कम् ल वनू् क ही् उपयच्ोग्
न ही...म झ्यच् शीच्ह ्अि ्क ्व गतो्आहे?’ रोस्तॉफययच् ्मन त्येच्त्होते.्कधी्कधी्तो्प न वर्मोठ ली्
रक्कम्ल व्ूल गे.्डोलोहॉव्ह्त्यच् ल ्तिे्करू्देईन , तोच्सनसित्रक्कम्ठरवी.् सनकोल यच््त्यच् चे् म्हणणे्
सनमूटपणे्ऐके.्पुल वर्अित न ्गोळीब र्झ ल ्तेव्ह ्त्यच् ने्प्र थवन ्केली्होती्तशी्प्र थवन ्तो्मधूनमधून्
करू्ल गे, कधी् टेबल ख ली्पडलेल्यच् , चुरगळलेल्यच् ्प न ांतील्एख दे्प न्आपल्यच् ल ्व चवील्अिे्
िमजून् त्यच् ययच् ् भरवश वर् तो् नशीब् प रखू्ल गे, कधी्आपल्यच् ्कोट वरील् पट्ट्ट्य ययच् ्क्रम ांक वरून्
नशीब्प रखू्ल गे्आसण्त्यच् ्क्रम ांक ययच् ्पत्त्यच् वर्पैिे्ल वी.्मग्तो्खेळण ऱ्यच् ्इतर्सभडूांकडे्मदतीि ठी्
प ही.्आत ्अगदी्सनर्नवक र्झ लेल्यच् ्डोलोहॉव्हकडे्रोखून्प हू्ल गे्आसण्त्यच् ययच् ्मन त्यच् ्वळेी्क यच््
च लले्अिेल्यच् च्अांद ज्घेऊ्ल गे. 
 

शवेटी्ते्रच ळीि्हज र्रुबल ांची्सनणायच्क्रक्कम्पुरीझ ली.्रोस्तॉफ्प न्घेऊन्तयच् र्होत .्ते्
तीन्हज र्रकमेि ठी्चकव ्ती्रक्कम्दुप्पट्करण्यच् ि ठी्ल वण्यच् च ्त्यच् च ्बेत्होत . 
 

डोलोहॉव्हने् पते्त् टेबल वर्आपटले, ते् दूर् ि रले.् मग्आपल्यच् ् स्वयछ, द ांडग्यच् ् ह त त्खडू्
घेऊन्रोस्तॉफ्हरल ्होत ्ती्िवव्रक्कम्त्यच् ने्भरभर्सलसहली्आसण्खडू्मोडून्ट कल . 
 

‘जेवण– जेवण् द्य ् सजप्िींन .् हे् प ह ् सजप्िी् आले.’ आसण् खरोखरच् ब हेरययच् ् ग रठ्य तून्
क ळ्यच् ्वणाचे्स्त्री-पुरुष्आत्सशरले.्िगळे्आटोपल्यच् चे्सनकोल यच्ल ्कळून्चुकले. 
 

‘मल ्पैिे्कधी्समळतील?’ डोलोहॉव्हने्सवच रले. 
 

‘उद्य ,’ अिे्बोलून्रोस्तॉफ्खोलीब हेर्पडल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आव ज वर् यच्ोग्यच्् हुकमत् ठेवनू् ‘उद्य ’ उच्च रणे् कठीण् नव्हते.् म त्र् घरी् एकट्य ने् ज ऊन्
भ वांड ांन ् आसण् आईवसडल ांन ् भेटून् अपर ध् कबूल् करणे् आसण् सवनयच्भांग् करून् पैश वरील् हक्क्
गम वलेल ्अित न ही्त्यच् ांययच् कडे्पैश ची्यच् चन ्करणे्ह ्अनुभव्भयच् नक्होत . 
 

तो्घरी्पोचल ्तेव्ह ्कुणी्झोपी्गेले्नव्हते.्न टक हून्परतल्यच् वर्कुटुांब तील्छोट्य ्मांडळींनी्
जेवण्आटोपले् होते्आसण्ती् क्लॅक्व्हकॉडवभोवती्जम ्झ ली् होती.् सनकोल यच्् सदव णख न्यच् त् सशरल ्
तशी् त्यच् ल ् सहव ळ्यच् मध्येच्् घर् भ रून् ट कण ऱ्यच् ् प्रीतीययच् ्क व्यच् त्म् व त वरण त्आल्यच् ि रखे् व टले.्
डोलोव्हॉव्हने्घ तलेली्म गणी्आसण्इऑजेलच ्नृत्यच्िम रांभ्ह्य ्घटन ांनांतर्ते्व त वरण्िोन्यच् ्आसण्
नत श ् यच् ांन ् असधक सधक् वढूेन् ट कत् होते.् व दळ् होण्यच् पूवी् हव ् अिते् तिे् ते् व त वरण् होते.्
न टक ि ठी्िोन्यच् ्आसण्नत श ्यच् ांनी्जो्सफकट्सनळ ्पोष ख्चढवल ्होत ्तोच्अजून्त्यच् ांययच् ्अांग त्
होत .् आपल्यच् ् िौंदयच्ाची् ज णीव् अिलेल्यच् ् त्यच् ् दोघी् क्स्मत् करीत् खुशीत् क्लॅक्व्हकॉडवभोवती् उभ्यच् ्
होत्यच् .् सदव णख न्यच् त् व्हेर ् सशक्न्शनबरोबर्िोंगट्य ् खेळत्होती.्थोरली्क उांटेि् मुलग ्आसण्नवर ्
केव्ह ् येच्त त्यच् ची्ि रखी्व ट्प ह त्होती.्चमकद र्डोळ्यच् ांच ्आसण् सविकटल्यच् ्केि ांच ् डेसनिॉव्ह्
एक्प यच््म गे् घेऊन्क्लॅक्व्हकॉडवशी्बिल ्होत .्आपल्यच् ्ज ड्बोट ांनी्तो्त र ् छेडीत्होत .् त्यच् ययच् ्
डोळ्यच् ांची् ि रखी् ह लच ल् होत् होती.् स्वतःच् रचलेली‘ज दूग रीण’ ही्कसवत ् तो्आपल्यच् ् घोगऱ्यच् , 
नैिर्नगक्आव ज त्ग त्होत ्आसण्ग त ग त ्सतल ्िांगीत्देण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्होत . 
 

तो्उत्कट्स्वर त्ग त्होत .्आनांद ने्उजळलेल्यच् ्नत श ल ्प हून्त्यच् चे्क ळेभोर्डोळे्चमकत्
होते. 
 

‘ओहो!्सनकोल यच््आल ्की!’ नत श ्त्यच् ययच् कडे्ध वली.्तशी्त्यच् ने्सतल ्सवच रले, ‘पप ्आले्
आहेत्क ?’ 
 

त्यच् ययच् ् प्रश्न चे् उत्तर् न् देत ् नत श ् म्हण ली, ‘तू्आल ि् म्हणून् मल ् सकती् अनांद् झ ल यच्!्
आमच ्वळे्सकती्मजेत्ज तो्आहे.्व्हॅसिली्सडसमसरच्म झ्यच् ि ठी्एक्सदवि्उसशर ्ज ण र्आहे.्तुल ्
ठ ऊक्आहे्न ?’ 
 

‘पप ्अजून्आलेले्न हीत.’ िोन्यच् ्बोलली. 
 

‘सनकोल यच्, तू् इथां् आहेि् क ? इकडे् येच्् न ् ब ळ.’ सदव णख न्यच् तून् क उांटेि् बोलत् होती.्
सनकोल यच्ने्आईजवळ्ज ऊन्सतययच् ्ह त चे्चुांबन्घेतले.्सतययच् ्टेबल शी्बिून्ती्प ने्व टत्अित न ्
तो् सतययच् ्ह त ययच् ्ह लच ली्प हू्ल गल .् सतकडे्नत श ल ्कुणीकिल तरी्आग्रह्करीत्होते.्कुणी्
हित्होते.्कुणी्आनांद ने्ओरडत्होते.्बिल्यच् बिल्यच् ्सनकोल यच््हे्ि रे्ऐकत्होत . 
 

डेसनिॉव्ह् नत श ल ् म्हणत् होत .् ‘ठीक.ठीक.्आत ्ओरडून् उपयच्ोग् न ही.्आत ् व्हेसनिययच् ्
होडीव ल्यच् चे्गीत्ग .्तुझी्प ळी्आहे.्म झी्सवनांती्आहे, ग यच्ल ्ल ग.’ 
 

क उांटेिने्वळून्आपल्यच् ्अबोल्मुल कडे्प सहले्आसण्सवच रले, ‘अि ्गप्प्क ?क यच््झ लां ्रे?’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ् प्रश्न च ् उबग्आल्यच् गत्तो् उत्तरल , ‘क ही् न ही.’ सवच र्करीत् सनकोल यच्् क्लॅक्व्हकॉडव्
अिलेल्यच् ्हॉलमध्येच््पुन्ह ्सशरल . 
 

व्हेसनिययच् ्होडीव ल्यच् ययच् ्गीत तील्प्र रांभीच ्भ ग् डेसनिॉव्हययच् ्ख ि्आवडीच ्होत .्िोन्यच् ्
तोच् भ ग् क्लॅक्व्हकॉडववर् व जवत् होती.् नत श ् ग यच्ल ् िुरुव त् करण्यच् ययच् ् बेत त् होती.् डेसनिॉव्ह्
सतययच् कडे्पे्रमपूणव्नजरेने्प हत्होत . 
 

‘चल्िोन्यच् .’ खोलीययच् ्मध्यच्भ गी्ज त्ती्म्हण ली.्सतययच् ्मन ल ्सतथल्यच् ्िांगीत पेि ्असधक्
च ांगल ् सवरांगुळ ् नव्हत .्आपले्डोळे् उांच् धरीत, नर्नतकेप्रम णे् दोन्ही् ह त् सनजीवपणे्िोडीत, अवघ्यच् ्
शरीर ल ् जोर ने् वळवीत् ती् खोलीययच् ् मध्यच्भ गी् ज ऊन् स्वस्थ् उभी् र सहली.् सतययच् कडे् वळलेल्यच् ्
डेसनिॉव्हययच् ्उत्ि ही्नजरेल ्प्रसति द्देण्यच् ि ठी्ती्जणू्म्हणत्होती, ‘मी्इथां्उभी्आहे.्प हून्घे.’ 
 

डेसनिॉव्हने् सतययच् ्ग यच्न बद्दल्उत्ि ह्द खवल ् म्हणून्अिेल, आत ्नत श ने् त्यच् ् सहव ळ्यच् त्
प्रथमच्गांभीरपणे्ग यच्न ययच् ्अभ्यच् ि ि् िुरुव त् केली्होती.्आत ्ती्लह न् मुल ि रखी्ग त्नव्हती.्
पूवी्सतययच् ्ग यच्न त्मजेशीर्ब सलशपण ्आढळ यच्च .्तो्आत ्सदिेन ि ्झ ल ्होत . 
 

त्यच् ्कुम सरकेच ्आव ज्असतशयच््शुद्ध्सनतळ्होत .्आपल्यच् ्आव ज ययच् ्ि मर्थयच्ाची्सतल ्ज णीव्
नव्हती.्मखमलीि रख ्मृदुमृदुल्आव ज्अगदी्िहजपणे्ब हेर्येच्त्होत . 
 

नत श चे् गीत् िांपले् तेव्ह ् पुन्ह ् एकद ् रोस्तॉफल ् व स्तव ची् प्रखर् ज णीव् झ ली.् क ही् न्
बोलत ् तो् ब हेर् पडल ्आसण् सजन ् उतरून्आपल्यच् ् खोलीत् सशरल .् पांधर -एक् समसनट ांनांतर् त्यच् चे्
वडील्आत्आले.्ते्खुषीत्सदित्होते.्ते्आत्आलेले्सनकोल यच्ल ्ऐकू्आले.्रुब बद र्आसण्आनांदी्
ह स्यच््करीत्इल्यच् ्आन्दे्रसवचने्आपल्यच् ्मुल ल ्सवच रले, ‘तुझ ्वळे्मजेत्गेल ्न ?’ सनकोल यच्ने्होक र्
देण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल .्पण्ते्जमले्न ही.्तो्हुांदके्देण्यच् ययच् ्बेत त्होत .्क उांट्प इप्पेटसवण्यच् त्मग्न्
अिल्यच् ने्त्यच् ल ्आपल्यच् ्मुल ची्अवस्थ ्कळली्न ही. 
 

सनकोल यच्ने्शहर त्ज यच्ल ्ग डी्म ग वी्तश ्िहजतेने्(त्यच् ्िहजतेमुळे्आपण्दुष्टआहोत्अिे्
त्यच् ल ्व टू्ल गले.)्वसडल ांन ्म्हटले, ‘पप , तुमययच् कडे्म झां्एक्क म्होतां.्मी्सविरूनच्ज ण र्होतो्
बघ .्मल ्थोडे्पैिे्हव्ेआहेत.’ 
 

आज्त्यच् चे्वडील्सवशषे्खुषीत्होते.् ते् म्हण ले, ‘खरोखरच्म गतो्आहेि्की्क यच्?मी् तुल ्
पैिे्उरण र्निल्यच् चां्ि ांसगतलां ्होतां.्तुल ्मोठी्रक्कम्हवी्आहे्क ?’ 
 

‘फ र्मोठी्रक्कम्हवी’ सनकोल यच्ने्शरमून्मूखव्व्बेसफकीर्ह स्यच््करीत्उत्तर्सदले.्(ह्य बद्दल्
पुढे्सकतीतरी्क ळ्त्यच् ने्स्वतःल ्िम ्केली्न ही.)‘मी्जुग र मध्येच््मोठी्रक्कम्हरलो्आहे.्मोठी्म्हणजे्
फ रच्मोठी.ते्रच ळीि्हज र्रूबल.’ 
 

‘एवढी् रक्कम् कोण ल ् देण र् आहेि? तू् थट्ट ् करीत् अिशील.’ क उांट् र ग ने् ल ल् होत्
ओरडल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

सनकोल यच्् म्हण ल , ‘उद्य ् पैिे् देण्यच् चां् मी् वचन् सदलां ् आहे.’ हत श् होऊन् ह त् उडवीत्
अिह य्यच्पणे्क उांट्िोफ्यच् वर्कोिळल . 
 

‘दुिर ् उप यच्् न ही.् प्रत्येच्क ययच् ् ब बतीत् अिांच् घडत् अितां.’ क उांटच ् मुलग ् अगदी् िहज्
बोलल .् मन तल्यच् ् मन त् आपल्यच् ् अधमतेची् त्यच् ल ् तीव्र् ज णीव् होत् होती.् त्यच् ् गुन्ह्य चे् प्र यच्सित्त्
घ्यच् यच्ल ्िगळे्आयुच्ष्ट्यच््पुरे्पडण र्न ही्अिे्त्यच् ल ्व टत्होते.्आपल्यच् ्वसडल ांययच् ्ह त चे्चुांबन्घ्यच् वे्
आसण्त्यच् ांययच् ्िमोर्गुडघे्टेकून्त्यच् ांची्िम ्म ग वी्अिे्त्यच् ल ्व टले, पण्प्रत्यच्ि त्म त्र्तो्बेसफसकरीने्
आसण्उद्धटपण ने्वसडल ांन ्ि ांगत्होत ,‘प्रत्येच्क ययच् ्ब बतीत्अिांच्घडत्अितां.’ 
 

आपल्यच् ् मुल ययच् ् तोंडून् ते् शब्द् ऐकत च् क उांटने् डोळे् झ कून् घेतले.् जणू् क ही् उप यच््
शोधण्यच् ि ठी्तो्जोर ने् येच्रझ र ्घ लू्ल गल .्तो्कि बि ्म्हण ल , ‘पैिे्उभे्करणां्असतशयच््कठीण्
गोष्ट्आहे.्िवांययच् ्ब बतीत्अिां्घडत्अितां.्खरां्आहे्ते्िवांययच् ्ब बतीत्अिां्घडत्अितां.’ मुल ययच् ्
चेहऱ्यच् वर्ओझरती्नजर्ट कून्क उांट्खोलीब हेर्पडल .्सवरोध ल ्तोंड्देण्यच् ची्सनकोल यच्ने्मन ची्
तयच् री्केली्होती.्जे्घडले्ते्म त्र्त्यच् ल ्अनपेसित्होते. 
 

‘पप ’, वसडल ांययच् ्म गे्ध वत्तो्ओरडल , हुांदके्देत्म्हण ल , ‘मल ्िम ्कर .’ वसडल ांच ्ह त्
पकडून्तो्आपल्यच् ्ओठ ांवर्द बीत्सनकोल यच््ओक्ि बोक्िी्रडू्ल गल . 
 

सपत -पुत्र ांमधे्अिे् बोलणे्च लले्होते.् त्यच् च्वेळी्म यच्-लेकींमधे्तिेच्महत्त्व चे् बोलणे्च लू्
होते.्बेहोष्झ लेली्नत श ्आईकडे्ध वत्आली.्‘आई, त्यच् नां्मल ...’ 
 

‘क यच््ते्लवकर्ि ांग.’ 
 

‘त्यच् नां् मल ् म गणी् घ तली.’ नत श ल ् रडू् आवरेन .् क उांटेिच ् आपल्यच् ् क न ांवर् सवर्श् ि्
बिेन .् डेसनिॉव्हने्म गणी्घ तली्आसण्ती् िुद्ध ् ब हुल्यच् ांशी्खेळणे् नुकतेचिोडलेल्यच् ्आसण्अजूनही्
सशकत्अिलेल्यच् ्सचमुरड्य ्पोरील -नत श ल . 
 

ती्थट्ट ्आहे्अिे्व टून्ती्म्हण ली, ‘नत श , तुझ ्मूखवपण ्पुरे्झ ल .’ 
 

नत श ्र ग ने्म्हण ली, ‘मूखवपण ्म्हणे!्मीतुल ्खरां्क यच््ते्ि ांगते्आहे, मी्तुल ्क यच््कर यच्चां्
ते्सवच र यच्ल ्आले्आहे्आसण्तुल ्ह ्मूखवपण ्व टतो्आहे!’ 
 

ख ांदे्उडवीत्क उांटेि्म्हण ली, ‘डेसनिॉव्हनां्तुल ्म गणी्घ तली्हे्जर्खरां्अिलां ्तर्त्यच् ल ्
एवढांच्ि ांग, ‘तुझ्यच् ि रख ्मूखव्तूच.’ 
 

नत श ्रोष ने्आसण्गांभीरपणे्म्हण ली, ‘तो्मुळीच्मूखव्न ही.’ 
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‘मग्तू्क यच््करण र्आहेि? नत श , तू्िववस्वी्पे्रम त्पडलेली्सदितेि.्तुझां्जर्त्यच् ययच् वर्पे्रम्
अिेल् तर् त्यच् ययच् शी् लग्न् कर वांि् हे् बरां, मग् परमेर्श्र् तुझी् क ळजी् घेवो.’ क उांटेि् र ग ने् हित्
म्हण ली. 
 

‘आई, म झां् त्यच् ययच् वर् पे्रम् न ही.् मल ् व टतां.् न हीच् त्यच् ययच् वर् म झां् पे्रम.् आई, तू्
र ग वलीिक ? अशी्र ग व्ूनकोि.्यच् त्म झ ्क यच््दोष्आहे?’ 
 

‘तू्ि ांगत्अिशील्तर्मी्ज ऊन्त्यच् ल ्खरांच्ि ांगते’ क उांटेि्क्स्मत्करीत्म्हण ली. 
 

‘तिां् नको.् मीच् स्वतः्ि ांगेन.् तुल ्िगळ्यच् ् गोष्टी्कश ्िहज्ि धत त.् त्यच् ल ्किां् ि ांगू् ते्
तेवढांच्मल ्सशकव.्त्यच् नां्म गणी्कशी्घ तली्ते्तू्ऐक यच्ल ्हवां्होतांि.्मल ्व टतां्त्यच् ययच् ्मन त्तिां्
नि वां, पण्चुकून्यच्ोग यच्ोग नां्तो्बोलून्गेल .’ 
 

‘क ही्झ लां ्तरी्तू्त्यच् ल ्नक र्द्य यच्ल ्हव ि.’ 
 

‘न ही.्मी्नक र्देण र्न ही.्मल ्त्यच् ची्इतकी्दयच् ्येच्ते!्त्यच् तून्तो्इतक ्च ांगल ्आहे!’ 
 

‘तिां् अिेल् तर् तू् त्यच् ल ् होक र् देऊन् ट क.् तुझां् लग्न् यच् पूवीच् व्ह यच्ल ् हवां् होतां.’ सतययच् ्
बोलण्यच् त्र ग्आसण्उपरोध्होत . 
 

‘खरांच्आई, त्यच् ययच् बद्दल्मल ्इतकां ्व टतां.्मल ्किां्बोल वां्तेच्कळत्न ही.’ 
 

‘ठीक्आहे.् तू्ि ांगण्यच् ची्क ही्गरज्न ही.्मीच्ज ऊन्त्यच् ययच् शी्बोलते.’ छोट्य ्नत श ल ्
एख द्य ्प्रौढ्स्त्रीि रखे्व गवले्ज ते्म्हणून्क उांटेि्भडकली्होती. 
 

‘क ही् झ लां ् तरी् तू् ज ऊ् नकोि.् मी् स्वतःच् ज ईन’ नत श ् सदव णख न्यच् तून् ध वत् गेली.्
खोलीमध्येच््क्लॅक्व्हकॉडवययच् ्जवळययच् ्खुचीत्दोन्ही्तळह त ांवर्डोके्ठेवनू्डेसनिॉव्ह्बिल ्होत .्हलकी्
प वले्ऐकू्येच्त च्तो्त डकन्उठल . 
 

सतययच् कडे्जलद्प वल ांनी्ज त्तो्सतल ्म्हण ल , ‘नत श , म झां्नशीब्तुझ्यच् ्ह त त्आहे.’ 
 

‘व्हॅसिली् सडसमसरच, मल ्फ र्व ईट्व टतां.् तू्फ र्च ांगल ्आहेि.्पण्म झ ्न इल ज्आहे.्
आत ि रखांच्म झां्तुझ्यच् वर्नेहमी्पे्रम्र हील.’ 
 

डेसनिॉव्ह्सतययच् ्सदशनेे्झुकल .्सतल ्सवसचत्र्आव ज्ऐकू्आले्पण्किले्ते्कळले्न ही.्सतने्
त्यच् ययच् ् सवस्कटलेल्यच् ् कुरळ्यच् ् केि ांचे् चुांबन् घेतले् होते.् तेवढ्य त् त्यच् ांन ् घ ईनेयेच्ण ऱ्यच् ् क उांटेिययच् ्
स्कटवची्िळिळ्ऐकू्आली. 
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त्यच् ांययच् जवळ् येच्ऊन् क उांटेि् िांकोचलेल्यच् ् आव ज त् बोलू् ल गली.् डेसनिॉव्हल ् म त्र् सतच ्
आव ज्कर री्व टल .् ‘व्हॅसिली् सडसमसरच, म गणी्घ लून्आमच ्िन्म न्केल्यच् बद्दल्मी् तुझी्आभ री्
आहे.् म झी् मुलगी्लह न्आहे.् तू् म झ्यच् ् मुल च ् समत्र्अिल्यच् मुळे् म झ्यच् कडे् प्रथम् येच्शील् अिां् मल ्
व टत्होतां.्तिां्झ लां ्अित्तर्तुल ्नक र्देणां्मल ्भ ग्पडलां ्नितां.’ 
 

डेसनिॉव्हची्नजर्ख ली्वळली, मुद्र ्अपर धी्झ ली, ‘क उांटेि’...त्यच् ल ्पुढे्बोलत ्येच्ईन . 
 

त्यच् ची्दयच्नीयच््अवस्थ ्प हून्नत श ्हेल वनू्गेली.्ती्मोठ्य ने्कण्हू्ल गली. 
 

रडवले्यच् ् स्वर त् डेसनिॉव्ह् बोलू् ल गल , ‘क उांटेि, म झी् चूक्झ ली.् तुमययच् ् मुलीवर्आसण्
तुमययच् ्कुटुांब तील्म णि ांवर्म झां्इतकां ्पे्रम्आहे्की्मी्त्यच् ि ठी्म झे्प्र णही्देईन.’ त्यच् चे्क उांटेिययच् ्
कर री् मुदे्रकडे्लि् गेले.्क उांटेिययच् ्ह त चे् चुांबन् घेऊन् त्यच् ने् सनरोप् घेतल .्नत श कडे्वळूनही्न्
प हत ्तो्सनग्रह ने्जलद्प वले्ट कीत्ब हेर्पडल . 
 

डेसनिॉव्ह् आणखी् एक् सदविही् मॉस्कोत् थ ांब यच्ल ् र जी् नव्हत .् मघ ् घडलेल्यच् ् प्रिांग ययच् ्
दुिऱ्यच् ्सदवशीच्रोस्तॉफने्डेसनिॉव्हल ्सनरोप्सदल .्मॉस्कोमधील्िवव्समत्र ांनी्सजप्िी्हॉटेलमध्येच््जमून्
त्यच् च ् सनरोप-िम रांभ्ि जर ् केल .्आपण्घोड ग डीत्किे् बिलो् हे् डेसनिॉव्हल ्आठवने .् ग डीने्
तीन्स्टेशने्ओल ांडली्यच् ची्त्यच् ल ्दखल्नव्हती. 
 

डेसनिॉव्ह्गेल्यच् नांतर्रोस्तॉफ्पांधर ्सदवि्मॉस्कोत्र सहल .्त्यच् ल ्कजवफेडीि ठी्हव्ेअिलेले्
पैिे् क उांटल ् एकदम् जमवत ् येच्त् नव्हते.रोस्तॉफ् घर ब हेर् क्वसचतच् पडे.् बहुतेक् वळे् तो् मुलींययच् ्
खोलीत्घ लवी. 
 

िोन्यच् च ्जीव्त्यच् ययच् वर्पूवीपेि ्असधक्जडल .्त्यच् ययच् ्जुग र त्झ लेल्यच् ्ह नीमुळे्आपले्पे्रम्
असधक सधक्व ढत्आहे्अिे् सतल ्जणू् द खव यच्चे् होते.् सनकोल यच््म त्र्आपण् सतययच् ् पे्रम ल ्अप त्र्
आहोत्अिे्िमजू्ल गल . 
 

त्यच् ने् मुलींि ठी्िांगीत्उतरवनू् सदले.् त्यच् ांययच् ्आल ्बममधे्कसवत ् सलसहल्यच् .्डोलोहॉव्हची्िवव्
रक्कम् देऊन् ट कली.् त्यच् बद्दल् डोलोहॉव्हची् प वती् घेतली.् कुण ही् पसरसचत च ् सनरोप् न् घेत ्
नोव्हेंबरययच् ्अखेरीि्त्यच् ने्मॉस्को्शहर्िोडले्आसण्पोलांडमध्येच््पोचलेली्रेसजमेंट्ग ठली. 
 

∎∎ 
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भाग पाचवा 
 

१८०६–१८०७ 
 

पत्नीययच् ्भेटीनांतर्पीटर्पीटझवबगवल ्सनघ ल .्टॉझवहॉक्येच्थील्टप्प्यच् वर्घोडे्निल्यच् ने्चकव ्
तेथल ्व्यच्वस्थ पक्द्य यच्ल ्तयच् र्निल्यच् ने्पीएरल ्तेथे्थ ांब वे्ल गले.्प्रव ि तल ्पोष ख्न्क ढत च्
तो्िोफ्यच् वर्पहुडल .्िमोरययच् ्व टोळ्यच् ्टेबल वर्मोठ ल्यच् ्बुट ांचे्प यच््ट कून्तो्सवच र त्गढून्गेल . 
 

त्यच् च ्नोकर्सवच रीत्होत , ‘रांक ्इकडे्आणू्क ? सबछ न ्तयच् र्करून्देऊ्क ? चह ्घेण र्
आह त्क ?’ 
 

पीएर् क ही् उत्तर् देत् नव्हत .् ऐकण्यच् -बोलण्यच् ययच् ् मनःक्स्थतीत् तो् नव्हत .् म गच ्
टप्प िोडल्यच् प िून्तो्महत्त्व ययच् ्गोष्टीत्इतक ्गढल ्होत ्की्त्यच् ल ्आजूब जूल ्क यच््च लले्आहे्
यच् ची्ज णीव्होत्नव्हती. 
 

‘मी् स्वतःल ्जखमी् िमजलो् म्हणून् तर् डोलोहॉव्हल ् गोळी् घ तली.् िोळ व्यच् ् लुईल ्फ शी्
देण्यच् त् आले.् क रण् त्यच् ांययच् ् मते् तो् गुन्हेग र् होत .् एक् वषानांतर् त्यच् ल ् गुन्हेग र् ठरसवण ऱ्यच् ्
न्यच् यच् धीश ांन ् किल्यच् तरी् क रण ि ठी् ठ र्करण्यच् त्आलां .् न्यच् यच््क यच्? अन्यच् यच््क यच्? पे्रम्कश वर्
कर वां? सतरस्क र्कश च ्कर व ? जीवन च ्उदे्दश्क यच्? जीवन त्म झां्कतवव्यच््क यच्? जीवन च ्अथव्
क यच्? यच् ्ि ऱ्यच् वर्कोण ची्ित्त ्च लते?’ तो्स्वतःल ्सवच रीत्होत .यच् ्प्रश्न ांन ्उत्तरे्नव्हती.्फक्त्
तकाल ्धरून्निलेले्एक्उत्तर्होते.्खरे्तर्ते्कुठल्यच् च्प्रश्न चे्उत्तर्नव्हते.्ते्उत्तर्अिे, ‘म णूि्
मरतो्आसण्तो्प्रश्न्िांपुष्ट त्येच्तो.्म णूि्मरतो्आसण्त्यच् चां्प्रश्न्सवच रणां्थ ांबतां.’ 
 

टॉझवहॉकची् ती् फेरीव ली् स्त्री् आपल्यच् ् वस्तू—सवशषेतः् बकऱ्यच् ययच् ् क तड्य चे् जोडे—
खपवण्यच् ि ठी्करुण्स्वर त्ओरडत्होती. 
 

पीएरययच् ्मन त्आले, ‘म झ्यच् कडे्हज रो्रूबल्आहेत, त्यच् ांचे्क यच््कर वे्ते्मल ्िमजत्न ही.्
जीणवशीणव् वस्त्र तील् ही् ब ई् म झ्यच् कडे् भयच्भीत् होऊन् प ह त् उभी् आहे.कश ि ठी् हव ् आहे् सतल ्
पैि ?जणू्पैि ् सतल ् िुख च ्एक्कण, आत्मश ांतीच ्एक्िण् देण र्आहे!सजययच् मुळे्प प्आसण् मृत्यच्ू्
यच् ांप िून्थोडीफ र्उिांत्मल ्आसण्सतल ्समळेल्अशी्एख दी्गोष्ट्यच् ्जग त्अिेल्क ? िवांच ्शवेट्
करण रे्मरण्आज्न ्उद्य , कधी्न ्कधी्येच्ण रच्आहे.्अनांत्क ल ययच् ्िांदभात्मरण्म्हणजे्एक्िण्
आहे.’त्यच् ल ्आपले्मन्आसण्भोवत चे्जग्सनरथवक्आसण्सतरस्कृत्व टू्ल गले.्भोवत लययच् ्सतरस्कृत्
जग तच्आशचेे्मृगजळ्सदिू्ल गले. 
 

त्यच् ्सठक णी्दुिर ्एक्प्रव िी्आल .्पुढययच् ्मुक्क म ि्ज ण्यच् ि ठी्घोडे्निल्यच् ने्तो्अडकून्
पडल ्होत .्त्यच् ल ्पीएरययच् ्खोलीत्आणल्यच् वर्व्यच्वस्थ पक्सदलसगरीपूववक्म्हण ल , ‘मह र ज, कृप ्
करून्थोडी्ज ग ्ह्य ांन ्द्य .’ 
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त्यच् ् वृद्ध् प्रव श ययच् ् भरभक्कम् अांग वर् िुरकुत्यच् ् होत्यच् , त्यच् ची् क ांती् सपवळिर् होती, त्यच् ययच् ्
िफेद्प पण्यच् ांख लील्घ रे्डोळे्चमकत्होते. 
 

पीएर् टेबल वरील्प यच््ख ली् घेऊन्उठल .्अगोदरच्तयच् र् केलेल्यच् ् सबछ न्यच् वर्पडून्मधून्
मधून् त्यच् ् नव्यच् ् प्रव श कडे् प हू् ल गल .् त्यच् ् नव्यच् ् प्रव श ची् मुद्र ् िांत्रस्त् व् थकलेली् सदित् होती.्
आपल्यच् ्नोकर ांययच् ्मदतीने्त्यच् ने्कि बि ्पोष ख्उतरल .आत ्त्यच् ने्मेंढ्य ययच् ्क तडीच ्गब ळ ्कोट्
घ तल .्आपल्यच् ् कृश्हडकुळ्यच् ्प यच् ांत्मोठ ले्बटू्चढसवले्आसण्तो्िोफ्यच् वर्बिल .् त्यच् चे्कप ळ्
मोठे्होते.् त्यच् ने्डोक्यच् वरील्केि्ब रीक् केले्होते.्डोके्म गे् झुकवनू् त्यच् ने्पीएरवर्नजर्ट कली.्
त्यच् ययच् ्कर री, धूतव्आसण्भेदक्नजरेची्पीएरययच् ्मन वर्छ प्पडली, त्यच् ययच् शी्बोल व्ेअिे्त्यच् ल ्व टू्
ल गले.्त्यच् ्वृद्ध ययच् ्चमकद र्डोळ्यच् ांनी्पीएरल ्आपल्यच् कडे्खेचले.्पीएर्क ही्प्रसतक र्करू्शकल ्
न ही. 
 

मुद्द म्आव ज्चढवनू् तो् परक ् प्रव िी् म्हण ल , ‘तुमची् ग ठ् पडली् म्हणून् मल ्आनांद् होत्
आहे.् तुम्ही्क उांट् बेझुहॉव्ह्आह त, होयच््न ?’ पीएर्क ही्न्बोलत ्चौकिपणे् त्यच् ययच् कडे्चष्ट्म्यच् तून्
प हत्र सहल .्तो्प्रव िी्आपल ्बोलत्होत .्‘तुमययच् बद्दल्मी्बरांच्ऐकलां ्आहे.्तुमययच् वर्ओढवलेल्यच् ्
दुदैव सवषयच्ीही्मल ्म सहती्आहे.’ दुदैव्ह्य ्शब्द वर्भर्देत्त्यच् ने्म्हटले, ‘त्यच् ल ्दुदैव्म्हण ्व ्इतर्
क ही्न व्द्य .्मॉस्कोमधे्तुमययच् वर्ओढवलेल्यच् ्प्रिांग ल ्दुदैवच्म्हटलां ्प सहजे.’ 
 

‘मल ् त्यच् बद्दल् असतशयच्् व ईट् व टतां.’ ल लबुांद् झ लेल्यच् ् पीएरने् सबछ न्यच् वरून् ख ली् प यच््
िोडत ्िोडत ्म्हटले.्अस्व भ सवक्आसण्सभते्र्ह स्यच््केले. 
 

‘मी् त्यच् च ्उल्लेख् केल ्तो् केवळ् सजज्ञ िेनां्नव्हे.् त्यच् ल ् त्यच् हून्गांभीर्क रणां्आहेत.’पीएरल ्
आपल्यच् ्नजरेययच् ्टप्प्यच् त्ठेवनू्तो्म्हण ल .्िोफ्यच् वरून्ब जूल ्िरकून्त्यच् नेपीएरल ्आपल्यच् ्जवळ्
बिण्यच् ची्िूचन ्सदली.्त्यच् ्म्ह त ऱ्यच् शी्िांभ षण्िुरू्कर व्ेअिे्पीएरल ्सबलकूल्व टत्नव्हते.्पण्तो्
त्यच् ययच् जवळ्येच्ऊन्बिल . 
 

तो्प्रव िी्बोलत्होत , ‘तुम्ही् दुःखी्आह त, तरुण्आह त्आसण्मी् वृद्ध्आहे.् तुम्ह ल ्शक्यच््
तेवढी्मदत्कर यच्ल ्मल ्आवडेल.’ 
 

कृसत्रम्ह स्यच््करीत्पीएर्म्हण ल , ‘मी्आपल ्अभ री्आहे.्तुम्ही्कुठून्प्रव ि्करत ्आह त?’ 
त्यच् ्परक्यच् ्प्रव श ययच् ्चेहऱ्यच् वर्पे्रमळपण ्नव्हत , उलट्मुद्र ्सनर्नवक र्आसण्कर री्व टत्होती.्अिे्
अिूनही्त्यच् चे्बोलणे्आसण्त्यच् च ्चेहर ्यच् ांबद्दल्पीएरययच् ्मन त्असतशयच््ओढ्सनमाण्झ ली. 
 

त्यच् ययच् ्ह त कडे्पुन्ह ्एकद ्लि्ट कून्पीएरने्ह त तली्अांगठी्असधक्ब रक ईने्न्यच् ह ळली.्
अांगठीवर्मेिन ांचे्प्रतीक्अिलेली्ॲडमची्प्रसतम ्होती. 
 

‘चौकशी्करतो्म्हणून्िम ्कर .्तुम्ही्मेिन्आह त्क ?’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘होयच्.्मी्फ्रीमेिन ांययच् ्मांडळ च ्िभ िद्आहे.’ पीएरययच् ्डोळ्यच् ांत्पूवीहून्असधक्रोखून्प हत्
तो्प्रव िी्उत्तरल .्‘त्यच् ांययच् ्आसण्व्यच्क्क्तशः्म झ्यच् ्वतीनां्मी्मतै्रीच ्ह त्पुढे्करतो्आहे.’ 
 

ह्य ्फ्रीमेिनययच् ् व्यच्क्क्तत्व मुळे् मन त् सनमाण्झ लेल ् सवर्श् ि्आसण्आजवर्फ्रीमेिन्पांथ ययच् ्
सनयच्म ांची्थट्ट ्करण्यच् ची्िवयच््यच् ांययच् ्रस्िीखेचीत्त्यच् चे्मन्ि पडले.्तो्क्स्मत्करीत्म्हण ल , ‘मल ्
भीती् व टते, आपण् एकमेक ांन ् िमजून् घेऊ्शकण र् न ही.् मल ् स्पष्ट्करत ् येच्ण र् न ही.् सवर्श् ययच् ्
सिद्ध न्त बद्दलचे् म झे् सवच र् तुमययच् ् सवच र ांययच् ् एवढे् सवरुद्ध् आहेत् की, आपण् एकमेक ांन ् िमजणां्
अशक्यच््आहे.’ 
 

तो्फ्रीमेिन्म्हण ल , ‘तुमययच् ्सवच रप्रण लीशी्म झ ्पसरचयच््आहे.्आपल्यच् ्स्वतःययच् ्चचतन तून्
जी् तयच् र् झ ली्आहे् अिां् तुम्ह ल ् व टतां् ती् सवच रप्रण ली् अनेक्लोक ांची् सवच रप्रण ली्आहे.् गवव, 
आळि्आसण्अज्ञ न्यच् ांच ्अपसरह यच्व्पसरप क्म्हणजे्ही् तुमची् सवच रप्रण ली्होयच्.्मल ्यच् ची्कल्पन ्
निती् तर—म झ्यच् ् बोलण्यच् बद्दल् िम ् कर —तर् मी् आपण ल ् ह कही् म रली् निती.् तुमची्
सवच रप्रण ली्ही्दुदैवी्गफलत्आहे्अिां्मल ्व टतां.’ 
 

‘जिां्मल ्व टतां्की्तुमची्गफलत्होत्आहे.’ पीएर्मांदक्स्मत्करीत्म्हण ल . 
 

‘मी्ित्यच््ज णतो्अिां्म्हणण्यच् इतक ्धीटपण ्म झ्यच् ्अांगी्कधीच्येच्ण र्न ही,’ मेिन्म्हण ल .्
त्यच् ययच् ्बोलण्यच् तील्सनसितत ्आसण्सनणवयच्शक्ती्यच् ांच ्प्रभ व्पीएरययच् ्मन वर्असधक सधक्पडू्ल गल .्
‘कोण ् एकट्य ् व्यच्क्तील ् ित्यच्् ि पडण र् न ही.् आपल ् पसहल ् पूववज् ॲडम् यच् ययच् प िून् आजपयंच्त्
ल खो्सपढ्य ांतील्म णि ांनी्िहक यच्ानां्एकेक्वीट्रचून्उभ रलेलां ्मांसदर्िववशक्क्तम न्परमेर्श्र चां्खरां्
सनव िस्थ न्होऊ्शकेल.’ अिे्बोलून्त्यच् ्फ्रीमेिनने्आपले्डोळे्झ कून्घेतले. 
 

‘तुम्ह ल ् ि ांगणां् म झां् कतवव्यच्् आहे...म झ ् परमेर्श्र वर् सवर्श् ि् न ही.’ िांपूणव् ित्यच्ि ांगणे्
आवश्यच्क्आहे्ह्य ्भ वनेने्पीएरने्खेदपूववक्आसण्प्रयच् िपूववक्म्हटले. 
 

प च्रूबल्अिते्तरी्आपण्िुखी्झ लो्अितो्अिे् म्हणण ऱ्यच् ्गरीब् दुदैवी् सजव कडे्प हून्
ल खो्रूबल्जवळ्अिण ऱ्यच् ्धसनक ने्क्स्मत्कर वे्तिे्क्स्मत्फ्रीमेिनने्केले्आसण्म्हटले, ‘मह शयच्, 
तुम्ही्त्यच् ल ्ओळखत्न ही्म्हणून्तुम्ही्दुःखी्आह त.’ 
 

‘मी्दुःखी्आहे्हे्खरां’ पीएरने्कबुली्सदली.्‘मग्मी्क यच््कर यच्ल ्हवां?’ 
 

‘तुम्ही् त्यच् ल ्ज णून् घेत्न ही् म्हणून् तुम्ही् दुःखी्आह त् तुम्ही् त्यच् ल ्ओळख ्न्ओळख , तो्
इथांच्अितो्तो्म झ्यच् मधे्आहे.्तो्म झ्यच् ्शब्द त्आहे.्तो्तुमययच् मधे्आहे.्तुमययच् ्थटे्टत्आहे.’ त्यच् ययच् ्
थरथरत्यच् ्आव ज त्वचक्होत . 
 

तो्जर ्थ ांबल , त्यच् ने्उि ि ्ट कल .्श ांत्होण्यच् च ्त्यच् च ्प्रयच्त्न्स्पष्ट्सदित्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

तो् हळुव र् आव ज त् बोलू् ल गल , ‘तो् अक्स्तत्व त् नित ् तर् आपण् त्यच् ययच् सवषयच्ी् बोललो्
नितो.्आपण्कुण सवषयच्ी, कश सवषयच्ी्बोलत्होतो? तुम्ही्कोण चां्अक्स्तत्व्न क रत्आह त?’ तो्एक ्
दम त्बोलल .्त्यच् ययच् ्त्यच् ्उत्ि ही्व णीम गे्च सरत्र्यच््होते, असधक र्होत .्‘तो्अक्स्तत्व त्न ही्म्हणत , 
मग्त्यच् ल ्कोणी्सनमाण्केलां? अगम्यच््गूढ्अशी्शक्ती्आहे्अशी्ज णीव्तुमययच् मधे्आलीच्कशी्आसण्
कुठून?िववशक्क्तम न,िन तन् आसण् अनांत् गुण ांनी् युच्क्त् अश ् कल्पनेल ही् भ वत् निलेल्यच् ् शक्तीचां्
अक्स्तत्व्तुम्ही्आम्ही्िवव्गृहीत्धरतो्यच् चां्क रण्तरी्क यच्?’ 
 

तो्बर च्वेळ्स्तब्ध्र सहल . 
 

पीएर्त्यच् ल ्अडव्ूशकल ्न ही.्त्यच् ल ्अडव वे्अिे्त्यच् ल ्व टले्न ही. 
 

तो्फ्रीमेिन्आत ्पीएरययच् ्डोळ्यच् ांत्रोखून्प हत्नव्हत .्पण्त्यच् ची्नजर्िरळ्त्यच् ययच् ्सदशनेेच्
दूरवर्ज त्होती.्अांतःकरण त्खळबळ्म जल्यच् ने्स्वस्थ्न्र हण रे्त्यच् चे्ह त्ग्रांथ ची्प ने्च ळत्होते.्
तो् पुन्ह ् बोलू् ल गल .् ‘परमेर्श्र् अक्स्तत्व त् आहे् पण् त्यच् चां् आकलन् होणां् कठीण् आहे.् ज्यच् ययच् ्
अक्स्तत्व बद्दल्तुल ्िांशयच््आहे्अश ्प्रक रच ्तो्मनुष्ट्यच््अित ्तर्मी्त्यच् ल ्ह त ल ्धरून्तुझ्यच् िमोर्
आणल ्अित ्आसण्तुल ्द खवल ्अित .जो्आांधळ ्आहे, प ह यच्चां्न ही्म्हणून्जो्डोळे्समटून्घेतो, 
त्यच् ल ् कळून् घ्यच् यच्ची् ज्यच् ची् इयछ ् न ही, आपले् दुसरत् प हण्यच् ची, अतक्यच्व् िमजून् घेण्यच् ची् ज्यच् ल ्
इयछ ्न ही्अश ्म णि ल ्म झ्यच् ि रख ्िदु्र, मत्यच्व्मनुष्ट्यच््परमेर्श्र ची्िवव्शक्ती, त्यच् चे्अन दी्अनांत्
रूप, त्यच् ची् आनांदमयच्त ् कशी् द खव्ू शकण र?’ चकसचत् क ळ् थ ांबनू् तो् म्हण ल , ‘तू् कोण्
आहेि?स्वतःल ्ओळखलां ्आहेि्क ?तश ्प्रक रचे् सतरस्क र चे्शब्द्आपल्यच् ल ्बोलत ् येच्त त्म्हणून्
आपण्सवद्व न्आहोत्अश ्भ्रम त्तू्आहेि.’ त्यच् ययच् ्उपरोसधक्बोलण्यच् त्सखन्नत ्आसण्तुयछत ्होती.्
‘कुशलतेने् तयच् र् केलेल्यच् ् घड्य ळ ययच् ् िुट्य ् भ ग शी् ल हन् मूल्खेळत् अिते.् घड्य ळ च ् उपयच्ोग्
कळत्निल्यच् ने्घड्य ळ ययच् ् सनमात्यच् वर्म झ ् सवर्श् ि्न ही्अिां् म्हणण ऱ्यच् ् त्यच् ्लह न् मुल पेि ही् तू्
असधक्भ बड , असधक् मूखव्आहेि.् त्यच् ल ्ज णून् घेणां्ि धां्िोपांन ही.् त्यच् ्ज्ञ न ि ठी्आपल ्पसहल ्
सपत ्ॲडम्यच् ययच् ्क ळ प िून्आजपयंच्त्सकत्येच्क्युच्गां्आपण्धडपडत्आहोत.्त्यच् ्उसद्दष्ट ची्प्र प्ती्आसण्
आपण्यच् ांत्अनांत्अांतर्आहे.्आमययच् ्अज्ञ न त्आम्ही्आमचे्केवळ्दोष्प हतो्आसण्ईर्श्र ची्मह नत ्
प हतो.’ 
 

पीएर्चमकद र्डोळ्यच् ांनी्फ्रीमेिनययच् ्चेहऱ्यच् कडे्प ह त्होत .्त्यच् ययच् ्शब्द ांनी्त्यच् चे्अांतःकरण्
थर रून्ज त्होते.तो् त्यच् ल ्प्रश्न् सवच रत्नव्हत , मधे् व्यच्त्यच्यच््आणत्नव्हत .् त्यच् चे्अवधे्अांतःकरण्
श्रदे्धि ठी्आिुिले.्त्यच् ्श्रदे्धत्त्यच् ल ्िम ध न्ल भले, पुनजीवन्ल भले, सवलिण्आनांद्ल भल . 
 

फ्रीमेिन्म्हण ल , ‘यच् ्गोष्टी्युच्क्क्तव द नां्ि ध्यच््होण र्न हीत.्जीवन नांच्ि ध्यच््होतील.’ 
 

फ्रीमेिनययच् ्क्स्मत त्सपत्यच् चे्व त्िल्यच््होते.्तो्म्हण ल , ‘बौसद्धक्ज्ञ न्ज्यच् त्सवभ गलां ्गेलां ्आहे्
अश ् इसतह ि, रि यच्नश स्त्र, भौसतकश स्त्र् इत्यच् दी् ऐसहक्श स्त्र ांवर् अथव ् केवळ् युच्क्क्तव द वर् देखील्
उच्च् ज्ञ न्आध रलेले् न ही; ते् उच्चतम् ज्ञ न् िांपूणव, िलग,एक्आहे.् उच्चतम् ज्ञ न् फक्त् एकच् श स्त्र्
ज णतां.् ते् म्हणजे् प्र सणसनर्नमती्आसण् सतययच् तील् म नव चां् स्थ न् स्पष्ट्करण रां् अवघ्यच् ् सवर्श् चां् श स्त्र.्
आपलां ्आांतसरक्जीवन् नव्यच् नां् घडवलां ्आसण् सवशुद्ध् केलां ् तरच् हे् श स्त्र्आपल्यच् ल ्आत्मि त्करत ्



 

 

अनुक्रमणिका 

येच्ईल.्ज्ञ नप्र प्तीययच् ्आधी्श्रदे्धची्आसण्िांपूणव्जीवन ची्आवश्यच्कत ्आहे.ही्िगळी्उसद्दष्टां्ि धण्यच् ि ठी्
आपल्यच् ्अांतःकरण त्ईर्श्र नां्ज्यच्ोत्पेटती्ठेवली्आहे.्सतचां्न व्िदिद्सववेक्बुद्धी.’ 
 

पीएरने्म न्डोल वली. 
 

‘आक्त्मक्दृष्टी् घेऊन् तू् स्वतःचां्आांतसरक्जीवन् प रखून् घे.् तू् स्वतःवरच् तृप्त्आहेि्क ?हे्
स्वतःल च् सवच र.् केवळ् बुसद्धव द ययच् ् मदतीनां् तुल ् आजवर् क यच्् समळ लां?स्वतःल च् सवच र—
कोऽहम?तू् तरुण्आहेि, धसनक्आहेि, िुिांस्कृत् आहेि.् तुझ्यच् वर् झ लेल्यच् ् ह्य ् कृपेच ् तू् कोणत ्
िदुपयच्ोग्केल ि? तुल ्स्वतःबद्दल्आसण्जीवन बद्दल्िम ध न्व टतां्क ?’ 
 

पीएर्कप ळ ल ्आठ्य ्घ लत्म्हण ल , ‘मल ्जीवन्सबलकुल्आवडत्न ही.’ 
 

‘जर्तुल ्ते्सबलकुल्आवडत्न ही्तर्ते्बदलण्यच् च ्प्रयच्त्न्कर.्तू्पसवत्र्झ ल ि्म्हणजे्तुल ्
ज्ञ नप्र प्ती्होईल.्जीवन वर्जर ्दृसष्टिेप्तर्ट क.् तू्जीवन्किां् व्यच्तीत्करीत्होत ि् ते्आठव.् तू्
व्यच्िन त्लोळत्होत ि, िम ज कडून्िवव्क ही् समळवत्होत ि् त्यच् ययच् ्बदल्यच् त्िम ज ल ्क हीही्
देत्नव्हत ि.्तुल ्समळ लेल्यच् ्िांपत्तीच ्तू्कि ्व पर्केल ि? आपल्यच् ्शजे ऱ्यच् ि ठी्तू्क यच््केलांि? 
तुझ्यच् ् हज रो् गुल म ांच ् तू् कधी् िह नुभतूीनां् सवच र् केल ि् क ? त्यच् ांययच् ् शरीर ल ् आसण् त्यच् ांययच् ्
अांतःकरण ल ्कधी्मदत्पोचवलीि्क ? तू्त्यच् ांययच् ्कष्ट ांच ्स्वतःययच् ्सवषयच् िक्त्जीवन ि ठी्उपयच्ोग्
करून् घेतल ि.् त्यच् खेरीज्क हीही् केलां ् न हीि.्शजे ऱ्यच् ांन ्उपयच्ोगी् पडेल्अशी् एख दी्नोकरीही् तू्
पत्करली्न हीि.्िगळां्आयुच्ष्ट्यच््आळि त्घ लवलांि.्लग्न्करून्एक ्तरुण्स्त्रील जीवन त्म गवदशवन्
करण्यच् ची् जब बद री् तू् उचललीि.्आसण् तू् केलांि् क यच्् तर् सतल ् वांचनेययच् ्आसण् दुःख ययच् ् गतेत्
लोटलांि.्गृहस्थ , ित्यच् च ्म गव्शोध यच्ल ् तू् सतल ्मदत्केली्न हीि.्ज्यच् ने् तुल ् दुखवलां ् त्यच् ल ् तू्
ठ र् म रलांि.् आत ् तू् म्हणतोि् की् आपण् परमेर्श्र् ओळखत् न ही.् आपण ल ् जीवन च ् सतरस्क र्
व टतो.्यच् ्ि ऱ्यच् ्गोष्टींत्सबलकुल्शह णपण्न ही.’ 
 

एवढे् बोलून्झ ल्यच् वर्फ्रीमेिनने्आपले् दोन्ही्कोपर्िोफ्यच् ययच् ् प ठीवर् टेकवले्आसण्डोळे्
झ कून्घेतले.्बर च्वळे्बोलल्यच् ने्जणू्त्यच् ल ्शीण्आल ्होत .्पीएर्त्यच् ्वृद्ध ययच् ्कर री, क्स्थर्आसण्
मृतवत्भ िण ऱ्यच् ्चेहऱ्यच् कडे्टक्ल वनू्बघत्र सहल .्त्यच् ययच् ्ओठ ांची्ह लच ल्होत्होती, परांतु्शब्द्
फुटत्नव्हते.्त्यच् ल ्म्हण यच्चे्होते, ‘मी्खरोखर्आळशी, व्यच्िनी्आसण्प पी्जीवन्जगलो.’ श ांततेच ्
भांग् करण्यच् चे् ध डि् त्यच् ल ् झ ले् न ही.् वृद्ध् म णिे्ख करत त् ति ् फ्रीमेिन्ख करल ्आसण् त्यच् ने्
आपल्यच् ्नोकर ल ्बोल वले. 
 

पीएरकडे्न्बघत च्त्यच् ने्सवच रले, ‘घोड्य ांची्क यच््व्यच्वस्थ ्झ ली?’ 
 

‘दुिऱ्यच् ्प्रव श ांनी्िोडलेले्घोडे्आत ्समळत हेत.्तुम्ही्सवश्र ांती्घेण र्न ही्क ?’वृद्ध्नोकर ने्
सवच रले. 
 

‘सवश्र ांती्न ही, त्यच् ांन ्घोडे्जुांप यच्ल ्ि ांग.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएर्उठून्उभ ् र सहल .् म न्ख ली्घ लून्खोलीत् येच्रझ र ्घ लत्मधूनमधून्फ्रीमेिनकडे्
प हत् सवच र्करू्ल गल .् ‘मल ् एकट्य ल ् ट कून्फ्रीमेिन्ज ण र्आहे्क यच्? क हीही् न्ि ांगत , 
मदतीचे्वचन्न्देत ? मी्पूवी्असवच र ने्व गलो्हे्खरे्आहे, सतरस्क र्व ट व ्अिे्व्यच्िनी्जीवन्मी्
घ लसवले.् मल ् तिे् व गणे् आवडले् नव्हते, तिे् जीवन् मल ् घ लव यच्चेही् नव्हते.् यच् ् म णि ल ्
ि ि त्क र्झ लेल ्आहे.्त्यच् ने्मन त्आणले्तर्मल ्ित्यच् चे्दशवन्घडेल.’ पीएरल ्हे्ि रे्फ्रीमेिनल ्
ि ांग यच्चे् होते, पण् तिे् कर यच्ल ् तो् धजल ् न ही.् आपल्यच् ् िर वलेल्यच् ् ह त ांनी् त्यच् ् वृद्ध् प्रव श ने्
ि म न ची्आवर आवर् केली, कोट ची्बटने्ल वली.्एवढी्तयच् री्झ ल्यच् वर्तो्बेझुहॉव्हकडे्वळल , 
त्यच् ने् बेसफकीर् व् नम्र् स्वर त् त्यच् ल ् सवच रले, ‘तुम्ही् आत ् कुठां् ज ण र् आह त?’ लह न् मुल ययच् ्
असनसित्स्वर त्पीएर्उत्तरल , ‘मी्पीटझवबगवल ्सनघ लो्आहे.्मी्तुमच ्ऋणी्आहे.तुम्ही्ि ांसगतलेल्यच् ्
िवव्गोष्टी्मल ्पटल्यच् .्मी्इतक ्व ईट्होतो्अिां्िमजू्नक .्तुम्ही्ि ांगत ्तिां्जीवन्जगण्यच् ची्म झी्
मन प िून्इयछ ्होती्आसण्आहेही.्पण्मल ्कुण कडून्मदत्व ्म गवदशवन्समळ लां ्न ही.म झ्यच् कडेच्
दोष च ्बर चि ्व ट ्ज तो.्मल ्मदत्कर , म गवदशवन्कर , कद सचत्मी...’ 
 

पीएरल ्पुढे्बोलवने .्तो्म गे्वळल . 
 

फ्रीमेिन्श ांत् होत .् तो्कश च ् तरी् सवच र्करीत् होत .् तो् म्हण ल , ‘केवळ् परमेर्श्र् मदत्
करतो.्आमययच् ्पांथ ल ्जेवढी्मदत्देणां्शक्यच््आहे्तेवढी् तुल ् समळेल.’ त्यच् नेआपले्नोटबुक्क ढले.्
च र् भ ग ांत् दुमडलेल्यच् ् मोठ्य ् क गद वर् दोन् ओळी् सलसहल्यच् .् तो् क गद् त्यच् ययच् कडे् देत् म्हटले, 
‘पीटझवबगवल ् गेल्यच् वर्ही् सचठ्ठी्क उांट् क्व्हल स्कील ् दे, तुझ्यच् ् सहत च ्िल्ल ्मी् तुल ् देतो.्र जध नीत्
गेल्यच् वर्एक न्त त्आत्मपरीिण्करण्यच् ल ्तुझ ्िगळ ्वळे्दे.्पुन्ह ्जुन्यच् ्प्रक रचां्जीवन्जगू्नकोि.’ 
नोकर् खोलीत्आलेल ् प हून् त्यच् ने् पीएरच ् सनरोप् घेतल , ‘तुझ ् प्रव ि् िुख च ् ज वो् आसण् नवीन्
म गवही.’ 
 

व्यच्वस्थ पक ययच् ् नोंदवहीवरून् पीएरल ् कळले, त्यच् ् अपसरसचत् व्यच्क्तीचे् न व् ऑसिप्
अलेक्स््येच्वीच् बझ्डेव्ह् होते.् नॉक्व्हकोव्हययच् ्क रकीदीतही् असतशयच्् प्रसिद्ध्अिलेल्यच् ्फ्रीमेिन ांपैकी् तो्
एक्होत .्तो्सनघून्गेल्यच् नांतर्सकतीतरी्क ळ्पीएर्त्यच् ्टप्प्यच् वरील्खोलीत्येच्रझ र ्घ लीत्र सहल .्
झोपेि ठी्अांथरुण वर्पडल ्न ही.्त्यच् ने्घोड्य ांची्म गणी्पण्केली्न ही.्त्यच् ने्आपल्यच् ्भतूक ळ तील्
दुववतवन च ्आढ व ्घेतल .्आत ्आपण्नवीन्जीवन ल ्िुरुव त्करू.्सनष्ट्कलांक, िद्गुणी्आसण्िुखी्
जीवन्जगणे्आपल्यच् ल ् शक्यच््आहे् यच् ् सवच र ने् त्यच् ल ् असतशयच््आनांद्झ ल .् िद्गुणी् अिणे् सकती्
च ांगले् हे्आपण् यच्ोग यच्ोग ने् सविरलो् होतो् म्हणून्आपण् दुगुवणी् जीवन्जगत् होतो् अिे् त्यच् ल ् व टू्
ल गले.् त्यच् ययच् ् अांतःकरण तून् पूवीचे् िांशयच्् प र् न हीिे् झ ले.् म णि म णि ांत् भ्र तृभ व् न ांदेल, ती्
परस्पर ांन ्िद्गुणी्होण्यच् ि ठी्िहक यच्व्करतील्यच् वर्त्यच् ची्पुरती्श्रद्ध ्बिली.्फ्रीमेिन ांच ्पांथ्अि ्
भ्र तृभ व्सनमाण्करीत्आहे्अिे्सचत्र्तो्मन शी्प हू्ल गल . 
 

पीएरने् पीटझवबगवल ्आपण्आल्यच् चे् कोण ल ् कळू् सदले् न ही.् तो् कुण ल ् भेट यच्ल ही् गेल ्
न ही.्टॉमि्केक्म्पिचे्एक्ध र्नमक्पुस्तक्कोणी्तरी् त्यच् ल ्प ठवले्होते् ते्तो् सकत्येच्क्सदवि्व चत्
होत .्पीटझवबगवल ्येच्ऊन्आठवड ्झ ल्यच् नांतर्एक ्िांध्यच् क ळी्क्व्हल स्की्न व च ्तरुण्पोलीश्क उांट्
त्यच् ययच् ्भेटील ्आल .्पीटझवबगवययच् ्प्रसतसष्ठत्मांडळींत्तो्व वरत्अिल्यच् ने्पीएर्त्यच् ल ्थोडेिे्ओळखत्
होत .्आत्आल्यच् वर्त्यच् ने्दरव ज ्ल वनू्घेतल .्पीएरल ्उदे्दशून्तो्उभ्यच् उभ्यच् च्बोलू्ल गल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘क उांट, मी् आपण कडे् क ही् िांदेश, क ही् िूचन ् घेऊन् आलो् आहे, नेहमीच ् क ल वधी्
िांपण्यच् पूवीच्तुम्ह ल ्आमययच् ्भ्र तृमांडळ त्प्रवशे्द्य व ्म्हणून्आमययच् ्भ्र तृमांडळ तील्उच्च्स्थ न वरील्
एक्प्रसिद्ध् व्यच्क्ती् सवनांती्करीत्आहे.् सतनां्मल ् तुमच ्प लक् व्ह यच्ल ्ि ांसगतलां ्आहे.् त्यच् ् व्यच्क्तीची्
इयछ ् अमल त्आणणां् म झां् पसवत्र् कतवव्यच्् आहे् अिां् मी् म नतो.् म झ्यच् ् प लकत्व ख ली् फ्रीमेिन ांययच् ्
भ्र तृमांडळ त्तुम्ही्प्रवशे्घ्यच् ल्न ?’ 
 

‘होयच्, अवश्यच््येच्ईन.’ पीएर्म्हण ल . 
 

क्व्हल स्कीने्डोळे्झुकवनू्म्हटले, ‘क उांट, तुम्ह ल ्एक्प्रश्न्सवच रतो.्भ वी्मेिन्म्हणून्नव्हे्
तर्एक्प्र म सणक् व्यच्क्ती् म्हणून् तुम्ही् त्यच् ्प्रश्न चां्अगदी्खरांखुरां्उत्तर्द्य अशी् सवनांती्करतो.–तुम्ही्
आपल्यच् ्पूवीययच् ्श्रद्ध ांच ्त्यच् ग्केल यच््क ? तुमच ्परमेर्श्र वर्सवर्श् ि्आहे्क यच्?’ 
 

पीएर्िणभर्सवच रमग्न्झ ल .्मग्म्हण ल , ‘आहे.्म झ ्परमेर्श्र वर्सवर्श् ि्आहे.’ 
 

‘तिे् अिेल् तर–’ क्व्हल स्की् बोलत् होत , पण् मध्येच्च् पीएर् म्हण ल , ‘म झ ् परमेर्श्र वर्
सवर्श् ि्आहे.’ 
 

‘तिां्अिेल्तर्आपण्ब हेर्पडू.्म झी्ग डी्तुमययच् ्िेवले ्िज्ज्आहे.’ 
 

मुक्क म ल ्ज ईपयंच्त्क्व्हल स्की्क ही्बोलत्न ही; पीएरने्त्यच् ययच् कडे्चौकशी्केली, ‘मल ्सतथां्
क यच्् कर वां् ल गेल? कशी् उत्तरां् द्य वी् ल गतील?’ क्व्हल स्कीने् ि ांसगतले, ‘म झ्यच् हून् असधक्ल यच्क्
अिलेले्िदस्यच््तुमययच् बद्दल्ख त्री्करून्घेतील.्तुम्ही्केवळ्ित्यच््ते्ि ांग .’ 
 

ग डी्एक ्प्रशस्त्इम रतीययच् ्फ टक प शी्आली.्त्यच् ्इम रतीत्त्यच् ांचे्सनव िस्थ न्होते.्ते्दोघे्
अांध र त्अिलेल ्सजन ्चढले.्मग्त्यच् ांनी्छोट्य श ्खोलीत्प्रवशे्केल .्सतथे्सदव्ेल वलेले्होते.्त्यच् ्
सठक णी्त्यच् ने्नोकर ांची्मदत्न्घेत ्स्वतःच्आपल ्ओव्हरकोट्क ढल .् सतथून्ते् दुिऱ्यच् ्खोलीकडे्
गेले.् सवसचत्र्पोष ख तील्एक्व्यच्क्ती्द र शी्आली.् क्व्हल स्की्फ्रें चमधे्हळू्आव ज त् सतययच् शी्क ही्
बोलल .्नांतर्क्व्हल स्की्छोट्य ्कप ट कडे्वळल .् क्व्हल स्कीने्कप ट तून्एक्रुम ल्क ढल ्आसण्
पीएरययच् ्डोळ्यच् ांवर्ब ांधल .्म गययच् ्ब जूल ्ब ांधलेल्यच् ्ग ठीत्ि पडलेले्केि्दुखू्ल गले.्मग्त्यच् च ्
ह त्धरून्त्यच् ल ्कुठेतरी्नेण्यच् त्आले. 
 

पीएरची्सधप्प ड्मूती्क्व्हल स्कीययच् ्म गून्भीत्भीत्च चपडत्ज ऊ्ल गली. 
 

त्यच् ल ् दह ् प वले् नेल्यच् वर् क्व्हल स्की् थ ांबल .् तो् म्हण ल , ‘आमययच् ् भ्र तृमांडळ त् प्रवेश्
समळव यच्च ् पक्क ् सनियच्् अिेल् तर् डोळ्यच् ांवरील् रुम ल् िोड यच्ल ् हरकत् न ही.् तुम्ह ल ् च ांगलां ् धैयच्व्
ल भो्आसण्िुयच्श्ल भो्अशी्मी्इयछ ्करतो.’ पीएरचे्ह त्द बीत्एवढे्बोलून्क्व्हल स्की्सनघून्गेल . 
 

पीएर्एकट ्र सहल .्त्यच् ने्दोन्वळे ्रुम ल्क ढून्ट कण्यच् ि ठी्की्क यच््ह त्वर्नेले. 
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द र वर्जोरजोर ने्थ प्पडू्ल गली.्पीएरने्डोळ्यच् ांवरील्रुम ल्क ढून्भोवती्प सहले.खोलीत्
गडद्क ळोख्होत .्म त्र्एक ्ज गी्किल्यच् तरी्प ांढऱ्यच् ्वस्तूिमोर्लह नि ्सदव ्जळत्होत .्पीएरने्
जवळ्ज ऊन्प सहले.्क ळ्यच् ्टेबल वर्सदव ्होत ्आसण्त्यच् ययच् जवळ्उघडून्ठेवलेले्एक्पुस्तक्पडले्
होते.् ते् पुस्तक् ब यच्बल् होते.् डोळ्यच् ांययच् ् ज गी् भोके् अिलेल्यच् ्आसण् द त् अिलेल्यच् ् प ांढऱ्यच् ् म नवी्
कवटीत् तो् सदव ्जळत् होत .् पीएरने् उघड्य ् ब यच्बलमधील् पसहली्ओळ् व चली:‘प्र रांभी् शब्द् होत ्
आसणशब्द्देव प शी्होत .’ मग्पीएरने्टेबल ल ्वळि ्घ तल ्तेव्ह ्कश ने्तरी्भरलेली्मोठीशी्पेटी्
त्यच् ययच् ् दृष्टीि् पडली.् ती् ह ड ांनी् भरलेली् शवपेटी् होती.् ते् प हून् त्यच् ल ्जर ही्आियच्वव टले् न ही.्
जुन्यच् ्जीवन हून्िववस्वी्वेगळ्यच् , एकदम्नवीन्अश ्जीवन ल ्प्र रांभ्करण्यच् ची्तो्आश ्ब ळगून्होत .्
त्यच् मुळे्कोणत्यच् ही्सवसचत्र–िमोर्सदित्अिण ऱ्यच् ्प्रिांग पेि ही्असधक्सवसचत्र्प्रिांग ि ठी्त्यच् ने्मन ची्
तयच् री् केली् होती.् कवटी, शवपेटी, ब यच्बल् ह्य ् अिल्यच् ् गोष्टींची् आपण् अपेि ् केली् होती.् तो्
आपल्यच् तील् भक्क्तभ व्ज गृत्करण्यच् च ् प्रयच्त्न्करू्ल गल .् तो् स्वतःशीच् उच्च रू्ल गल , ‘ईर्श्र, 
मरण, पे्रम, म नवत ...’ त्यच् ययच् ् मन त् यच् ् शब्द ांशी् किल्यच् तरी् अन समक्आनांद चे् न ते् जडले् ज ऊ्
ल गले. 
 

दरव ज ्उघडून्कुणीतरी्आत्प्रवशे्केल .्त्यच् ्मांद्प्रक श त्पीएरल ्आत ्थोडे्सदिू्ल गले्
होते.्आत्आलेली्व्यच्क्ती्ठेंगणी्अिल्यच् चे्त्यच् ल ्कळले.्ब हेरील्उजेड तून्आतील्अांध र त्आल्यच् ने्
ती् व्यच्क्ती् सदपून् थ ांबली.् मग् ती् ि वधसगरीने् टेबल ययच् ् सदशनेे् प वले् ट कू् ल गली.् सतने् आपले्
क तड्य चे्मोजे्घ तलेले्लह नखोर्ह त्टेबल वर्ठेवले. 
 

त्यच् ्ठेंगण्यच् ्व्यच्क्तीने्गळ्यच् प िून्गुडघ्यच् पयंच्त्शरीर्झ कण र ्क तड्य च ्ॲप्रन्घ तल ्होत .्
सतययच् ्गळ्यच् त्िरीि रखे्क हीतरी् सदित्होते.् त्यच् ्िरीतून्वर्गळ्यच् पयंच्त्आलेली्बरीच्रुां द्प ांढरी्
शुभ्र् कॉलर् होती.तीत् सतच ् चेहर ् चौकटीतील् सचत्र गत् बिल ् होत .् त्यच् ् कॉलरवर् ख लून् येच्ण र ्
प्रक श्पडल ्होत . 
 

पीएरययच् ्कपड्य ांची् चकसचत्िळिळ्झ ली् तेव्ह ् त्यच् ् व्यच्क्तीने् वळून् सवच रले, ‘तुम्ही् इथां्क ्
आल ्आह त? दैवी्प्रक श वर्तुमची्श्रद्ध ्न ही, तुम्ही्तो्प्रक श्प सहल ्न ही, मग्तुम्ही्कश ि ठी्इथां्
आल ्आह त? तुम्ह ल ्आमययच् कडून्क यच््हवां्आहे? ज्ञ न, िद्गुण, प्रबोधन...?’ 
 

सकतीतरी्वळे्पीएर्गप्प्होत .्तेव्ह ्पांसडत ल ्प्रश्न्पुन्ह ्सवच र व ्ल गल . 
 

‘होयच्...नव्यच् ्जीवन ल ्प्र रांभ्करण्यच् ची्म झी्इयछ ्आहे.’ पीएर्कष्ट ने्उद्ग रल . 
 

‘फ र्छ न.’ स्मॉल्यच् सननॉव्ह् म्हण ल ्आसण् सवच रू्ल गल , ‘तुमचां् उसद्दष्ट्ि ध्यच्् होण्यच् कसरत ्
आमच ्िांप्रद यच््तुम्ह ल ्कोणत्यच् ्प्रक रे्मदत्करू्शकेल्यच् ची्तुम्ह ल ्क ही्कल्पन ्आहे्क ?’ पांसडत्
श ांतपणे्पण्भरभर्बोलत्होत . 
 

‘मल ्आश ्व टते...पुनरुज्जीवन ि ठी्मल ्म गवदशवन–मदत्समळेल,’ पीएरच ्आव ज्थरथरत्
होत . 
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‘फ्रीमेिन ांययच् ्िांप्रद यच् बद्दल्तुमची्क यच््कल्पन ्आहे?’ 
 

‘मल ् व टतां् िद्गुणिांवधवन चां् ध्येच्यच्् ब ळगण र , बांधुत ् आसण् िम नत ् यच् ांवर् आध रलेल ् तो्
िांप्रद यच््आहे. 
 

‘आपल्यच् ्उसद्दष्ट ांययच् ्प्र प्तीि ठी्तुम्ही्धमाच ्आश्रयच््घेतल ्होत ्क ?’ 
 

‘न ही, मल ् त्यच् त्खरेपण ् व टल , मी् त्यच् ् म गानां् गेलो् न ही.’ पीएर् एवढ्य ् हळू्आव ज त्
बोलल ्की् पांसडत ल ् ते् ऐकू्आले्न ही.् पांसडत ने् पुन्ह ्ि ांग यच्ल ्ि ांसगतले्तशी् पीएर् म्हण ल , ‘मी्
न क्स्तक्होतो.’ 
 

‘ित्यच् चे्सनयच्म्प लन्करण्यच् ि ठी्तुम्ही्ित्यच् च ्शोध्घेत्आह त, खरां्न ? म्हणजेच्तुम्ही्ज्ञ न्
आसण्िद्गुण्यच् ांययच् ्शोध त्आह त, होयच््न ?’ पांसडत ने्सवच रले. 
 

‘होयच्.’ पीएरने्म न्डोल वली. 
 

पांसडत ने्ख करून्आपले्मोज्यच् ांचे्ह त्छ तीशी्जुळवले्आसण्बोलण्यच् ि्प्र रांभ्केल . 
 

‘मी्आत ्तुम्ह ल ्आमययच् ्िांप्रद यच् चां्मुख्यच््उसद्दष्ट्सवशद्करून्ि ांगतो.्जर्ते्तुमययच् ्उसद्दष्ट ांशी्
जुळत्अिेल्तर्तुम्ही्भ्र तृमांडळ त्ि मील्व्ह .्तुमच ्फ यच्द ्होईल.्एक ्महत्त्व ययच् ्रहस्यच् चां्रिण्
करून् ते् पुढययच् ् सपढीययच् ् ह ती् िोपवणां् हे् आमचां् पसहलां ् प्रमुख् उसद्दष्ट् आहे.् ह्य वर् आमच ् िांप्रद यच््
आध रलेल ्आहे.्ह ्प यच् ्कुठलीही्म नवी्शक्ती्नष्ट्करू्शकण र्न ही.्हे्महत्त्व चां्रहस्यच््फ र्प्र चीन्
क ळ प िून्– अगदी्पसहल्यच् ्म नव प िून्आमययच् कडे्येच्ऊन्पोचलां ्आहे.्कद सचत्यच् ्रहस्यच् वर्िवव्
म नवज तीचां्भसवतव्यच््अवलांबनू्अिेल.्हे्रहस्यच््अिां्आहे्की्ते्कोण ल ्िहज िहजी्कळण र्न ही, 
आत्मशुद्धीययच् ्दीघव्तपियेच्नांतरच्त्यच् ्रहस्यच् प िून्ल भ्होण्यच् च ्िांभव्आहे.्त्यच् मुळां ्ते्थोड्य ्क ळ त्
गविेल्अशी्आश ्कुणीच्ब ळगू्शकत्न ही.्म्हणून्आम्ही्दुिरां्उसद्दष्ट्िमोर्ठेवलां ्आहे.्सवर्श्रहस्यच््
प्र प्त्करण्यच् च ्आसण्ते्रहस्यच््आत्मि त्करण्यच् ि ठी्स्वतःल ्प त्र्करण्यच् च ्जी्म णिां्प्रयच्त्न्करत त्
त्यच् ांययच् ् परांपरेतून् प्रतीत् झ लेल्यच् ् म गांययच् ् मदतीनां् िदस्यच् ांययच् ् अांतःकरण ची् शुद्धी् करून् व् त्यच् ांययच् ्
बुद्धीचां् प्रबोधन् करून् त्यच् ांन ् त्यच् ् रहस्यच् ि ठी् तयच् र् करण्यच् च ् प्रयच्त्न् च लू् अितो.् आम्ही् आमययच् ्
िदस्यच् ांची्अांतःकरणां् पसवत्र्करतो्आसण् त्यच् ांचां् पुनरुज्जीवन्करतो.्अश ् प्रक रे् त्यच् ांययच् ्रूप नां् प सवत्र्यच््
आसण् िद्गुण् यच् ांच ् आदशव् ठेवनू् अवघ्यच् ् म नवज तील ् िुध रण्यच् च ् प्रयच्त्न् करतो.् जग त् प्रभतु्व्
ग जसवण ऱ्यच् ् दुसरत सवरुद्ध्लढण्यच् ची्आम्ही्शथव्करीत्अितो.्यच् ्िवव्गोष्टींच ् तुम्ही् सवच र्कर .्मी्
पुन्ह ्तुमययच् कडे्येच्तो,’ अिे्बोलून्पांसडत्खोलीययच् ्ब हेर्गेल . 
 

‘जग त् प्रभतु्व्ग जसवण ऱ्यच् ् दुसरत सवरुद्ध्लढण्यच् ि ठी...’ पीएरने् स्वतःशीच् ते्शब्द्उच्च रले.्
तश ्अथाचे्सचत्र्त्यच् ययच् ्मनििूांिमोर्उभे्र सहले. 
 

अध्यच्ा् त ि नांतर् पांसडत् ि धक ल ् िप्त-िद्गुण् सवशद् करण्यच् ि ठी् आल .् हे् िप्त-िद्गुण्
िॉलमनययच् ्मांसदर ययच् ्ि त्प यच्ऱ्यच् ांशी्जुळते्होते.्फ्रीमेिनने्ते्आत्मि त्करणे्आवश्यच्क्अिे.्ते्िप्त-
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िद्गुण्अिे् होते:् (१)् भ तृभ वमांडळ ययच् ्िांप्रद यच् ययच् ् गोष्टी् गुप्त् ठेवण्यच् च ् सववके.् (२)्िांप्रद यच् ययच् ्
वसरष्ठ् हुद्द्य वरील् व्यच्क्तींययच् ् आज्ञ ांचे् प लन,(३)् नीसतमत्त , (४)् म नवज तीवर् पे्रम, (५)् धैयच्व, (६)्
औद यच्व्आसण्(७)्मृत्यच्चूी्ओढ. 
 

‘जर्तुमच ् सनियच््झ ल ्अिेल्तर्मी् तुम्ह ल ्दीि ्द्य यच्ल ्प्र रांभ्करतो,’ त्यच् ययच् जवळ्येच्त्
पांसडत्म्हण ल . 
 

‘आज्ञ प लन चां्प्रतीक्म्हणून्कृप ्करून्अांग वरील्पोश ख्उतर .’ 
 

पीएरने्कोट्क ढल , ज कीट्क ढले्आसण्ड व्यच् ्प यच् तील्बटू्क ढल .्मेिनने्पीएरच ्शटव्
उजव्यच् ् ब जूल ् छ तीशी् उघड ् केल .् त्यच् ची् तुम न् ड व्यच् ् गुडघ्यच् वरिरकवली, आसण् ड व्यच् ् प यच् त्
चढसवण्यच् ि ठी्त्यच् ल ्जोड ्सदल .्प यच््फ कून्दोन्ही्ह त्तिेच्िोडून्पांसडत ययच् ्दुिऱ्यच् ्आजे्ञची्व ट्
बघत् पीएर् त्यच् ययच् म गे् उभ ् र सहल .् त्यच् ययच् ् मन त् नित ही् त्यच् ल ् िांशयच्् व टू् ल गल , त्यच् ल ्
िांकोचल्यच् ि रखे्झ ले्आसण्स्वतःची्चेष्ट ्कर वी्अिे्व टू्ल गले्आसण्त्यच् ययच् ्चेहऱ्यच् वर्मुल ि रखे्
क्स्मत्उमटले. 
 

बर च्क ळ्फ्रीमेिन्क ही्बोलल ्न ही्आसण्हलल ्न ही.्शवेटी्तो्उठून्पीएरकडे्आल .्
टेबल वर्पडलेल ्रुम ल्घेऊन्त्यच् ने्त्यच् चे्डोळे्ब ांधले. 
 

‘तुम्ह ल ् मी् शवेटचां् ि ांगतो.् िगळां् लि् तुमययच् वरच् कें सद्रत् कर .् भ वन ांन ् लग म् घ ल .्
अांतःकरण त्आनांद च ्शोध्घ्यच् , व िन ांमधे्नको.्आनांद चां्रहस्यच््अांतःकरण त्अितां, भोवत ली्नितां.’ 
सकतीतरी्क ळ्पीएरल ्स्वतःमधे्अिलेल्यच् ्िांजीवन्देण ऱ्यच् ्आनांदसनझवर ची्ज णीव्होत्र सहली. 
 

यच् नांतर् थोड्य च् वेळ त् त्यच् ल ् घेऊन् ज ण्यच् ि ठी् त्यच् ् अांध ऱ्यच् ् मांसदर त् पांसडत ऐवजी्
क्व्हल स्कीने्प्रवशे्केल .्पीएरने्आव ज वरून्त्यच् ल ्ओळखले.्पीएरल ्पुन्ह ्सवच रण्यच् त्आले, ‘तुमच ्
सनियच््दृढ्आहे्क ?’ 
 

पीएर्िवव्गोष्टींन ्तयच् र्झ ल .् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वर्लह न् मुल चे् सनर गि् क्स्मत्उमटले.्एक ्
प यच् त्बटू्आसण्दुिऱ्यच् ्प यच् त्क्स्लपर्घ लून्तो्च लू्ल गल , तेव्ह ्त्यच् ची्प वले्नीट्पडत्नव्हती.्
त्यच् ययच् ्उघड्य ्भरद र्छ तीवर् क्व्हल स्कीने्तलव र् रोखून्धरली्होती.्भीत्भीत्तो्कॉसरडॉरमधून्
ज ऊ्ल गल .्कधी् त्यच् ल ् पुढे, कधी् म गे् िर व्ेल गत् होते.् शवेटी् तो्लॉजययच् ् दरव ज शी्आल .्
क्व्हल स्की्ख करल ् तिे् दरव ज वर् ह तोड्य चे्ठोके् पडले्आसण्मग्दरव ज ्उघडल ् गेल .्डोळे्
ब ांधलेल्यच् ्पीएरल ्गांभीर्आव ज त्प्रश्न्सवच रण्यच् त्आले.्त्यच् च ्जन्म, व्यच्वि यच्, त्यच् चे्जन्मसठक ण, 
त्यच् ची् जन्मवेळ् इत्यच् दी् गोष्टींब बत् प्रश्न् सवच रण्यच् त्आले.् डोळे् ब ांधलेल्यच् ् अवस्थेतच् त्यच् ल ् अन्यच्त्र्
नेण्यच् त्आले.्तो्च लत्अित न ्मेिन्न न ्सवषयच् ांवर्त्यच् ल ्उदे्दशून्बोलत्होते.्यच् सत्रक ांचे्कष्ट, दैवी्
कृप , िन तन् सवर्श्सनमात , कष्ट्आसण्िांकटे्यच् ांवर्मत्कर यच्ल ्ल गण रे् धैयच्व्यच् ांबद्दल् ते्रूपक ांययच् ्
भ षेत्बोलत्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कधी् ते् आपल्यच् ल ् ‘ि धक’ म्हणून् िांबोधत् आहेत, कधी् ते् आपल्यच् ल ् ‘दुःखभ क’ म्हणून्
िांबोधत्आहेत, तर्कधी्ते्आपल्यच् ल ्‘स्वीकृत’ म्हणून्िांबोधत्आहेत्आसण्मधून्मधून्ह तोड्य ने्व ्
तलव रीने् वेगवगेळ्यच् ् तऱ्हेने् टकटक्आव ज्करत हेत् ते् पीएरल ् कळत् होते.् कुठल्यच् तरी् वस्तूकडे्
आपल्यच् ल ्नेत न ्त्यच् ्लोक ांमध्येच््एकमत्होत्नव्हते, सनियच््होत्नव्हत ्हे्त्यच् ल ्कळल्यच् व चून्र सहले्
न ही.् भोवत लचे्क हीजण् हलक्यच् ्आव ज त् कुजबुजत् होते, त्यच् तल ् एकजण् पीएरल ् कुठल्यच् तरी्
ितरांजीवरून्च लतनेण्यच् च ्आग्रह्धरत्होत ्ते्त्यच् ल ्ऐकू्आले.्मग्त्यच् ांनी्त्यच् च ्उजव ्ह त्घेऊन्
तो् कश वर् तरी् ठेवल .् त्यच् च् वळेी् त्यच् ांनी् त्यच् ल ् ड व्यच् ् ह त त् कां प ि् घेऊन् ती् छ तीशी् धर यच्ल ्
ि ांसगतले.् त्यच् ययच् तील् एकजण् िांप्रद यच् ययच् ् नीसत-सनयच्म ांशी् एकसनष्ठ् र हण्यच् ची् शपथ् मोठ्य ने् व चू्
ल गल .् पीएरल ् त्यच् ययच् म गून् ती् उच्च र यच्ल ् ल वली.् मग् मेणबत्त्यच् ् म लवण्यच् त् आल्यच् ् आसण्
क्स्पसरटच ्सदव ्पेटवण्यच् त्आल .्त्यच् ययच् ्व ि मुळे्पीएरल ्क्स्पसरटच ्सदव ्ओळखू्आल .्मग्त्यच् ल ्
ि ांगण्यच् त्आले, ‘तुल ्आत ्पूवीहून्मांद्प्रक श्सदिेल.’ त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांवरील्रुम ल्क ढण्यच् त्आल .्
क्स्पसरटययच् ्सदव्यच् ययच् ्मांद्प्रक श त्स्वप्न त्अिल्यच् गत्त्यच् ल ्ि त्म णिे्सदिली.्त्यच् तल्यच् ्प्रत्येच्क ने्
पांसडत प्रम णे्ॲप्रन्घ तल ्होत .्त्यच् ययच् िमोर्उभे्र हून्त्यच् ांनी्त्यच् ययच् ्छ तीशी्तलव री्रोखून्धरल्यच् ्
होत्यच् .् त्यच् तील्एक च ्प ांढर ्शटव्रक्त ने्म खल ्होत .्तो्प हून् त्यच् ांनी्आपल्यच् ल ्भोकि व्े म्हणून्
छ ती्तलव रींययच् ्सदशनेे्पुढे्करीत्पीएर्पुढे्िरल , पण्तलव री्म गे्घेण्यच् त्आल्यच् .्पुन्ह ्त्यच् चे्डोळे्
ब ांधण्यच् त्आले. 
 

कुठून्तरी्आव ज्आल , ‘तू्आत च्मांदतर्प्रक श्प सहल ्आहेि.’ पुन्ह ् मेणबत्त्यच् ् पेटवण्यच् त्
आल्यच् ्आसण्त्यच् ल ्ि ांगण्यच् त्आले, ‘तुल ्आत ्पूणव्प्रक श्प ह व ्ल गेल.’ पुन्ह ्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांवरील्
कपड ्क ढण्यच् त्आल .्मग्दह हून्असधक्म णिे्एकदम्उद्ग रली, ‘ऐसहक्ऐर्श्यच्व्अश र्श्त्अिते.’ 
 

हळूहळू् पीएरमध्येच्् आत्मसवर्श् ि् येच्ऊ् ल गल .् तो् भोवत ली् बघू् ल गल .् लोक ांन ् न्यच् ह ळू्
ल गल .्क ळ्यच् ्क पड ने्आयछ दलेल्यच् ्एक ्मोठ्य ्टेबल शी्ब र -तेर ्म णिे्बिलेली्होती.्पीएरने्
पूवी् प सहलेल्यच् ् प्रक रच ् पोष ख् त्यच् ांययच् ् अांग वर् होत .् पीटझवबगवमधील् प्रसतसष्ठत् मांडळींत् त्यच् ांययच् पैकी्
बऱ्यच् चजण ांन ् पीएरने् प सहले् होते.् अध्यच्ि ांययच् ् आिन त् एक् तरुण् बिल ् होत , एक् वगेळ च् कू्रि्
त्यच् ययच् ् गळ्यच् त् होत .् पीएर् त्यच् ् तरुण ल ् ओळखत् नव्हत .् त्यच् ् तरुण ययच् ् उजव्यच् ् ब जूल ् एक्
इट सलअन्धमवगुरू् बिल ् होत .्दोन् वषांपूवी्ॲन ् प वलोवन ययच् ्घरी् पीएरल ्तो् भेटल ्होत .् त्यच् ्
मांडळींत्वरययच् ् हुद्द्य ची्प्रसतसष्ठत्म णिे्होती.् पूवी् कुरॅसगन्कुटुांब त्ट्यूटर्(सशिक)्म्हणून्अिलेल ्
एक्गृहस्थ्त्यच् त्होत .्ह त त्ह तोड ्घेतलेल्यच् ्अध्यच्ि चे्बोलणे्िववजण्ध्यच् न्देऊन्ऐकत्होते.्िववत्र्
गांभीर् श ांतत ् पिरली् होती.् चभतीमध्येच्् एक्चमकण र ् त र ्खोदलेल ् होत .् टेबल ययच् ् एक ् ब जूल ्
लह नि ् रग् होत .् त्यच् ययच् वर् सवसवध् आकृती् क ढण्यच् त् आल्यच् ् होत्यच् .् टेबल ययच् ् दुिऱ्यच् ् ब जूल ्
वदेीि रखी् व टण री् एक् ज ग ् होती, सतथे् ब यच्बल् आसण् कवटी् ठेवलेली् होती.् टेबल ययच् ् भोवती्
ध र्नमक्सवधींत्व परत त्तिली्मेणबत्त्यच् ांची्ि त्घरे्होती.्दोघ ांनी्पीएरल ्वदेीकडे्नेले.्त्यच् ची्प वले्
क टकोन त् जुळवली, त्यच् ल ् ख ली् पहुड यच्ल ् ि ांसगतले् आसण् म्हटले, ‘तू् आत ् मांसदर ययच् ् द र शी्
प्रण म्करीत्आहेि.’ 
 

‘अगोदर् त्यच् ल ् फ वडां् द्य यच्ल ् हवां,’ त्यच् ांययच् पैकी् कोणीतरी् एक् कुजबुजल .् दुिऱ्यच् ने् श ांत्
र हण्यच् च ्इश र ्केल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएरने्आज्ञ ्प ळली्न ही.्त्यच् ची्अस्वस्थ, मांद्दृष्टी्भोवत ली्सफरली.्एक एकी्त्यच् ययच् ्मन त्
सवकल्प्आल , 
 

‘मी्कुठे्आहे? क यच््करतो्आहे? हे्लोक्मल ्हित्तर्न हीत्न ? हे्आठवनू्पुढे्मल ्शरम्
तर्व टण र्न ही?’ पण्ह ्सवकल्प्िणभरच्सटकल .्पीएरने्भोवत लययच् ्लोक ांचे्गांभीर्चेहरे्प सहले.्
आत पयंच्त्कर व्ेल गलेले्ध र्नमक्सवधी्त्यच् ल ्आठवले.्आत ्अध्यच्ावरून्म गे्वळत ्येच्ण र्न ही्अिे्
त्यच् ल ् व टले.् आपल्यच् ् असनसिततेची् त्यच् ल ् ध स्ती् व टली.् पूवीची् भक्क्तभ वन ् अांतःकरण त्
ज गवण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत् त्यच् ने्मांसदर ययच् ्द र शी्स्वतःल ्झोकून् सदले्आसण्खरोखरच्भक्क्तभ वन ्
असधक्उत्कटतेने्त्यच् ययच् ्अांतःकरण त्सनमाण्झ ली.्तो्ति च्क ही्वळे्र सहल्यच् नांतर्त्यच् ल ्उठ यच्ल ्
ि ांगण्यच् त्आले.् इतर ांनी् घ तल ् होत ् ति ् प ांढर ्क तडी्ॲप्रन् त्यच् ययच् ्अांग भोवती् ब ांधण्यच् त्आल ्
आसण्त्यच् ययच् ्ह त त्एक्फ वडे्आसण्मोज्यच् ांययच् ्तीन्जोड्य ्देण्यच् त्आल्यच् .्मग्प्रमुख्गुरूने्उपदेश्
केल , ‘ि मर्थयच्व्आसण्प सवत्र्यच््यच् ांचां्प्रतीक्अिलेल ्ह ् शुभ्र्ॲप्रन्कधी्मळव्ूनकोि.्ह्य ्फ वड्य ययच् ्
मदतीनां् आपल्यच् ् अांतःकरण तून् दुगुवण् क ढून् ट क.् मोठ्य ् सचक टीनां् शजे ऱ्यच् ांययच् ् अांतःकरण त्
सरघण्यच् ि ठी्म गव्तयच् र्कर.्ह तमोज्यच् ांययच् ्पसहल्यच् ्जोडीच ्अथव्आज्तुल ्कळण र्न ही, पण्ती्तू्
जपून्ठेव.्दुिरी्जोडी्तू्िभेययच् ्वळेी्व पर यच्ल ्हवीि.्सतिरी्जोडी्सस्त्रयच् ांययच् ्ह तमोज्यच् ांची्आहे.्सप्रयच््
बांधू, सनयच्तीनांच्तुल ्हे्सस्त्रयच् ांचे्मोजे्सदलेले्आहेत.्ज्यच् ्स्त्रीबद्दल्तुल ्िवांत्असधक्आदर्व टत्अिेल, 
सजल ् तू् यच् ् ि ांप्रद यच् तील् िुयच्ोग्यच्् ि थी् म्हणून् सनवडशील् सतल ् हे् ह तमोजे् तुझ्यच् ् अांतःकरण ययच् ्
शुद्धतेची् ग्व ही् म्हणून् भेट् दे.् सप्रयच्् बांधू, हे् लि त् ठेव.् अपसवत्र् ह त न ् हे् मोजे् कधीही् शोभ ् देण र्
न हीत.’ 
 

मुख्यच््गुरू्शवेटचे्शब्द्उच्च रत्अित न ्आपण्खजील्झ लो्आहो्ह्य ्ज सणवेने्पीएर्शरमून्
गेल .्अस्वस्थपणे्तो् भोवत ली् प हू्ल गल .् तेथे् सवसचत्र्श ांतत ् परिली.् त्यच् ्श ांततेच ् भांग् त्यच् ांपैकी्
एक ने् केल .् त्यच् ने् पीएरल ् रगजवळ् नेले, रगवर् अिलेल्यच् ् िूयच्व, चांद्र, ह तोड , तर जू, फ वडे्
ओबडधोबड्दगड, आक र्सदलेल ्दगड, ख ांब, तीन्सखडक्यच् ्इत्यच् दी्आकृत्यच् ांच ्अथव्तो्हस्तसलसखत्
व चून् स्पष्ट् करू् ल गल .् पीएरल ् त्यच् ची् नेमलेली् ज ग ् आसण् सनव िस्थ न ययच् ् खुण ् द खसवण्यच् त्
आल्यच् .् त्यच् ल ् परवलीच ् शब्द् ि ांसगतल्यच् वर् बि यच्ल ् परव नगी् सदली.् मुख्यच्् गुरू् नीसतप ठ् व चू्
ल गल . 
 

‘आमययच् ्मांसदर त्आम्ही्किल ् भेद्ज णत्न ही.्म त्र्िद्गुण्आसण् दुगुवण्यच् ांमधे्आम्ही् भेद्
करतो.् िम नतेल ् ब ध् येच्ईल् अश ् तऱ्हेच ् कोणत ही् भेद भेद् होण र् न ही् यच् ची् ि वधसगरी् ब ळग.्
कुणीही् ब ांधव् अिल ् तरी् त्यच् ययच् ् मदतील ् ध व् घे.् भलत्यच् ् म गावरून् ज ण ऱ्यच् ल ् उपदेश् कर.्
पडलेल्यच् ांन ् उचल.् कोणत्यच् ही् बांधूबद्दल् दे्वष् व ् सतरस्क र् ब ळगू् नकोि.् नेहमी् समत्रत्व ने् आसण्
िौजन्यच् ने्व ग.्प्रत्येच्क ययच् ्अांतःकरण त्िद्गुण ांची्ज्यच्ोत्ल व.्शजे ऱ्यच् ांन ्िुख मध्येच््िहभ गी्करून्घे्
म्हणजे् शुद्ध्आनांद त् हेवेद ववे्यच्त्यच्यच््आणण र्न हीत.्शत्रलू ्िम ्कर, िूड् घ्यच् यच्च ्अिेल्तर् त्यच् चे्
भले्करून् िूड् घे.्अश ्प्रक रे्श्रेष्ठ् सनयच्म ांचे् प लन् केलेि्तर् तुल ्आत पयंच्त्गम वलेले्हरवलेल्यच् ्
प्र चीन्ऐर्श्यच्ाचे्म गव्पुन्ह ्ि पडतील.’ व चन्िांपल्यच् वर्मुख्यच््गुरूने्उठून्पीएरल ्आचलगन्सदले्आसण्
त्यच् चे्चुांबन्घेतले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बठैक्िांपली.्पीएर्घरी्परतल .्आपण्जणू्ब र ्एक्वषांनी्ल ांबययच् ्प्रव ि हून्परत्आलो्
आहोत.्आपल्यच् मधे् पूणवपणे् बदल्झ ल ्आहे, जुन्यच् ् िवयच्ी्आसण् जुनी् र हणी्आपण्िववस्वी् ट कून्
सदली्आहे्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

मेिन ांययच् ्सनव िस्थ न वर्पीएरल ्दीि ्समळ ली.्त्यच् ययच् ्आदल्यच् ्सदवशी्त्यच् ल ्कळले्होते, 
द्वांद्वयुच्द्ध ची्ब तमी्िम्र ट ांययच् ्क न ांवर् गेली्होती.्त्यच् ने्पीटझवबगव्िोडले्तर्शह णपण चे्होईल्अि ्
त्यच् ल ्िल्ल ्देण्यच् त्आल ्होत .्दसिणेतील्आपल्यच् ्शतेव डीवर्ज व्ेआसण्आपल्यच् ्कुळ ांची्क ळजी्
घ्यच् वी्अि ्बेत्पीएर्करू्ल गल . 
 

पीएरने्आठवड्य नांतर्आपल्यच् ्समत्र ांच ्आसण्फ्रीमेिन ांच ्सनरोप्घेतल .्फ्रीमेिन ांन ्भली्मोठी्
रक्कम्देणगी्देऊन्तो्आपल्यच् ्शतेव डीवर्सनघ ल .्त्यच् ययच् ्नव्यच् ्बांधूांनी्त्यच् ल ्कीव्ह्आसण्ओडेि ्येच्थे्
र हण ऱ्यच् ्फ्रीमेिन ांन ्पते्र्सदली.्आसण्त्यच् ल ्मधूनमधून्पत्र ने्म गवदशवन्करण्यच् चे्आर्श् िन्सदले. 
 

पीएर-डोलोहॉव्ह् द्वांद्वयुच्द्ध तील्कटुत ्आत ्िांपली् होती.् द्वांद्वयुच्द्ध सवरुद्ध्झ रचे्कडक्क यच्दे्
होते् तरीही् त्यच् त् भ ग् घेण ऱ्यच् ांन ् आसण् त्यच् ांन ् मदत् करण ऱ्यच् ांन ् क ही् त्र ि् झ ल ् न ही.् पीएरययच् ्
पत्नीबरोबरययच् ्सवतुष्ट मुळे्द्वांद्वयुच्द्ध म गील्प्रव द ल ्पुष्टी्समळ ली.्आसण्प्रसतसष्ठत्मांडळींत्मोठी्खळबळ्
उड ली.् पीएर् अनौरि् पुत्र् होत ् तेव्ह ् लोक् त्यच् ययच् कडे् आश्रयच्द त्यच् ययच् ् भ वनेने् प ह त.् रसशयच्न्
ि म्र ज्यच् तील्तो्अत्यच्ांत्धसनक्अिे्स्थळ्अित न ् त्यच् ययच् ्िद्गुण ांची्बेफ ट्स्तुती् केली्ज ई; त्यच् चे्
लग्न्झ ले; त्यच् मुळे् सस्त्रयच् ांन ्आसण् त्यच् ांययच् ्तरुण् मुलींन ् त्यच् ययच् कडून्आश ् ब ळगण्यच् चे्क ही्क रण्
उरले्न ही, खेरीज्लोकसप्रयच्त ्िांप दन्करण्यच् ि्आवश्यच्क्अिे्नमवचतुर्िांभ षण्आसण्लोकसप्रयच्तेची्
इयछ ही् त्यच् ययच् मधे् नव्हती.् त्यच् मुळे् प्रसतसष्ठत ांययच् ् मांडळ त् त्यच् ची् चकमत् प र् कमी् झ ली् होती.्आत ्
झ ल्यच् ्प्रकरण बद्दल्त्यच् ल ्िववस्वी्दोष्सदल ्ज त्होत .्आपल्यच् ्वसडल ांप्रम णेच्त्यच् ल ्र ग चे्झटके्
येच्त त्आसण्तो् मत्िर ने् वडे ् होतो्अिे्लोक्बोलू्ल गले.् पीएर् सनघून् गेल्यच् वर्एलन्पीटझवबगवल ्
आली्तेव्ह ्सतययच् ्पसरसचत ांनी्सतचे्पे्रम ने्स्व गतकेले; एवढेच्नव्हे्तर्सतययच् ्सनर श्जीवन च ्ित्क र्
केल्यच् गत्त्यच् ांनी्सतल ्क हीश ्आदर नेच्व गवले. 
 

नवऱ्यच् बद्दल्बोलणे्सनघ ले्की्एलन्मोठ्य ्कुशलतेने्कुलीन्मुद्र ्ध रण्करून्र ही.्त्यच् ्मुदे्रच ्
अथव् सतल ्िमजत्निे.्तरीही्सतने्आपल्यच् वरील्आपत्तीन्कुरकुरत ्िोिण्यच् च ्सनियच््केलेल ्आहे, 
आसण्सतच ्नवर ्म्हणजे्देव ने्सतल ्व ह यच्ल ्ल वलेल ्कू्रि्आहे्अिे्लोक ांन ्सतययच् ्मुदे्रवरून्व टे. 
 

सप्रन्ि्व्हॅसिलीने्आपले्मत्असधक्उघडपणे्व्यच्क्त्केले.्पीएरबद्दल्बोलणे्सनघ ले्तेव्ह ्ख ांदे्
उडवनू् आपल्यच् ् डोक्यच् कडे् अांगुसलसनदेश् करीत् तो् म्हण ल , ‘मी् नेहमीच् म्हणत् होतो—त्यच् चां् डोकां ्
सफरलेलां ्आहे.’ 
 

पीएरबद्दल् ॲन ् प वलोवन ही् अिेच् उद्ग र् क ढी.् ‘मी् िगळ्यच् ांययच् ् आधी् त्यच् ययच् बद्दल् हेच्
म्हण यच्ची.्स्वैर च री्कल्पन ांनी्सबघडून्गेलेल ्तो्चक्रम्तरुण्आहे्अिां्मी्केव्ह ची्म्हणत्आले्आहे.्
जेव्ह ्प्रत्येच्कजण्त्यच् ययच् वर् सनह यच्त्खूष्होत ् त्यच् ्वेळी्मी् हेच्म्हटलां ्होतां.् त्यच् ्वळेी्तर्तो् नुकत च्
परदेश हून्स्वदेशी्आल ्होत .्आत ्क यच््शवेट्झ ल ्बघ .्त्यच् ्वेळी्मी्ह्य ्लग्न सवरुद्ध्होते, पुढां्क यच््
घडण र्यच् चां्आधीच्भसवष्ट्यच््वतववलां ्होतां.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

१८०६्ययच् ्अखेरीि्रसशयच् ने्नेपोसलयच्नबरोबर्दुिऱ्यच् ांद ्लढ ईि्िुरुव त्केली.्यच् च्वळेी्ॲन ्
प वलोवन ने्र त्रीच ्भोजनिम रांभ्आयच्ोसजत्केल ्होत .्सतथे्गोळ ्झ लेल्यच् ्सनवडक्प्रसतसष्ठत्मांडळींत्
आकषवक् आसण् दुःखी, पसरत्यच्क्त ् एलन, मॉटीम टव, क्व्हएन्न मधून् नुकत च् परत् आलेल ् आकषवक्
व्यच्क्क्तमत्त्व च ्सप्रन्ि्इपॉसलट, दोन्परर ष्ट्रख त्यच् ची्म णिे, ज्यच् च ्असतशयच््बुसद्धम न्अि ्गौरव्केल ्
ज त् होत ्अि ् एक्तरुण, ‘मेड्ऑफ्ऑनर’ म्हणून् नुकतीच् गौरसवलेली् एक्स्त्री्आसण् सतची्आई, 
सशव यच््बरीच्ि म न्यच््म णिे्जमली्होती. 
 

आपल्यच् ्प हुण्यच् ांचे्रांजन्करण्यच् ि ठी्ॲन ्प वलोवन ने्एक्नव्यच् ्व्यच्क्तील ्आमांत्रण्सदले्होते.्
त्यच् ् व्यच्क्तीचे् न व् बोसरि् द्रवते्स्कॉयच्.् तो् वसरष्ठ् गोट त् व वरत् अिे.्ख ि् र जदूत् म्हणून् तो् प्रसशयच्न्
िैन्यच् कडून्आल ्होत . 
 

बोसरि्आत ्लष्ट्कर त्च ांगल्यच् ्हुद्द्य वर्चढल ्होत .्ॲन ्प वलोवन चे्प्रयच्त्न, त्यच् ययच् ्आवडी-
सनवडी्आसण् त्यच् च ् वैसशष्ट्ट्यपूणव् समतभ षी् स्वभ व्यच् ्िगळ्यच् ्गोष्टी् त्यच् ययच् ्यच्श ल ्क रणीभतू्होत्यच् .्
अगदी्वरययच् ्गोट तील्तो्ॲडज्युच्टांट्होत .्प्रसशयच् मधे्त्यच् ययच् वर्महत्त्व ची्क मसगरी्िोपसवण्यच् त्आली्
होती.् तेथून्तो्ख ि् र जदूत् म्हणून् नुकत च् परतल ् होत .्लष्ट्कर मध्येच्् यच्श् समळसवण्यच् ि ठी् प्रयच्त्न, 
च ांगले्क म, सचक टी्यच् ांची्गरज्निते.्गरज्अिते्ती्ज्यच् ययच् ्ह त त्प्रमोशन्अिते्त्यच् ययच् शी्केवळ्
समळते् घेण्यच् ची.् आपली् इतकी् भरभर् प्रगती् झ ली् म्हणून् त्यच् चे् त्यच् ल च् आियच्व् व टे.् इतर ांन ् यच् ्
रहस्यच् चे्आकलन्किे्होतन ही्यच् चे्तो्नवल्करी.्त्यच् ची्ि धी्र हणी, जुन्यच् ्समत्र ांशीअिलेले्िांबांध्
आसण् भ वी् जीवन बद्दलचे् बेत् यच् ् ि ऱ्यच् ् गोष्टी् त्यच् ल ् झ लेल्यच् ् नव्यच् ् ज्ञ न मुळे् पूणवपणे् बदलून् गेल्यच् .्
त्यच् ची्आर्नथक् क्स्थती्उत्तम्होती्अिे्नव्हे, परांतु्तो्शवेटच ्कोपेक्इतर ांहून्आपल ्पोष ख्च ांगल ्
सदि व ् म्हणून् खचव् करी.् दसरद्री् घोड ग डीतून् ज वे् ल गू् नयेच्् म्हणून् व ् पीटवझबगवमधील् रस्त्यच् ांतून्
चहडत न ्आपल ्गणवषे्जुन ्अिू्नयेच््म्हणून्तो्फ र्जपे.्त्यच् ि ठी्तो्इतर्अनेक्िुख ांवर्प णी्िोडी.्
जे्आपल्यच् हून्वरययच् ् हुद्द्य वर्आहेत्आसण्म्हणून्ज्यच् ांययच् कडून्आपल्यच् ल ्ल भ्होण्यच् च ्िांभव्आहे्
अश ्लोक ांशी्तो्ओळखी्करी्आसण्मैत्री्सटकवी.्त्यच् ल ्पीटझवबगव्शहर्आवडत्अिे्पण्मॉस्को्शहर्
सबलकूल्आवडत्निे.्रोस्तॉफ्कुटुांब्आसण्नत श बद्दल्सनमाण्झ लेले्पोरकट्पे्रम्ह्य ांबद्दलची्स्मरणे्
त्यच् ल ्असप्रयच््व टू्ल गली.्िैन्यच् त्द खल्झ ल्यच् प िून्तो्एकद ही्रोस्तॉफ्कुटुांब कडे्वळल ्नव्हत .्
ॲन ्प वलोवन ययच् ्भोजनिम रांभ तील्आपली्उपक्स्थती्लष्ट्कर तील्बढतीि्उपयच्ोगी्ठरेल् हे् त्यच् ने्
ओळखले.्त्यच् ने् सतची्व्प हुण्यच् ांची्असधक सधक्करमणूक्करण्यच् चे्ठरसवले.् त्यच् च्वळेी्तो्प्रत्येच्क च ्
चेहर ्न्यच् ह ळू्ल गल .्त्यच् ांपैकी्कुण शी्मतै्री्होण्यच् ची्शक्यच्त ्आहे्आसण्त्यच् ्मैत्रीप िून्आपण ि्सकती्
ल भ्होईल्यच् चे्आड खे् ब ांधू्ल गल .् िुांदर्एलनययच् ्जवळययच् ्आिन वर् त्यच् ल ्बिसवण्यच् त्आले.्
भोवत ली्च ललेले्बोलणे्तो्ऐकू्ल गल . 
 

ॲन ् प वलोवन ने् प्रसशयच् ययच् ् र ज चे् धैयच्व, खांबीर् सनियच्् यच् ांकडे् िांभ षण च ् ओघ् वळसवल .्
बोसरिने्िांभ षण त्भ ग्घ्यच् व ्अि ्सतच ्हेतू्होत .्कुणीतरी्बोलत्होत ्आसण्बोसरि्लिपूववक्ऐकत्
आपल्यच् ल ् केव्ह ्िांधी् समळते्यच् ची्व ट्बघत्होत .्मधल्यच् ्क ळ त् त्यच् ने् सकत्येच्कद ् िुांदर्एलनकडे्
वळून्प सहले.्सतनेही्सकत्येच्क्वळे ्त्यच् ्देखण्यच् ्तरुण्ॲडज्युच्टांटकडे्प हून्क्स्मत्केले. 
 

प्रसशयच् ययच् ्िैन्यच् ययच् ्ह लच लींबद्दल्बोलणी्च लू्अित न ्अगदी्िहजगत्यच् ्ॲन ्प वलोवन ने्
बोसरिल ् ग्लोगॉवपयंच्तच ् प्रव ि्आसण् त्यच् ल ् ठ ऊक्अिलेली् िैन्यच् ची् ह लच ल् यच् ांबद्दल् बोल यच्ल ्
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ि ांसगतले.्बोसरिने्ज णूनबुजून्िैन्यच््आसण्र जदरब र्यच् ांययच् बद्दल्सकत्येच्क्मनोरांजक्गोष्टी्ऐकसवल्यच् .्
तो्शुद्ध्फ्रें च्भ षेत्बोलत्होत .्त्यच् ने्जी्वस्तुक्स्थती्ि ांसगतली्तीबद्दल्स्वतःचे्मत्देणे्त्यच् ने्कट ि ने्
ट ळले.्क ही्क ळ्बोसरिने्िवांचे्लि्आपल्यच् कडे्सखळवनू्ठेवले.्आपण्आणलेल्यच् ्नव्यच् ्व्यच्क्तीवर्
प हुणे्मांडळी्सनह यच्त्खूष्आहेत्हे्ॲन ्प वलोवन ल ्कळून्चुकले.्बोसरिययच् ्वणवन त्िवांत्असधक्
रि् एलन् घेत् अिल्यच् चे् सदित् होते.् सतने् त्यच् ल ् मोसहमेबद्दल् सकत्येच्क् प्रश्न् सवच रले.् प्रसशयच् ययच् ्
िैन्यच् ययच् ्ह लच लीबद्दल् सतल ् सवलिण्कुतूहल्अिल्यच् चे् सदित्होते.् त्यच् चे्बोलणे्िांपले् तेव्ह ् सतने्
त्यच् ययच् कडे्वळून्नेहमीययच् ्िवयच्ीचे्क्स्मत्केले्आसण्म्हटले, ‘तुम्ही्क ही्झ लां ्तरी्आमययच् कडे्यच् यच्ल ्
हवां.’ सतच ्िूर्अि ्होत ्की्बोसरिल ्व टले, क रण्ठ ऊक्निले्तरी्आपल्यच् ल ् सतययच् कडे्ज णे्
अत्यच्ांत् आवश्यच्क् आहे.् ‘मांगळव री् आठ् ते् नऊययच् ् दरम्यच् न् तुम्ही् आल त् तर् मल ् असतशयच्् आनांद्
होईल.’ 
 

बोसरिने्भेटण्यच् चे्वचन्सदले. 
 

प्रत्येच्कजण्ज यच्ल ्सनघ ल ्तेव्ह ्आत पयंच्त्फ र्थोडे्बोलत्अिलेली्एलन्बोसरिकडे्वळली्
आसण् त्यच् ल ् सतने्मांगळव री्आपल्यच् कडे् येच्ण्यच् ची् सवनांती्नव्हे, पे्रमळ्आज्ञ च् केली.् ‘तुमययच् ् येच्ण्यच् ल ्
म झ्यच् ्दृष्टीनां्फ र्महत्त्व्आहे,’ सतने्ॲन ् प वलोवन कडे् क्स्मत्करीत्बघत् म्हटले.्ॲन ् प वलोवन ्
नेहमी्र जघर ण्यच् तील्म णि ांशी्व गत न ्उद ि्क्स्मत्करी.्तिे्क्स्मत्करीत्सतने्एलनययच् ्क्स्मत ल ्
दुजोर ् सदल .् त्यच् ् र त्री् बोसरि् प्रसशयच् ययच् ् िैन्यच् बद्दल् क ही् बोलत् होत .् त्यच् मुळे् त्यच् ल ् भेट व्े अिे्
एलनल ्एक एकी्व टू्ल गले.्तो्मांगळव री्आल ्म्हणजे्ती्त्यच् ल ्आपली्आवश्यच्कत ्उघड्करून्
ि ांगण र्होती.्मांगळव री्र त्री्बोसरि्एलनययच् ्भव्यच््स्व गतद लन त्आल ्पण्त्यच् ल ्सतल ्भेटण्यच् ची्
ख ि्क रणे्क ही्कळली् न हीत.् इतर् प हुणे्जमलेले् होते.्क उांटेि् त्यच् ययच् शी्फ र् थोडे् बोलली.्
सनरोप्घेत न ्त्यच् ने्जेव्ह ्सतययच् ्ह त चे्चुांबन्घेतले्तेव्ह ्कधी्नव्हे्ते्सतययच् ्चेहऱ्यच् वरील्क्स्मत्लोपले्
होते.्अनपेसितसरत्यच् ्ती्अगदी्हळू्स्वर त्कुजबुजली, ‘उद्य ्र त्री्जेव यच्ल ्यच् , अवश्यच््यच् .्न ही्म्हणू्
नक .’ 
 

पीटझवबगवल ् मुक्क म् अिेपयंच्त् बोसरि् व रांव र् क उांटेि् बेझुहॉव्हकडे् ज ऊ् ल गल .् त्यच् ांययच् ्
पसरचयच् चे्रूप ांतर्द ट्मैत्रीत्झ ले. 
 

युच्द्ध ि् िुरुव त् झ ली, युच्द्ध चे् िेत्र् रसशयच् ययच् ् िीमेलगतच् होते.् म नवज तीच ् शत्र्ू बोन प टव्
यच् ल ् िगळीकडून् सशव्यच् श प् समळू् ल गले.् खेड्य प ड्य मध्येच्् िक्तीची् लष्ट्करभरती् िुरू् झ ली.्
युच्द्ध वरून्उलटिुलट्स्वरूप ययच् ्ब तम्यच् ्येच्ऊ्ल गल्यच् .्त्यच् तल्यच् ्बऱ्यच् चश ्खोट्य ्अित. 
 

१८०५्प िून्थोरल ्सप्रन्ि्बोलकॉन्स्की, सप्रन्ि्आन्दे्र्आसण्सप्रन्िेि्म यच्ा्यच् ांययच् ्जीवन त्खूपच्
बदल्घडून्आल .् त्यच् ्वेळी् रसशयच् ययच् ्लष्ट्करी् व्यच्वस्थेि ठी्कम ांडर-इन्चीफ््ययच् ्आठ्ज ग ् सनमाण्
करण्यच् त्आल्यच् .्१८०६्मधे्थोरल्यच् ् सप्रन्िची्एक ्ज गेवर् सनयुच्क्ती्झ ली.्थोरल ् सप्रन्ि्अशक्त्होत ्
आसण्वृद्धही्झ ल ्होत .्आपल ्मुलग ्युच्द्ध त्क मी्आल ्आहे्ह्य ्िमज मुळे्त्यच् ची्अशक्तत ्आसण्
व धवक्यच््असधकच्लि त् येच्त्होते.्स्वतः्िम्र ट नेच् सनयुच्क्ती्केल्यच् मुळे्ती्ज ग ्न क रणे् त्यच् ल ्यच्ोग्यच््
व टले्न ही.्यच् ्नव्यच् ्क यच्विेत्र ने्त्यच् ल ्नव ्उत्ि ह्आसण्क यच्वशक्ती्सदली.् त्यच् ययच् ्त ब्यच् त्सदलेल्यच् ्
तीन्प्र ांत ांत्तो्ि रखे्दौरे्क ढू्ल गल .्आपले्कतवव्यच््प र्प डीत्अित न ्तो्क्क्लष्ट्व ट व ्इतक दि्
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अिे.्िहक ऱ्यच् ांशी् सनदवयच््व ट व ् इतक्यच् ्कडकपणे्व गे.् स्वतःययच् ्क म च ् ब रीकि रीक्तपशील्तो्
चुकवीत्निे.्सप्रन्िेि्म यच्ाने्आपल्यच् ्वसडल ांकडे्गसणत्सशकणे्केव्ह च्बांद्केले्होते.्वडील्घरी्अिले्
म्हणजे्तो्ध कट ्सप्रन्ि्सनकोल यच््आसण्त्यच् ची्द ई्यच् ांन ्घेऊन्दररोज्िक ळी्त्यच् ांययच् ्खोलीत्ज ई.्
सप्रन्ि् सनकोल यच्, त्यच् ची्द ई्आसण्वृद्ध्निव्ि सवश्न ्ही् सलझययच् ्जुन्यच् ्खोलीत्र हू्ल गली.् सप्रन्िेि्
म यच्ा्आपल्यच् कडून्होईल्तेवढी्आईची्भसूमक ्वठवी्आसण्छोट्य ्सनकोल यच्ययच् ्बरोबर्बर चि ्क ळ्
खेळत्र ही.्बसूरअनब ईांन ्मुल च ्खूप्लळ ्ल गल्यच् चे्सदित्होते. 
 

‘सप्रन्ि्आन्दे्र्परत्आल्यच् वर्त्यच् ययच् ्वसडल ांनी्क ही्म लमत्त ् त्यच् ल ् सदली.् ब्लीकसहल्िप िून्
िुम रे् तीि् मलै ांवर् अिलेली् एक् शतेव डी् त्यच् ल ् सदली.् ब्लीकसहल्िशी् सनगसडत् अिलेल्यच् ् दुःखद्
स्मृतीप िून्दूर्ज व्ेम्हणून, आपल्यच् ्वसडल ांययच् ्सवसचत्र्व गण्यच् शी्जुळते्घेणे्जमत्नव्हते्म्हणून्आसण्
एक न्त ची्ओढ् सनमाण्झ ली् म्हणून् सप्रन्ि्आन्दे्रने् समळ लेल्यच् ्शतेव डीच ्ल भ्उठवल .्तो्वस्तील ्
तेथेच्र हून्बहुतेक्क ळ्घ लव्ूल गल . 
 

ऑस्टरसलटिययच् ् मोसहमेनांतर् सप्रन्ि् आन्दे्रने् पुन्ह ् म्हणून् लष्ट्कर त् सशर यच्चे् न ही् अि ् ठ म्
सनियच्् केल .् पुन्ह ् युच्द्ध् िुरू् झ ले.् िक्तीची् लष्ट्करभरती् िुरू् झ ली.् प्रत्यच्ि् युच्द्ध वर् ज यच्चे्
ट ळण्यच् ि ठी्त्यच् ने्वसडल ांययच् ्न गरी्िांरिण्दल त्भरती्करण्यच् ययच् ्मोसहमेत्भ ग्घेतल .्१८०५्ययच् ्
मोसहमेनांतर्थोरल ् सप्रन्ि्व् त्यच् च ् मुलग ्यच् ांनी्जणू्आपल्यच् ्भसूमक ांची्अदल बदल्केली्होती.्नव्यच् ्
क यच्विेत्र मुळे्प्रभ सवत्झ लेल्यच् ्थोरल्यच् ्सप्रन्िल ्व टत्होते, यच् ्नव्यच् ्मोसहमेतून्च ांगलेच्सनष्ट्पन्न्होण र्
आहे.्उलट्युच्द्ध त्भ ग्न्घेण ऱ्यच् ्आसण्स्वतःययच् ्सनक्ष्ट्क्रयच्तेबद्दल्खांत्करण ऱ्यच् ्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्युच्द्ध त्
क हीही्च ांगले्सदित्नव्हते. 
 

१८०७् ययच् ् २६् फे्रबु्रव री् रोजी् थोरल ् सप्रन्ि् तप िणीि ठी् दौऱ्यच् वर् सनघ ल .् वसडल ांययच् ्
अनुपक्स्थतीत्नेहमीप्रम णे्सप्रन्ि्आन्दे्र्ब्लीकसहल्ि्येच्थे्र हत्होत .्गेले्तीन्सदवि्ध कट ्सनकोलुश्क ्
आज री्होत .्थोरल्यच् ्सप्रन्िल ्पोचव यच्ल ्गेलेल्यच् ्ग डीव न ने्शहर तून्सप्रन्ि्आन्दे्रची्क गदपते्र्आसण्
पते्र्आणली. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्यच् ांसत्रकपणे्पते्र्उघडली्आसण्तो्व चू्ल गल .्त्यच् ययच् ्वसडल ांनी्मोठ ल्यच् ्िुट्य ्
अिर ांत्िांसिप्त्रूप ांच ्प्रिांगोप त्त्उपयच्ोग्करून्सनळिर्क गद वर्ते्पत्र्सलसहलेले्होते. 
 

‘मल ्आत च्एक ्ख ि्दूत कडून्ब तमी्समळ ली्आहे.्ती्खरी्अिेल्तर्असतशयच््आनांद ची्
ब तमी्आहे.्ब तमीवरून्अिे्सदिते्की, बेचनग्जिनने्इलॉ्(Eylau) येच्थे्बोन प टवच ्पूणव्प ड व्केल ्
आहे.्पीटझवबगवमधील्िवांन ्हषव्झ ल ्आहे.्िैन्यच् ल ्प ठसवण्यच् त्येच्ण ऱ्यच् ्बसिि ांन ्मयच्ाद ्न ही.्तो्
जमवन्अिल ् तरी् मी् त्यच् चे् असभनांदन्करतो.् पेटेंक ने् मल ् प्रॉइसिश् इलॉ् (Preussisch Eylau) येच्थे्
झ लेल्यच् ् प्रसशयच् ययच् ् लढ ईबद्दल् पत्र् सलसहले्आहे.् त्यच् ने् त्यच् त् भ ग् घेतल ् होत .् ब तमी् खरी्आहे.्
अनसधक रीलोक ांनी्ढवळ ढवळ्करण्यच् चे्थ ांबवले्तर्जमवन्िैन्यच््देखील्बोन प टवल ्पर भतू्करील.्तो्
पळक ढतो.्आसण्त्यच् ययच् ्िैन्यच् ची्दुदवश ्झ ली्आहे्अिां्म्हणत त.’ 
 

उि ि ्ट कून्सप्रन्ि्आन्दे्रने्दुिरे्प सकट्उघडले.्ते्पत्र्सबसलसबनचे्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

इलॉ् येच्थे् लढ ई् झ ली् त्यच् पूवीची् पत्र वर् त रीख् होती.् सबसलसबनने् उपरोसधक् भ षेत् सलसहले्
होते, ‘समत्र , तुल ्ठ ऊकच्आहे–ऑस्टरसलट्िल ्प्रचांड्यच्श्समळ ल्यच् प िून्मी्मुख्यच््ठ णे्िोडून्गेलो्
न ही.् युच्द्ध बद्दल्आत ् सनसितच्म झ्यच् ् मन त्आवड् सनमाण्झ ली्आहे.् म झ्यच् ्दृष्टीने् ते्क ही् व ईट्
न ही.्गेल्यच् ्तीन्मसहन्यच् ांत्मी्जे्प सहले्त्यच् वर्तुझ ्सवर्श् ि्बिण र्न ही. 
 

‘मी्मुळ प िून्िुरुव त्करतो.्म नवज तीच ्वैरी्कोण्ते्तू्ज णतोिच्-तो्प्रसशयच् ययच् ्िैन्यच् वर्
हल्ल ्करीत्आहे.्प्रसशयच्न्आमचे्इम नी्दोस्त्आहेत, त्यच् ांनी् गेल्यच् ्तीन्वषांत्फक्त्तीनद ्आम्ह ल ्
फिसवले.्आम्ही् त्यच् ांन ्मदत्करीत्आहोत.्पण्म नवज तीययच् ् वैऱ्यच् ने्आमययच् ्गोड्गोड्भ षण ांकडे्
लि् सदले् न ही, िुरू् केलेली् परेडही् पुरी् करू् न् देत ् मोठ्य ् कू्ररपणे्आसण् र नटीपणे् हल्ले् चढवले; 
ज दूचे्दोन्क यच्वक्रम्करून्त्यच् ांन ्ि फ्लोळवले, आसण्मग्तो्पॉट्िडॅम्येच्थल्यच् ्र जव ड्य त्र ह यच्ल ्
गेल . 
 

‘प्रसशयच् ययच् ्र ज ने्बोन प टवल ्सलसहले, ‘तुम्ह ल ्पिांत्पडेल्अश ्तऱ्हेने्तुमचे्स्व गत्कर वे, 
म झ्यच् ्व ड्य त्आसतर्थयच््कर व्ेअशी्म झी्उत्कट्इयछ ्आहे.्त्यच् ्दृष्टीने्मी्तयच् री्करण्यच् ची्त्वर ्करीत्
आहे.् प्र प्त् पसरक्स्थतीत् शक्यच्् तेवढी् सशकस्त् करीत्आहे.् यच्श् समळते् तर् बरे् झ ले् अिते.” प्रसशयच्न्
जनरलन ्आपण्फ्रें च ांशी्िौजन्यच् ने्व गतो्यच् च ्असभम न्व टल ्आसण्पसहल्यच् च् हुकुम िरशी् त्यच् ांनी्
आपली्शसे्त्र्ख ली्ठेवली. 
 

‘ग्लोगॉव् येच्थील्दह ्हज र् िैसनक ांययच् ्फौजेययच् ्प्रमुख ने्प्रसशयच् ययच् ्र ज ल ् सवच रले:् ‘शरण्
ज ण्यच् च ्हुकूम्आल्यच् ि्आम्ही्क यच््कर यच्चे?’... ह्य ्िगळ्यच् ्खऱ्यच् ्खऱ्यच् ्घटन ्आहेत. 
 

‘थोडक्यच् त् क यच्, लष्ट्करी् दृसष्टकोण् घेऊन् क ही् ि ध्यच्् होईल् अशी् आश ् ब ळगत ् ब ळगत ्
आम्ही्स्वतः्मनःपूववक्लढ ईत्उतरलो्आहोत.्एवढेच्नव्हे्तर्प्रसशयच् ययच् ्र ज बरोबर्त्यच् ययच् ि ठीच्
आमययच् च् िीमेवर् लढ ई् करतो् आहोत.् िगळे् किे् जय्यच्त् तयच् र्आहे—फक्त् एक ् लह न् गोष्टीची्
आवश्यच्कत ् आहे—ती् म्हणजे् एक् कम ांडर् इन्-चीफ्.् कम ांडर-इन्-चीफ्् तरुण् नित ् तर्
ऑस्टर ्सलट्िच ् सवजयच्् सनणायच्क् ल गल ् अित ् अिे् मत् व्यच्क्त् होऊ् ल गले.् तशी् ऐांशी् वषाययच् ्
व्यच्क्तीययच् ् मुल खती् झ ल्यच् .् प्रॉिॉरॉव्स्की् आसण् कॅमेन्स्की् यच् ् दोघ ांमधून् कॅमेन्स्कीची् सनवड् झ ली.्
िुह रॉफययच् ् सरव ज प्रम णे् जनरल् सकसबकमधून् (आयछ दलेल्यच् ् ग डीतून)् आल ् तेव्ह ् सवजयच् ययच् ्
घोषण ्देत्लोक ांनी्त्यच् चे्मोठ्य ्पे्रम ने्स्व गत्केले. 
 

‘च र् त रखेल ् पीटझवबगवचे् टप ल् येच्ऊन् पोचले.् म शवलल ् िगळ्यच् ् गोष्टी् आपणहून् करणे्
आवडत्अिल्यच् ने्त्यच् ययच् ्खोलीत्टप ल्नेण्यच् त्आले.्म शवलने्मल ्बोल वनू्घेतले्आसण्आमची्पते्र्
वगेळी्क ढ यच्ल ्ि ांसगतले.्आम्ही्क म्करीत्अित न ्म शवल्आमययच् कडे्प ह त्होत .’ आपल्यच् ि ठी्
क ही्पते्र्अितील्अशी्आश ्ब ळगून्होत .्आम्ही्पते्र्शोधून्प सहली–म शवलि ठी्एकही्पत्र्नव्हते.्
उत वळ ् होऊन् म शवल् स्वतःच्क म ल ्ल गल .् त्यच् ल ्क उांट् टी., सप्रन्ि् व्ही.्आसण् इतर्क हींन ्
िम्र ट ांकडून्आलेली्पते्र्आढळली.्मग्त्यच् ल ्कधी्कधी्येच्तो्ति ्र ग च ्जोर च ्झटक ्आल .्तो्
आत ्िवांवर्सचडल .्त्यच् ने्िगळी्पते्र्त ब्यच् त्घेतली्आसण्उघडली.्िम्र ट ने्इतर ांन ्सलसहलेली्पते्र्
त्यच् ने्व चून्क ढली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘अरे!् अशी् व गणूक् मल ् देत ् क यच्?म झ्यच् वर् सवर्श् ि् न ही् क यच्? म झ्यच् वर् लि् ठेव यच्ल ्
ि ांगत ्क यच्? ठीक.’ 
 

त्यच् ने् िम्र ट ांन ् सलसहले, ‘िवव् मोसहम ांतून् घोड्य वरून् रपेट् कर वी् ल गल्यच् मुळे् िूज् येच्ऊन्
घोड्य वर् बिणे्कठीण्झ ले्आहे, त्यच् मुळे् दूरवर् पिरलेल्यच् ् िैन्यच् वर् हुकुमत्ग जवणे्अशक्यच््झ ले्
आहे, म्हणून् मी् उपसरसनर्नदष्ट्आज्ञ ् म झ्यच् नांतरच ् प्रथम् ज्येच्ष्ठ् जनरल्क उांट् बक्िेव्हडेन् यच् ल ् सदली्
आहे.् म झ्यच् ् पसरव र तील् म णिे् आसण् त्यच् ांचे् िवव् ि म न् त्यच् ांययच् ् स्व धीन् केले् आहे.् खेड्य तील्
शतेकऱ्यच् ांनी् िवव् अन्न् िांपवले् आहे् आसण् ऑस्टरमन् आसण् िेड्मॉरेट्स्की् यच् ांययच् ् सरपोटानुि र् एक्
सदवि च ्रोटीच ् सशध ्उरल ्आहे् हे्लि त् घेऊन्मी् त्यच् ल ्िल्ल ् सदल ्आहे—जर्अन्नपुरवठ ्कमी्
पडत्अिेल्तर्प्रसशयच् तील्आतील्प्रदेश त्म घ र्घेऊन्ज व.े्मी्स्वतः्बर ्होईपयंच्त्ऑस्रॉलेङ्क ्
येच्थील् हॉक्स्पटलमधे् र हण र्आहे.्आजययच् ि रख ् उघड ् तळ् देऊन्जर्क ् िैन्यच् ने्आणखी् पांधर ्
सदवि् मुक्क म् केल ् तर् विांतऋतू् येच्ण्यच् आधीच् िवव् िैसनक् आज री् पडतील् हे् आपण ि् मी् नम्रपणे्
कळवीत्आहे. 
 

‘नेमून्सदलेले्भव्यच््आसण्उद त्त्क यच्व्करण्यच् ि्अिमथव्ठरल्यच् ने्आधीच्पुरत ्बदन म्ठरलेल्यच् ्
वृद्ध ल ्सनवृत्त्करण्यच् ची्कृप ्कर वी.्मी्हॉक्स्पटल त्पडून्आपल्यच् ्हुकम ची्व ट्प हत्आहे.दयच् वांत्
होऊन्मल ् सनवृत्त्होण्यच् ि्परव नगी्द्य वी्म्हणजे्म झ्यच् वर्कम ांडर्ऐवजी्िेके्रटरीचे्क म्करण्यच् च ्
प्रिांग् येच्ण र् न ही.् मल ्क ढून् ट कल्यच् ने् िैन्यच् मधे्जर ही्खळबळ्म जण र् न ही—आांधळ्यच् ने् िैन्यच््
िोडून् ज ण्यच् त् सवशषे् ते् क यच्् अिण र? म झ्यच् हूनअसधक् ल यच्क् व्यच्क्ती् हज रोंययच् ् िांख्येच्ने् रसशयच् त्
ि पडतील!’ 
 

म शवल्िम्र ट वर्सचडल ्होत ्आसण्सशि ्करीत्होत ्आम्ह ल !्आसण्ते्सकती्तकव शुद्ध्होते! 
 

कीव्हल ् पोचल्यच् वर् पीएरने् आपल्यच् ् िवव् व्यच्वस्थ पक ांन ् सहशबे् करण्यच् ययच् ् मुख्यच्् ठ ण्यच् वर्
बोल वले.्त्यच् ने्आपले्हेतू्आसण्आपल्यच् ्इयछ ्त्यच् ांन ्िमज वनू्सदल्यच् .्आपल्यच् ्कुळ ांन ्गुल मसगरीतून्
पूणवपणे्मुक्त्करण्यच् ि ठी्तो्लवकरच्उप यच््यच्ोजण र्होत .्तोपयंच्त्व्यच्वस्थ पक ने्कुळ ांकडून्व टेल्
तशी्क मे् करून् घेत ् क म ् नयेच्त.् तिेच् गरोदर् सस्त्रयच् ांन ् क म ल ् जुांपू् नयेच्, कुळ ांन ् शक्यच्् तो् मदत्
कर वी, कुणी्आगळीक् केली् तर् त्यच् ांची्क नउघ डणी्कर वी, त्यच् ल ् श रीसरक् सशि ्करू्नयेच््अश ्
िूचन ्त्यच् ने्सदल्यच् .्प्रत्येच्क्शतेव डील ्तो्इक्स्पतळ, अन्नछत्र्आसण्श ळ ्देण र्होत .्त्यच् ययच् ्यच्ोजन ्
ऐकून्पुष्ट्कळिे्व्यच्वस्थ पक्सखन्न्झ ले.्त्यच् ांययच् तील्बरेचिे्सलसहत ्व चत ्न्येच्ण रे्होते.्तरुण्क उांटचे्
बोलणे्ऐकून्त्यच् ांन ्व टले, आपल्यच् ्क रभ र मुळे्आसण्पैश ांययच् ्अफर तफरीमुळे्तो्न खूष्झ ल ्आहे.्
पीएरययच् ् बोलण्यच् ययच् ् शलैीमुळे्आसण्कधीतरी् ऐकलेल्यच् ् नव्यच् ् शब्द ांययच् ् व पर मुळे्क हींची्करमणूक्
होत्होती.्म त्र्पसहल्यच् ांद ् त्यच् ांन ्आियच्ाच ्धक्क ्बिल ्होत .्क ही्िरळ्स्वभ व ययच् ् व्यच्वस्थ पक ांन ्
म त्र्िम ध न्व टले्होते.्धन्यच् चे्भ षण्ऐकल्यच् वर् त्यच् ययच् शी्यच् पुढे्किे्व ग व्ेआसण्आपले्उखळ्
प ांढरे्किे्कर व्ेयच् चे्बेत्क ही्व्यच्वस्थ पक्करू्ल गले.्मुख्यच््व्यच्वस्थ पक्देखील्ह्य तल च्होत . 
 

मुख्यच्् व्यच्वस्थ पक ने् पीएरययच् ् यच्ोजन ांन ् फ र् मोठ ् प चठब ् व्यच्क्त् केल ् आसण् तो् म्हण ल , 
‘तुमययच् ्यच्ोजन ्अगदी्नवीन्आहेत, पण्वस्तुक्स्थती्तुम्ह ल ्व टते्तेवढी्च ांगली्न ही.्सतच ्तुम्ह ल ्
ि ांगोप ांग्सवच र्कर व ्ल गेल.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

क उांट्बेझुहॉव्हची्िांपत्ती्प्रचांड्होती.्पीएरल ्ती्समळ ल्यच् प िून्वषाल ्प च्ल ख्प्र प्ती्होत्
अि वी्अि ्लोक ांच ्कयच् ि्होत .् वसडल ांकडून्दह ्हज र्भत्त ् समळत्होत ् तेव्ह पेि ्आत ्आपण्
गरीब्आहोत्अिे् पीएरल ् व टू्ल गले.् त्यच् ल ्आपल्यच् ्अांद जपत्रक ची्अस्पष्ट्कल्पन ्होती.् इस्टेट्
गह ण्ठेवनू्क ढलेल्यच् ्रकमेवर्त्यच् ल ्लँड-बकेँि्ि सलन ्ऐशी्हज र्द्य व्ेल गत्होते.्मॉस्कोमधील्
घर् त्यच् ची्भ वांडे्आसण्मॉस्कोययच् ्भोवत ली्अिलेली्शतेव डी् यच् ांि ठी् िुम रे् तीि्हज र्खचव् होत.्
त्यच् हून्असधक्रक्कम्धमाद यच्ख ती्खचव्पडे.्दीड्ल ख्क उांटेिल ्प ठव वे्ल गत.्कजाऊ्रकमेवर्
ित्तर्हज र्व्यच् ज्द्य व्ेल गे.्नव्यच् ्चचवययच् ्इम रतील ्गेली्दोन्वषे्दह ्हज र्खचव्होत्होते.्उरलेले्
िुम रे्एक्ल ख्किे्खचव्होत्हे्त्यच् चे्त्यच् ल च्ठ ऊक्निे.्दरवषी्त्यच् ल ्कजव्क ढ वे्ल गे.्खेरीज्
दरवषी्मुख्यच््व्यच्वस्थ पक्वणव ्ल गल्यच् चे, पीक्पडल्यच् चे्अगर्क रख न्यच् ययच् ्इम रती्ब ांधणे्आवश्यच्क्
अिल्यच् चे्कळवीत्अिे.्व्यच्वह र कडे्लि्देणे्आत ्त्यच् चे्आद्य्कतवव्यच््होते.्अश ्क म ि ठी्त्यच् ययच् मधे्
िमत ्नव्हती्आसण्सतकडे्त्यच् च ्कलिुद्ध ्नव्हत . 
 

पीएरल ् व्यच् वह सरक् शह णपण् नव्हते.् त्यच् मुळे् िगळ ् क रभ र् स्वतः् ि ांभ ळणे् त्यच् ल ् शक्यच््
होईन .्त्यच् मुळे्त्यच् ल ्त्यच् त्रिही्नव्हत .्मुख्यच््व्यच्वस्थ पक िमोर्क रभ र त्लि्घ लण्यच् ची्तो्केवळ्
बत वणी्करीत्अिे. 
 

कीव्हमधे् पीएरययच् ्ओळखीची् म णिे् होती.्जी्ओळखीची् नव्हती् ती् म णिे् त तडीने्ओळख्
करून् घेऊ् ल गली.् आपल्यच् मधे् र ह यच्ल ् आलेल्यच् ् प्र ांत तील् िवांत् मोठ्य ् जमीनद र चे् त्यच् ांनी्
मनःपूववक्स्व गत्केले.्पीएरचे्मन्कमकुवत्होते.्दीि ्घेण्यच् ययच् ्वेळी्त्यच् ने्ज्यच् ्कमकुवतपण च ्प्रथम्
उल्लेख् केल ् होत ् त्यच् ्कमकुवतपण च ्फ यच्द ् घेण रे् मोह् इतके्जबरदस्त्होते्की् तो् ट ळू् शकल ्
न ही.्पुन्ह ्त्यच् च ्बर चि ्क ळ्मेजव न्यच् , भोजन, न चिम रांभ्यच् ांत्ज ऊ्ल गल .्पीटझवबगवप्रम णे्इथे्
त्यच् ल ् चचतन ल ् सबलकूल्िवड्ि पडेन .्आपण्नवीन्प्रक रचे्जीवन्जगू्अशी्इथे् येच्ण्यच् पूवी् त्यच् ने्
आश ्ब ळगली्होती.् परांतु् इथे्आल्यच् वर् त्यच् चे् तेच् जुने्आयुच्ष्ट्यच्् िुरू्झ ले.्भोवत लची्म णिे्आसण्
ज ग ्बदलली्एवढेच. 
 

पीएरल ्स्वतःशी्कबूल्कर व्ेल गले–फ्रीमेिन ांययच् ्तीन्तत्त्व ांपैकी्प्रत्येच्क्मेिनने्िद चरण च ्
आदशव्लोक ांिमोर् ठेवल ्प सहजे, हे्तत्त्व्आपण्सबलकुल्आचरण त्आणले्न ही.्ि त्िद्गुण ांपैकी्
नीसतमत्त ्आसण्मरण ची्ओढ्हे्दोन्िद्गुण्तो्प र्सविरल ्होत .्तरीही्आपण्शजे ऱ्यच् ांवर्पे्रम्आसण्
औदयच्व्ह्य ्दोन्िद्गुण ांचे्प लन्करीत्आहोत, तिेच्म नवज तीची्िुध रण ्करण्यच् च ्उपदेश्अमल त्
आणीत्आहोत्ह्य ्सवच र ने्त्यच् ने्स्वतःचे्िम ध न्करून्घेतले. 
 

१८०७् ययच् ्विांतऋतूत्पीएरने्पुन्ह ्पीटझवबगवल ्ज ण्यच् चे्ठरवले.्ज ण्यच् पूवी्िवव् शतेव डीच ्
दौर ् कर व , परमेर्श्र ने् ज्यच् ांन ्आपल्यच् वर् िोपवले्आहे्आसण् ज्यच् ांययच् ् कल्यच् ण ि ठी्आपण्झटतो्
आहोत् त्यच् ् कुळ ांची् क्स्थती् डोळ्यच् ांख लून् घ ल वी, तिेच्आपण् नेमून् सदलेली्क मे् कुठवर्आली् ते्
व्यच्क्क्तशः्प ह व्ेअि ्त्यच् ने्बेत्केल . 
 

तरुण्क उांटचे्व गणे्मुख्यच््व्यच्वस्थ पक ि्प गलपण ्व टे.्त्यच् मुळे्पीएर्स्वतः्तो्आसण्कुळे्यच् ्
िवांवर्आपत्ती्ओढवेल्अिे्त्यच् ल ्व टे.्तरीही्त्यच् ने्पीएरमधील्दोष ांन ्म न्यच्त ्सदली.्गुल म्कुळ ांन ्
स्व तांत्र्यच््देणे्ही्गोष्ट्अव्यच्वह यच्व्आहे्हे्मत्तो्ितत्म ांडीत्अिे.्तरीही्त्यच् ने्पीएरययच् ्डोळ्यच् ांत्धूळ्



 

 

अनुक्रमणिका 

फेकण्यच् चे्ठरवले.्िवव्शतेव ड्य ांवर्श ळ , वडे्य ांि ठी्आसण्इतर्रोग्यच् ांि ठी्इक्स्पतळे्मोठ्य ्प्रम ण वर्
ब ांधली् ज त् आहेत् अिे् पीएरल ् सदिेल् अशी् व्यच्वस्थ ् करवनू् ठेवली.् भव्यच्् जांगी् समरवणुक ् त्यच् ल ्
आवडण र्न हीत्हे्लि त्घेऊन्त्यच् ने्अन्यच््व्यच्वस्थ ्केली.्पसवत्र्प्रसतम , प व्आसण्मीठ्घेऊन्लोक्
कृतज्ञतेने् व्भक्क्तभ व ने् त्यच् चे्िववत्र् स्व गत्करतील्अशी् त्यच् ने् व्यच्वस्थ ् केली.्अश ् भेटींच ् त्यच् ययच् ्
मन वर्प्रभ व्प डून्त्यच् ल ्फिसवत ्येच्ईल्अिे्त्यच् ल ्व टले. 
 

दसिणेकडील्विांतऋतू, क्व्हएन्न ्ग डीतून्होण र ्जलद्व्िुखद्प्रव ि्आसण्सनजवन्श ांत्रस्ते्
यच् ांमुळे् पीएरययच् ् सचत्तवृत्ती् उल्हसित्झ ल्यच् .् त्यच् ने् पूवी् कधी्आपल्यच् ् शतेव ड्य ांन ् भेट् सदली् नव्हती.्
प्रत्येच्क् शतेव डी् दुिरीपेि ् असधक् सचत्रमयच्ी् व टे.् िगळीकडे् शतेकरीवगाची् भरभर ट् होत् अिल्यच् चे्
सदिून् येच्ई.् उपक रकत्यच्ाबद्दल् त्यच् ांनी् द खवलेली् कृतज्ञत ् अांतःकरण ल ् स्पशूवन् ज ई.् सठकसठक णी्
होण ऱ्यच् ्स्व गत ांनी्जरी्पीएर्िांकोचूनज ई्तरी्मन तल्यच् ्मन त्त्यच् ल ्आनांद्होऊ्ल गे.्एक ्सठक णी्
प व, मीठ्आसण् पीटर् व् मॉल् यच् ् िांत ांययच् ् प्रसतम ् घेऊन् शतेकरी् त्यच् ल ् ि मोरे्आले, त्यच् ांनी् त्यच् ल ्
‘िांत ांययच् ्िन्म न थव्तिेच्कृतज्ञतेचे्प्रतीक्म्हणून्छोटेिे्चॅपेल्आमययच् ्खचाने्उभ रण्यच् ि ठी्परव नगी्
द्य ’ अशी्सवनांती्केली, तर्आपल्यच् ल ्कष्ट ययच् ्क म तून्मुक्त्केल्यच् बद्दल्पीएरचे्आभ र्म नण्यच् ि ठी्
त न्ह्य ्मुल ांन ्घेऊन्सस्त्रयच् ्एक ्सठक णी्जमल्यच् ्होत्यच् .्एक ्सठक णी्कू्रि्घेऊन्धमवगुरू्उभ ्होत .्
त्यच् ययच् भोवती् मुले् गोळ ्झ ली् होती.् यच् च् मुल ांन ्क उांटययच् ् कृपेने् तो् सलह यच्ल ् व च यच्ल ् सशकवीत्
होत ्आसण्ध र्नमक्सशिण्देत्होत .्आपल्यच् ्िवव्शतेव डीवर्पीएरने्स्वतःययच् ्डोळ्यच् ांनी्प सहले–कुठे्
इम रती्तयच् र्झ ल्यच् ्होत्यच् .कुठे्तयच् र्होत्होत्यच् , कुठे्एकसत्रत्श ळ ्इक्स्पतळ ांची्यच्ोजन ्तयच् र्झ ली्
होती.्लवकरच्श ळ -इक्स्पतळे्िुरू्होण र्होती.्पूवीपेि ्मुख्यच््व्यच्वस्थ पक ल ्क म बद्दलचे्श्रेयच््कमी्
समळत्होते्हे्पीएरने्प सहले. 
 

सनळ्यच् ्ल ांब् कोट तील् शतेकरी्आपण ि् समळण ऱ्यच् ् िोयच्ीिवलतींबद्दल्आभ र् म नत् होते् ते्
ऐकून्पीएरचे्अांतःकरण्हेल वनू्ज त्होते. 
 

‘लोककल्यच् ण्करणे् सकती् िोपे्आहे!् त्यच् ि ठी् सकती् अल्पप्रयच्त्न ांची् गरज्अिते.् पण्आम्ही्
जर ही्तिदी्घेत्नितो.’ पीएरययच् ्मन त्येच्ऊ्ल गले. 
 

दसिणेच ् दौर ् िांपल्यच् वर् अत्यच्ांत् प्रिन्न् मनःक्स्थतीत् अिलेल्यच् ् पीएरने् आन्दे्र् बोलकॉन्ि् यच् ्
आपल्यच् ्समत्र ल ्भेटण्यच् च ्खूप्सदवि ांच ्बेत्पुर ्केल .्दोन्वष्ेतरी्त्यच् ांची्भेट्झ ली्नव्हती. 
 

बॉगुचेरॉव्हो्िप ट्घ णेरड्य ्प्रदेश तील्ग व्होते.्िववत्र्शतेे्होती.्मधून्मधून्फर्आसण्बचव्
वृि ांची् जांगले् होती.् क ही् सठक णी् जांगले् तोडली् होती् म्हणून् जांगल त् मोकळ्यच् ् ज ग ही् होत्यच् .्
बोलकॉन्िीचे्शते वरील्घर् मुख्यच्् रस्त्यच् ययच् ्दोन्ही् ब जूांि्ल ांबच्ल ांब् पिरलेल्यच् ्खेड्य ययच् ्टोक शी्
होते.्त्यच् ययच् िमोर्नवीनच्तयच् र्केलेले्उतू्ज ण रे्तळे्होते.्त्यच् ययच् ्क ठ वर्गवत्जवळजवळ्नव्हते. 
 

शते वरील्घर जवळ्ध न्यच््झोडपण्यच् चे्खळे, कुळ ांची्घरे, तबेले, न्ह णीघरे, इतर्सनव िस्थ ने्
आसण्अद्य प्ब ांधक म्िुरू्अिलेले, वतुवळ क र्दशवनी्भ ग चे्एक्प्रशस्त्सचरेबांदी्घर्होते.्घर भोवती्
नुकतीच्ब ग्तयच् र्करण्यच् त्आली्होती.्कुां पणे्आसण्फ टके्भरभक्कम्व्नव्यच् ने्बनसवलेली्होती.्एक ्
शडेमध्येच््दोन्आगीचे्बांब्होते्आसण्सहरव्यच् ्रांग चे्एक्चपप्होते.्रस्ते्िरळ्गेलेले्होते.्दोन्ही्ब जूांन ्



 

 

अनुक्रमणिका 

िांरिक्चभती्अिलेले्मजबतू् पूल्होते.्िवव्गोष्टी्आस्थेने्क ळजीपूववक्केल्यच् ्ज त्अिल्यच् चे् सदित्
होते.्पीएरने्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्सनव िस्थ न ची्चौकशी्केली्तेव्ह ्त्यच् ल ्तळ्यच् ययच् ्क ठी्अिलेले्त्यच् चे्
छोटेिे्घर्द खवले.्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्अटन्न व ययच् ्जुन्यच् ्शरीरिांरिक ने्पीएरल ्ग डीतून्उतर यच्ल ्
मदत्केली.्सप्रन्ि्आन्दे्र्घरी्अिल्यच् चे्ि ांसगतले्आसण्त्यच् ल ्त्यच् ने्छोट्य ्स्वयछ्लॉबीमध्येच््नेले. 
 

पीएरने् पीटझवबगव् येच्थे् आपल्यच् ् समत्र ल ् प्रशस्त् इम रतीत् प सहले् होते.् त्यच् मुळे् त्यच् चे् आत चे्
छोटे, ि धे, स्वयछ्घर्प हून्त्यच् ल ्आियच्व्व टले. 
 

तो् घ ईघ ईने् बठैकीययच् ् छोट्य ्खोलीत् सशरल .् खोलीययच् ् चभतींन ् अजून् प्ल स्टर् ल वलेले्
नव्हते.्प इनवुडच ्व ि्अजूनही्येच्त्होत .्पीएर्आणखी्पुढे्गेल ्अित ्पण्प वले्न्व जवत ्अटनने्
त्यच् ययच् आधी्द र कडे्ज ऊन्द र वर्टक-टक्केले. 
 

‘कोण्आहे?’ त्यच् ल ्रुि्त्रस्त्आव ज्ऐकू्आल . 
 

‘प हुणे्आले्आहेत.’ अटन्उत्तरल . 
 

पीएर्घ ईने्द र शी्गेल .्त्यच् ल ्द र तच्सप्रन्ि्आन्दे्र्भेटल .्त्यच् ययच् ्कप ळ ल ्आठ्य ्होत्यच् ्
आसण्तो्वृद्ध्भ ित्होत .्पीएर्त्यच् ल ्कडकडून्भेटल .्चष्ट्म ्क ढून्तो्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्जवळून्सनरखू्
ल गल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल , ‘तुझी्भेट्अनपेसित्आहे.्तू्आल ि्म्हणून्मल ्बरां्व टतां्आहे.’ 
 

पीएर्क ही्बोलल ्न ही.्टक्ल वनू्तो्आपल्यच् ् समत्र कडे्चसकत्होऊन्प ह त्होत .् सप्रन्ि्
आन्दे्रमध्येच्् झ लेल्यच् ् बदल ने् त्यच् ल ् धक्क ् बिल ् होत .् सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ् शब्द त् सजव्ह ळ ् होत , त्यच् ची्
मुद्र ही्हिरी्होती.्त्यच् ययच् ्सनस्तेज, सनजीव्डोळ्यच् ांत्तो्आनांद्द खसवण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्अिल ्तरी्
आनांद च ्लवलेश्नव्हत . 
 

दीघवक ळ ने्दोन्समत्र्भेटल्यच् नांतर्िांभ षण्जिे्होते्तिे्झ ले.्ते्दोघे्अनेक्सवषयच् ांवर्बोलत्
र सहले.्ते्एकमेक ांन ्प्रश्न्सवच रीत्होते्आसण्ज्यच् ्सवषयच् ांवर्पुष्ट्कळ्बोलले्प सहजे्अिे्त्यच् ांन ्व टे्त्यच् ्
सवषयच् ांबद्दल् ते्थोडक्यच् त् बोलत्होते.् गतक ळ तील्जीवन, भसवष्ट्यच्क ळचे् बेत, पीएरच ् प्रव ि, सप्रन्ि्
आन्दे्रययच् ्मधल्यच् ्क ळ तील्जीवनक्रम, युच्द्ध, इत्यच् दी् सवषयच् ांवर्आरांभी् ते्ओझरते्बोलू्ल गले.्पीएर्
त्यच् ल ्आपल्यच् ्भतूक ळ बद्दल्आसण्भ वी्जीवन बद्दल्मोठ्य ्आस्थेने्ि ांगत्अित न ् सप्रन्ि्आन्दे्रची्
नजर्सविरू्शकत्निे.्जणू्आन्दे्रल ्त्यच् ययच् ्िगळ्यच् ्कथन त्रि्घेणे्आवडले्अिते.्परांतु्शक्यच््होत्
नव्हते.् आपल ् उत्ि ह, आपली् ध्येच्येच्, िुख वरील् तिेच् च ांगुलपण वरील् आपल ् सवर्श् ि् सप्रन्ि्
आन्दे्रिमोर्व्यच्क्त्करणे्यच्ोग्यच््नव्हे्अिे्पीएरल ्व टू्ल गले.्गेल्यच् ्दौऱ्यच् मध्येच््मेिन ांययच् ्िांप्रद यच् कडून्
समळ लेल्यच् ्तत्त्व ांवरील्त्यच् ची्श्रद्ध ्असधक्दृढ्झ ली्होती, ती्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्ऐकसवण्यच् ची्त्यच् ल ्ल ज्
व टू् ल गली.्आपण्अगदी् भ बडे् सदिू् यच् ् सवच र ने् त्यच् ने् स्वतःल ्आवरले, पण् त्यच् च् वेळी् त्यच् ययच् ्
मन मध्येच्् उत्कट् इयछ ् सनमाण्झ ली.्आपण् पीटझवबगवल ् होतो् त्यच् पेि ् सकतीतरी् वगेळे्आसण्च ांगले्



 

 

अनुक्रमणिका 

झ लो्आहोत, हे्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्त बडतोब्द खवनू्द्य यच्ल ्हव.े् ‘ह्य ्क ळ त्मी्क यच््अनुभवलां ्ते्मल ्
ि ांगत ्येच्ण र्न ही.्म झां्जुनां्जीवन्मी्न्आठवणां्बरां.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल , ‘तुझ्यच् मध्येच््आत श ्खरोखर्सवलिण्बदल्झ ल ्आहे.’ 
 

पीएर्म्हण ल , ‘ते्र हू्दे.्तुझ्यच् बद्दल्क यच्? तुझ्यच् ्क ही्यच्ोजन ्आहेत्क यच्?’ 
 

उपरोध ययच् ् िुर त् सप्रन्ि्आन्दे्र् उत्तरल , ‘म झ्यच् ् यच्ोजन ?’ जणू् त्यच् ् शब्द च ् अथव्आपल्यच् ल ्
कळल च् न ही् अश ् स्वर त् त्यच् ने् सवच रले.् ‘हे् ब ांधक म् च ललां ् आहे् हे् तू् प हतो् आहेि.् पुढययच् ्
वषाप िून्मी्इथांच्क यच्मच ्र हण र्आहे.’ 
 

पीएरने् सप्रन्ि्आन्दे्रकडे्क ही्न्बोलत ्कुतूहल ने्प सहले.् सप्रन्ि्आन्दे्र् समत्र ययच् ् भेटीने्उद ि्
आसण्अस्वस्थ्झ लेल ्सदित्होत .्तो्पीएरल ्म्हण ल , ‘खरां्ि ांगू? मी्इथां्उघड्य वर्तळ्सदलेल्यच् ्
िैन्यच् ि रख ् आहे.् इथली् थोडीशी् व्यच्वस्थ ् बघण्यच् ि ठी् मी् इथां् आलो् होतो.् मी् आजच् बसहणीकडे्
परतण र्आहे.्तुझी् सतययच् शी्ओळख्करून्देईन्पण्मल ्व टतां् तू् सतल ्ओळखत्अिशील.’ दुप री्
भोजन् झ ल्यच् वर् त्यच् ने् सनघण्यच् चे् ठरवले.् सप्रन्ि्आन्दे्रने् त्यच् ल ् भोवत लच ् पसरिर् बघण्यच् ची् सवनांती्
केली.्जेवण ची्वळे्होईपयंच्त्ते्ब हेर्सफरत्र सहले.्घसनष्ठ्मैत्री, ओळख्निलेली्म णिे्जशी्बोलत त्
तिे् ते् र जकीयच््ब तम्यच् ्आसण्दोघ ांययच् ही्ओळखीची्म णिे्यच् ांवर् बोलत्र सहले.् सतथे्नव्यच् ् इम रती्
ब ांधल्यच् ् ज त् होत्यच् ् त्यच् ांययच् सवषयच्ी् म त्र् सप्रन्ि् आन्दे्र् मोठ्य ् तळमळीने् आसण्आवडीने् बोलू् ल गल .्
ब ांधक म ि ठी्उभ्यच् ् केलेल्यच् ्पर तीबद्दल्बोलत न ्आसण्इम रतीययच् ् प्लॅनबद्दल्बोलत ् बोलत ् सप्रन्ि्
आन्दे्र्एकदम्थ ांबल ्आसण्म्हण ल , ‘ज ऊ्दे.्त्यच् त्क ही्स्व रस्यच््न ही.्चल, जेवण्करू्आसण्सनघू.’ 
 

जेवण्करत न ्पीएरययच् ्लग्न च ्सवषयच््सनघ ल . 
 

‘तुझ्यच् ्लग्न ची्ब तमी्ऐकून्मल ्खूप्आियच्व्व टलां .’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल .्आपल्यच् ्लग्न च ्
सवषयच््सनघ ल ्की्पीएर्नेहमी्ल जे.्ति ्तो्आत ही्ल जल ्आसण्घ ईघ ईने्म्हण ल , ‘मी्एकद ्तुल ्
िगळ्यच् ्घटन ्ि ांगेन.्तुल ्िमजलां ्अिेलच.्ते्िगळां ्िांपलां ्आहे.्क यच्मचां्िांपलां ्आहे.’ 
 

‘क यच्मचां? क यच्मचां्क हीच्अित्न ही.’ 
 

‘त्यच् च ्शवेट्कि ्झ ल ् ते् तुल ्ठ ऊक्आहे्क यच्? द्वांद्वयुच्द्ध ची्गोष्ट् तुझ्यच् ्क नी्आली्होती्
क ?’ 
 

‘होयच्.’ 
 

‘त्यच् ्म णि ल ्मी्ठ र्केलां ्न ही.्म्हणून्तरी्परमेर्श्र चे्आभ र्म न यच्ल ्हवते.’ 
 

‘अिां्क ्म्हणतोि? खरां्तर्अश ्हर मखोर ांन ्ठ र्म रणां्मी्ित्कृत्यच््िमजतो.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘अिां्म्हणू्नकोि.्म नवी्हत्यच् ्व ईट्अिते, अयच्ोग्यच््अिते.’ 
 

‘अयच्ोग्यच्् कश वरून? यच्ोग्यच्् क यच्् आसण् अयच्ोग्यच्् क यच्् हे् ठरसवणां् म णि ययच् ् ह ती् न ही.्
यच्ोग्यच् यच्ोग्यच््ठरसवत न ्म णि ांनी्नेहमीच्चुक ्केल्यच् ्आहेत्आसण्ती्नेहमीच्चुक ्करीत्र हतील.’ 
 

‘जे् दुिऱ्यच् ल ्म णि ल ् दुखवतां् ते्अयच्ोग्यच्.’ पीएर् म्हण ल .्आल्यच् प िून्प्रथमच् सप्रन्ि्आन्दे्र्
उते्तसजत्होऊन्आपल्यच् ्जीवन त्बदल्घडवनू्आणण रे्सवच र्ऐकवीत्होत ्म्हणून्पीएरल ्आनांद्होत्
होत . 
 

‘दुिऱ्यच् ल ्कोणत्यच् ्गोष्टी्दुखवत त्त्यच् ्तुल ्ठ ऊक्आहेत्क ?’ 
 

‘ज्यच् ्गोष्टी्आपल्यच् ल ्पीड ्देत त्त्यच् च्दुिऱ्यच् ांन ्दुखवत त.’ 
 

‘आपल्यच् ल ्पीड ्देण ऱ्यच् ्गोष्टी्आपल्यच् ल ्ठ ऊक्अित त, पण्आपल्यच् ल ्पीड ्देण ऱ्यच् ्गोष्टी्
दुिऱ्यच् ांन ् पीड ् देण ऱ्यच् ्अितीलच्अिे्न ही,’ सप्रन्ि्आन्दे्र्असधक सधक्उते्तसजत्होऊन्बोलत्होत .्
आपली्नवीन्जीवनदृष्टी्पीएरल ्ऐकव यच्ल ्तो्उत्िुक्झ ल्यच् चे्स्पष्ट्सदित्होते.्तो्फ्रें चमध्येच््बोलत्
होत .्‘मल ्एवढांच्म हीत्आहे्की्जीवन तील्खऱ्यच् खुऱ्यच् ्दुदैव चे्दोनच्प्रक र्आहेत...पि त्त प्आसण्
आज र.्त्यच् ययच् ्अभ व खेरीज्कल्यच् ण्िांभवतच्न ही.्हे्दोन्प्रक र्ट ळून्मल ्जीवन्व्यच्तीत्कर यच्चे्
आहे.्आजवरययच् ्म झ्यच् ्शह णपण चे्हे्ि रे्िमज.’ 
 

पीएर्सवच रू्ल गल , ‘तर्मग्शजे ऱ्यच् वरील्पे्रम्आसण्स्व थवत्यच् ग्यच् ांचां्क यच्? तुझ ्दृसष्टकोण्
मल ्सबलकुल्पटत्न ही.्पि त्त प्होऊ्नयेच््म्हणून, ह तून्व ईट्गोष्ट्घडण र्न ही्ह्य ्उदे्दश नां्आयुच्ष्ट्यच््
घ लसवणां्अगदीच्िदु्रपण ्आहे.्मी्तिां्जीवन्जगत्होतो.्मी्स्वतःि ठी्जगत्होतो्तिां्जगून्मी्म झां्
जीवन् सबघडवलां .् आत ् मी् इतर ांि ठी् जगतो् आहे...सनद न् जगण्यच् च ् प्रयच्त्न् करतो् आहे.् (नम्र्
स्वभ व ययच् ् पीएरने्आपले् सवध न् िुध रून् घेतले.)् म्हणून् मल ्आत ् कोठे् जीवन तील्आनांद् उमगू्
ल गल ्आहे.्तू्म्हणतोि्त्यच् ययच् शी्मी्िहमत्होण र्न ही.्तुझ ्स्वतःच ही्तुझ्यच् ्बोलण्यच् वर्सवर्श् ि्
निेल.’ 
 

क ही्न्बोलत ्सप्रन्ि्आन्दे्रने्पीएरकडे्प सहले.्त्यच् ययच् ्मुदे्रवर्उपरोसधक्क्स्मत्झळकले. 
 

‘म झ्यच् ्बसहणील ् तू्आत ् भेटशील? तुझां् सतचां्च ांगलां ्जमेल.्कद सचत् तुझ्यच् ्दृष्टीनां् तू्बरोबर्
अिशील.्न हीतरी्प्रत्येच्कजण्आप पल्यच् ्म गानां्जीवन्जगतो.्तू्स्वतःि ठी्जगत्होत ि.्तिां्केल्यच् नां्
आपण् जीवन् फुकट् घ लवलां ् अिां् तुल ् व टलां , दुिऱ्यच् ि ठी् जगू् ल गल्यच् वरच् तुल ् िुख च ् शोध्
ल गल .्म झ ्अनुभव्म त्र्उलट्आहे.्मी्इतर ांि ठी्जगलो्आसण्मी्म झां्जीवन्पूणवपणां्निेल्पण्
जवळजवळ्फुकट्घ लवलां .्मी्स्वतःि ठी्जगू्ल गल्यच् प िून्म त्र्मल ्असधक सधक्मनःश ांती् समळत्
आहे.’ 
 

पीएरने्सचडून्सवच रले, ‘तू्केवळ्स्वतःि ठी्कि ्जगू्शकशील? तुझ ्मुलग , तुझी्बहीण, तुझे्
वडील्यच् ांचां्क यच्?’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘ती्िगळी्म णिां्म्हणजे्मीच.्ती्म झ्यच् हून्वगेळी्नव्हेत, पण्तू्ज्यच् ांन ्शजे री्म्हणतोि्त्यच् ्
इतर् म णि ांमुळेच् दुदैव् ओढवतां.् ज्यच् ांचां् आपल्यच् ल ् कल्यच् ण् कर यच्चां् आहे् ती् म णिां् म्हणजे् आपले्
शजे री.् उद ॰् कीव्ह् येच्थील् तुझी् कुळां,’ सप्रन्ि् आन्दे्र् म्हण ल ् आसण् उपरोध ने् आव्ह न् सदल्यच् गत्
पीएरकडे्प हू्ल गल .्पीएरल ्व दसवव द त्खेच व्ेअिे्त्यच् ने्सनसित्ठरवले्होते. 
 

पीएर् असधक सधक् तळमळीनां् बोलू्ल गल .् ‘कुळ ांि ठी्क ही् च ांगलां ् कर वां् अशी् म झी् इयछ ्
आहे.् त्यच् ् दृष्टीने् मी् क ही् करीत् अितो.् म झ्यच् ् इयछेत् क यच्् प तक् आहे? सकत्येच्क् म णिां् रोग नां्
औषध व चून्मरत त, त्यच् ांचां् भौसतक्जीवन् िुखी्करणां्तिां् सकती्िोपां्आहे.् त्यच् ांययच् ि ठी्डॉक्टर ांची, 
इक्स्पतळ ांची् िोयच्् केली, वृद्ध श्रम् च लसवले् तर् त्यच् त् क यच्् चुकलां? शतेकऱ्यच् ांन ् आसण् त न्ही् मुलां ्
अिण ऱ्यच् ्त्यच् ांययच् ्ब यच्क ांन ्र त्रांसदवि्सवश्र ांती्समळत्न ही.्त्यच् ांन ्जर्मी्फुरितीच ्वळे्सदल , सवश्र ांती्
सदली, तर्त्यच् ांचां्कल्यच् ण्न ही्क ्होण र? ते्व द तीत्न ही्क ?’ पीएर्घ ईघ ईने्तोंड तल्यच् ्तोंड त्
बोलत्होत .् ‘मी् हे्ि रां् केलां ्आहे, च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां् केलां ्निेन, थोड्य ्प्रम ण त् केलां ्अिेल; पण्त्यच् ्
सदशनेां्थोडांफ र्क म्केलां ्आहे.्म झी्ही्श्रद्ध ्तू्क ही्डळमळीत्करू्शकण र्न हीि.्तुझ ्स्वतःच च्
तुझ्यच् ् सवध न वर् सवर्श् ि् न ही् ह ् म झ ् सवर्श् िही् तू् खोट ् प डू् शकण र् न हीि.् इतर ांचां् अिां् भलां ्
करण्यच् त् जो् आनांद् आहे् तो् जीवन तील् िवांत् खर खुर ् आनांद् आहे.् मल ् ज णवलेलां ् सनसितपणां्
ज णवलेलां ्हे्मह न्ित्यच््आहे.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र् म्हण ल , ‘आपल्यच् ् दोघ ांययच् ् दृसष्टकोण तच्फरक्आहे.् मी् घर् ब ांधतो्आहे, ब ग्
करून्घेतो्आहे, तर्तू्इक्स्पतळां्ब ांधतो्आहेि.्यच् तल्यच् ्कोणत्यच् ही्क म त्म णि च ्वळे्ज ऊ्शकेल.्
जो् िगळ्यच् ांच ् न्यच् यच्् करतो् त्यच् ल च् यच् तील् यच्ोग्यच्् क म् कोणतां् व् अयच्ोग्यच्् कोणतां् हे् ठरव्ू दे.् आम्ह ्
म णि ांन ्सनणवयच््करत ्येच्ण र्न ही.’ 
 

ते्टेबल जवळून्उठले्आसण्ब ल्कनी्निल्यच् मुळे्प यच्ऱ्यच् ांवर्बिले.्‘आत ्आपण्त्यच् ब बत्चचा्
करू.’ आपले्एक्बोट्दुमडीत्सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल .् ‘श ळ , सशिण्अश ्गोष्टींबद्दल्तू्बोलतोि.्अश ्
गोष्टी् करून् तुल ् जन वर ांययच् ् क्स्थतीत् अिलेल्यच् ् त्यच् ् म णि ांन ् ब हेर् क ढ यच्चां् आहे् आसण् त्यच् ांन ्
आत्मज्ञ न्द्य यच्चां्आहे.्म झ्यच् ्मते्शक्यच््कोटीतलां ्िुख्म्हणजे्जन वर ांचां्िुख्होयच्.्ते्तुल ्त्यच् ांययच् प िून्
सहर वनू् घ्यच् यच्चां्आहे.् मल ् त्यच् ांच ् हेव ् व टतो.् उलट् तू् त्यच् ांन ् म झी् पसरक्स्थती् न् देत ् म झ्यच् प्रम णे्
बनसवण्यच् च ्प्रयच्त्न्करतो्आहेि.्तुल ्त्यच् ांचे्श्रम्कमी्कर यच्चे्आहेत.्म झ्यच् ्मते्त्यच् ांययच् ्अक्स्तत्व ल ्
श रीसरक्श्रम्अत्यच्ांत्आवश्यच्क्आहेत.्तुल ्मल ्बौसद्धक्श्रम्आवश्यच्क्आहेत, तिे्तुल ्सवच र त्गढणे्
भ ग्आहे.्मी्तीन्व जत ्अांथरुण वर्पडतो, म झ्यच् ्डोक्यच् त्सवच र्येच्त त्आसण्मल ्झोप्येच्त्न ही.्
सवच र ांप िून् िुटक ् निल्यच् मुळे् मल ् िक ळपयंच्त् ज गरण् घडतां.् मल ् सवच र् करणां् भ ग्आहे् तिां्
त्यच् ांन ्शते तील्क मां्करणां.्त्यच् ांनी्तिां्केलां ्न ही्तर्ते्गुत्त्यच् कडे्वळतील, न ही्तर्आज री्पडतील.्
त्यच् ांचे्भयच्ांकर्श रीसरक्श्रम्मल ्झेपण र्न हीत.्तश ्श्रम नां्मी्आठवड्य त्मरून्ज ईन.्त्यच् ांचांही्तिांच्
आहे.्त्यच् ांनीही्श्रम्केले्न हीत्तर्ते्लठ्ठ्होतील्आसण्मरतील.्तू्ि ांसगतलेली्सतिरी्गोष्ट्कोणती? 
सतिरी्गोष्ट्इक्स्पतळ, औषधी्मदत.्शतेकऱ्यच् ल ्फीट्येच्ते्आसण्तो्मरून्ज तो.्तुम्ही्त्यच् ययच् ्अांग तून्
रक्त्क ढत ्आसण् त्यच् ल ् व चवत , तो् पांगू् बनतो, इतर ांन ्भ रभतू्होत्दह ब र ् वषे् रखडत्र हतो.्
त्यच् परीि्मरण्त्यच् ययच् ्दृष्टीनां्असधक्िुख चां्अितां.्नवीन्म णिां्जन्म ल ्येच्त त, त्यच् ांची्उणीव्भ ित्
न ही.् मजूर् कमी् पडू् नयेच्् अिां् तुम्ह ल ् व टत् अिेल् तर् गोष्ट् वगेळी.् परांतु् तुम्ह ल ् त्यच् ययच् वरील्
पे्रम पोटी्त्यच् चां्कल्यच् ण्कर यच्चां्अितां.्त्यच् ल ्त्यच् ची्गरज्निते.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्ि्आन्दे्रने् इतक्यच् ् स्पष्टपणे्आसण् रेखीवपणे्आपले् सवच र् म ांडले्की् त्यच् ने् त्यच् बद्दल् बरेच्
चचतन् केलेले् अि व्े अिे् व टत् होते.् खूप् सदवि् श ांत् अिलेल्यच् ् म णि ि रख ् तो् भरभर् आसण्
तळमळीने्बोलत्होत .्तो्सजतक्यच् ्सनर शनेे्आपले्सवच र्व्यच्क्त्करीत्होत , सततक्यच् ्तीक्ष्णपणे्प ह त्
होत . 
 

‘अि ्भयच्ांकर्सवच र्घेऊन्म णिां्कशी्जगत त्हेच्मल ्कळत्न ही.्म झ्यच् ्डोक्यच् त्अिले्
सवच र्आले्होते.्क ही् सदवि ांपूवी्मॉस्कोत्अित न ्आसण्प्रव ि त्अित न ्अिे् सवच र्आले्होते्
खरे.्पण्अश ्वळेी्मल ्इतकां ्अधःपसतत्व टतां्की्म झां्जीवन्जीवन्र ह त्न ही–प्रत्येच्क्गोष्ट्मल ्
तुयछ, सतरस्कृत् व टते...मल ् म झीच् िवांत् असधक् घृण ् येच्ते...मग् मी् जेवत् न ही—आांघोळ् करीत्
न ही...अश ्क्स्थतीत्जगणां्किां्शक्यच््आहे?’ पीएरने्सवच रले. 
 

‘आांघोळ् न् करणां् बरां् न ही.् तिां् करणां् घ णेरडेपण ्आहे.् प्रत्येच्क नां् जीवन् िुिह्य् करण्यच् ची्
सशकस्त्कर वी.्मी्जीवन्जगत्अितो, मी्सजवांत्अितो्ह ्म झ ्क ही्अपर ध्न ही.्म्हणून्मरेपयंच्त्
दुिऱ्यच् ांन ्न्दुख वत ्ज स्तीत्ज स्त्च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्जगण्यच् च ्प्रयच्त्न्करणां्म झां्कतवव्यच््आहे.’ 
 

‘अश ्कल्पन ्डोक्यच् त् घेऊन्जग वां् हे्कोणी् तुल ्ि ांसगतलां? खरां्तर्कश त्भ ग्न् घेत ् तू्
स्वस्थ्बिणां्बरां.’ 
 

‘तुम्ही्क ही् केलांत्तरी्जीवन् तुम्ह ल ्श ांती् देण र्न ही.् सनक्ष्ट्क्रयच््र हणां् मल ्आवडेल.् पण्
इथल्यच् ् उमर व ांनी् म शवलपदी् म झी् सनवड् करून् म झ ् िन्म न् केल ् आहे.् त्यच् ययच् वरून् मोकळीक्
समळ वी् म्हणून् दुिरां् क ही् करत ् येच्ण्यच् जोगां् नव्हतां.् म शवलययच् ् ज गेि ठी् च ांगुलपण ् ल गतो, 
ब रीकि रीक्गोष्टींि ठी्क ळजी्करण र ्र ांगडेपण ्यच् ची्गरज्ल गते.्हे्गुण्म झ्यच् त्न हीत्हे्त्यच् ांन ्
ठ ऊक् न ही.् मल ् श ांतपणां् बिण्यच् ि ठी् ज ग ् समळ वी् म्हणून् इथां् घर् ब ांधलेलां ्आहे.् खेरीज् न गरी्
िांरिणदल्आहेच.’ 
 

‘तू्लष्ट्कर त्क ्सशरल ्न हीि?’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र् सखन्नपणे् म्हण ल , ‘ऑस्टरसलट्ट्िल ् जे् घडलां ् त्यच् नांतर? म फ्कर.् पुन्ह ् म्हणून्
कधी्रसशयच्न्िैन्यच् त्द खल्व्ह यच्चां्न ही्अशी्शपथ्मी् घेतली्आहे.्जरी्बोन प टव्इथां्स्मॉलेन्स्कल ्
आल ्आसण्ब्लीकसहल्िल ्धोक ्सनमाण्झ ल ्तरीही्मी्िैन्यच् त्सशरण र्न ही.’ सप्रन्ि्आन्दे्रने्स्वतःल ्
ि वरले्आसण्म्हटले, ‘खेरीज्न गरी्िांरिणदल्आहे.्म झे्वडील्सतिऱ्यच् ्सजल्ह्य चे्कम ांडर-इन-चीफ््
आहेत.्लढ ईवर्ज णां्चुकवण्यच् च ्एकमेव्म गव्म्हणजे्त्यच् ांययच् ्ह त ख ली्नोकरी्करणां.’ 
 

‘म्हणजे्तू्नोकरी्करतोि्तर?’ 
‘होयच्,’तो्क ही्वेळ्स्तब्ध्र सहल . 
‘तू्नोकरी्कश ि ठी्करतोि?’ 

 
‘त्यच् ल ्ख ि्क रण्आहे.्म झे्वडील्त्यच् ांययच् ् सपढीतील्एक्म तबर्आि मी्आहेत.्आत ् ते्

वृद्ध्झ ले्आहेत.्ते्कू्रर्आहेत्अिां्अचूकपणां्म्हणत ्येच्ण र्न ही.्त्यच् ांययच् त्अम प्उत्ि ह्आहे.्अमयच्ाद्



 

 

अनुक्रमणिका 

िते्तची्िवयच््झ ल्यच् नां्त्यच् ांचां्व गणां्भयच् नक्झ लां ्आहे.्न गरी्िांरिणदल चे्कम ांडर–इन्–चीफ्म्हणून्
िम्र ट ांनी्त्यच् ांची्नेमणूक्केल्यच् नां्त्यच् ्व गण्यच् त्बदल्झ लेल ्न ही.्पांधर ्सदवि ांपूवी्जर्क ्मल ्दोन्
त ि्उशीर्झ ल ्अित ्तर्त्यच् ांनी्रसजस्टर्क्ल कव ् युच्नॉव्होल ्फ शी् सदलां ्अितां.’ क्स्मत्करीत् सप्रन्ि्
आन्दे्र्पुढे्म्हण ल , ‘म झ्यच् इतकां ्दुिऱ्यच् ्कुण चां्त्यच् ांययच् वर्वजन्न ही्म्हणून्मी्त्यच् ांययच् ्ह त ख ली्क म्
करतो.्त्यच् ांययच् वर्पि त्त प्करण्यच् ची्प ळी्येच्ऊ्नयेच््म्हणून्मी्क ही्वेळ ्त्यच् ांन ्क ही्गोष्टींप िून्पर वृत्त्
करतो.’ 
 

‘आत ्आलां ्लि त.’ 
 

‘तुझ्यच् ्लि त्आलांच्अिेल्अिां्न ही.्न गरी्िांरिणदल ययच् ्म णि ययच् ्बटू्आसण्अश च्क ही्
वस्तू्चोरण ऱ्यच् ्हर मखोर्रसजस्टर्क्ल कव चां्थोडांही्भलां ् व्ह वां्अशी्म झी्इयछ ्नव्हती्आसण्न हीही.्
खरां् म्हणजे् त्यच् ल ् फ शी् देण्यच् त् आलां ् अितां् तर् मल ् आनांद् व टल ् अित .् पण् मल ् म झ्यच् ्
वसडल ांची—म्हणजे्पयच्ायच् नां्म झीच—क ळजी्व टली.’ 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् असधक सधक् तळमळीने् बोलत् होत .् आपल्यच् ् कृत्यच् त् शजे ऱ्यच् चे् भले् करण्यच् ची्
थोडीही्इयछ ्नव्हती्हे्सिद्ध्करून्देण्यच् च ्तो्प्रयच्त्न्करीत्अित न ्त्यच् चे्डोळे्च ांगलेच्चमकत्होते. 
 

तो् आणखी् बोलू् ल गल , ‘तुल ् कुळ ांन ् मुक्त् कर यच्चां् आहे.् ती् फ र् च ांगली् गोष्ट्आहे.् तू्
कुळ ल ्कधी्म रलां ् निशील्अगर् िैबेसरयच् ल ् प ठवलां ् निशील.् गुल मसगरीतून् त्यच् ांन ् मुक्त् केल्यच् नां्
तुझां्भलां ्होण र्न ही्आसण्त्यच् ांचांही्मुळीच्भलां ्होण र्न ही.्एख द्य ्कुळ ल ्म रपीट्करून्िैबेसरयच् ल ्
प ठवलां ् तर् त्यच् चां् सतथां् क ही् व ईट् होण र् न ही् अिां् मल ् ठ मपणां् व टतां.् िैबेसरयच् त् तो् तिल्यच् च्
प्रक रचां् पशूचां् सजणां् घ लवील; त्यच् ययच् ् शरीर चे् वळ् बरे् होतील् आसण् तो् पूवीि रख च् िुख त् र हू्
ल गेल.्ज्यच् ांच ्नैसतकदृष्ट्ट्य ्ऱ्ह ि्झ ल ्आहे, पि त्त प नां्ज्यच् ांन ्घेरून्ट कलां ्आहे, जे्पि त्त प्दडपून्
ट कीत् आहेत, भोवत लययच् ् लोक ांन ् सशि ् करून् जे् बेसफकीर् र हत त् अश ् लोक ांन ् स्व तांत्र्यच् ची्
आवश्यच्कत ् आहे.् वषानुवषं् असनबधं् ित्त ् समळ लेल्यच् ् लोक ांययच् ् परांपरेत् च ांगली् म णिां् व ढत त, 
असधक सधक्र गीट, कू्रर, प शवी्बनत त; आपल्यच् ्वतवन ची्त्यच् ांन ्ज णीव्अिते्परांतु्ती्स्वतःल ्आवरू्
शकत्न हीत्यच् मुळां ्ही्च ांगली्म णिां्असधक सधक्दुःखी्होऊ्ल गत त.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्इतक्यच् ्तळमळीने्
बोलत्होत ्की्त्यच् ने्ह्य ्कल्पन ्वसडल ांकडून्उचलल्यच् ्अि व्यच् त्अिे्पीएरल ्व टल्यच् व चून्र सहले्
न ही.्पीएर्स्तब्ध्र सहल . 
 

‘म झ ् जीव् तडफडतो् तो् म नवी् प्रसतष्ठेि ठी, िदिद्सववकेबुद्धीि ठी, शुद्ध् अांतःकरण ि ठी.्
त्यच् ांययच् ् शरीर ि ठी् म झ ्जीव् तडफडत् न ही; त्यच् ांन ् सकती्झोड , सकती् मढव , त्यच् ांची् शरीरां् तशीच्
र हतील.्त्यच् त्बदल्होण र्न ही.’ 
 

‘तुझां्म्हणणां्चूक्आहे.्मी्हज र्वळे ्अिांच्म्हणेन.्तुझां्म्हणणां्मल ्सबलकुल्पटत्न ही,’पीएर्
म्हण ल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्आसण्पीएर्घोड ग डीतून्ब्लीकसहल्िकडे्सनघ ले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ब्लीकसहल्ि् येच्थील्घर ययच् ् मुख्यच््प्रवेशद्व र शी् सप्रन्ि्आन्दे्र्आसण्पीएर्आले् तेव्ह ् र त्र्झ ली्
होती.्ग डी्आत्सशरू्ल गली्तेव्ह ्म गययच् ्प्रवशेद्व र शी्च ललेली्गडबड्सप्रन्ि्आन्दे्रने्क्स्मत्करून्
पीएरल ्द खसवली.्प ठीवर्सपशवी्घेतलेली्पोक्आलेली्एक्वृद्ध्स्त्री्आसण्क ळ ्पोष ख्केलेल ्ल ांब्
केि ांच , लह नखोर्ब ांध्यच् च ्एक्तरुण्ग डी्येच्त न ्सदित च्म गययच् ्प्रवशेद्व र कडे्ध वत्होते.्त्यच् ांययच् ्
म गून्दोन्सस्त्रयच् ्ध वत्होत्यच् .्ती्च रही्म णिे्घ बरून्ग डीकडे्प ह त्म गील्प्रवशेद्व र कडे्ध व्घेत्
होती. 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् म्हण ल , ‘ती् िगळी् म श ची् देवम णिां् आहेत.् मल ् म झे् वडील् िमजून् ती्
पळत हेत.्फक्त्ह्य ् ब बतीत् म झी् बहीण् वसडल ांचां् ऐकत् न ही.् म झे् वडील्ह्य ् यच् सत्रक ांन ् घ लवनू्
द्य यच्ल ्ि ांगत त, पण्ती्त्यच् ांचां्स्व गत्करते.’ 
 

पीएरने्सवच रले, ‘ही्देवम णिां्आहेत्तरी्कोण?’ 
 

तो्पीएरल ्म्हण ल , ‘आत ्आपण्म झ्यच् ्बसहणीची्भेट्घेऊ्यच् .्मल ्ती्अद्य प्सदिली्न ही.्
आपल्यच् ् देवम णि ांबरोबर्ती् कुठांतरी्दडून्बिली्अिेल.् सतची्च ांगलीच्क नउघ डणी्करतो.् तुल ्
देवम णिां्प हत ्येच्तील.्ही्देवम णिां्खरोखर्तुल ्पे्रिणीयच््व टतील.’ 
 

‘देवम णिां्म्हणजे्क यच््प्रक र्आहे?’ 
 

‘तुल ्आत ्लवकरच्सदिेल.’ 
 

जेव्ह ् ते्दोघे्खोलीत्आले् तेव्ह ् सप्रन्िेि्म यच्ा्बेचैन्झ ली, िांकोच ने्ल लबुांद्झ ली.् सतययच् ्
आर मशीर्खोलीत्पसवत्र्प्रसतमेिमोर्सदव्ेल वलेले्होते.्सतथेच्िोफ्यच् वर्सतययच् ्शजे री्ल ांब्न क च ्
आसण्ल ांब्केि ांच ्सभिचू ्झग ्घ तलेल ्एक्तरुण्मनुष्ट्यच््बिल ्होत .्त्यच् ांययच् िमोर्चह द णी्होती, 
जवळययच् ् बैठ्य ् खुचीत् िुरकुत्यच् ् पडलेली् कृश, वृद्ध् स्त्री् बिली् होती.् लह न् मुल प्रम णे् सतची् मुद्र ्
िौम्यच्, श ांत्होती. 
 

‘आन्दे्र, तू् मल ्अगोदर्क ्कळवलां ् न हीि?’ सप्रन्िेि् म यच्ाययच् ् िुर त् थोडीशी्क नउघ डणी्
होती.्सपल ांिमोर्उभ्यच् ्र हण ऱ्यच् ्कोंबडीप्रम णे्ती्यच् सत्रक ांिमोर्उभी्र सहली. 
 

पीएरने् सतययच् ्ह त चे्चुांबन्घेतले् तेव्ह ्ती् म्हण ली, ‘तुझ्यच् ् भेटीनां् खूप्खूप्आनांद्झ ल .’ ती्
त्यच् ल ्लह नपण प िून्ओळखत्होती.्आत ्त्यच् ची्आन्दे्रशी्अिलेली्मतै्री, त्यच् चे्दुःखी्वैव सहक्जीवन्
आसण् सवशषेतः् त्यच् ची् दयच् ळू् सनगवी् मुद्र ् यच् ांमुळे् सतचे् त्यच् ययच् बद्दल्फ र् च ांगले् मत्झ ले.् सतचे् िुांदर्
तेजस्वी्डोळे्त्यच् ल ्जणू्म्हणत्होते, ‘तू्मल ्असतशयच््आवडतोि, परांतु्कृप ्करून्म झ्यच् ्समत्र ांन ्हिू्
नकोि.’ 
 

‘तुम्ही्कीव्हमधून्आल ्क ?’ सप्रन्ि्आन्दे्रने्म्ह त रील ्सवच रले.्िांभ षण ल ्उत्िुक्अिण री्
ती्म्ह त री्म्हण ली, ‘होयच््मह र ज, िांत ांययच् ्पसवत्र्दैवी्रहस्यच् त्िहभ गी्व्ह यच्ल ्मी्ल यच्क्आहे्अिां्
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सिस्त ययच् ्पसवत्र्जन्मसदनी्म नण्यच् त्आलां .्कोल्यच् झीनमधे्परमेर्श्र ययच् ्मह न्कृपेच ्ि ि त्क र्घडत्
आहे.’ 
 

‘किल्यच् ्प्रक रच ?’ सप्रन्ि्आन्दे्रने्सवच रले. 
 

सप्रन्िेि् म यच्ा्आन्दे्रल ् चूप् बिवीत् पेल्यच् गेयुच्श्क ल ् म्हण ली, ‘त्यच् बद्दल्आम्ह ल ् क ही् ि ांगू्
नकोि.’ 
 

‘क ? क ्ि ांगू्नको? मल ्तो्आवडतो.्ईर्श्र नां्ज्यच् ययच् वर्कृप ्केली्आहे.अि ्च ांगल ्म णूि्
आहे्तो.्तो्म झ ्उपक रकता्आहे.्त्यच् नां्मल ्दह ्रुबल्सदल्यच् चे्आठवत त.्मी्कीव्हमधे्अित न ्
कीयुच्वष्न व च ्वडे ्यच् सत्रक्मल ् भेटल .्तो्खरोखर् देव नां्प ठवलेल ्म णूि्आहे.् सहव ळ्यच् त्तिांच्
उन्ह ळ्यच् त् तो् अनव णी् च लतो.् तो् मल ् म्हण ल , ‘तू् तुझ्यच् ् यच्ोग्यच्् ज गी् क ् ज त् न हीि? तू्
कोल्यच् झीनल ्ज .्सतथां् तुल ्पसवत्र्म तेची्प्रसतम ्सदिेल.्ती्चमत्क र्घडवनू्आणते.’ ते्ऐकत च्मी्
बरोबरययच् ्भक्त ांच ्सनरोप्घेतल ्आसण्सनघ ले.’ 
 

िगळेजण्श ांत्होते.्सनयच्समतपणे्र्श् ि्घेत्ती्यच् ते्रकरू्स्त्री्फक्त्तोलून-म पून्िांथपणे्बोलत्
होती.्‘मी्आले्तेव्ह ्सतथले्भगत्म्हणू्ल गले, ‘ईर्श्र ची्मह न्कृप ्प्रकट्झ ली्आहे.्पसवत्र्म तेययच् ्
ग ल ांवरून्धूप च ्द्रव्सठपकत्आहे.’’ 
 

‘पुरे्झ लां ्तेवढां.्ब कीचां्नांतर्मल ्ि ांग.’ िांकोचलेली्सप्रन्िेि्म यच्ा्म्हण ली. 
 

पीएर्म्हण ल , ‘मी्सहल ्एक्प्रश्न्सवच रतो.्ह ्चमत्क र्तू्स्वतः्प सहल ि्क ?’ 
 

‘परमेर्श्री् कृपेमुळां ् तो् चमत्क र् प ह यच्ल ् मी् यच्ोग्यच्् ठरले.् प्रसतमेययच् ् चेहऱ्यच् वर् दैवी् प्रक श्
पिरल ्होत .्पसवत्र्म तेययच् ्ग ल ांवरून्एवढे्एवढे्थेंब...’ 
 

त्यच् ्वृदे्धचे्बोलणे्लिपूववक्ऐकून्झ ल्यच् वर्पीएर्भ बडेपण ने्म्हण ल , ‘ती्ह तचल खी्अिली्
प सहजे.’ 
 

‘तुम्ह ल ् अिां् बोलवतां् तरी् किां?’ ध स्त वलेल्यच् ् स्वर त् पेल्यच् गेयुच्श्क ् म्हण ली् आसण् सतने्
सप्रन्िेि्म यच्ाकडे्आध र ि ठी्वळून्प सहले. 
 

‘लोक ांवर्अश ्गोष्टी्ल दल्यच् ्ज त त.’ पीएर्म्हण ल . 
 

कू्रिची्खूण्जुळवीत्ती्यच् ते्रकरू्स्त्री् म्हण ली, ‘जीझि् सिस्त्िम ्करो.्मह र ज, अिां्बोलू्
नक .्एक ्जनरलच ्अि च्सवर्श् ि्नव्हत , सभि्ूफिवत त्अिां्त्यच् नां्म्हटलां ्न्म्हटलां ्तोच्त्यच् ची्दृष्टी्
गेली.् मग् त्यच् ल ् स्वप्न् पडलां .् पेट्ट्चेर ्स्कोची् पसवत्र् म त ् त्यच् ययच् ् स्वप्न त् येच्ऊन् म्हण ली–‘म झ्यच् वर्
श्रद्ध ् ठेव्म्हणजे्मी् तुल ्बरां्करीन.’ मी् तुम्ह ल ्पसवत्र्ित्यच््ि ांगत्आहे.्मी् ते्स्वतः्प सहलेलां ्आहे.्
त्यच् ांनी्त्यच् ्आांधळ्यच् ल ्सतययच् कडे्नेलां .्सतययच् िमोर्शरीर्झोकून्तो्म्हण ल , ‘म झी्दृष्टी्मल ्दे.्झ रनां्
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मल ्सदलेलां ्प सरतोसषक्मी्परत्करतो.्मी्स्वतः्प सहलां–त्यच् नां्त ऱ्यच् ि रखां्क ही्कोरलेलां ्होतां.्शवेटी्
त्यच् ल ्त्यच् ची्दृष्टी्परत्समळ ली.्तुम्ही्जे्बोलत ्ते्प प्आहे, त्यच् बद्दल्देव्तुम्ह ल ्सशि ्करील.’ सतने्
पीएरची्क नउघ डणी्केली. 
 

‘त्यच् ्पसवत्र्प्रसतमेमधे्त र ्होत ्क ?’ पीएरने्सवच रले. 
 

‘मग् त्यच् ांनी् पसवत्र् म तेल ् जनरल् करून् ट कलां ् अिेल् न ही?’ सप्रन्ि् आन्दे्रने् क्स्मत् करून्
सवच रले. 
 

पेल्यच् गेयुच्श्क ् एकदम् प ांढरीफटक् पडली.् सतने् आपले् ह त् उडवले.् सतच ् प ांढर ् फटफटीत्
चेहर ्ल लबुांद्झ ल .्ती्बोलू्ल गली, ‘तुम्ही्घोर्प प्करत ह त.्तुम्ह ल ्मुलग ्आहे्हे्सविरू्नक .्
परमेर्श्र् तुम्ह ल ्िम ्करो.’ कू्रिची् खूण् जुळवीत्ती् म्हण ली, ‘प्रभो, त्यच् ांन ्िम ्कर .’ मग् सप्रन्िेि्
म यच्ाकडे् वळून्ती् म्हण ली, ‘ब ई, हे्क यच््च ललां ्आहे?’ ती्उठली्आसण्जवळजवळ् रडत्आपली्
सपशवी् भरू् ल गली.् ज्यच् ् घर त् अिे् उद्ग र् क ढले् ज त त, त्यच् ् घर त्आपल्यच् ल ् द न् स्वीक र वे्
ल गले् म्हणून् ती् घ बरली् होती्आसण् शरमली् होती:् त्यच् ् घर ययच् ् द नधमाल ्आपण् यच् पुढे् मुकण र्
म्हणून्ती्दुःखी्झ ली्होती. 
 

‘तुम्ही्कश ि ठी्केलांत्हे? तुम्ही्म झ्यच् कडे्कश ि ठी्आल ्होत त?’ सप्रन्िेि्म यच्ाने्सवच रले. 
 

पीएर् म्हण ल , ‘पेल्यच् गेयुच्श्क , मी् खरांच् गांमतीनां् बोलत् होतो.् सप्रन्िेि, म झ्यच् ् मन त् सतच ्
अपम न्कर वयच् च ्नव्हत .्िववस्वी्म झ च्दोष्होत .्म झ्यच् ्मन त्तिलां ्क ही्नव्हतां.्तो्गांमत्करत्
होत .’ 
 

पेल्यच् गेयुच्श्क च ् प्र रांभी् सवर्श् ि् बिल ् न ही.् पण् पीएरययच् ् मुदे्रवर् खर खुर ् पि त्त प् सदित्
होत .्सप्रन्ि्आन्दे्र्पेल्यच् गेयुच्श्क कडून्पीएरकडे्िौम्यच्, श ांतपणे्प हू्ल गल .्त्यच् मुळे्हळूहळू्सतच ्िांशयच््
न हीि ्झ ल  
 

यच् ते्रकरू् स्त्री् श ांत् झ ली् आसण् पुन्ह ् िांभ षण त् भ ग् घेऊ् ल गली.् सतने् त्यच् ांन ् फ दर्
ॲम्फीलॉहेययच् ्पसवत्र्जीवन ची्कथ ्खूप्वळे्ि ांसगतली.्तो्इतक ्पसवत्र्आचरण च ्होत ्की, त्यच् ययच् ्
ह त ांन ् धुप च ् व ि् येच्त् अिे.् कीव्हययच् ् शवेटययच् ् तीथवयच् ते्रत् पसरसचत् सभिूांनी् आपल्यच् ल ् थडग्यच् ांययच् ्
च व्यच् ्कश ् सदल्यच् ्आसण्आपण्कोरड ्प व् घेऊन्त्यच् ्थडग्यच् त्िांत ांययच् ्िहव ि त्दोन् सदवि्र त्री्
कश ्घ लसवल्यच् ्ते्ि ांसगतले.् ‘एक ्थडग्यच् त्थोडीशी्प्र थवन ्कर यच्ची, एख दां्गीत्ग यच्ची्मग्दुिऱ्यच् ्
थडग्यच् त्ज यच्ची.्कुठेतरी्झोप्घ्यच् यच्ची.्इतकी्मनःश ांती्आसण्इतकी्कृप ्समळ ली, इतक ्दैवी्आनांद्
ल भल ्की्पुन्ह ्ईर्श्र ययच् ्जग त्यच् वांिां्व टेन . 
 

पीएर्गांभीरपणे्लि्देऊन्ऐकत्होत .्सप्रन्ि्आन्दे्र्खोलीययच् ्ब हेर्पडल .्देव ची्म णिे्चह ्
घेत्अित न च्सप्रन्िेि्म यच्ा्पीएरल ्घेऊन्आपल्यच् ्भ व म गून्सदव णख न्यच् त्आली. 
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डेसनिॉव्ह् आसण् आपली् रेसजमेंट् यच् ांययच् शी् आपले् न ते् सकती् दृढ् झ ले् आहे् यच् ची् ज णीव्
रोस्तॉफल ्पसहल्यच् ांद ्झ ली्ती्तो्रज ्िांपवनू्परत्आल ्तेव्ह . 
 

मॉस्कोल ्आल्यच् नांतर् रोस्तॉफल ् जि ् थर रून् िोडण र ् अनुभव्आल ् होत ् ति च् अनुभव्
रेसजमेंटमध्येच्् पुन्ह ् आल्यच् वर् आल .् आपल्यच् ् रेसजमेंटमध्येच्च् बटणे् निलेल ् गणवषे् घ तलेल ् पसहल ्
घोडस्व र् त्यच् ने् प सहल .् ल ल् केि ांययच् ् सदमेत्येच्व्हल ् त्यच् ने् ओळखले.् ल ल् रांग ययच् ् घोड्य ांची् द वी्
त्यच् ल ्सदिली.्ल व्रुश्क ने्आनांद ने्ओरडून्आपल्यच् ्धन्यच् ल ्ि ांसगतले, ‘क उांट्आलेले्आहेत.’ अजून्
झोपेत् अिण र ् डेसनिॉव्ह् सविकटलेल्यच् ् केि ांनीच् ब हेर् पडल ्आसण् रोस्तॉफल ् कडकडून् भेटल .्
नव गत चे् स्व गत्करण्यच् ि ठी्ऑसफिर् त्यच् ययच् भोवती् गोळ ् झ ले.् रोस्तॉफल ्आपली्आई, वडील्
आसण्बसहणी्कडकडून्भेटल्यच् नांतर्जो्आनांद्झ ल ्होत ्ति च्आत ्झ ल .्आनांद ने्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांत्
अश्रू्उभे्र सहले्आसण्त्यच् ल ्बोलत ्येच्ईन .्रेसजमेंटदेखील्त्यच् ल ्घर ि रखी्होती. 
 

रोस्तॉफने्कनवलकडे्ज ऊन्हजर्झ ल्यच् चे्कळवले.्आपल्यच् ् स्क्वॉड्रनमध्येच्् तो् द खल्झ ल .्
ऑडवलीचे् क म् प हू् ल गल .् घोड्य ांययच् ् वैरणीि ठी् सफरू् ल गल .् रेसजमेंटमधील् ब रीक-ि रीक्
तपशील्आवडीने्ज णून्घेऊ्ल गल .्आपले्स्व तांत्र्यच््सहर वनू्घेण्यच् त्आले्आहे्आसण्एक ्ठर वीक्
क म ल ्आपल्यच् ल ्जुांपण्यच् त्आले्आहे्यच् ची्त्यच् ल ्ज णीव्झ ली.्तरीही्घरी्अिल्यच् प्रम णेच्त्यच् ल ्
श ांत्व टत्होते—आसण्आपल्यच् ्वतवन ल ्िगळ्यच् ांच ्प चठब ् समळेल्अिे्व टत्होते.्ब हेरययच् ्जग त्
त्यच् ल ्आपली्यच्ोग्यच््ज ग ्कळत्नव्हती.्सनवडीचे्स्व तांत्र्यच््बज वत न ्त्यच् ययच् ्ह तून्चुक ्होत्होत्यच् .्
ब हेरययच् ्जग तील्गोंधळ्यच् ्सठक णी्नव्हत .्सजल ्िमजून्घ्यच् वे्व ्सजययच् बद्दल्गैरिमज्करून्घेत ्
येच्ईल् अशी् िोन्यच् ् यच् ् सठक णी् नव्हती.् कुठे् ज त ् येच्ईल् अशी् शक्यच्त ् नव्हती.् सनरसनर ळ्यच् ् तऱ्हेने्
उपयच्ोग त्आणत ्येच्तील्अिे्सदवि चे्चोवीि्त ि्यच् ्सठक णी्नव्हते.्ज्यच् ांययच् प िून्दूर्ज व्ेल ग वे्व ्
ज्यच् ांययच् ्अगदी्जवळ्ज वे्ल ग व्ेअिे्अिांख्यच््लोक्यच् ्सठक णी्नव्हते, इथे्वसडल ांबरोबरचे्अांधुक्आसण्
असनसित्आर्नथक् िांबांध् नव्हते.् रोस्तॉफल ् गम वनू् बिलेल्यच् ् पैश ांची् कटु् स्मृती् नव्हती.् यच् ् सठक णी्
रेसजमेंटमध्येच््िगळ्यच् ्गोष्टी्कश ्स्पष्ट्िरळ्होत्यच् .्यच् ्जग ची्दोन्सवषम्भ ग ांत्सवभ गणी्झ ली्होती.्
एक्भ ग्प वलोगॅ्रड् रेसजमेंट्आसण्दुिर ्भ ग्ब हेरील्जग.्यच् ्ब हेरील् सवश ल्जग शी् त्यच् ल ्क ही्
कतवव्यच्् नव्हते.् रेसजमेंटमधील् िगळ्यच् ् गोष्टी् िगळ्यच् ांन ् ठ ऊक् अित–अमक ् लेफ्टनांट् आहे, तमक ्
कॅप्टन्आहे, ही् व्यच्क्ती्च ांगली्आहे्तशी्ती् दुिरी् व्यच्क्ती्व ईट्आहे्पण्क ही्झ ले्तरी्प्रत्येच्कजण्
दुिऱ्यच् च ्िहक री्आहे. 
 

यच् ्मोसहमेवर्अित न ् रेसजमेंटचे्जीवन्रोस्तॉफल ्फ र्मोठ ् सदल ि ्देई.्जुग र मध्येच््त्यच् ल ्
डोलोहॉव्हल ्पैिे्द्य वे्ल गले्होते, त्यच् ययच् ्कुटुांसबयच् ांनी्त्यच् चे्ि ांत्वन्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल ्होत ्तरीही्
तो्स्वतःल ्िम ्करू्शकत्नव्हत .्त्यच् ने्ठरसवले-आत ्पूवीप्रम णे्िेव ्कर यच्ची्न ही, उलट्झ लेल्यच् ्
अपर ध चे् प्र यच्सित्त् घेण्यच् ि ठी् च ांगले्आचरण् ठेव यच्चे.् ब हेरययच् ्जग त्च ांगल ् मनुष्ट्यच्् बनणे्कठीण्
आहे् पण् रेसजमेंटमध्येच्् िववस्वी् च ांगल ् िैसनक् बनणे...च ांगल ्ऑसफिर् बनणे् म्हणजेच् च ांगल ् मनुष्ट्यच््
बनणे्शक्यच््आहे. 
 

जुग र ि ठी्क ढलेले्कजव्प च्वषांययच् ्आत्आई-वसडल ांन ्परत्करण्यच् च ्त्यच् ने्सनियच््केल .्
त्यच् ल ्आईने् वषाल ् दह ् हज र् प ठवले.् त्यच् ने्आत ् त्यच् ांययच् कडून्फक्त्दोन् हज र् घेण्यच् च ् सनियच््
केल .्उरलेल्यच् ्पैश ांतून्कजवफेड्होण र्होती. 



 

 

अनुक्रमणिका 

िांपूणव् उद्ध्वस्त् झ लेल्यच् ् सनजवन् जमवन् खेड्य त् प वलोगॅ्रड् घोडेस्व र ांनी् एसप्रलपयंच्त् सकत्येच्क्
आठवडे्तळ्सदल ्होत .्त्यच् ्ज गेप िून्ते्हलले्नव्हते. 
 

बफव ् सवतळत्होते, िववत्र् सचखल्झ ल ्होत , थांडी्च लूच्होती.्नद्य ांययच् ्पषृ्ठ वरील्बफव ् फुटू्
ल गले् होते.् रस्त्यच् वरून् ज णे् असतशयच्् कठीण् झ ले् होते.् सकत्येच्क् सदवि् घोड्य ांन ् वैरण् नव्हती, 
िैसनक ांन ्अन्न्नव्हते.्अन्नपुरवठ ्होणे्अशक्यच््आहे्हे्िैसनक ांन ्सदिले्आसण्ते्सनजवन्ओि ड्खेड्य त्
सफरू्ल गले.्बट टे्समळत त्की्क यच््प हू्ल गले.्तेदेखील्फ रिे्समळ ले्न ही. 
 

त्यच् ्प्रदेश तील्लोक ांनी्अन्न्केव्ह च्ख ऊन्ट कले्होते्आसण्पळ्क ढल ्होत .्जे्तेथे्र सहले्
होते् त्यच् ांची् क्स्थती् सभक ऱ्यच् ांहूनही् व ईट् होती.् त्यच् ांययच् कडून् सहिक वनू् घेत ् येच्ईल्अिे्क ही् नव्हते.्
िैसनक ांययच् ् मन त् फ रशी् दयच् ् नव्हती.् तरीही् त्यच् ांनी् त्यच् ांन ् आपल्यच् कडील् क ही् ख द्यवस्तू् सदल्यच् .्
प वलोगॅ्रड् रेसजमेंटचे् फक्त् दोन् िैसनक् लढ ईत् जखमी् होऊन् मरण् प वले.् पण् सनम्म्यच् हून् असधक्
िैसनक्उप िम र्आसण्रोग्यच् मुळे्मेले. 
 

गेले्पांधर ्सदवि्घोड्य ांन ्छपर चे्गवत्ख व्ेल गले्होते.्बघून्सशि री्यच् वी्इतके्ते्ह डकले्
होते.् तरीिुद्ध ् पुांजक्यच् पुांजक्यच् ांनी् त्यच् ांययच् ् अांग वर् केि् येच्त् होते.् हल खीची् पसरक्स्थती् होती् तरीही्
िैसनक ांचे् आसण् ऑसफिर ांचे् जीवन् पूवीि रखेच् वक्तशीरपणे् च लले् होते.् आत ् त्यच् ांचे् चेहरे् प ांढरे्
फटफटीत्झ ले्होते, िुजले्होते.्गणवेष्फ टल ्होत ्तरीिुद्ध ्पूवीि रखेच्ते्हजेरीि ठी्र ांगेत्उभे्
र ह त्होते.्वैरण्गोळ ्कर यच्ल ्सनघत्होते, घोड्य ांन ्स्वयछ्करीत्होते, आपल्यच् ्ह त ांनी्रगडीत्होते.्
घोड्य ांन ्वैरण्समळ ली्न ही्तर्छपर चे्गवत्ओढीत्होते.्जेवण ि ठी्मोठ्य ्भ ांड्य ांभोवती्गोळ ्होत्
होते.् घ णेरड्य ्अन्न वर, आपल्यच् ् भकेुवर् सवनोद्करीत् सतथून्अधवपोटी् उठत् होते.् फुरितीययच् ् वळेी्
नेहमीप्रम णे्शकेोट्य ् पेटवीत्होते.्उघड्य ्अांग ने् त्यच् ांययच् िमोर्बित्होते.् कुणी् धूम्रप न्करीत्होते, 
कुणी्कुजके्कोंब्आलेले्बट टे्हुडकून्भ जत्होते, गप्प ्म रीत्होते. 
 

नेहमीप्रम णे्दोन्चकव ्तीन्ऑसफिर्छप्पर्निलेल्यच् ्पडक्यच् ्घर त्र हत्होते. 
 

पूवीप्रम णेच् रोस्तॉफ् डेसनिॉव्हबरोबर् र हत् होत .् तो् रज ् िांपवनू् आल्यच् प िून् त्यच् ांची् मैत्री्
असधक् द ट् झ ली.् डेसनिॉव्ह् रोस्तॉफययच् ् कुटुांब बद्दल् क हीही् बोलत् निे.् आपल्यच् ि रख्यच् ् कसनष्ठ्
ऑसफिरशी्डेसनिॉव्ह्स्नेह ने्व गतो्यच् चे्क रण्नत श वरील्अिफल्पे्रम्अि वे, अिे्रोस्तॉफल ्व टे.्
डेसनिॉव्ह्रोस्तॉफची्असधक सधक्क ळजी्घेत्होत , त्यच् ल ्शक्यच्तो्धोक्यच् ययच् ्सठक णी्प ठवत्नव्हत ्
यच् त्िांशयच्् नव्हत .् एकद ्चकमक्िांपल्यच् नांतर् रोस्तॉफ् िुरसित् परत्आलेल ् प हून् त्यच् ल ्असतशयच््
आनांद्झ ल ्होत . 
 

एसप्रलमधे् रोस्तॉफ्ड्यूटीवर् होत .् र त्रभर्ज गून् तो् िक ळी्आठ् व जत ् परत्आल .् त्यच् ने्
सनख रे्आण यच्ल ्ि ांसगतले.्प वि त्चचब्सभजलेले्कपडे्बदलले.्प्र थवन ्म्हटली.्थोड ्चह ्घेतल .्
शरीर त्ऊब्आल्यच् नांतर्कोपऱ्यच् तील्आसण्टेबल वरील्वस्तू्नीटनेटक्यच् ्ठेवल्यच् .्ह त्उश शी्घेऊन्तो्
पडल .्त्यच् ययच् ्चेहऱ्यच् वर्व र ्येच्त्होत .्आगीमुळे्चेहर ्त पत्होत .्शवेटययच् ्टेहळणीययच् ्मोसहमेि ठी्
आपल्यच् ल ्सनसित्बढती्समळेल्अश ्िुखद्सवच र त्तो्गढल ्होत .्तो्डेसनिॉव्हची्व ट्प ह त्होत .्
त्यच् ययच् शी्त्यच् ल ्बोल यच्चे्होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

चभतीपलीकडे्दुिर ्कोणीतरी्बोलत्अिल्यच् चे्त्यच् ल ्ऐकू्आले.्ल बु्रश्क —डेसनिॉव्हच ्लुच्च ्
नोकर्त्यच् ल ् सबक्स्कटे, बैल, व हतूक्यच् ांबद्दल्क हीतरी्ि ांगत्होत .्अन्नपुरवठ्य ययच् ्शोध त्अित न ्
त्यच् ने्क हीतरी्प सहले्होते.्दूर्अिलेल्यच् ्डेसनिॉव्हचे्ओरडणे्त्यच् ल ्ऐकू्आले.्त्यच् ने्दुिऱ्यच् ्प्लॅटूनल ्
सनघण्यच् च ्हुकूम्केल ्होत .्ते्कुठे्सनघ ले्ते्रोस्तॉफल ्कळेन . 
 

प च्समसनट ांतच्डेसनिॉव्ह्झोपडीत्आल .्च बकू्आसण्तलव र्अडकवनू.्तो्ब हेर्पडू्ल गल ्
तशी् रोस्तॉफने् त्यच् ल ् सवच रले—‘कुठां् च लल ्आहेि?’ डेसनिॉव्हने् र ग ने् मोघम् उत्तर् सदले, ‘क म्
सनघ लां ्आहे.’ 
 

‘परमेर्श्र्आसण् िम्र ट् म झ ् न्यच् यच्् करतील,’ ब हेर् पडत न ् डेसनिॉव्ह् म्हण ल .् रोस्तॉफल ्
सकत्येच्क् घोडे् दलदली-सचखल तून् ज त न ् ऐकू् आले.् डेसनिॉव्ह् कश ि ठी् सनघ ल ् आहे् हे् शोधून्
क ढण्यच् ची् तिदी् रोस्तॉफने् घेतली् न ही.् कोपऱ्यच् त् उबद र् व टत् होते् त्यच् मुळे् तो् झोपी् गेल .्
िांध्यच् क ळी् उठून् तो् झोपडीययच् ् ब हेर् आल ् तरी् डेसनिॉव्ह् परतल ् नव्हत .् हव ् सनवळली् होती.्
जवळययच् ्झोपडीत्दोन्ऑसफिर्कडे्फेकण्यच् च ्खेळ्खेळत्होते.्सचखल मधे्त्यच् ांनी्खुांट्य ांि ठी्मोठे्
ल ल्मुळे्पुरले्होते.्रोस्तॉफ्त्यच् ांययच् ्बरोबर्खेळू्ल गल .्खेळ्च लू्अित न ्त्यच् ांनी्प सहले–म ल ची्
ने-आण्करण ऱ्यच् ्ग ड्य ्त्यच् ांययच् ्सदशनेे्येच्त्होत्यच् .्त्यच् ांययच् म गून्कृश्घोड्य ांवरून्पांधर ्एक्स्व र्येच्त्
होते. 
 

घोडेस्व र ांययच् ् म गून् डेसनिॉव्ह् येच्त् होत .् िोबत्अिलेल्यच् ् प यच्दळ ययच् ् दोन्ऑसफिर ांशी् तो्
बोलत्होत .्त्यच् ल ्भेटण्यच् ि ठी्रोस्तॉफ्पुढे्आल . 
 

त्यच् ांतल ्कु्रशवे्ह्ह ्लह न्ब ांध्यच् च ्ऑसफिर्र ग वलेल ्सदित्होत .्तो्म्हणत्होत , ‘कॅप्टन, 
मी्बज वनू्ि ांगतो.’ 
 

‘मी्तुम्ह ल ्अगोदरच्ि ांसगतलेलां ्आहे, मी्ग ड्य ्ज ऊ्देण र्न ही.’ 
 

‘कॅप्टन्यच् ची्िवव्जब बद री्तुमययच् वर्र हील.्आपल्यच् च्िैन्यच् तील्म ल ची्लूट्करणां्हे्बांड्
आहे.्आमययच् ्िैसनक ांन ्गेले्दोन्सदवि्अन्न्समळ लां ्न ही.’ 
 

‘म झ्यच् ्िैसनक ांन ्तर्गेले्पांधर ्सदवि्अन्न्समळ लां ्न ही,’ डेसनिॉव्ह्म्हण ल . 
 

‘ह ् शुद्ध् दरोड ् आहे.् यच् बद्दल् तुम्ह ल ् सशि ् होईल.’ आव ज् चढवीत् प यच्दळ च ् ऑसफिर्
म्हण ल . 
 

एक एकी्भडकून्डेसनिॉव्ह्ओरडल , ‘तू्मल ्ि रखी्तांबी्क ्देतो्आहेि? सशि ्होण र्आहे्
ती्मल , तुल ्नव्हे.’ 
 

‘ठीक्आहे.’ तो्असधक री् म्हण ल .् तो् मुळीच् भ्यच् यच्ल ् नव्हत ् चकव ्ज गच ् ह लल ्नव्हत .्
‘पुन्ह ्ि ांगतो्ही्ड कूसगरी्आहे.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ययच् ्सदशनेे्ज त्डेसनिॉव्ह्म्हण ल , ‘अजून्िुखरूप्आहेि्तोपयंच्त्इथून्सनघून्ज .’ 
 

धमकीययच् ्स्वर त्तो्ऑसफिर्म्हण ल , ‘ठीक्आहे.्ठीक्आहे.’ त्यच् ने्घोड्य ल ्सपट ळले. 
 

घोडेस्व र ांनी्जो्अन्नपुरवठ ्पळवनू्आणल ्होत ्तो्खरे्तर्प यच्दळ ययच् ् रेसजमेंटि ठी्होत .्
म लव हू्ग ड्य ांन ्िैसनक ांचे्िांरिण्निल्यच् चे्ल बु्रश्क कडून्कळत च्डेसनिॉव्ह्आसण्त्यच् चे्घोडेस्व र्
यच् ांनी्अन्नपुरवठ ्बळजबरीने्आणल ्होत .्िैसनक ांन ् मुक्तहस्त ने् सबक्स्कटे्व टण्यच् त्आली.्त्यच् ांनी्ती्
इतर्स्क्वॉड्रनययच् ्िैसनक ांन ्सदली. 
 

दुिऱ्यच् ्सदवशी्डेसनिॉव्हल ्कनवलने्बोल वले.्पिरलेली्बोटे्डोळ्यच् ांिमोर्धरून्तो्म्हण ल , 
‘यच् ब बत्म झी्दृष्टी्अशी्आहे, मल ्क ही्ठ ऊक्न ही; मी्क ही्उप यच्यच्ोजन ्करण र्न ही.्पण्मी्
तुल ्िल्ल ्देतो, वसरष्ठ्असधक ऱ्यच् ांकडे्ज .्कटकटी्समटसवण्यच् ि ठी्मोदीख न्यच् तील्असधक ऱ्यच् ांन ्भेट.्
शक्यच््तर्समळ लेल्यच् ्अन्नपुरवठ्य ची्प वती्त्यच् ांन ्दे.्तिां्झ लां ्न ही्तर्आसण्प यच्दळ ययच् ्रेसजमेंटययच् ्
न व्ेअन्नपुरवठ ् प ठवल्यच् चां् द खल् केलेलां ् अिलां ् तर् मोठ्य ्कटकटी्उद्भवतील, आसण्फ र् व ईट्
पसरण म्होईल.’ 
 

त्यच् ची्िूचन ्इम ने्इतब रे्प ळण्यच् ि ठी्डेसनिॉव्ह्िरळ्वसरष्ठ्असधक ऱ्यच् ांकडे्गेल . 
 

तो् िांध्यच् क ळी् आपल्यच् ् झोपडीमध्येच्् परतल .् तश ् अवस्थेत् रोस्तॉफने् त्यच् ल ् कधीही् प सहले्
नव्हते. 
 

‘लुट लूट्केली्म्हणून्लष्ट्करी्कोटव्म झी्चौकशी्करण र्आहे—थोडे्आणखी्प णी्दे...करू्दे्
लष्ट्करी्कोटाल ्चौकशी.्हर मखोर ांन ्च ांगलां ्ठोकून्क ढतो, िम्र ट ांन ्ज ऊन्ि ांगतो...’ तो्ि रख ्
बडबडत्होत . 
 

तो्क यच््झ ले् हे्ि ांगण्यच् इतक ्ि वध्झ ल .् ‘मी् सतथां्पोचल्यच् वर् सवच रलां , ‘तुमचे्प्रमुख्कुठां्
र हत त?’ त्यच् ांनी् मल ् सठक ण् द खवलां .् ‘थोड ् वळे् थ ांब ल्क यच्?’ ‘मी् महत्त्व ययच् ्क म ि ठी्आलो्
आहे, वीि् मैल ांवरून्आलो्आहे, मल ् थ ांब यच्ल ् वळे् न ही.् मी्आल्यच् ची् वदी् द्य .’ त्यच् च ् पसरण म्
झ ल .् चोर ांच ् न यच्क् येच्ऊन् उपदेश् करू्ल गल .् ‘ह ् दरोड ्आहे’ तो् म्हण ल .् तशी् मी् म्हण लो, 
‘दरोडेखोर्क ही्आपल्यच् ्िैसनक ांन ्ख ऊ्घ लण्यच् ि ठी्अन्नपुरवठ ्घेऊन्ज त्नितो; तो्स्वतःि ठी्
अन्नपुरवठ ्पळवतो.’ ‘आत ्कृप ्करून्गप्प्बि .’ मी्तिां्केलां .्मग्तो्म्हण ल , ‘मोदीख न्यच् ल ्प वती्
सलहून्द्य .्तरीही्मुख्यच््ठ ण्यच् ल ्यच् ्घटनेच ्सरपोटव्आम्ही्प ठव.ू’ मी्मोदीख न्यच् ययच् ्प्रमुख कडे्गेलो.्
‘टेबल प शी् कोण् बिल ् होत ? आमची् उप िम र् कोण् करीत् अिेल? ओळख् बघू.’ डेसनिॉव्ह्
ओरडली.्ओरडत न ् त्यच् नां्भ ल ्अिलेल्यच् ्ह त ची् मूठ्इतक्यच् ्जोर नां् टेबल वर्आपटली्की् टेबल्
जवळजवळ्कलांडलां .्त्यच् वरचे्पेले्पडले.्तो्टेल्यच् सनन्होत .्‘आमची्उप िम र्करण रे्आपणच्क ?’ 
आसण् त्यच् ययच् ् न क ड वर् एक् ठोि ् सदल .् तो् च ांगल ् वमी् बिल .् पुन्ह ् एक् सदल .्जोडील ् सशव्यच् ्
सदल्यच् .्मग्बडवनू्क ढल .्तशी्थोडीफ र्मज ्आली.्दुष्ट्आनांद ने्तो्हिल , तेव्ह ्त्यच् ययच् ्क ळ्यच् ्
समश्यच् ांख लचे्प ांढरे्द त्सदिले.्मल ्त्यच् नां्ओढून्ब जूल ्केलां ्नितां्तर्मी्त्यच् ल ्ठ रच्म रलां ्अितां.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

दुिऱ्यच् ्सदवशी्दुप री्रेसजमेंटच ्ॲडज्युच्टांट्गांभीर्आसण्सखन्न्चेहऱ्यच् ने्आल .्त्यच् ने्कनवलकडून्
मेजर् डेसनिॉव्हल ् आलेले् पत्र् खेदपूववक् द खवले.् त्यच् ् पत्र त् आदल्यच् ् सदवशी् झ लेल्यच् ् घटनेबद्दल्
सवच रण ्करण्यच् त्आली्होती.्ॲडज्युच्टांट् म्हण ल , ‘यच् ्घटनेचे् पसरण म्गांभीर्होण्यच् च ्िांभव्आहे.्
लष्ट्करी् कोटव् चौकशी् करण र् आहे.् लुट लूट् आसण् सशस्तभांग् यच् ब बत् मोठे् कडक् क यच्दे् आहेत.्
डेसनिॉव्हल ्केवळ्ख लच ्हुद्द ्देऊन्हे्प्रकरण्समटलां ्तरी्ते्िुदैव्म्हण यच्ल ्हवां.’ 
 

मेजर् डेसनिॉव्हने् अन्नपुरवठ ् हस्तगत् केल .् प्यच् लेल्यच् ् अवस्थेत् मोदीख न्यच् ययच् ् प्रमुख ांकडे्
ज ऊन्क ही्क रण्नित ्त्यच् ने्त्यच् ांन ्चोर्म्हटले, म रण्यच् ची्धमकी्सदली, त्यच् ल ्ते्ब हेर्नेऊ्ल गले्
तेव्ह ्तो्ऑसफि त्घुिल ्आसण्त्यच् ने्दोघ ांवर्हल्ल ्केल .्एक ययच् ्ह त ल ्च ांगल च्म र्सदल .्अि ्
आरोप्ठेवण्यच् त्आल ्होत . 
 

झ ल्यच् ्घटनेबद्दल् डेसनिॉव्ह् बेसफसकरीने् बोलत्होत .् रोस्तॉफ् त्यच् ल ्च ांगल ्ओळखत्होत .्
त्यच् मुळे् तो् द खवत् निल ् तरी् त्यच् ल ् मन तल्यच् ् मन त् लष्ट्करी् कोटाची् भीती् व टते् आहे, त्यच् मुळे्
होण ऱ्यच् ् भयच् नक् पसरण म ांययच् ् सवच र ने् तो् अस्वस्थ्झ ल ्आहे् हे् रोस्तॉफल ्कळून् चुकले.् दररोज्
क गदपते्र् येच्ऊ् ल गली.् कोटाकडून् नोसटि ् येच्ऊ् ल गल्यच् .् डेसनिॉव्हने् आपले् पथक् आपल्यच् ्
ह त ख लययच् ्ज्येच्ष्ठ्ऑसफिरययच् ्त ब्यच् त्द्य व्ेआसण्एक्मे्रोजी्भ ांडण ययच् ्चौकशीि ठी्मोदीख न्यच् ययच् ्
ऑसफि त्सडक्व्हजनययच् ्वसरष्ठ्असधक ऱ्यच् ांिमोर्हजर्व्ह व्ेअिे्िमन्ि्त्यच् ययच् वर्बज वले्गेले.्कोिकॅ्
घोडेस्व र ांची् रेसजमेंट्आसण् हज र ांची् दोन् स्क्वॉड्रन् घेऊन् प्लॅट व्हने्आदल्यच् ् सदवशी् शत्रूची् टेहळणी्
करण्यच् चे्क म्िुरू्केले्होते.्डेसनिॉव्ह्सबचकत्सबचकत्क ्होईन ्मोठ्य ्शौयच्ाने्आघ डीवर्पुढययच् ्
र ांगेत् होत .् फ्रें च् गोलांद ज ांनी् म रलेली् एक् गोळी् त्यच् ययच् ् पोटरीत् घुिली.्कद सचत् इतक्यच् ्छोट्य ्
जखमेमुळे्इतर्वळेी् डेसनिॉव्हने् रेसजमेंट्िोडली्निती्पण्आत ् त्यच् ने् त्यच् ्जखमेच ्फ यच्द ् घेतल .्
जखमेमुळे्आपण्र हू्शकत्न ही्अिे्वसरष्ठ्असधक ऱ्यच् ांन ्सदलसगरीपूववक्कळवनू्तो्हॉक्स्पटल त्द खल्
झ ल . 
 

रोस्तॉफने् त त्पुरत्यच् ् युच्द्धसवर म च ् फ यच्द ् घेतल .् हॉक्स्पटलमध्येच्् अिलेल्यच् ् डेसनिॉव्हल्
भेटण्यच् ि ठी्रज ्समळसवली. 
 

हॉक्स्पटल्रसशयच् तील्ज्यच् ्एक ्छोट्य ्ग व त्होते् ते्ग व्रसशयच्न्आसण्फ्रें च् िैसनक ांनी्दोन्
वळे ्लुटले्होते. 
 

हॉक्स्पटलची्इम रत्दगडी्होती.्आव र मध्येच््कुां पण चे्भ ग्पडलेले्होते, सखडक्यच् ांययच् ्चौकटी्
आसण्मोडलेली्त वद नेही्पडली्होती.्आव र मध्येच्् सकत्येच्क्िैसनक्िूयच्वप्रक श्घेत्बिले्होते, क ही्
सफरत्होते, त्यच् ांययच् ्जखम ांवर्पट्ट्ट्य ्ब ांधलेल्यच् ्होत्यच् .्त्यच् ांचे्चेहरे्िुजलेले्आसण्सफकट्होते. 
 

रोस्तॉफ् द र शी् पोचल ् तोच् त्यच् ल ् हॉक्स्पटलची् कुबट् घ ण् ज णवली.् िडण ऱ्यच् ् म ि ची्
दुगंधी्आली.् सजन्यच् वर्तोंड त् सिग र्अिलेल ् रसशयच्न् िैन्यच् च ्डॉक्टर् त्यच् ल ् भेटल .् त्यच् ययच् म गून्
प्रसशसित्मदतनीि्रसशयच्न्येच्त्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

डॉक्टर्मदतसनि ल ्म्हणत्होत , ‘मी्एक च्वेळी्कुठां्कुठां्म्हणून्ज ऊ? तुल ्यच्ोग्यच््व टेल्ते्
कर, क ही्केलांि्तरी्ि रखांच.’ 
 

डॉक्टरने् सजन ् चढण ऱ्यच् ् रोस्तॉफल ् प सहले् आसण् म्हटले, ‘मह शयच्, इथां् कश ल ् आल ्
आह त? हे् ि थीययच् ् रोग चे् हॉक्स्पटल्आहे.् इथे् सवषमज्वर चे् रोगी्आहेत.्आत्कोणी्आल ्की् तो्
दग वल च.् आम्ही् दोघेच–मकॅीव्ह् (त्यच् ने् मदतसनि कडे् बोट् द खसवले)् आसण् मी् क यच्् ते् आपल्यच् ्
प यच् ांवर्उभे्आहोत.्आमययच् पैकी्प च्डॉक्टर् केव्ह च्खल ि्झ ले.्जो्कोणी्नवीन्म णूि् येच्तो्तो्
आठवड्य ययच् ्आत्आटोपतो.’ 
 

रोस्तॉफने् त्यच् ांन ्ि ांसगतले, ‘मल ्घोडदल ययच् ् डेसनिॉव्हल ् भेट यच्चां्आहे.्जखमी्झ ल्यच् नांतर्
तो्इथांच्द खल्आहे.’ 
 

‘मल ्ठ ऊक्न ही्आसण्मी्ि ांगूही्शकत्न ही.्मल ्एकट्य ल ्तीन्हॉक्स्पटल ांतील्च रशहूेन्
असधक्रोग्यच् ांवर्देखरेख्ठेव वी्ल गते्हे्लि त्घे.्प्रसशयच्न्ब यच्क ्उद रपण ने्आम्ह ल ्कॉफी्आसण्
जखम ्ब ांधण्यच् चां्ि म न्प ठवत त्म्हणून्बरां्आहे.्मसहन्यच् ल ्दोन्पौंड्कॉफी्निती्तर्आम्ही्क ही्
सजवांत्र सहलो्नितो.’ डॉक्टर्हिून्पुढे् म्हण ल , ‘च रश्ेरोगी्आहेत.्दररोज्आणखी् येच्तच्आहेत.्
आत श ्च रश्ेरोगी्आहेत्न ?’ त्यच् ने्वळून्मदतसनि ल ्सवच रले. 
 

रोस्तॉफ्पुन्ह ्म्हण ल , ‘मॉसलटन्येच्थे्जखमी्झ लेल्यच् ्मेजर्डेसनिॉव्हल ्भेट यच्चां्आहे.’ 
 

डॉक्टर् म्हण ल , ‘हो, अि ् म णूि् होत ्खर , तो् मेलेल ् अिेल.् तरीपण् प हतो, म झ्यच् कडे्
यच् द्य ्आहेत.’ 
 

‘असधक ऱ्यच् ांययच् ्सवभ ग त्गेल त्तर्तुम्ही्स्वतः्प हू्शक ल.’ 
 

रोस्तॉफ्आसण्मदतनीि्कॉसरडॉरमधे्गेले.्हॉक्स्पटल त्इतकी्दुगंधी्येच्त्होती्की्त्यच् ्अांध ऱ्यच् ्
कॉसरडॉरमधून्ज त न ्रोस्तॉफने्आपले्न क्द बनू्धरले; पुढे्िरकण्यच् ि ठी्जोर्यच् व ्म्हणून्त्यच् ल ्
थ ांबणे्भ ग्पडू्ल गले. 
 

उजवीकडययच् ्ब जूच ्दरव ज ्उघडल ्आसण्त्यच् तून्कुबड्य ्घेतलेल , सपवळ्यच् ्क ांतीच ्कृश्
मनुष्ट्यच्् रखडत् रखडत् ब हेर् आल .् त्यच् ययच् ् प यच् त् क ही् नव्हते.् अांग त् केवळ् गांजीफ्रॉक् होत .्
दरव ज ल ् रेलून् तो् येच्ण ऱ्यच् ् लोक ांकडे् उत्िुक् नजरेने् बघत् होत .् रोस्तॉफने् दरव ज तून् डोक वनू्
प सहले.्आज री्आसण्जखमी् म णिे् जसमनीवर् व ् गवत ययच् ् ग दीवर् व ्ओव्हरकोट् पिरून् त्यच् वर्
पडली्होती. 
 

रोस्तॉफ्िैसनक ांययच् ्सवभ ग त्सशरल .्कॉसरडॉरमधून्येच्त न ्त्यच् ल ्दुगंधीच ्िर व्झ ल ्होत .्
पण् इथली् दुगंधी् सकतीतरी् तीव्र् होती्आसण् ती् वगेळ्यच् ् प्रक रची् होती.् िगळ्यच् ् दुगंधीच ् उगम् इथे्
अिल्यच् चे्ज णवत् होते.् सखडकी् मोठी् अिल्यच् मुळे् त्यच् ् प्रशस्त्खोलीमध्येच्् भरपूर् उजेड् पडल ् होत .्
दोन्ही् ब जूांन ् चभतीकडे् डोकी् करून् आज री् आसण् जखमी् िैसनक् पडले् होते.् यच् ् दोन् र ांग ांमध्येच््
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ज ण्यच् ि ठी्व ट्होती.्बऱ्यच् चश ् िैसनक ांची् शुद्ध्हरपली्होती, ब हेरून्कुणी्आल ्तरी् त्यच् ांन ्कळत्
नव्हते.्शुद्धीवर्अिलेले्िैसनक्उठत्होते्व ्आपले्कृश्सपवळे्चेहरे्वर्करीत्होते.्िगळ्यच् ांययच् ्मुदे्रवर्
तेच् भ व् सदित् होते.् कुणीतरी् आपल्यच् ल ् मदत् करील् अशी् आश ् त्यच् ांन ् व टत् होती.् सनरोगी्
म णि बद्दल्त्यच् ांन ्हेव ्व टत्होत . 
 

रोस्तॉफकडे्त्यच् ांनी्प सहले् तेव्ह ् त्यच् ांययच् ् चेहऱ्यच् ांवर् हेच्भ व्होते.्रोस्तॉफ्खोलीययच् ्मध्यच्भ गी्
गेल .्तेथून्त्यच् ने्ब जूययच् ्खोल्यच् ांत्डोक वले.्दोन्ही्ब जूांन ्िैसनक्अश च्तऱ्हेने्पडले्होते.्भोवत ली्
प हत् तो्क ही् न् बोलत ् उभ ् र सहल .् अिे् दृश्यच्् प ह्यल ् समळेल्अिे् त्यच् ल ्कधीही् व टले् नव्हते.्
त्यच् ययच् िमोर्मध्यच्भ ग ययच् ्मोकळ्यच् ्भ ग पलीकडे्नुित्यच् ्जसमनीवर्एक्आज री्िैसनक्पडल ्होत .्
तो् बहुध ् कोिकॅ् अि व .् क रण् त्यच् चे् केि् बेसिनययच् ् आक र ि रखे् वतुवळ क र् क पलेले् होते.् ह ्
कोिकॅ्आपले्द ांडगे्ह तप यच््पिरून्उत ण ्पडल ्होत .्त्यच् च ्ल ल्चेहर ्क ळवांडल ्होत .्त्यच् चे्
डोळे्इतके्खोल्गेले्होते्की्त्यच् ांच ्प ांढर ्भ ग्तेवढ ्सदित्होत .्अजूनही्ल लबुांद्अिण ऱ्यच् ्त्यच् ययच् ्
ह त प यच् ांवरील्धमन्यच् ्ज ड्दोरीि रख्यच् ्टचटचीत्सदित्होत्यच् .्जसमनीवर्आपले्डोके्आदळीत्तो्
क ही्शब्द्पुन्ह ्पुन्ह ्उच्च रीत्होत . 
 

रोस्तॉफल ्सतथून्ज यच्चे्होते, पण्उजव्यच् ्ब जूकडून्कोणीतरी्आपल्यच् कडे्अपेिेने्प ह त्आहे्
अिे् त्यच् ल ् व टले.् त्यच् ने् त्यच् ् सदशनेे् वळून् प सहले.् जवळजवळ् कोपऱ्यच् मधे् ओव्हरकोटवर् एक् वृद्ध्
िैसनक्बिल ्होत .्त्यच् ची्मुद्र ्उग्र्होती.्चेहर ्सपवळ ्होत , त्यच् च ्अगदी्ि ांग ड ्झ ल ्होत ्आसण्
व ढलेली् द ढी् प ांढरीशुभ्र् होती.् तो् टक्ल वनू् एकि रख ् रोस्तॉफकडे् प ह त् होत .्जवळच ् मनुष्ट्यच््
रोस्तॉफकडे्बोट्द खवनू्वृद्ध्िैसनक ययच् ्क न त्क हीतरी्कुजबुजत्होत .्रोस्तॉफल ्व टले, त्यच् ्वृद्ध्
िैसनक ल ्क हीतरी्ि ांग यच्चे्अिेल.्रोस्तॉफ्जवळ्गेल ्तेव्ह ्त्यच् ल ्सदिले—त्यच् ्वृद्ध्िैसनक ने्एक्
प यच््दुमडून्अांग ख ली्घेतल ्होत , दुिर ्प यच््गुडघ्यच् ययच् ्वरप िून्क पून्ट कण्यच् त्आल ्होत .्वृद्ध्
िैसनक ययच् ्दुिऱ्यच् ्ब जूल ्क ही्अांतर वर्म न्म गे्ट कून्ह लच ल्न्करत ्एक्तरुण्िैसनक्पडल ्
होत .् त्यच् ययच् ् फें द ड्य ् न क वर् आसण् सफकट् तपसकरी् ड ग् अिलेल्यच् ् चेहऱ्यच् वर् मेण ि रख ्
फटफटीतपण ्पिरल ्होत .्त्यच् चे् समटलेले्डोळे्खोल्गेले्होते.्त्यच् ्फें द ड्य ्न क ययच् ्िैसनक कडे्
नजर्ज त च्रोस्तॉफचे्अांग्शह रले. 
 

‘मह र ज, सकती्वळे ्सवनवलां ्आम्ही.’ तो्वृद्ध्िैसनक्बोलू्ल गल ्तेव्ह ्त्यच् च ्ख लच ्जबड ्
थरथरू्ल गल .्‘तो्पह टे्मरण्प वल ्आहे.्आम्ही्देखील्म णिां्आहोत.्कुत्रीम ांजरां्नव्हत.’ 
 

‘मी्आत ्त्यच् ची्व्यच्वस्थ ्करतो, आत ्त्यच् ल ्घेऊन्ज यच्ल ्ि ांगतो, आत्त ्ि ांगतो,’ मदतनीि्
घ ईघ ईने्म्हण ल . 
 

‘चल ्मह र ज, ब हेर्पडू.’ 
 

‘चल,’ रोस्तॉफ् घ ईने् म्हणल .् त्यच् ने् नजर् ख ली् उडवली, त्यच् चे् शरीर् अवघडून् गेले.्
क नउघ डणी्करण ऱ्यच् ्आसण् हेव ्अिलेल्यच् ्नजर ् चुकवण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत् त्यच् ् र ांग ांमधून्रोस्तॉफ्
ब हेर्िटकल . 
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मदतसनि ने् रोस्तॉफल ् कॉसरडॉरमधून् ऑसफिर ांययच् ् वॉडवमध्येच्् नेले.् परस्पर ांन ् दरव ज ांनी्
जोडलेल्यच् ्त्यच् ्तीन्खोल्यच् ्होत्यच् .्त्यच् ांत्सबछ ने्ट कलेल्यच् ्ख ट ्होत्यच् .्ऑसफिर्त्यच् वर्बिले्होते, 
कुणी्लोळत्होते.्कुणी्हॉक्स्पटलच ्ड्रेचिग-ग उन्घ लून्सफरत्होते.्ऑसफिर ांययच् ्वॉडवमधे्रोस्तॉफल ्
भेटलेल ् मनुष्ट्यच्् कृश् लह नखोर् ब ांध्यच् च ् होत .् त्यच् च ् एक् ह त् गेलेल ् होत .् पसहल्यच् च्खोलीत् तो्
सफरत्होत .्त्यच् ययच् ्डोक्यच् ल ्न इटकॅप्होती्आसण्त्यच् ने्हॉक्स्पटलच ्ड्रेचिग-ग उन्घ तल ्होत .्तो्
छोट ि ्प इप्द त त्धरून्ओढत्होत .्त्यच् ल ्आपण्कुठे्प सहले्ते्रोस्तॉफ्आठव्ूल गल . 
 

मग्तोच्लह न्ब ांध्यच् च ्म णूि्म्हण ल , ‘आपण्इथां्भेट वां्अशी्परमेर्श्र ची्इयछ ्सदिते.्म झां्
न व् टुसशन.् शॉग्रबेननांतर् मीच् तुल ् घेऊन् आलो.् तुल ् आठवत् अिेल?’ आपली् सबनह त ची् ब ही्
द खवीत, क्स्मत्करीत्तो्म्हण ल , ‘त्यच् ांनी्थोड ि ्लचक ्उडवल .्ह ्बघ्एवढ .’ रोस्तॉफल ्कोण्
प सहजे् हे्कळत च्तो् म्हण ल , ‘तू् व्हॅसिली् सदसमव्येच्सवच् डेसनिॉव्हल ् भेटण्यच् ि ठी्आल ्आहेि्क ? 
तुम्ही्एकत्र्र हत्होत .्नव्हे? तो्यच् ्ब जूल ्आहे...इकडे.’ त्यच् ने्रोस्तॉफल ्दुिऱ्यच् ्खोलीत्नेले. 
 

डेसनिॉव्ह्दुप रचे्ब र ्व जले्तरी्अजून्अांथरुण त्होत .्त्यच् ने्गळ्यच् पयंच्त्च दर्ओढून्घेतली्
होती. 
 

डेसनिॉव्हल ्झ लेली्जखम्छोटीशी्होती.्िह ्मसहने्लोटले्होते्तरी, ती्भरून्आली्नव्हती.्
हॉक्स्पटल तील् इतर् रोग्यच् ांययच् ् चेहऱ्यच् प्रम णे् त्यच् च ् चेहर ् िुजल ् होत , सपकुडल ् होत , पण् ही् गोष्ट्
रोस्तॉफल ्ज णवली्न ही.्आपल्यच् ल ् बघून् डेसनिॉव्हल ्आनांद्झ ल्यच् चे् त्यच् ल ् सदिले्न ही.् त्यच् ने्
बळे-बळे् ह िू् आणले् आहे् ही् गोष्ट् म त्र् त्यच् ल ् ज णवली.् रेसजमेंट् अगर् युच्द्ध ची् प्रगती् यच् ांबद्दल्
डेसनिॉव्हने्एक्अिर् सवच रले्न ही.्रोस्तॉफ् त्यच् बद्दल्बोलू्ल गल ्पण् डेसनिॉव्हने् त्यच् ययच् कडे्लि्
सदले्न ही. 
 

रेसजमेंट्आसण्हॉक्स्पटलययच् ्चभतीब हेरील्मोकळे्जीवन्यच् ांबद्दलचे्बोलणे्त्यच् ल ्आवडत्न ही्
हे् रोस्तॉफल ् कळून् चुकले.् डेसनिॉव्ह् ते् जुने् जीवन् सविरण्यच् च ् प्रयच्त्न् करीत् अिल्यच् चे् त्यच् ल ्
ज णवले.् मोदीख न्यच् ययच् ् असधक ऱ्यच् शी् झ लेल्यच् ् भ ांडण त् त्यच् ल ् गोडी् सदिली.् रोस्तॉफने् त्यच् ब बत्
क यच्् झ ले् अशी् चौकशी् करत च् त्यच् ने् ल गलीच् कसमशनरकडून् समळ लेली् पते्र्आसण्आपण् तयच् र्
केलेल्यच् ्उत्तर ची्कच्ची्प्रत्उशीख लून्क ढून्सदली.्आपण्सलसहलेले्उत्तर्व चून्द खवत न ्त्यच् ययच् त्
आवशे्िांच रत्होत .्आपण्आपल्यच् ्शत्रूांन ्बोचऱ्यच् ्उपरोध ने्किे् सलसहले्आहे्यच् कडे्तो्रोस्तॉफचे्
ख ि्लि्वेधून्घेत्होत .्ब हेरययच् ्मोकळ्यच् ्जग तून्नव्यच् ने्आलेल्यच् ्रोस्तॉफययच् ्भोवती्डेसनिॉव्हचे्
हॉक्स्पटल तील्दोस्त्जमले्होते.्ते्डेसनिॉव्ह्पत्र्व चू्ल गत च्हळूहळू्दूर्प ांगू्ल गले.्त्यच् ांनी्अनेक्
वळे ्डेसनिॉव्हकडून्गोष्ट्ऐकलेली्अि वी्आसण्त्यच् ांन ्सतच ्वीट्आलेल ्अि व ्हे्रोस्तॉफने्त्यच् ांययच् ्
मुदे्रवरून्त डले.्त्यच् ययच् ्अगदी्जवळ्अिलेल ्लठ्ठ्ऊल न् सखन्नपणे्कप ळ ल ्आठ्य ्घ लीत्आसण्
प इप्ओढत् गवती् सबछ न्यच् वर् बिून् र सहल .् म न् हलवनू् न खुषी् द खवीत् एक् ह त च ् टुसशन् ऐकू्
ल गल .् डेसनिॉव्ह्व चीत्अित न ्मध्येच्च्ऊल न् म्हण ल , ‘म झां् म्हणणां् एवढांच...’ मग्रोस्तॉफकडे्
वळून् तो् म्हण ल , ‘त्यच् नां् िम्र ट कडे् िम यच् चनेच ् एक् अजव् तेवढ ् प ठवल ् प सहजे.् आत ् थोड्य च्
सदवि ांत्मोठमोठी्बसििां्देण र्आहेत्अिां्म्हणत त.्िम्र ट्ख त्रीने्िम ्करील.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मी? िम्र ट कडे्िमेची्यच् चन ्करू?’ डेसनिॉव्हने्आपल्यच् ्आव ज त् पूवीच ्जोष्आसण्चीड्
आणण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल .्पण्त्यच् ययच् ्सचडण्यच् त्क ही्दम्सदित्नव्हत .् ‘कश ि ठी्म्हणून्िम ्म गू? 
मी् दरवडेखोर्अितो्तर् मी् दयेच्च ्अजव् केल ्अित – मल ् लुट रू्ठरसवण्यच् ि ठी् बोल वनू् घेत त.्
त्यच् ांन ्म झी्चौकशी्करू्दे.्मी्कुण ल च्डरत्न ही.्मी्म झ्यच् ्िम्र ट ची्आसण्देश ची्इम नेइतब रे्
िेव ्केली.्मी्क ही्चोर्नव्हे.्मल ्ख लययच् ्हुद्द्य वर्ढकलण र्आहेत? हां!्मी्त्यच् ांन ्िरळ्ठणक वनू्
ि ांगण र...हे्बघ.्मी्त्यच् ांन ्सलसहलां ्आहे, ‘जर्मी्िरक री्म लमत्त ्लुटली्अिेन’...’ 
 

टुसशन्म्हण ल , ‘त्यच् नां्च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्पत्र् सलसहलां ्आहे्यच् त्व द्न ही.् व्हॅसिली् सदसमत्र्येच्सवच, 
मुद्द ् दुिर च् आहे.् ह त् जोडणां् ह च् एक् म गव् आहे.’ रोस्तॉफकडे् वळून् टुसशन् म्हण ल , ‘ह ् म गव्
सदसमत्र्येच्सवचल ्पिांत्न ही.्ऑसडटरनां्त्यच् ल ्ि ांसगतलां ्आहे, ‘तुझ्यच् ्दृष्टीनां्ब ब्गांभीर्आहे.’ 
 

‘म झ्यच् ्दृष्टीनां्गांभीर्अिली्तरी्हरकत्न ही.’ डेसनिॉव्ह्म्हण ल . 
 

टुसशन् बोलत् होत , ‘ऑसडटरनां् तुल ् अजव् सलहून् सदल ् आहे.् तू् त्यच् ययच् वर् िही् कर् आसण्
रोस्तॉफम फव त्ध डून्दे.्वसरष्ठ्असधक ऱ्यच् कडे्रोस्तॉफचां् सनःिांशयच््वजन्अिेल.्यच् पेि ्असधक्च ांगली्
िांधी्तुल ्समळण र्न ही.’ 
 

‘मी्आधीच्ि ांसगतलां ्आहे.्मी्ल ांगूलच लन्करण र्न ही.’ डेसनिॉव्हने्मधेच्म्हटले्आसण्पुनि्
उत्तर्व चून्द खव यच्ल ्िुरुव त्केली. 
 

टुसशन्आसण्इतर्ऑसफिर ांनी् िुचवलेल ्म गव्यच्ोग्यच््अिल्यच् चे् रोस्तॉफल ्मनोमन्पटले्पण्
डेसनिॉव्हचे्मन्वळवण्यच् च ्प्रयच्त्न्करण्यच् चे्ध डि्त्यच् ल ्झ ले्न ही.् डेसनिॉव्हल ्क ही्मदत्करत ्
आली्अिती्तर् त्यच् ल ्आनांद्झ ल ्अित .् त्यच् च ् हट्टी्आसण् रोखठोक् स्वभ व्ठ ऊक्अिल्यच् मुळे्
रोस्तॉफ्गप्प्र सहल . 
 

डेसनिॉव्हने्च व्ेघेण ऱ्यच् ्उत्तर चे्व चन्त ि भर ने्िांपवले, तेव्ह ्रोस्तॉफ्क ही्बोलल ्न ही.्
पुन्ह ्गोळ ्झ लेल्यच् ्डेसनिॉव्हययच् ्समत्र ांययच् ्िहव ि त्रोस्तॉफने्उरलेल ्सदवि्असतशयच््सनर श्मन ने्
घ लवल .् त्यच् ने् स्वतःल ् ठ ऊक् अिलेली् म सहती् त्यच् ांन ् ि ांसगतली, त्यच् ांययच् ् गोष्टी् ऐकून् घेतल्यच् .्
िांध्यच् क ळपयंच्त्डेसनिॉव्ह्क ही्न्बोलत ्सखन्नपणे्बिून्होत . 
 

र त्र्पडू्ल गली्ति ्रोस्तॉफ्ज यच्ल ्उठल .् सनरोप् घेत न ् त्यच् ने् डेसनिॉव्हल ् म्हटले, ‘तुझां्
क ही्क म्अिेल्तर्ि ांग.’ 
 

तशी्डेसनिॉव्ह्म्हण ल , ‘जर ्थ ांब.’ त्यच् ने्वळून्ऑसफिर ांकडे्प सहले, उशीख लून्क गदपते्र्
क ढली; सखडकीप शी्लेखणीदौत्अिलेले्टेबल्होते्सतथे्तो्बिल ्आसण्सलहू्ल गल . 
 

‘दगडी् चभतीवर् डोके्आदळून् घेण्यच् त् क ही् ल भ् न ही,’ सखडकीजवळून् रोस्तॉफकडे् येच्ऊन्
त्यच् ल ् एक् मोठे् प सकट् देत् तो् म्हण ल .् त्यच् ् प सकट त् िम्र ट ांन ् उदे्दशून् ऑसडटरने् त्यच् ययच् ि ठी्
सलसहलेले् पत्र् होते.् त्यच् ् पत्र त् मोदीख न्यच् तील् उसणव ांच ् जर ही् उल्लेख् न् करत ् डेसनिॉव्हने् केवळ्



 

 

अनुक्रमणिका 

दयेच्ची्यच् चन ्केली्होती.्‘हे्पत्र्दे.्मल ्व टतां...’ त्यच् ल ्पुढे्बोलत ्आले्न ही.्बळेबळेच्त्यच् ने्िीण्
ह स्यच््केले. 
 

तेर ्जून्रोजी्फ्रें च्िम्र ट्आसण्रसशयच्न्िम्र ट्यच् ांची्सटक्ल्झट्येच्थे्भेट्झ ली.्सटक्ल्झट्येच्थे्जो्
पसरव र् र हण र् होत ् त्यच् मधे् आपल ् िम वशे् कर ् अशी् सवनांती् बोसरि् द्रवते्स्कॉयच्ने् आपल्यच् ् वसरष्ठ्
असधक ऱ्यच् ांन ्केली. 
 

तेव्ह ् जनरलने् त्यच् ल ् आपल्यच् बरोबर् घेतले.् िम्र ट ययच् ् भेटीययच् ् सदवशी् जे् थोडे् लोक्
नीमननदीययच् ् तीर वर् जमले् होते, त्यच् त् बोसरि् होत .् िम्र ट ांययच् ् न व ची् आद्य िरे् अिलेल ् ध्वज्
अिलेल ्तर फ ्त्यच् ल ्सदिल .्पलीकडययच् ्तीर वरून्फ्रें च्िांरिकदल ययच् ्िैसनक ांतून्नेपोसलअनल ्
पुढे् िरकत न ् त्यच् ने् प सहले.् नीमननदीययच् ् तीर वरील् पसथक श्रम त् श ांतपणे् बिून् नेपोसलअनची्
म गवप्रतीि ्करण ऱ्यच् ्िम्र ट्अलेक्झ ांडरच ्सवच रमग्न्चेहर ्त्यच् ने्प सहल .्त्यच् ने्दोन्ही्िम्र ट ांन ्होडीत्
चढत न ्प सहले.्नेपोसलअन्आधी्तर फ्यच् वर्चढल ्आसण्पुढे्होऊन्त्यच् ने्अलेक्झ ांडरल ्आपल ्ह त्
सदल .्मग्दोघेही्िम्र ट्श समयच् न्यच् त्सशरून्सदिेन िे्झ ले.्दोन्ही्िम्र ट ांययच् ्पसरव र तील्सनवडक्व्
थोडी्म णिे्होती.्त्यच् मुळे्सटक्ल्झट्येच्थे्होण ऱ्यच् ्िम्र ट ांययच् ्भेटीययच् ्वळेी्हजर्अिणे्नोकरीतील्यच्श्व्
बढती्यच् ांन ्महत्त्व् देण ऱ्यच् ् व्यच्क्तींययच् ्दृष्टीने्असतशयच््महत्त्व चे्होते.् भेटील ्उपक्स्थत्रह ण्यच् च ्ल भ्
समळ ल ् तेव्ह ् रोस्तॉफल ्व टले—यच् पुढे्आपल्यच् ्नोकरीत् पूणवपणे्श र्श्ती्आली.्िवांन ्आत ् त्यच् चे्
केवळ्न व्ठ ऊक्झ ले्नव्हते, िवांनी्त्यच् ल ्प सहले्होते, त्यच् ययच् शी्पसरचयच््झ ल ्होत .्दोन्वळे ्तर्
क ही्क म सनसमत्त्त्यच् ल ्िम्र ट ांची् भेट्घ्यच् यच्ल ्ध डण्यच् त्आले्होते.्त्यच् मुळे्िम्र ट्त्यच् ल ्व्यच्क्क्तशः्
ओळखू्ल गले्आसण्दरब रचे्लोक्नव ्म्हणून्त्यच् ययच् प िून्पूवी्फटकून्व गत्अित, तिे्व गण्यच् चे्
बांद्झ ले. 
 

बोसरि् दुिर ् ॲडज्युच्टांट् सझसलन्स्की् न व च ् पोसलश् क उांट् यच् ययच् बरोबर् र ह त् होत .्
सझसलन्स्कीचे् सशिण्पॅसरिमध्येच््झ लेले्होते.्तो्श्रीमांत्होत .्फ्रें च ांबद्दल् त्यच् ययच् ्मन त्ग ढ्भक्क्तभ व्
होत .् सटक्ल्झट् येच्थे् त्यच् ांच ् मुक्क म्अिेपयंच्त्जवळजवळ्दररोज्फ्रें च्िांरिकदल चे् िैसनक्आसण्फ्रें च्
वसरष्ठ्ऑसफिर्सझसलन्स्की्आसण्बोसरि्यच् ांययच् कडे्िक ळच ्न श्त ्करीत्आसण्ख न ्घेत. 
 

ज्यच् ययच् बरोबर् बोसरि् र ह त् होत ् त्यच् ् सझसलन्स्कीने् चोवीि् जूनययच् ् र त्री् आपल्यच् ् पसरसचत्
फ्रें च ांन ् ख न ् सदल .् ह्य ् ख न्यच् ल ् अनेकजण् हजर् होते.् प्रमुख् प हुण ् म्हणून् नेपोसलअनच ् एक्
ॲडज्युच्टांट, फ्रें च ांययच् ् िांरिकदल चे् सकत्येच्क् ऑसफिर, जुन्यच् ् वसरष्ठ् फ्रें च् कुटुांब तल ् एक् तरुण, 
नेपोसलअनच ्ख जगीतील् एक् नोकर.् लोक ांनी्ओळखू् नयेच्् म्हणून् रोस्तॉफने् त्यच् ् र त्रीययच् ् अांध र च ्
फ यच्द ् घेतल .् त्यच् ् र त्री् तो् ि ध्यच् ् पोष ख त् सटक्ल्झटल ् येच्ऊन् सझसलन्स्की् आसण् बोसरि् यच् ांययच् ्
सनव िस्थ नी्आल . 
 

नेपोसलअन्आसण्फ्रें च्िैसनक्यच् ांब बत्वसरष्ठ्असधक री्आसण्बोसरि्यच् ांययच् ्भ वन ्एकदम्बदलून्
गेल्यच् ्होत्यच् .्आत ् त्यच् ांन ् ते्शत्र्ून्व टत ् समत्र्व टत्होते.् रोस्तॉफल ्म त्र्इतर् िैसनक ांप्रम णे्अिे्
सबलकुल् व टत् नव्हते.् िैन्यच् तील् प्रत्येच्क ल ् अजूनही् फ्रें च ांबद्दल् व् नेपोसलअनबद्दल् दे्वष, भीती्आसण्
सतरस्क र्व टत्होत .् नेपोसलअनल ्कैद्केल्यच् वर्त्यच् ल ्िम्र ट्म्हणून्व गव यच्चे्क ् गुन्हेग र्म्हणून्
व गव यच्चे्यच् वरून्अगदी्अलीकडे्रोस्तॉफने्प्लॅटॉव्हययच् ्घोडदल तील्ऑसफिरशी्व द्घ तल ्होत .्
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फ्रें च् िैसनक ांययच् ् गणवषे कडे् तो् आपल्यच् ् हद्दीवरून् सकती् वगेळ्यच् ् दृष्टीने् प ह त् अिे.् आत ् त्यच् च्
गणवषे तल्यच् ् फ्रें च्ऑसफिर ांन ् बोसरिययच् ् सनव िस्थ नी् प हत च् त्यच् ल ् सकती् सवसचत्र् व टले!् शत्रलू ्
प हत च्त्यच् ययच् ्मन त्जी्युच्द्ध ची, वैर ची्भ वन ् सनमाण्होई्तीच्भ वन ्फ्रें च्म णिे्प हत च्सनमाण्
झ ली.्द र तच्र हून्त्यच् ने्रसशयच्न्भ षेत्द्रबेत्स्कॉयच्ची्चौकशी्केली.्ब हेर्वेगळ ्आव ज्ऐकू्आल ्
म्हणून्बोसरि्ब हेर्आल ्आसण्त्यच् ची् भेट्झ ली.्रोस्तॉफल ्त्यच् ने्ओळखले.् त्यच् च्िणी्त्यच् ची् मुद्र ्
िांत्रस्त्झ ली. 
 

तरीपण्क्स्मत्करीत्त्यच् ययच् ्जवळ्येच्त्तो्म्हण ल , ‘अरे, रोस्तॉफ्क ? छ न–फ र्छ न.’ 
 

‘मल ्व टतां्मी्भलत्यच् ्वळेी्आलो्आहे.्मी्यच् यच्ल ्नको्होतां, पण्क म्महत्त्व चां्आहे,’ रोस्तॉफ्
थांडपणे्म्हण ल . 
 

बोसरिययच् ्चेहऱ्यच् वरील्िांत्रस्तत ्न हीशी्झ ली्होती.्सवच र्करून्किे्व ग व्ेहे्त्यच् ने्ठरवले्
अि व.े्लि त् येच्ईल्इतक्यच् ्श ांतपणे् त्यच् ने् रोस्तॉफचे्दोन्ही् ह त् ह ती् घेतले्आसण् त्यच् ल ्जवळययच् ्
खोलीत् नेले.् प हुण्यच् ांन ् त्यच् च ् पसरचयच्् करून् सदल .् त्यच् चे् न व् ि ांसगतले.् तो् ि ध ् न गसरक् निून्
घोडदळ तील् ऑसफिर् आहे् हे् ि ांग यच्ल ् तो् सविरल ् न ही.् रोस्तॉफने् कप ळ ल ् आठ्य ् घ लीत्
फ्रें च ांकडे्प सहले, न खुषीने्झुकून्प्रण म्केल ्आसण्तो्मुक ट्र सहल . 
 

अनोळखी्रसशयच्न्ब हेरून्आपल्यच् ्गोट त्आल्यच् चे्सझसलन्स्कील ्आवडले्न ही्हे्स्पष्ट्सदित्
होते.्तो्रोस्तॉफशी्एक्चक र्शब्द्बोलल ्न ही.्नव गत मुळे्लोक ांवर्सनमाण्झ लेले्दडपण्बोसरिने्
न्कळल्यच् ि रखे्केले.्त्यच् ने्भ वन ्दडवनू्िौजन्यच् ने्रोस्तॉफचे्स्व गत्केले्होते.्त्यच् च्वृत्तीने्त्यच् ने्
िांभ षण त्चैतन्यच््ठेवण्यच् ची्सशकस्त्केली.्एक्फ्रें च्ऑसफिर्फ्रें च ांययच् ्ख ि्अदबीने्घुम्यच् ्रोस्तॉफकडे्
वळून्म्हण ल , ‘कद सचत्तुम्ही्िम्र ट ांन ्भेटण्यच् ि ठी्सटक्ल्झटल ्आल ्अि ल?’ 
 

‘छे, मी्म झ्यच् ्क म ि ठी्आलो्आहे.’ रोस्तॉफ्तुटकपणे्बोलल .्बोसरिययच् ्मुदे्रवरील्न र जी्
सदिल्यच् प िून् रोस्तॉफ् सचडलेल च् होत .् सचडलेल्यच् ् म णि ल ् व ट व्े तिे् त्यच् ल ् व टत् होते—
प्रत्येच्कजण्आपल्यच् कडे्वैऱ्यच् ि रख ्प ह त्आहे, प्रत्येच्क ययच् ्व टेत्आपण्अडथळ्यच् ि रखे्आहोत.्खरे्
म्हणजे्प्रत्येच्क ल ् त्यच् ची्अडचण्होत्होती.् पुन्ह ्िगळेजण्िांभ षण त्भ ग् घेऊ्ल गले् तेव्ह ्फक्त्
त्यच् ल च्ि मील्होत ्आले्न ही.्त्यच् ययच् कडे्प हुण्यच् ांचे्डोळे्वळले.्ते्जणू्त्यच् ल ्सवच रीत्होते–‘इथे्
तू्कश ि ठी्बिल ्आहेि?’ रोस्तॉफ्उठून्बोसरिकडे्गेल . 
 

‘तुम्ह ल ् म झी् अडचण् होत्अिेल.् म झ्यच् ्क म बद्दल्थोडां् बोलू.् म्हणजे् मी् ज तो.’ तो् हळू्
आव ज त्बोलल . 
 

‘अडचण्सबलकूल्न ही.तू्दमल ्अिशील्तर्म झ्यच् ्खोलीत्पड्आसण्सवश्र ांती्घे.’ 
 

‘खरां्म्हणजे...’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बोसरि्झोपत्अिे् त्यच् ्छोट्य ्खोलीत् ते् गेले.् उभ्यच् ् उभ्यच् च् रोस्तॉफ्जणू् बोसरिच ्अपर ध्
अिल्यच् गत् सचडून् बोलू् ल गल .् डेसनिॉव्हवरील् िांकट बद्दल् बोलून् त्यच् ने् सवच रले, ‘तुझ्यच् ्
जनरलम फव त् तू् डेसनिॉव्हि ठी्िम्र ट ांकडे्रदबदली्करशील्क ?’ बोसरि्प यच् वर्प यच्् ठेवनू्बिल ्
होत ्आसण्आपली्ड वी्बोटे्उजव्यच् ्बोट ांवर्म रीत, कसनष्ठ्असधक ऱ्यच् ने्केलेल्यच् ्सरपोटवकडे्जनरलने्
लि्द्य व्े तिे् रोस्तॉफचे् बोलणे् ऐकत्होत .्कधी् दूर् प ह त् होत , कधी् रोस्तॉफकडे् पूवीययच् च्भ व्
दडवण ऱ्यच् ्नजरेने्रोखून्प ह त्होत .्प्रत्येच्क्वेळी्रोस्तॉफ्बेचैन्होऊन्नजर्ख ली्वळवीत्होत . 
 

‘तू्ि ांगतोि्तिां्क ही्घडलेलां ्मी्ऐकलां ्आहे.्अश ्ब बतीत्िम्र ट्असतशयच््कडक्आहेत्हे्
मल ्ठ ऊक्आहे.्िम्र ट ांकडे्हे्प्रकरण्नेलां ्न ही्तर्बरां्होईल्अिां्म झां्मत्आहे.्मल ्व टतां, िरळ्
कम ांडरल ्अजव्केल ्तर्बरां्होईल...खरां्म्हणशील्तर्म झ्यच् ्मते...’ 
 

‘तुझ्यच् ्मते्क हीच्करू्नयेच्.् तुल ्त्यच् ची्पवा्न ही, अिां्िरळ्म्हण्न .’ बोसरिकडे्न्प हत ्
रोस्तॉफ्ओरडल . 
 

बोसरिने्क्स्मत्केले. 
 

‘उलट्मी्मल ्शक्यच््होईल्ते्करीन.्फक्त्म झ्यच् ्मते...’ 
 

रोस्तॉफ्सटक्ल्झटल ्आल ्तो्सदवि्डेसनिॉव्हययच् ्वतीने्मध्यच्स्थी्कर यच्ल ्अत्यच्ांत्अयच्ोग्यच््होत .्
तो्ि ध्यच् ्वषे त्होत , खेरीज्परव नगीसशव यच््सटक्ल्झटल ्आल ्होत , त्यच् मुळे्जनरलल ्ज ऊन्भेटणे्
अशक्यच्् होते.् बोसरिची् इयछ ् अिती् तरीही् त्यच् ल ् रोस्तॉफ्आल ् त्यच् ययच् ् दुिऱ्यच् ् सदवशी् जनरलल ्
भेटत ्आले्निते.्त्यच् ्सदवशी्म्हणजे्२७्जून्रोजी्श ांततेययच् ्प्र थसमक्ब बीवर्िह्य ्झ ल्यच् .्िम्र ट ांनी्
परस्पर ांन ्सकत ब्सदले्:्अलेक्झ ांडरल ्‘लीजन्ऑफ््ऑनर’ ह ्सकत ब्समळ ल .्नेपोसलअनल ्पसहल्यच् ्
दजाच ्‘ऑडवर्ऑफ््िेंट्ॲन्ड्री’ ह ्सकत ब्सदल ्गेल .्फ्रें च्िांरिकदल ययच् ्बट सलअनने्सत्रओब्रझेॅन्स्की्
बट सलअनल ्ख न ्देण्यच् ि ठी्तो्सदवि्ठरवल ्होत . 
 

यच् ्भोजनिम रांभ ि्दोन्ही्िम्र ट्उपक्स्थत्र हण र्होते.्सनकोल यच््रोस्तॉफ्फ्रें च्म णिे्आसण्
त्यच् ांचे् गणवषे् यच् ांकडे् प ह त, रसशयच्न् व्फ्रें च् िम्र ट ांची् सनव िस्थ ने्आसण् शहर तील् रस्ते् न्यच् ह ळीत्
भटकू् ल गल .् त्यच् ल ् ब ज रपेठेतल्यच् ् मधल्यच् ् चौक त् भोजनिम रांभ ची् तयच् री् च ललेली् सदिली, 
रस्तोरस्ती् पडदे् ल वले् होते, त्यच् वर् A आसण् N ही् प्रचांड् आद्य िरे् क ढली् होती, रसशयच्न् व् फ्रें च्
र ष्ट्रध्वज्उभ रले्होते.्सखडक्यच् सखडक्यच् ांवर्देखील्ध्वज्व्आद्य िरे्सदित्होती. 
 

‘मल ्मदत्कर वी्अिां्बोसरिल ्व टत्न ही, मीदेखील्त्यच् ययच् कडे्यच् चन ्करण र्न ही.्आत ्
त्यच् चे्आसण् म झे् िांबांधच् तुटले.् पण्क ही् झ लां ् तरी् मी् डेसनिॉव्हि ठी् म झी् सशकस्त्करीन, मुख्यच््
म्हणजे्िम्र ट ांन ् पत्र् समळेल्यच् ची् व्यच्वस्थ ्करीन्आसण्मगच्इथून्ज ईन.्िम्र ट्तर्इथांच्आहेत.’ 
रोस्तॉफ्आत ्नकळत्अलेक्झ ांडरययच् ्सनव िस्थ न कडे्आल ्होत . 
 

प्रवशेद्व र शी् खोगीर् चढवलेले् घोडे् उभे् होते.् पसरव र तील् म णिे् त्यच् ांवर् स्व र् होत् होती.्
लवकरच्ब हेर् येच्ण ऱ्यच् ्िम्र ट ांि ठी् ते्तयच् र्होत्होते् हे्स्पष्ट्होते.्रोस्तॉफचे् सवच रचक्र्िुरू्झ ले.्



 

 

अनुक्रमणिका 

‘आत ्कोणत्यच् ही्िण ल ्िम्र ट ांचां्दशवन्होईल.्प्रत्यच्ि्भेटून्पत्र्देत ्आले्आसण्िगळां्ि ांगत ्आलां ्
तर..्िम्र ट ांन ्कोण ची्ब जू्ित्यच््आहे्ते्िमजेल.्त्यच् ांययच् हून्असधक्न्यच् यच््देण र ्आसण्असधक्उद र्
कोण् अिण र!् मी् इथां्आलो् म्हणून् मल ् त्यच् ांनी् पकडलां ् तर् क यच्् सबघडण र्आहे?’ सनव िस्थ न त्
सशरण ऱ्यच् ्ऑसफिरल ्प हून्त्यच् ल ्व टलां— ‘लोक्तर्आत्ज त हेत.’ 
 

आपल्यच् कडे्वळलेल्यच् ्चौकि्नजर ांकडे्लि्न्देत ्रोस्तॉफ्सजन ्चढू्ल गल . 
 

‘तुम्ही्कोण ल ्शोधत्आह त?’ कुणीतरी्सवच रले. 
 

‘मल ्अजव्द्य यच्च ्आहे—िम्र ट ांन ्अजव्द्य यच्च ्आहे.’ थरथरत्यच् ्आव ज त्रोस्तॉफ्बोलल . 
 

‘अजव्अिेल्तर्तो्ड्यूटीवर्अिलेल्यच् ्ऑसफिरकडे्द्य .्ह्य ्इकडे्ज .’ पण्सतथल्यच् ्नोकर ने्
त्यच् ल ्प हत च्ऑसफिरययच् ्खोलीच ्दरव ज ्उघडल ्ति ्तो्आत्सशरल . 
 

खोलीमध्येच््ठेंगण्यच् ्ब ांध्यच् च ्दणकट्प्रकृतीच ्सतशीच ्पुरुष्शजे रययच् ्खोलीतील्कुण ्व्यच्क्तीशी्
बोलत्होत . 
 

‘ब ांध ् छ न् आहे् आसण् ऐन् ज्व नीत् आहे.’ तो् आणखी् क ही् बोलण र् होत ् पण् रोस्तॉफल ्
प हत च्थ ांबल .्त्यच् ययच् ्कप ळ वर्आठ्य ्उमटल्यच् . 
 

‘क यच््हवां्आहे? अजव्आणल यच््क ?’ 
 

‘कोण्आहे?’ जवळययच् ्खोलीतून्पयृछ ्झ ली. 
 

‘आणखी्एक्अजव.’ 
 

‘त्यच् ांन ् नांतर् यच् यच्ल ् ि ांग .् मग् थेट् आपल्यच् कडे् भेट यच्ल ् ि ांग.् आत ् आपण ल ् सनघ लां ्
प सहजे.’ 
 

‘आज्न ही, नांतर....उद्य ...आज्फ र्उशीर्झ ल य्.’ 
 

रोस्तॉफ् म गे् सफरल .् तो् ब हेर् पडण र् होत ् तेवढ्य त् त्यच् ् म णि ने् हटकले, ‘कोण कडून्
आल त? तुम्ही्कोण?’ 
 

‘मी्मेजर्डेसनिॉव्हकडून्आलो्आहे’ रोस्तॉफ्उत्तरल . 
 

‘तुम्ही्कोण? —ऑसफिर्आह त्क ?’ 
 

‘मी्लेफ्टनांट....क उांट्रोस्तॉफ.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘उद्धटपण ची्कम ल्आहे.्अजव् यच्ोग्यच्् म गानां् रव न ्कर.् चल ् सनघ ् इथून.’ एवढे् बोलून् तो्
मनुष्ट्यच््नोकर ने्सदलेले्कपडे्अांग त्चढव्ूल गल . 
 

रोस्तॉफ्पुन्ह ्सदव णख न्यच् त्आल .्एवढ्य ्वळे त्सतथे्सकतीतरी्ऑसफिर्आसण्जनरल्जमले्
होते.्िवांनी्गणवषे्चढसवलेल ्होत .्आत ्त्यच् ल ्त्यच् ांययच् मधून्व ट्क ढीत्ज यच्चे्होते. 
 

रोस्तॉफ्आपल्यच् ् असवच री् ि हि ल ् दोष् देऊ् ल गल .् त्यच् ् सनव िस्थ नी् भपकेद र् पोष ख्
घ लून्जमलेल्यच् ्िम्र ट ययच् ्पसरव र तून्तो्नजर्ख ली्वळवनू्ब हेर्पडू्ल गल .् तेवढ्य त्पसरसचत्
आव ज त्ह क्ऐकू्आली.्कुणी्तरी्ह त ने्त्यच् ल ्थ ांबवले. 
 

‘मह शयच्, इथां् फ्रॉककोटमधे् कश ि ठी् आल ् आह त?’ तो् घोडदल च ् जनरल् होत .् ह्य ्
मोसहमेमध्येच्् त्यच् ने्िम्र ट ची्ख ि्मजी्िांप दन्केली्होती.् पूवी्ज्यच् ् सडक्व्हजनमध्येच््रोस्तॉफ्नोकरील ्
होत ्ती्सडक्व्हजन्ह्य ययच् ्त ब्यच् त्होती. 
 

भ्यच् लेल ्रोस्तॉफ्क हीतरी्िबबी्ि ांगू्ल गल .्पण्सवनोदी्जनरलच ्च ांगुलपण ्लि त्येच्त च्
त्यच् ल ् त्यच् ने् एक ् ब जूि् घेऊन् िांतप्त् आव ज त् डेसनिॉव्हची् कथ ् ऐकवली.् आसण् म्हांटले, ‘तुम्ही्
डेसनिॉव्हल ्ओळखत .्त्यच् ययच् ि ठी्शब्द्ट कत ्येच्ईल्तर्बघ .’ 
 

िगळी् गोष्ट् ऐकून्जनरलने् गांभीरपणे् म न् ह लवीत् म्हटले, ‘मल ् त्यच् ् शूर् िैसनक बद्दल्फ र्
व ईट्व टतां.्म झ्यच् कडे्अजव्दे.’ 
 

पण् पत्र्द्य यच्ल ्आसण् डेसनिॉव्हययच् ्असवच री् कृत्यच् च ्िगळ ् तपशील्ि ांग यच्ल ् रोस्तॉफल ्
अविर् समळ ल ् न ही.् त्यच् आधीच् बुट ांच ् सजन्यच् वरून्आव ज् ऐकू्आल ् तशी् जनरल् त्यच् ल ् िोडून्
प यच्ऱ्यच् ांकडे् ध वल .् िम्र ट ांययच् ् पसरव र तील् म णिे् सजन ् उतरून् आप पल्यच् ् घोड्य ांकडे् गेली.्
ऑस्टरसलट्ट्ि् येच्थे् ग डीययच् ् घोड्य वर्जो् स्व र् होत ् तोच् स्व र्आत ्िम्र ट ययच् ् ग डीययच् ् घोड्य वर्
होत .्आत ् सजन्यच् वर् हलके् व जलेली् प वले् रोस्तॉफने्ओळखली.्आपण्ओळखले् ज ऊ् ही् भीती्
त्यच् ययच् ्मन तून्प र्गेली.्शहर तून्आलेल्यच् ्क ही्बघ्यच् ्लोक ांबरोबर्तोही्प यच्ऱ्यच् ांजवळ्िरकल .्दोन्
वषांनांतर् पुन्ह ् त्यच् ने्आपल्यच् ् वांद्य्िम्र ट चे् दशवन् घेतले.् चेहर , नजर, च ल् यच् ांत्क ही् बदल्झ ल ्
नव्हत .्भव्यच्त ्आसण् मृदुत ्यच् ांच ्िांगम् पूवीि रख च्होत .् पूवीययच् च्आवगे ने् त्यच् ययच् ्मन त्उत्ि ह्
उध णून्आल , िम्र ट वरील्भक्ती्उचांबळून्आली.्हसरण ययच् ्क तड्य ांची्प ांढरी्सवज र, गुडघ्यच् ांपयंच्त्
पोचण रे्बटू्ह ्सप्रओब्रझेॅन्स्की्रेसजमेंटच ्गणवषे्त्यच् ने्चढवल ्होत .्त्यच् ययच् ्गणवषे वरील्‘लीजन्ऑफ््
ऑनर’च ्त र ्म त्र्रोस्तॉफल ्ओळखू्आल ्न ही.्िम्र ट्प यच्ऱ्यच् ांशी्आल ्तशी्त्यच् ने्ह त ख ली्हॅट्
धरून्ह त त्मोजे्घ तले. 
 

त्यच् ने् थ ांबनू् भोवत ली् प सहले् तेव्ह ् त्यच् ययच् ् नजरेतून् तेज् ओिांडत् आहे् अिे् व टू् ल गले.्
कुठल्यच् तरी् एक ् जनरलबरोबर् तो् दोनच र् शब्द् बोलल .् त्यच् ने् रोस्तॉफययच् ् सडक्व्हजनययच् ् पूवीययच् ्
कम ांडरल ्ओळखले, त्यच् ययच् शी्क्स्मत्करून्त्यच् ल ्आपल्यच् जवळ्बोल वले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

िगळ ् पसरव र् म गे् थ ांबून् र सहल .्िम्र ट् बर च्क ळ्जनरलशी् बोलत्अिल्यच् चे् रोस्तॉफने्
प सहले. 
 

िम्र ट ांनी् जनरलल ् क हीतरी् थोडक्यच् त् ि ांसगतले्आसण् घोड्य ययच् ् सदशनेे् प ऊल् उचलले.्
पुन्ह ् पसरव र तील् म णिे् आसण् बघे् लोक–त्यच् ांत् रोस्तॉफ् होत –िम्र ट ांययच् जवळ् द टीव टीने् ज ऊ्
ल गले.् खोसगर वर् ह त् ठेवनू् िम्र ट् उभे् र सहले, घोडदल ययच् ् जनरलकडे् वळून् िवांनी् ऐक व्े यच् ्
उदे्दश ने्त्यच् ल ्मोठ्य ने्म्हण ले, ‘जनरल, तिां्करणां्अशक्यच््आहे.्क रण्क यच्द ्म झ्यच् हून्शक्क्तम न्
आहे.’ मग्त्यच् ांनी्सरसकबीत्प यच््ठेवल .्जनरलने्आदर ने्मस्तक्झुकवले.्िम्र ट्बित च्घोड ्चौखूर्
सनघ ल .्इतर्लोक ांप्रम णे्रोस्तॉफही्उत्ि ह ने्म गून्ध व्ूल गल . 
 

ज्यच् ्ि ववजसनक्चौक कडे्झ र्घोड्य वरून्ज त्होत ्त्यच् ्चौक त्िमोर िमोर्दोन्बट सलअन्
उभ्यच् ्होत्यच् .्उजव्यच् ्ब जूि् सप्रओब्रझेॅन्स्कीची्बट सलअन्होती, ड व्यच् ्ब जूि्अस्वल ययच् ्क तड्य ययच् ्
टोप्यच् ्घ तलेल्यच् ्फ्रें च्िांरिकदल्िैसनक ांची्बट सलअन्होती. 
 

िम्र ट् एक ् बट सलअनकडून् म नवांदन ् घेत् अित न ् घोडेस्व र ांच ् एक् घोळक ् सवरुद्ध्
ब जूकडून् च लल ् होत .् त्यच् ययच् ् अग्रभ गी् नेपोसलअन् होत .् रोस्तॉफने् ल गलीच् त्यच् ल ् ओळखले.्
त्यच् ययच् ् डोक्यच् ल ् छोटीशी् हॅट् होती, ख ांद्य वर् िेंट् आन्दे्रची् िन्म नदशवक् फीत् होती, त्यच् च ् गणवेष्
सनळ्यच् ् रांग च ् होत .् तो् उत्तम् अरबज तीययच् ् प ांढऱ्यच् ् रांग ययच् ् घोड्य वर् स्व र् झ ल ् होत .् त्यच् ययच् ्
खोसगर ययच् ्ल ल्क पड वर्िोनेरी्भरतक म् केलेले्होते.्अलेक्झ ांडरजवळ्घोड ् नेऊन् नेपोसलअनने्
आपली् हॅट्क ढून् उांच् धरली.् तेव्ह ् घोडदल त्िर ईत्झ लेल्यच् ् रोस्तॉफययच् ् नजरेल ् नेपोसलअनची्
घोड्य वरील्म ांड्नीट्पक्की्निल्यच् चे्आढळून्आले.्दोन्ही्बट सलअन ांनी्िम्र ट ांच ्जयच्जयच्क र्केल .्
नेपोसलअन् अलेक्झ ांडरल ् क हीतरी् म्हण ल .् िम्र ट् घोड्य वरून् ख ली् उतरल .् दोन्ही् िम्र ट ांनी्
एकमेक ांचे् ह त् ह ती् घेतले.् नेपोसलअनययच् ् मुदे्रवर् न र ज, द ांसभक् ह स्यच्् उमटले.् नेपोसलअनशी्
बोलण ऱ्यच् ्अलेक्झ ांडरययच् ्मुदे्रवर्मैत्रीच ्भ व्सदित्होत . 
 

फ्रें च्लष्ट्करी्िैसनकच्पोसलि चे्क म्करीत्होते.्ते्जम व्रोखून्धरीत्होते.्त्यच् ांचे्घोडे्ल थ ्
झ डीत्होते.्तरीही्िम्र ट्अलेक्झ ांडर्आसण् नेपोसलअन्यच् ांययच् ्ह लच ली्रोस्तॉफ्टक्ल वनू्प ह त्
होत .्बोन प टव्आपल्यच् ्बरोबरीच ्आहे्अिे्जणू्िमजून्अलेक्झ ांडर्व गत्होत .्उलट्रसशयच्न्झ रशी्
व गत न ् नेपोसलअन् सबलकुल् अस्वस्थ् झ ल ् नव्हत .् जणू् िम्र ट ांशी् आपण् बरोबरीययच् ् व् मतै्रीययच् ्
न त्यच् ने्व गत्आहोत्यच् त्अस्व भ सवक्क ही्न ही्अिे् नेपोसलअनययच् ्व गण्यच् त् सदित्होते.् हे्ि रे्
रोस्तॉफल ्अनपेसित्होते, सवसचत्र्व टत्होते. 
 

अलेक्झ ांडर्व् नेपोसलअनययच् ्पसरव र ची्म गून्ल ांबच्ल ांब्र ांग्ह लत्होती.् ते्दोघेही्उभ्यच् ्
अिलेल्यच् ्जम व जवळील्सप्रओब्रझेॅन्स्की्बट सलअनययच् ्उजव्यच् ्फळीकडे्ज ऊ्ल गले.्अनपेसितरीत्यच् ्
ते् इतके्जवळ्आले्होते् त्यच् मुळे्जम व त्पुढे्अिलेल्यच् ् रोस्तॉफल ्आपण्ओळखले्ज ऊ्की्क यच््
यच् ची्भीती्व टू्ल गली. 
 

‘मह र ज, तुमययच् ् िवांत् शूर् िैसनक ल ् ‘लीजन् ऑफ्् ऑनर’ देण्यच् ची् मल ् परव नगी् द्य .’ 
प्रत्येच्क्शब्द वर्जोर्देण र ्ककव श, रेखीव्आव ज्ऐकू्आल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

नेपोसलअनची्छोटीशी् मूती्अलेक्झ ांडरकडे्प ह त्बोलत्होती.्लिपूववक्ऐकून्अलेक्झ ांडरने्
प्रिन्न्क्स्मत्करीत्म न्डोल वली. 
 

‘ज्यच् ने्क लययच् ् युच्द्ध त्शौयच्व्द खसवले्त्यच् ल ् ‘लीजन्ऑफ््ऑनर’ द्य यच्च ्आहे,’ नेपोसलअनने्
प्रत्येच्क् शब्द वर् जोर् देत् म्हटले.् सशस्तीत् उभ्यच् ् र सहलेल्यच् ् म नवांदन ् देण ऱ्यच् ् रसशयच्न् िैसनक ांची् तो्
सधमेपण ने् प हणी् करू्ल गल .् रोस्तॉफल ् नेपोसलअनचे् व गणे् सबलकुल्आवडले् न ही.् िवव् िैसनक्
ह लच ल्न्करत ्आपल्यच् ्िम्र ट कडे्टक्ल वनू्उभे्र सहले. 
 

‘मल ् म झ्यच् ् कनवलचां् मत् कृप ् करून् सवच रू् द्य .’ अिे् बोलून् अलेक्झ ांडर् घ ईघ ईने्
बट सलअनच ्कम ांडर्सप्रन्ि्कॉझ्लॉव्स्कोकडे्गेल .्तेवढ्य ्वेळ त्नेपोसलअनने्आपल्यच् ्लह नश ्गोऱ्यच् ्
ह त तून्मोज ्क ढल ्आसण्तो्टरक वनू्फेकून्सदल .्त्यच् ययच् ्म गे्अिलेल्यच् ्ॲडज्युच्टांटने्घ ईने्पुढे्
येच्ऊन्तो्मोज ्उचलल . 
 

‘कोण ल ्िन्म न्द्य चयच् ?’ हळू्आव ज त्िम्र ट्अलेक्झ ांडरने्रसशयच्न्भ षेत्कॉझ्लॉव्स्कील ्
प्रश्न्केल . 
 

‘जशी् मह र ज ांची् आज्ञ .’ कॉझ्लॉव्स्की् म्हण ल .् िम्र ट् अलेक्झ ांडरने् आठ्य ् घ तल्यच् , रुष्ट्
मुदे्रने्भोवत ली्प हत्तो्म्हण ल , ‘त्यच् ांन ्क हीतरी्ि ांग वांच्ल गेल.’ 
 

सनियच्ी्मुदे्रने्कॉझ्लॉव्स्कीने्र ांग ांवरून्डोळे्सफरसवले, त्यच् ने्तेव्ह ्रोस्तॉफल ही्प सहले्अि वे.्
‘म झी्सनवड्झ ली्न ही्म्हणजे्झ ले’ रोस्तॉफ्मन शी्म्हणत्होत . 
 

त्रस्त्मुदे्रने्कनवल्उद्ग रल , ‘ल झ रेव्ह’. ल झ रेव्ह्दूरवर्गोळी्म रण्यच् त्िवांत्कुशल्अि ्
िैसनक्होत .्मोठ्य ्तरतरीतपणे, िफ ईने्त्यच् ने्पुढे्प वले्ट कली. 
 

‘च लल ि्कुठां? सतथांच्र ह ’ त्यच् ल ्कोणी्न ्कोणी्िूचन ्देऊ्ल गले.्आपण्कुठे्ज यच्चे्ते्
सबच ऱ्यच् ल ्कळेन .्कनवलकडे् भयच्भीत् दृष्टी् ट कून् तो्ल गलीच्थ ांबल .् र ांगेययच् ् ब हेर् ह कललेल्यच् ्
िैसनक प्रम णे्त्यच् च ्चेहर ्थरथरू्ल गल . 
 

नेपोसलअनने्आपली्म न्चकसचत्म गे्झुकवली.्आपल ्लह न्स्थूल्ह त्क हीतरी्शोधल्यच् गत्
चकसचत्हलवल .् त्यच् ल ्क यच््हव्ेआहे्यच् ची् त्यच् ययच् ् पसरव र तील्म णि ांन ्ल गलीच्कल्पन ्आली्
आसण् त्यच् ांची्ध ांदल्उड ली.् त्यच् ांनी्एकमेक ांन ्क हीतरी्हलक्यच् ्आव ज त्ि ांसगतले.्किलीशी्वस्तू्
एक ने् दुिऱ्यच् कडे् अशी् त्यच् ांनी् िरकवली.् नेपोसलअनने् पुढे् केलेल्यच् ् ह त त् नोकर ने् अत्यच्ांत्आदर ने्
झुकून्ल ल्फीत् अिलेले् िन्म नसचन्ह् ठेवले.् त्यच् कडे् न् प हत च् नेपोसलअनने् ते् सचन्ह् दोन् बोट ांत्
धरले.् मग् नेपोसलअन् ल झ रेव्हजवळ् आल .् आपण् हे् ि रे् दोस्तीख तर् करीत् आहोत् हे् जणू्
िुचसवण्यच् ि ठी् नेपोसलअनने्अलेक्झ ांडरकडे्वळून्प सहले.् नेपोसलअनने् ते्िन्म न् सचन्ह्ल झ रेव्हययच् ्
छ तीवर्ठेवले्आसण्ल गलीच्आपल ्ह त्क ढून्घेऊन्तो्अलेक्झ ांडरकडे्वळल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मग् दोन्ही् िम्र ट् घोड्य ांवर् स्व र् होऊन् सनघून् गेले.् सप्रओब्रझेॅन्स्की् बट सलअन् प ांगून् फ्रें च्
िांरिकदल त्समिळली.्िगळेजण्ख न्यच् ि ठी्टेबल शी्बिले. 
 

ल झ रेव्हल ् िन्म ननीयच्् सठक णी् बिवण्यच् त् आले.् फ्रें च् आसण् रसशयच्न् ऑसफिर ांनी् त्यच् ल ्
समठ्य ् म रल्यच् , त्यच् चे् असभनांदन् केले् आसण् त्यच् ययच् शी् हस्त ांदोलन् केले.् केवळ् ल झ रेव्हल ्
प हण्यच् ि ठी्ऑसफिरप्रम णेच्ि म न्यच््न गसरक ांनी् गदी् केली.्चौक त्म ांडलेल्यच् ् टेबल शी् बिलेल्यच् ्
िैसनक ांमध्येच््रसशयच्न्चकव ्फ्रें च्भ षेत्िांभ षण्िुरू्झ ले्होते.्त्यच् ांययच् ्हिण्यच् च ्आव जही्ि रख ्ऐकू्
येच्त्होत .्ल लबुांद्चेहऱ्यच् चे्दोन्ऑसफिर्रोस्तॉफजवळून्बोलत्गेले्ते्खुशीत्सदित्होते. 
 

‘रसशयच्न्िैसनक्उद्य ्फ्रें च ांन ्ख ि्ख न ्देण र्आहे्म्हणत त.’ 
 

‘ल झ रेव्ह्मोठ ्नशीबव न्प्र णी्आहे!्ब र श्ेफँ्रकची्पेन्शन्मरेपयंच्त्समळण र!’ 
 

फ्रें च्िांरिकदल ययच् ्िवांत्शूर्िैसनक ल ्आपले्िम्र ट्िेंट्जॉजव्िन्म नसचन्ह्देण र्आहेत. 
 

दुरूनच्उत्िव् प ह त् रोस्तॉफ्कोपऱ्यच् शी् सकतीतरी्क ळ्उभ ् होत .् त्यच् ययच् ् डोक्यच् त् गोंधळ्
उड ल ्होत , त्यच् चे्डोके्भण णून् गेले्होते.् त्यच् ल ्क ही्म गव् सदित्नव्हत .् त्यच् ययच् ्मन त्भयच् नक्
सवकल्प्येच्त्होते.्डेसनिॉव्हची्बदललेली्मुद्र , त्यच् ची्शरण गती्आसण्तुटलेल्यच् ्ह त प यच् ांययच् ्रोग्यच् ांनी्
आसण् घ ण् रोग ांनी् भरलेले् हॉक्स्पटल् यच् ांबद्दलचे् सवच र् त्यच् ययच् ् मन त् येच्ऊ् ल गले.् हॉक्स्पटल तील्
पे्रत ांची्दुगंधी्त्यच् ल ्इतक्यच् ्स्पष्टपणे्ज णवली्की्ती्कुठून्येच्त्आहे्यच् च ्शोध्तो्घेऊ्ल गल .्मग्तो्
गोऱ्यच् प न् ह त ययच् ् स्वतःवर् खूष्अिलेल्यच् ् नेपोसलअनच ् सवच र्करू्ल गल .् िम्र ट्अलेक्झ ांडर ांनी्
त्यच् ल ्सकती्स्नेह ने्आसण्आदर ने्व गसवले्होते्ते्आठव्ूल गल . 
 

मग् ते् ह तप यच््कश ि ठी् तुटले? ती्िगळी् म णिां् मग्कश ि ठी् म रली् गेली? मग् त्यच् ल ्
ल झ रेव्हययच् ्गौरव च ्प्रिांग्आठवल .्डेसनिॉव्हल ्िम ्न्होत ्सशि ्झ ली्ते्आठवले.्तो्अश ्क ही्
चमत्क सरक्आठवणीत्गुांतू्ल गल ्की्त्यच् चे्त्यच् ल च्भयच््व टू्ल गले. 
 

∎ ∎ 
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भाग सिावा 
 

१८०८–१८१० 
 

िम्र ट्नेपोसलअनशी्पुन्ह ्बोलणी्करण्यच् ि ठी्िम्र ट्अलेक्झ ांडरने्एफव टव्येच्थे्१८०८्मध्येच््भेट्
सदली.्ही्भेट्महत्त्व ची्कशी्आहे्यच् बद्दल्पीटझवबगवमधील्प्रसतसष्ठत्मांडळींत्खूप्चचा्िुरू्झ ली. 
 

नेपोसलअन्आसण्अलेक्झ ांडर्यच् ांन ्जग चे्िम्र ट्िमजले्ज ऊ्ल गले.्१८०९्मध्येच््त्यच् ांययच् तील्
मतै्री् फ रच् घसनष्ठ् झ ली.् त्यच् ् वषी् नेपोसलअनने् ऑक्स्रयच् शी् युच्द्ध् पुक रले.् तेव्ह ् आपल्यच् ् जुन्यच् ्
दोस्त सवरुद्ध्आपल्यच् ्जुन्यच् ्शत्रूल –बोन प टवल ्िह य्यच््करण्यच् ि ठी्रसशयच्न्िैन्यच् ने्िीम ्ओल ांडली; 
िम्र ट् अलेक्झ ांडरययच् ् एक ् बसहणीशी् नेपोसलअनचे् लग्न् होण र् अिल्यच् ची् शक्यच्त ् प्रसतसष्ठत् वतुवळ त्
बोलली्ज ऊ्ल गली. 
 

यच् ् अवधीत्आरोग्यच््आसण्आज र, सवश्र ांती्आसण्कष्ट, सवच र, सवज्ञ न, क व्यच्, िांगीत, प्रीती, 
व त्िल्यच्, सतरस्क र, र गलोभ दी्उत्कट्भ वन ्यच् ांत्खरीखुरी्आवड् घेऊन्जगण ऱ्यच् ांचे् प्रत्यच्ि्जीवन्
िुरळीत्च लू्होते.् नेपोसलअनशी्र जकीयच््क रण ि ठी्होण री्मतै्री्आसण् वैर्यच् ांची् सफकीर्न्करत ्
त्यच् ांचे्जीवन्नेहमीप्रम णे्आपल्यच् ्म गाने्च लले्होते. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्ितत्दोन्वष्ेखेड्य त्घ लवली्होती.् पीएरने्आपल्यच् ्शतेव डीवर्एक म गून्
एक्अनेक्ध डिी्यच्ोजन ् प्रत्यच्ि त्आणण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल ् होत .् पण् त्यच् ांतली् एकही्यच्शस्वी्झ ली्
नव्हती.्सप्रन्ि्आन्दे्रने्ग ज व ज ्न्करत ्आसण्लि त्भरण र ्प्रयच् ि्न्करत ही्त्यच् ्यच्ोजन ्प्रत्यच्ि त्
उतरवल्यच् ्होत्यच् .्पीएरमधे्निलेल ्गुण्सप्रन्ि्आन्दे्रमधे्मोठ्य ्प्रम ण वर्होत .्फ र्तडफड्आसण्श्रम्
न्करत ्तो्सचक टीने्िगळे्व्यच्वह र, िगळी्क मे्पूणव्करून्घेत्अिे.्त्यच् ने्एक ्शतेव डीवरील्तीनश्े
गुल म् कुळ ांन ् स्वतांत्र् शतेकरी् म्हणून् म न्यच्त ् सदली.् रसशयच् तील् ते् पसहलेच् उद हरण् होते.् इतर्
सठक णची्वठे्बांद्करून्मजुरी्द्य यच्ल ्िुरुव त्केली.्शतेकरी्सस्त्रयच् ांन ्ब ळांतपण त्मदत्व्ह वी्म्हणून्
त्यच् ने्बॉगुचेरॉव्हो्येच्थे्एक्निव्नेमली्होती.्शतेकऱ्यच् ांययच् ्मुल ांन ्आसण्घरगड्य ांन ्सलह यच्ल ्व च यच्ल ्
सशकवण्यच् ि ठी्एक ्पग री्धमवगुरूची्नेमणूक्केली्होती. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्अधावेळ्ब्लीकसहल्ि्येच्थे्आपल्यच् ्वसडल ांययच् ्व्लह न्मुल ययच् ्िहव ि त्घ लवी.्
त्यच् ययच् ्वसडल ांनी्ज्यच् ्शतेव डील ्‘बॉगुचेरॉव्हो्सवश्र ांसतस्थ न’ अिे्न व्ठेवले्होते्त्यच् ्सठक णी्अधावेळ्
घ लवी.्ब ह्य्जग त्च ललेल्यच् ्घटन ांबद्दल्त्यच् ने्पीएरजवळ्बेसफसकरी्उद िीनत ्द खवली्होती, पण्
तो्त्यच् ्घटन ांचे्ब रक ईने्सनरीिण्करी, त्यच् ्िमजून्घेई, पुस्तके्म गवनू्घेई. 
 

ि ांस्कृसतक्कें द्र्अिलेल्यच् ्पीटझवबगवहून्नुकतीच्आलेली्म णिे्त्यच् ययच् ्वसडल ांन ्चकव ्त्यच् ल ्
भेट यच्ल ् येच्त् तेव्ह ्ितत्खेड्य त्र हूनही्आपण ल ्स्वदेश त्आसण्परदेश त्च ललेल्यच् ्घड मोडींचे्
ज्ञ न्त्यच् ांययच् हून्असधक्अिल्यच् चे्त्यच् ल ्आढळून्येच्ई. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्ि्आन्दे्र्आपल्यच् ्शतेव डीवर्देखरेख्ठेवत्होत .्सनरसनर ळ्यच् ्सवषयच् ांवरील्व चन्च लू्होते.्
त्यच् खेरीज्तो्दोन्महत्त्व ययच् ्क म ांत्गुांतल ्होत .्आमययच् ्गेल्यच् ्दोन्दुदैवी्मोसहम ांच ्आढ व ्घेऊन्
त्यच् ांचे् परीिण्करीत् होत .् तिेच् िैन्यच् तील् सनयच्म ांत् िुध रण ् िुचवण र ् एक् ठर व् तो् तयच् र्करीत्
होत . 
 

त्यच् ययच् ् मुल ययच् ् न व वर् रॅझ न्शतेव डी् होती.् सप्रन्ि्आन्दे्र् सवर्श्स्त् म्हणून्क म् बघत् होत .्
१८०९्ययच् ्विांतऋतूत्रॅझ न्शतेव डीकडे्ज यच्ल ्तो्सनघ ल . 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् आपल्यच् ् मुल ययच् ् रॅझ न् शतेव डीच ् सवर्श्स्त् होत .् त्यच् मुळे् त्यच् ल ् आपल्यच् ्
क म ि ठी्सजल्ह्य ययच् ्म शवलची्भेट्घेणे्आवश्यच्क्होते.्ह ्म शवल्होत ्क उांट्इल्यच् ्अँड्रीच्रोस्तॉफ.्मे्
मसहन्यच् ययच् ्मध्यच् ि्सप्रन्ि्आन्दे्र्त्यच् ल ्भेट यच्ल ्गेल . 
 

आत ् विांतऋतूतील् उष्ट्म ् िुरू् झ ल ् होत .् जांगले् केव्ह च् प न ांनी् डवरून् गेली् होती.्
िगळीकडे्धूळ्उडत्होती, त्यच् मुळे्कुठे्प णी्सदिले्की्स्न न्करण्यच् ची्इयछ ्होत्होती. 
 

ऑरॅड्ड्नू्येच्थील्रोस्तॉफययच् ्घर कडे्ज ण ऱ्यच् ्दुतफा्झ डे्अिण ऱ्यच् ्रस्त्यच् वर्घोड ग डी्ज ऊ्
ल गली्तशी्म शवलल ्आपल्यच् ्क म िांबांधी्कोणते्प्रश्न्सवच र वेत्यच् ्सवच र त्सप्रन्ि्आन्दे्र्मग्न्झ ल .्
त्यच् ल ् उजव्यच् ् ब जूययच् ् झ ड ांम गून् मुलींचे् सखदळणे् ऐकू्आले.् त्यच् ने् प सहले् ज्यच् ् रस्त्यच् वरून् ग डी्
च लली्होती् त्यच् च्रस्त्यच् वरून्क ही् मुली्ध वत्होत्यच् .्ग डीययच् ् सदशनेे्ध वण ऱ्यच् ् मुलींत्िवांत्पुढे्
अिण री्मुलगी्सवलिण्न जूक्होती.्सतने्सपवळ्यच् ्रांग च ्िुती्ग ऊन्घ तल ्होत .्सतचे्डोळे्आसण्
केि्क ळेभोर्होते.्सतने्डोक्यच् ल ्प ांढर ्रुम ल्ब ांधल ्होत .्त्यच् ययच् ्ख लून्सतययच् ्बट ्भरुूभरुू्उडत्
होत्यच् .्ती्क हीतरी्जोर जोर ने्ओरडत्होती.्पण्अनोळखी्मनुष्ट्यच््सदित च्ती्त्यच् ययच् कडे्न्प हत च्
हित्हित्म गे्पळ ली. 
 

क ्कोण्ज णे् सप्रन्ि्आन्दे्र् एक एकी् व्यच् कुळ्झ ल .्हव ्कशी्छ न्पडली्होती, िूयच्व्लख्ख्
प्रक शत्होत .् त्यच् ल ्िववत्र्आनांदीआनांद् सदित्होत .्िडप तळ्ब ांध्यच् ययच् ् त्यच् ् िुांदर् मुलील ् त्यच् ययच् ्
अक्स्तत्व ची्दखल्नव्हती्आसण्अक्स्तत्व्ज णून्घ्यच् यच्चीही्इयछ ्नव्हती.्आपल्यच् ्जीवन वर्सनःिांशयच््
अड णी्जीवन वर्ती्खूष्होती, िम ध नी्होती.्ती्आपल्यच् प िून्फ र्दूर्आहे; सतल ्कश च ्एवढ ्
आनांद्झ ल ्आहे? ती्कश च ्सवच र्करीत्आहे? त्यच् ल ्कळेन . 
 

१८०९्मध्येच््क उांट्इल्यच् ्अँड्रीच्ऑरॅड्ड्नू्येच्थे्र हत्होत .्गेल्यच् ्वषीप्रम णे्यच् ही्वषी्तो्सशक री, 
न टके, ख ने, जलिे्अश ्गोष्टींनी्जवळजवळ्िगळ्यच् ्प्र ांत चे्रांजन्करीत्होत .्नवीन्प हुण ्आल ्की्
त्यच् ल ्नेहमीच्आनांद्होई.्सप्रन्ि्आन्दे्र्आल ्तेव्ह ्त्यच् ल ्आनांद्झ ल , हे्ि ांग यच्ल ्नको.्त्यच् ने्सप्रन्ि्
आन्दे्रल ्त्यच् ्र त्री्िक्तीने्र ह यच्ल ्ल वले. 
 

यच्जम न, यच्जम नीण् आसण् यच्जम न ययच् ् येच्ण ऱ्यच् ् व ढसदवि ययच् ् ित्क र थव् जमलेले् अनेक्
िन्म न्यच्् प हुणे् यच् ांययच् ्आसतर्थयच् ने् सप्रन्ि्आन्दे्र् अगदी् वैत गून् गेल .् तरुण् मांडळींमधे् अिलेली् नत श ्
ि रखी्हित्होती, अगदी्आनांदधुांद्झ ली्होती.् सतययच् कडे् सप्रन्ि्आन्दे्रने् सकतीद ्तरी्प सहले्आसण्
स्वतःशीच्म्हटले—ही्सवच र्तरी्किल ्करते्आहे? सहल ्आनांद्तरी्किल ्झ ल ्आहे?’ 
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र त्री्नव्यच् ्ज गेत्तो्एकट ्अिल्यच् ने्की्क यच््त्यच् ल ्सकतीतरी्वेळ्झोप्येच्त्नव्हती.्थोड ्वळे्
व चल्यच् वर्त्यच् ने् मेणबत्ती्पुन्ह ् पेटवली.्झडप ्बांद्केल्यच् मुळे्झोपण्यच् ययच् ्खोलीत्उक ड ्होत्होत .्
मूखव् म्ह त ऱ्यच् ने् (तो्क उांट् रोस्तॉफच ् मन तल्यच् ् मन त्ह्य ् न व ने् उले्लख्करी)्आवश्यच्क्क गदपते्र्
शहर तून्आली्निल्यच् चे्ि ांगून्त्यच् ल ्थ ांब यच्ल ्ल वले्होते, म्हणून्तो्त्यच् ययच् वर्खूपच्सचडल ्होत . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्उठल ्आसण्त्यच् ने्सखडकीची्त वद ने्उघडी्ट कली.्ल गलीच्खोलीत्चांद्रप्रक श्
सशरल .्जणू्तो्मघ प िून्सकती्वळे्यच् च्िांधीची्व ट्बघत्होत .्र त्र्शीतळ, उजळ्आसण्श ांत्होती.्
सखडकीिमोर् र ांगेत् अिण ऱ्यच् ् वृि ांचे् शेंडे् क पलेले् होते.् त्यच् ांन ् आत ् प लवी् आली् होती.् आत ् ते्
च ांदण्यच् त्एक ्ब जूने्क ळे् सदित्होते.् दुिऱ्यच् ्ब जूि्रुपेरी्झ ले्होते.्त्यच् ्झ ड ांययच् ्ख ली्भरघोि्
प न ांची् झुडपे् व ढली् होती.् त्यच् ांययच् ् प न ांवर, डह ळ्यच् ांवर् कुठे् कुठे् रुपेरी् च ांदणे् पडले् होते.् त्यच् ययच् ्
म र्थयच् वर्जवळ्जवळ्पूणव्चांद्र्विांतऋतूतील्सनरभ्र्आसण्प्र यच्ः्नित्रहीन्आभ ळ त्प्रक शत्होत .्सप्रन्ि्
आन्दे्रने्सखडकीवर्कोपर्ठेवनू्आभ ळ त्दृष्टी्ल वली. 
 

त्यच् ची् खोली् दुिऱ्यच् ् मजल्यच् वर् होती.् वरययच् ् मजल्यच् वर् डोक्यच् वरील् खोलीत् म णिे् होती्
आसण्ती्ज गी्होती.्त्यच् ल ्मुलींचे्बोलणे्ऐकू्आले. 
 

‘आणखी्एकद च’ सप्रन्ि्आन्दे्रने्कोणती्मुलगी्बोलत्होती्ते्ओळखले. 
 

‘अग, तू्झोपण र्तरी्केव्ह ?’ दुिरी्सवच रीत्होती. 
 

‘मी् एवढ्य त् न ही् झोपण र.् मल ् झोपच् येच्त् न ही.् झोपून् तरी् क यच्् फ यच्द ? चल , आत ्
शवेटचां्गीत...’ 
 

मग्दोन्मुली्कुठल्यच् तरी्गीत चे्शवेटचे्कडव्ेग ऊ्ल गल्यच् . 
 

‘फ र्िुरेख!्झोप्आत .्खूप्झ लां ’ 
 

‘तुम्ही्झोप .्मल ्झोप् येच्त्न ही.’ अिां्बोलण री् मुलगी् सखडकीजवळ्आली्होती.्ती्बहुध ्
सखडकीययच् ्ब हेर्डोक वत्अि वी.्क रण्सतययच् ्कपड्य ांची्िळिळ्आसण्सतच ्र्श् िोयछ ्व िही्सप्रन्ि्
आन्दे्रल ् ऐकू् येच्त् होत .् मग् िगळीकडे् स्तब्धत ् पिरली—चांद्र ि रखी, च ांदण्यच् ि रखी, आसण्
च ांदण्यच् तील् ि वल्यच् ि रखी.् सप्रन्ि्आन्दे्र् सतथे् सनरुदे्दश् उभ ् होत .् तरीपण्आपली् उपक्स्थती् त्यच् ांन ्
कळेल्यच् ्भीतीने्तो्सनिल्र सहल . 
 

‘िोन्यच् , िोन्यच् ,’ त्यच् ल ्पुन्ह ्पसहल्यच् ्मुलीच ्आव ज्ऐकू्आल .्‘अग्तुल ्झोपतरी्कशी्येच्ते? 
सकती् िुांदर...सकती् िुांदर...िोन्यच् , उठच् तू्गडे.’ आत ्ती् मुलगी् रडवेली्झ ली् होती.् ‘अग, इतकी्
िुांदर्र त्र्पूवी्कधीच...कधीच्उगवली्नव्हती.’ 
 

िोन्यच् ्न खुषीनां्क हीतरी्बोलली. 
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‘अग्अिां्क यच््करतेि? उठून्चांद्र कडे्बघ्तरी.्सकती्िुांदर्सदितो्आहे!्इकडे्येच््न .्गडे्येच््
न ्इथां.्बसघतल ि्न ? अिां्व टतां...चवड्य वर्बि वां...चवडे्जुळवनू्घ्यच् वते...अगदी्शक्यच््सततके्गच्च्
जुळवनू्घ्यच् वेत्आसण, आसण्जोर नां्उिळी्घेऊन्आक श त्उड्ड ण्कर वां...अगदी्अिां...’ 
 

‘अग, अग, पडशील्की्ख ली.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ्धक धकीच ्आव ज्ऐकू्आल ्आसण्प ठोप ठ्पुन्ह ्िगळीकडे्स्तब्धत ्पिरली.्
ती्अजूनही्सतथे्बिलेली्अिण र्हे्सप्रन्ि्आन्दे्रने्ओळखले.्त्यच् ल ्मधूनमधून्हळुव र्िळिळ्न हीतर्
उि ि ्ऐकू्येच्त्होत . 
 

एक एकी् त्यच् ययच् ्अांतःकरण त्त रुण्यच्िुलभ्आश आक ांि ्आसण्कल्पन ्यच् ांची्अनपेसित्गदी्
उिळून् त्यच् च ् जीवनप्रव ह् थोपव्ू ल गली.्आपल्यच् ् मन त् क यच्् च लले्आहे, यच् च ् थ ांगपत्त ् त्यच् ल ्
जर ही्ल गेन ्तेव्ह ्त्यच् ने्घ ईघ ईने्झोपेच ्आश्रयच््घेतल . 
 

प्रव ि्िांपवनू्घरी्गेल्यच् वर्िप्टेंबर–ऑक्टोबरमधे्पीटझवबगवल ्ज यच्चे्अिे्सप्रन्ि्आन्दे्रने्ठरवले.्
ह्य ्सनणवयच् ि ठी्तो्िवव्तऱ्हेययच् ्िबबी्शोधू्ल गल .्पीटझवबगवल ्ज णे–एवढेच्नव्हे्तर्लष्ट्कर त्भरती्
होणेही-्आवश्यच्क्किे्आहे्हे्ि ांगण री्तकव शुद्ध्क रणमीम ांि ्त्यच् ययच् कडे्कोणत्यच् ही्िणी्िज्ज्होती.्
खेडे् िोडून् दूर् ज ण्यच् ची् कल्पन ्आपण ल ् कधी् िुचेल् अिे् एक् मसहन्यच् पूवी् त्यच् ल ् कधीही् व टले्
निते.्तेव्ह ्जीवन त्िसक्रयच््भ ग्घेण्यच् ययच् ्आवश्यच्कतेबद्दल्आपण ांि्िांशयच््कि ्व टत्होत , हे्आत ्
त्यच् ल ्कळेन िे्झ ले. 
 

जर्आपण्आपले्अनुभव्प्रत्यच्ि त्उतरवले्न हीत, जीवन त्िसक्रयच््िहभ गी्झ लो्न ही्तर्
आपले्जीवन तील्िवव्अनुभव्व्यच्थव्ठरतील, शून्यच््ठरतील्हे्त्यच् ल ्आत ्स्पष्ट्सदिू्ल गले.्आत पयंच्त्
जीवन नुभव्घेऊनही्तो्पुन्ह ्आपण्िम ज ि्उपयुच्क्त्ठरू्व्पुन्ह ्आपण ि्िौख्यच््आसण्प्रीतीची्प्र प्ती्
होईल, यच् ्शक्यच्तेवर् सवर्श् ि्ठेव्ूल गल .्ह्य मुळे्आपण्स्वतःल ्िदु्र्ठरवीत्आहोत्हे् त्यच् ल ् सदित्
नव्हते.्आपण्शोधून्क ढलेली्सवध ने्दुबळी्पण्ती्व द तीत्आहेत्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले.्रॅझ नल ्
ज ऊन् आल्यच् नांतर् सप्रन्ि् आन्दे्रल ् खेड्य तील् जीवन च ् कां ट ळ ् येच्ऊ् ल गल ; पूवीययच् ् आवडीययच् ्
क म त्त्यच् ल ्रि्उरल ्न ही.्अभ्यच् सिकेत्एकट ्अिल ्म्हणजे्तो्आरश िमोर्उभ ्र हून्आपल्यच् च्
चेहऱ्यच् कडे् सकतीतरी् वेळ् टक्ल वनू् प हत् र ही.् मग्तो् सलझययच् ्िोनेरी्चौकटीतील् सचत्र कडे् प हू्
ल गे.् ब ांधलेल्यच् ् कुरळ्यच् ् केि ांची् सलझ् त्यच् ययच् कडे् प्रिन्नपणे्आसण् हळुव रपणे् प हत् र ही.्आत ् ती्
पूवीचे्भयच् नक्शब्द्बोलत्निे.् त्यच् ययच् कडे्चौकिपणे्आसण्आनांद ने्प हत्र ही.्ह त्प ठीशी्धरून्
कप ळ ल ्आठ्य ्घ लत्कधी् क्स्मत्करीत्तो् येच्रझ ऱ्यच् ्घ लू्ल गे.्शब्द त् व्यच्क्त्होऊ्न्शकण ऱ्यच् ्
आसण् गुन्ह्य ि रख्यच् ् गुप्त् अिण ऱ्यच् ् पीएर, कीती, सखडकीशी् उभी् र सहलेली् मुलगी, ओकवृि, स्त्रीचे्
िौंदयच्व, त्यच् ययच् ् जीवन च ्ओघ् प लटून् ट कण री् प्रीती् यच् ांबद्दलययच् ् स्वैर् कल्पन ् त्यच् ययच् ् मन त् येच्ऊ्
ल गत.् अश ् वळेी् कुणी् त्यच् ययच् ् खोलीत्आले् तर् तो् लि त् येच्ईल् इतके् तुटक् बोले, सहशबेी्आसण्
त र्नकक्होई. 
 

१८०९्ययच् ्ऑगस्टमध्येच््सप्रन्ि्आन्दे्र्पीटझवबगवल ्आल .्त्यच् ्क ळ त्तरुण्स्पेर न्स्की्कीतीययच् ्
सशखर वर्होत .् त्यच् ययच् ् िुध रण ्प्रत्यच्ि त्आणण्यच् ची् सशकस्त्केली्ज त्होती.् त्यच् च्मसहन्यच् त्झ र्
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ग डीतून्ख ली्पडून्त्यच् च ्प यच््दुख वल .्तीन्मसहने्तो्पीटऱ्हॉफ्येच्थे्पडून्होत .्स्पेर न्स्कीखेरीज्
कुण ल ्त्यच् ने्भेट्घेऊ्सदली्न ही.्स्पेर न्स्की्म त्र्दररोज्भेटील ्ज यच्च .्त्यच् ्वळेी्दोन्प्रसिद्ध्क यच्दे्
तयच् र् होऊ् घ तले् होते.् त्यच् मुळे् िम ज त्खळबळ्उड ली् होती.् एक ्क यच्द्य नुि र्कोटाययच् ् कृपेने्
देण्यच् त् येच्ण ऱ्यच् ् पदव्यच् , उप धी् बांद् होण र् होत्यच् .् दुिऱ्यच् ् क यच्द्य नुि र् िरक री् िल्ल ग र् आसण्
सवसधमांडळ चे्िभ िद्यच् ्हुद्द्य ांि ठी्परीि ्घेण्यच् ि ठी्िसमती्नेमली्ज ण र्होती. 
 

ह्य ्िुध रण ांखेरीज्िवव्र ज्यच्घटनेवर्चचा्च लली्होती.्ही्चचा्सप्रव्ही्कौक्न्िलप िून्सजल्ह ्
न्यच् यच् लयच् पयंच्त्क यच्द , श िन्आसण्अथव्यच् ् िेत्र तील्िववच्िरक री्यच्ांत्रण ्बदलून्ट कण र्होती.्
िम्र ट्अलेक्झ ांडर्ज्यच् ्अस्पष्ट्उद र्कल्पन ्उर शी्घेऊन्ग दीवर्आल ्होत ्त्यच् ्कल्पन ्आत ्सनसित्
ि क र्होत्होत्यच् , प्रत्यच्ि त्येच्त्होत्यच् . 
 

आल्यच् नांतर्ल गलीच्सप्रन्ि्आन्दे्रने्दरब र त्आसण्र ज ने्सदलेल्यच् ्ख न्यच् ययच् ्वेळी्व्यच्वस्थ पक्
म्हणून्प्रवशे्केल .्दोन्वेळ ्भेट्झ ली्तरी्झ रने्त्यच् ययच् वर्एक ्शब्द चीही्कृप ्केली्न ही.्झ रल ्
आपले् व्यच्क्क्तत्व्आवडत् न ही, आपण् त्यच् ययच् ् मन तून् उतरलो्आहोत्ह्य ची् ज णीव् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्
पूवीच्झ ली्होती.्झ रने्त्यच् ययच् कडे्हेट ळणीने्प सहले्तेव्ह ्त्यच् च ्िमज्पक्क ्झ ल .्१८०५्मधे्सप्रन्ि्
आन्दे्रने्लष्ट्कर्िोडल्यच् प िून्झ र्त्यच् ययच् वर्न र ज्झ ल ्होत ्म्हणून्त्यच् ने्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्अन दर ची्
व गणूक्सदली्अि वी्अि ्दरब रययच् ्लोक ांनी्खुल ि ्केल . 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् मन शी् म्हण ल , ‘आपल्यच् ् आवडीसनवडीवर् आपली् हुकमत् च लत् न ही् हे् मी्
ज णतो.्‘िैन्यच् त्कर वयच् ची्िुध रण ’ ह ्लेख्मी्व्यच्क्क्तशः्नेऊन्सदल ्तर्उपयच्ोग्होण र्न ही्हे्मी्
ज णून्आहे.्म त्र्लेख ची्गुणवत्त ्स्वयच्ांसिद्ध्आहे.’ 
 

वृद्ध्फील्ड्म शवल्त्यच् ययच् ्वसडल ांच ्समत्र्होत .्त्यच् ल ्त्यच् ने्आपल्यच् ्लेख िांबांधी्पत्र्सलसहले.्
फील्ड् म शवलने् त्यच् ल ् भेटीची् वळे् ठरवनू् सदली.् मोठ्य ् अगत्यच् ने् सप्रन्ि्आन्दे्रची् भेट् घेऊन् तो् लेख्
झ रिमोर् ठेवण्यच् चे् त्यच् ने्आर्श् िन्सदले.्क ही् सदवि ांनी् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्कळवण्यच् त्आले—‘युच्द्धमांत्री्
क उांट्अर क्चीव्ह्यच् ांन ्भेट .’ 
 

ठरलेल्यच् ् सदवशी् िक ळी् नऊ् व जत ् सप्रन्ि् आन्दे्र् क उांट् अर क्चीव्हययच् ् स्व गतद लन त्
सशरल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ् क उांट् अर क्चीव्हची् म सहती् नव्हती.् तो् त्यच् ल ् कधीच् भेटल ् नव्हत .् त्यच् ने्
त्यच् ययच् बद्दल्जे्ऐकले्होते्त्यच् मुळे्त्यच् ययच् ्मन त्अर क्चीव्हबद्दल्फ रच्थोड ्आदर्उरल ्होत . 
 

‘तो्युच्द्धमांत्री्आहे.्झ रच ्त्यच् ययच् वर्सवर्श् ि्आहे.्त्यच् ययच् ्व्यच्क्क्तगत्गुण ांशी्मल ्क यच््कर यच्चां्
आहे? म झ्यच् ् लेख वर् मत् व्यच्क्त् करण्यच् चां् क म् त्यच् ययच् वर् िोपवलां ् आहे.् तोच् एक् म झ्यच् ् िूचन ्
अमल त्आणू्शकेल.’ क उांट्अर क्चीव्हययच् ्स्व गत्द लन त्अनेक्प्रसतसष्ठत्आसण्ि म न्यच््व्यच्क्तींमधे्
प्रतीि ्करीत्बिलेल ्सप्रन्ि्आन्दे्र्स्वतःशी्म्हणत्होत . 
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ॲडज्युच्टांटययच् ्िांमतीने्सकत्येच्क्म णिे्मांत्र्यच् ांन ्भेटून्ब हेर्आली.्मग्त्यच् ्भयच् नक्द र तून्आत्
ज ण्यच् ची्िांधी्एक ्ऑसफिर ल ्समळ ली.्ध स्त वनू्िदु्र्झ लेल ्त्यच् च ्चेहर ्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्च ांगल च्
लि त् र सहल .् युच्द्धमांत्री् त्यच् ्ऑसफिरशी् बर च् वळे् बोलत् र सहले.् मग् एक एकी् दरव ज तून्ककव श्
आव ज्ऐकू्आल .्ऑसफिर्ब हेर्आल ्तेव्ह ्त्यच् च ्चेहर ्प ांढर ्फटफटीत्पडल ्होत ; त्यच् चे्ओठ्
थरथरत् होते.्आपले्डोके् द बनू् धरीत् तो् स्व गतद लन तून् ब हेर् सनघ ल .् त्यच् नांतर् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्
द र पयंच्त्िोबत्करून्ॲडज्युच्टांट्हळू्आव ज त्म्हण ल , ‘उजव्यच् ्ब जूि.्सखडकीजवळ.’ 
 

सप्रन्ि् आन्दे्रने् ि ध्यच् ् नीटनेटक्यच् ् व्यच्वक्स्थत् अश ् त्यच् ् अभ्यच् सिकेत् प्रवशे् केल .् टेबल शी्
च सळशीतील् व्यच्क्ती् बिलेली् त्यच् ल ् सदिली.् सतययच् ् ल ांबट् डोक्यच् वरील् केि् ब रीक् केलेले् होते.्
कप ळ वर्खोल्आठ्य ्उमटल्यच् ्होत्यच् .्भवुयच् ्त्रस्त्सदित्होत्यच् .्तपसकरी्डोळे्सनस्तेज्सदित्होते.्
न क्ल ल्आसण्ल ांबुडे्होते.्अर क्चीव्हने्त्यच् ययच् ्सदशनेे्डोळे्वळवले्पण्प सहले्म त्र्न ही. 
 

‘तुम्ही्कश ि ठी्अजव्केल ्आहे?’ अर क्चीव्हने्सवच रले. 
 

‘अजव् कश ि ठीच् न ही, मह र ज...’ सप्रन्ि् आन्दे्र् िांथपणे् उत्तरल .् अर क्चीव्हचे् डोळे्
त्यच् ययच् कडे्वळले. 
 

‘बि ्ख ली.्तुम्ही्सप्रन्ि्बोलकॉन्स्की्क ?’ 
 

‘मल ्अजव्कर यच्च ्न ही.्झ रमह र ज ांन ्मी्एक्लेख्ि दर्केल ्होत ्तो्त्यच् ांनी्आपल्यच् ...’ 
 

‘अवलोकन थव् प ठवल ् आहे.् मी् तो् व चल ् आहे.’ पसहले् क ही् शब्द् िौजन्यच् ने्
उच्च रीतअर क्चीव्हने् त्यच् ययच् वरील् दृष्टी् दुिरीकडे् वळवली.् पुन्ह ् तो् सतरस्क र ने् म्हण ल , ‘तुम्ही्
िैन्यच् ि ठी्नवीन्सनयच्म्िुचवीत्आह त्न ? सनयच्म्शकेड्य ांनी्पडून्आहेत.्जुने्सनयच्म्कोणी्अमल त्
आणीत्न हीत.्जो्उठतो्तो्नवे् सनयच्म्तयच् र्करीत् िुटतो.् सनयच्म् सलसहणां् सनयच्म्प ळण्यच् हून्िोपांच्
म्हण .’ 
 

‘मी् झ रमह र ज ांययच् ् इयछेवरून् तुम्ह ल ् भेटतो् आहे.् म झ्यच् ् िूचन ांबद्दलची् तुमची् प्रसतसक्रयच् ्
ज णून्घेण्यच् ि ठी्आलो्आहे.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्सवनयच् ने्म्हण ल . 
 

‘मी्तुमययच् ्लेख ब बत्िूचन ्केली्आहे.्ती्िसमतीपुढे्प ठवलेली्आहे.्मल ्तुमययच् ्िुध रण ्
सबलकुल् पिांत् न हीत.’ अर क्चीव्ह् उठल .् टेबल ययच् ् खण तून् लेख् ब हेर् क ढून् तो् त्यच् ययच् पुढे्
िरकवीत् तो् म्हण ल , ‘ह ् घ्यच् ’. लेख वरच् शरे ् म रलेल ् होत .् सवर मसचन्हे् न् व परत ् शुद्ध शुद्ध् न्
प हत च्खरडलेले्होते्– ‘फ्रें च् िैन्यच् ययच् ् सनयच्म ांची्ही्नक्कल्आहे.्उथळपणे्एकसत्रत्केलेले् सनयच्म.्
आजवर्अिलेल्यच् ्सनयच्म ांपेि ्वगेळे्सनयच्म्जरूर्नित न ्िुचवलेले्आहेत.’ 
 

‘आपण्ह ्लेख्कुठल्यच् ्िसमतील ्द खवल ्होत ्क ?’ 
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‘िैन्यच् तील्सनयच्म्प हण ऱ्यच् ्िसमतील .्त्यच् ्िसमतीवर्िदस्यच््म्हणून्तुमची्नेमणूक्व्ह वी्अशी्
िूचन ्मी्केलेली्आहे.्फक्त्पग र्समळण र्न ही.’ 
 

‘मल ्पग र ची्आवश्यच्कत ्न ही’ सप्रन्ि्आन्दे्र्क्स्मत्करीत्म्हण ल . 
 

‘पग र सशव यच्् िदस्यच्.् अयछ !’ सप्रन्ि्आन्दे्रल ् त्यच् ने् झुकून् सनरोप् सदल ् आसण् तो् ओरडल , 
‘कोण्आहे्सतकडे!्दुिऱ्यच् ल ्प ठवनू्द्य .’ 
 

िसमतीवर्आपल्यच् ल ्घेतल्यच् चे्केव्ह ्कळवत त्यच् ची् सप्रन्ि्आन्दे्र्व ट्प हत्होत .्यच् च्वळेी्
उपयच्ोगी्पडतील्अश ्िते्तवर्अिण ऱ्यच् ्ओळखीययच् ्म णि ांन ्तो्भेटत्होत .्पीटझवबगव्शहर तील्उच्च्
सवसवध्मांडळ ांमध्येच्् त्यच् चे्च ांगले् स्व गत्झ ले.् िुध रण ्करू्प हण ऱ्यच् ् पि ने् त्यच् ल ्आस्थेने्आपल्यच् ्
ब जूि् घेतले.् त्यच् चे् एक्क रण् म्हणजे् त्यच् ची् बुसद्धमते्तबद्दल्आसण् बहुश्रुततेबद्दल् ख्यच् ती् होती.् दुिरे्
म्हणजे्आपल्यच् ्कुळ ची्गुल मसगरीतून्मुक्तत ्केल्यच् मुळे्त्यच् ययच् ्औद यच्ाची्आधीच्प्रसिद्धी्झ ली्होती.्
केवळ् त्यच् ययच् ् वसडल ांमुळेच् म गची् अिम ध नी् सपढी् त्यच् चे् स्व गत्करीत् होती, आसण्आपण् त्यच् ययच् ्
िुध रण ांन ् िांमती् सदली् न ही् तरीही् त्यच् च ् सजव्ह ळ ् कमी् होण र् न ही् अि ् त्यच् ांन ् भरवि ् होत .्
पीटझवबगवल ्तो्नवीनच्आल ्होत .्तो्उच्च्हुद्द्य वरील्धसनक्तरुण्होत .्अगदी्थोडक्यच् त्मरण ययच् ्
जबड्य तून्िुटून्आलेल ्अिल्यच् ने्आसण्पत्नीययच् ्शोकक रक्मृत्यच्मुूळे्त्यच् ययच् भोवती्अद्भतुतेचे्वलयच््
होते.्यच् ्िवव्क रण ांमुळे्प्रसतसष्ठत्स्त्रीवगानेही्त्यच् चे्ह र्नदक्स्व गत्केले.्पूवी्त्यच् ल ्जे्ओळखत्अित्
त्यच् ांचे्आत ्त्यच् ययच् बद्दलचे्मत्बदलले्होते; अनुकूल्झ ले्होते.्त्यच् ांययच् ्मते्तो्गेल्यच् ्प च्वषांत्खूपच्
िुध रल ्होत .्असधक्हळुव र्आसण्असधक्मदानी्झ ल ्होत .्पूवीच ्दांभ, गवव्आसण्उपरोध्त्यच् ययच् त्
उरल ् नव्हत .् वयच्् व ढल्यच् नांतर् होते् तशी् त्यच् ची् वृत्ती् श ांत् झ ली.् लोक् त्यच् ययच् बद्दल् बोलू् ल गले, 
त्यच् ययच् बद्दल्त्यच् ांन ् कुतूहल् सनमाण्झ ले्आसण् त्यच् ल ् भेट यच्ल ् ते्अधीर्झ ले.्क ऊां ट्अर क्चीव्हशी्
भेट्झ ल्यच् नांतर्दुिऱ्यच् ्सदवशी्र त्री्तो्क ऊां ट्कॉटययुच्बेने्सदलेल्यच् ्ख न्यच् ल ्हजर्होत .्त्यच् ने्क ऊां ट्
कॉटययुच्बेल ्आपल्यच् ्भेटीच ्वृत्त न्त्ि ांसगतल . 
 

तेवढ्य त् एक् उांच् टक्कल् पडलेल , भऱु्यच् ् केि ांच ् च सळशीतील् मनुष्ट्यच्् आत् आल .् क ऊां ट्
कॉटययुच्बे्आन्दे्रच ्ह त्धरून्त्यच् चे्स्व गत्करण्यच् ि्पुढे्झ ल .्आलेल्यच् ्म णि च ्भ लप्रदेश्सवश ल्
होत .् त्यच् च ् ल ांबट् चेहर ् सवलिण् प ांढर ् फटफटीत् पडल ् होत .् त्यच् ययच् ् अांग त् सनळ्यच् ् रांग च ्
फ्रॉककोट्होत , गळ्यच् त्क्रॉि्होत ्आसण्छ तीवर्ड व्यच् ्ब जूल ्त ऱ्यच् चे् सचन्ह्होते.्आलेल ्मनुष्ट्यच््
स्पेर न्स्की् होत .् सप्रन्ि्आन्दे्रने् त्यच् ल ् ल गलीच्ओळखले.् महत्त्व ययच् ् िणी् म णूि् थर रतो् ति ् तो्
थर रून्गेल .्आपल्यच् ्थर रण्यच् ययच् ्बुड शी्आदर्होत ्क ् हेव ्होत ्क ्क ही्आश -अपेि ्होत्यच् ् हे्
त्यच् चे्त्यच् ल च्कळले्न ही. 
 

‘तुमययच् ्पसरचयच् ने्मल ्आनांद्झ ल .्मी्तुमययच् बद्दल्ऐकले्होते.्तिे्तुम्ही्खूप्जण ांन ्ठ ऊक्
आह त.’ स्पेर न्स्की् म्हण ल .् अर क्चीव्हने् बोलकॉन्स्कीचे् स्व गत्किे् केले् ते्कॉटययुच्बेने् थोडक्यच् त्
ि ांसगतले.्तिे्स्पेर न्स्कीने्तोंडभर्ह स्यच््केले. 
 

‘िैन्यच् चे् सनयच्म्करण ऱ्यच् ् िसमतीच ् अध्यच्ि् म झ ् समत्र्आहे.् त्यच् चे् न व् एम.् मकॅ्ग्नट्ट्स्की.’ तो्
प्रत्येच्क्शब्द्स्पष्टपणे्बोलत्होत .् ‘तुमची्इयछ ्अिेल्तर्तुमची्आसण्त्यच् ची्ग ठ्घ लून्देईन.्मल ्
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व टते् तुम्ही् त्यच् ययच् शी् आस्थेने् व ग वे् आसण् यच्ोग्यच्् अश ् ब बतीत् त्यच् ल ् िहक यच्व् देण्यच् ययच् ् इयछेने्
बोल व.े’ 
 

कॉटययुच्बेकडे् पसहल्यच् ् भेटीत् स्पेर न्स्की्आसण् सप्रन्ि्आन्दे्र् यच् ांययच् मध्येच््जिे् बर च् वळे्ख जगी्
बोलणे्झ ले्तिेच्बोलणे्पुन्ह ्त्यच् ्बुधव री्दोघ ांत्झ ले.्तेव्ह ्सप्रन्ि्आन्दे्रचे्स्पेर न्स्कीबद्दल्च ांगले्मत्
झ ले. 
 

सप्रन्ि् आन्दे्रल ् बहुतेक् िवव् म णिे् तुयछ् आसण् सनरुपयच्ोगी् व टत.् तो् स्वतः् आदशव् जीवन्
जगण्यच् ची् धडपड्करीत् होत .् इतर ांमध्येच््आदशव् ि पड व ् ही् इयछ ् इतकी् तीव्र् होती् की्आपण ल ्
स्पेर न्स्कीमध्येच्् पूणव् सवच री्आसण्िद्गुणी् म णि च ्आदशव्ि पडल ्अिे् म न यच्ल ् तो् तयच् र्झ ल .्
सप्रन्ि्आन्दे्र्आसण् स्पेर न्स्की् यच् ांची् जगे् सभन्न् निती् तर, दोघ ांचेही् िांस्क र्आसण् नैसतक् परांपर ् सभन्न्
नित्यच् ्तर्बोलकॉन्स्कील ् सकतीतरी्लौकर्स्पेर न्स्कीययच् ् स्वभ व त् दैवी्अांश्न ही्अगर्वीरत ्न ही्
यच् च ्प्रत्यच्यच््आल ्अि व .्पण्त्यच् चे्मन्युच्क्क्तव द ल ्अपसरसचत्होते.्त्यच् ्युच्क्क्तव दी्मन ची्ओळख्
पूणवपणे् पटली् न ही् तरीही् त्यच् ल ् त्यच् ययच् बद्दल् अतीव्आदर् व टू् ल गल .् खेरीज् स्पेर न्स्कीने् सप्रन्ि्
आन्दे्रययच् ्बुसद्धमते्तचे्कौतुक्केले्होते.्त्यच् चे्िहक यच्व्समळ व्ेम्हणून्त्यच् ने्त्यच् ययच् िमोर्श ांत, सनःपिप ती्
वृत्तीच ् देख व ् केल ् होत .् धूतवपण ने् त्यच् ने् त्यच् ची् स्तुती् केली् होती.् इतर् जग च ् मूखवपण ् तिेच्
आपल्यच् ् दोघ ांययच् ् कल्पनेतील् खोली् आसण् आपली् बुसद्धमत्त ् ज णण रे् आपणच् दोघे् आहोत् अिे्
कौशल्यच् ने्ध्वसनत्करण ऱ्यच् ्स्तुतीने्स्पेर न्स्कीने्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्खूष्केले्होते. 
 

बुधव री्र त्री्बर च्वळे्त्यच् चे्िांभ षण्च लू्होते.्स्पेर न्स्की्सकत्येच्क्वळे ्म्हण ल , ‘परांपरेययच् ्
च कोरीययच् ्ब हेरचे्जे् जे्आहे्त्यच् ्िवांकडे्प हण्यच् च ् तुमच ् सन्म झ ्दृसष्टकोण्ल ांडग्यच् चे्पोट्भर वे्
त्यच् चबरोबर्मेंढ्य ांययच् ् केि ांन ्धक्क ्ल गू्नयेच््अशी्आमची्इयछ ्आहे...त्यच् ांन ् हे्कळत्न ही.’ त्यच् ची्
मुद्र ्ि रखी्म्हणत्होती, ‘आम्ही्म्हणजे्तुम्ही्आसण्मी—त्यच् ांचे्स्वरूप्ज णून्आहोत—आमचे्स्वरूप्
ज णून्आहोत.—’ 
 

ह्य ् दीघवक ळ् च ललेल्यच् ् िांभ षण वरून् सप्रन्ि् आन्दे्रची् आधीययच् ् पसहल्यच् ् भेटीनांतरची् भ वन ्
असधक्बळकट्झ ली.्त्यच् ल ्व टू्ल गले, ह्य ्म णि ची्बुसद्धमत्त ्अग ध्आहे, ह ्वृत्तीने्क्स्थरश ांत्आहे, 
यच् ची्सनणवयच्शक्ती्अचूक्आहे.्आपल्यच् ्ि मर्थयच्ाने्आसण्सचक टीने्यच् ने्ित्त ्समळसवली्आहे्आसण्सतच ्
उपयच्ोग्तो्केवळ्रसशयच् ययच् ्कल्यच् ण ि ठी्करीत्आहे.्िगळ्यच् ्गोष्टी्अि व्यच् ्तश ्ठीक्होत्यच् ्पण्एक ्
गोष्टीने् सप्रन्ि्आन्दे्र्अस्वस्थ्होई.्भ वशून्यच््आसण्आरश ि रखे् व टण रे् त्यच् चे्डोळे्अांतःकरण त्कधी्
प्रवशे्देण र्न हीत्अिे्व टू्ल गे.्ित्त ध री्म णि ययच् ्ह त कडे्पह व्ेतश ्प्रक रे्सप्रन्ि्आन्दे्र्त्यच् ययच् ्
ह त कडे् पह त् र ही.् क ् कोण् ज णे् त्यच् ्आरश ि रख्यच् ् डोळ्यच् ांमुळे् आसण् पुष्ट् ह त ांमुळे् सप्रन्ि्आन्दे्र्
िांत्रस्त्होई. 
 

स्पेर न्स्कीची्ओळख्झ ल्यच् नांतर्लवकरच् त्यच् ययच् बद्दल् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् ग ढ् व् अन वर्आदर्
सनमाण्झ ल .्एक क ळी्त्यच् ल ्बोन प टवबद्दल्अिेच्व टले्होते.्पुष्ट्कळ्मूखव्लोक्स्पेर न्स्कील ्तुयछ्
िदु्र् लेखीत् यच् चे्क रण्तो् धमवगुरूच ् मुलग ् होत .् परांतु् यच् च् गोष्टीमुळे् सप्रन्ि्आन्दे्र् त्यच् ययच् सवषयच्ीययच् ्
आपल्यच् ्भ वनेल ्हळुव रपणे्जपत्होत , आसण्उलट्त्यच् ची्भ वन ्नकळत्उत्कट्होत्होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ्र त्री्ते्दोघे्क यच्द्य त्िुध रण ्करण्यच् ि ठी्नेमलेल्यच् ्िसमतीबद्दल्बोलले.्गेली्दीडश्ेवषे्
िसमतीययच् ् बैठक ् कश ् होत हेत.लि वधीच ् खचव् झ ल , अजून् क हीही् किे् सनष्ट्पन्न् झ ले् न ही, हे्
स्पेर न्स्कीने्उपरोसधक्स्वर त्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्ि ांसगतले. 
 

‘अश ् प्रक रे् लि वधीच ् खचव् करून् देश ल ् एवढी् प्र प्ती् झ ली.् सिनेटल ् नव्े न्यच् यच् लयच्ीन्
असधक र्आम्ही्देऊ्इक्यछतो्पण्आमययच् कडे्क यच्देच्न हीत.्यच् च ्अथव्ह ्की्तुमययच् ि रखी्म णिे्
िरक र त्निणे्म्हणजे्प प्आहे.्अश ्क म ि ठी्क यच्द्य चे्ज्ञ न्आवश्यच्क्अिते्आसण्मल ्ते्न ही’ 
अिे्सप्रन्ि्आन्दे्रने्म्हटले. 
 

‘तिे्ज्ञ न्कोण ल च्निते.्मग्तुम्ही्क यच््करण र्आह त? ह्य ्दुष्ट्वतुवळ तून्कोणीतरी्ब हेर्
पडले्प सहजे.’ 
 

िैन्यच् ययच् ् सनयच्म ांत् िुध रण ् करण ऱ्यच् ् िसमतीवर् एक ् आठवड्य तच् सप्रन्ि् आन्दे्रल ् घेण्यच् त्
आले.् त्यच् ची् कल्पन ् नित न ् त्यच् ल ् क यच्द्य ची् िांसहत ् िुध रण्यच् ि ठी् नेमलेल्यच् ् िसमतीययच् ् एक ्
सवभ ग चे्अध्यच्िपद्देण्यच् त्आले.्स्पेर न्स्कीययच् ्सवनांतीवरून्त्यच् ने्सदव णी्क यच्द्य ययच् ्िांसहतेच ्पसहल ्
भ ग् िुध रण्यच् चे् ठरवले.् नेपोसलअन् सवसधिांसहत ्आसण्जक्स्टसनअन् सवसधिांसहत ् यच् ांययच् ् मदतीने् त्यच् ने्
‘व्यच्क्तींचे्हक्क’ यच् ्सवभ ग त्िुध रण ्िुचसवण्यच् ि्प्र रांभ्केल . 
 

दोन्वषांपूवी्१८०८्ययच् ्प्र रांभी्पीएर्आपल्यच् ्शतेव डीवरील्दौर ्आटपून्पीटझवबगवल ्आल ्
होत .् त्यच् ने् किलीही् यच्ोजन ्आखली् नव्हती.् तरीही् पीटझवबगवमधील्फ्रीमेिन ांमध्येच्् त्यच् ल ् महत्त्व चे्
स्थ न्प्र प्त्झ ले्होते.्आत ्तो्भोजनिम रांभ, पे्रतयच् त्र ्यच् ांची्व्यच्वस्थ ्प हू्ल गल , नव्ेिदस्यच््समळव्ू
ल गल , सनरसनर ळ्यच् ् श ख ् बनवण्यच् त् नवनवीन् असधकृत् क मे् करण्यच् त् भ ग् घेऊ् ल गल .् मांसदरे्
उभ रण्यच् ि ठी् तो् आपल्यच् ् पदरचे् पैिे् खचव् करू् ल गल .् धमाद यच्् करण्यच् ब बत् बहुिांख्यच्् िदस्यच््
कां जूषपण ्करीत्अगर्असनयच्समतपण ्द खवीत.्द न ि ठी्कमी्पडलेली्रक्कम्पीएर्शक्यच््अिेल्तेवढी्
आपल्यच् ्पैश तून्देई.्पीटझवबगवमध्येच््फ्रीमेिन ांनी्अन थ लयच््िुरू्केले्होते.्जवळजवळ्कुण ची्मदत्न्
घेत ्पीटरने्आपल्यच् ्खचाने्ते्च लवले. 
 

ह्य ्अवधीत्त्यच् च ्जीवनक्रम्पूवीि रख ्िुरू्र सहल .्त्यच् ने्तेच्स्वैर्जीवन्िुरू्केले.्त्यच् ल ्
चमचमीत्भोजन्आसण्उांची्मद्य्आवडे.्अश ्मोह ययच् ्आह री्ज ऊन्आपल ्नैसतक्अधःप त्होत्आहे्
हे्त्यच् ल ्कळे्पण्तो्ज्यच् ्असवव सहत ांययच् ्मांडळ त्व वरे्त्यच् ांची्िोबत्ट ळणे्त्यच् ल ्अशक्यच््होई. 
 

आपण्िुरू्केलेली्क येच््आसण्आपली्व्यच्िने्यच् ांययच् ्भोवऱ्यच् त्पीएर्ि पडल ्तरीही्वषवभर तच्
त्यच् ल ् ज्यच् ् फ्रीमेिन ांययच् ् तत्त्व वर्आपण्आपल्यच् ् जीवन ची् उभ रणी्करतो्आहोत् ती् तत्त्वचे्आपण्
सकतीही्प्रयच्त्न्केल ्तरी्आपल्यच् ्ह तून्सनिटून्ज त्आहेत्अिे्व टू्ल गले. 
 

ऑसिप्अलेक्स्येच्सवच्आत ्पीटझवबगवमध्येच््रह त्नव्हत .् त्यच् ने्पीटझवबगव् येच्थील्श खेतील्िवव्
क म ांतून्अांग्क ढून्घेतले्होते.्मॉस्को्िोडून्तो्आत ्कुठेही्ज त्निे.् त्यच् ्श खेतील्िवव्िभ िद्
पीएरल ् दैनांसदन् जीवन त् पसरसचत् होते.् ख जगी् जीवन त् ही् म णिे् च सरत्र्यच्शून्यच्् होती, हे् पीएरल ्
ठ ऊक्होते.् त्यच् मुळे्केवळ्फ्रीमेिन ांययच् ्िांप्रद यच् तील्िभ िद्म्हणून्त्यच् ांययच् कडे्पह णे्कठीण्ज ई.्



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ांनी् मेिन ांची्वसे्त्र्आसण्सचन्हे्अांग वर्ध रण्केली्तरी्ऐसहक्जीवन त्ती्म णिे्असधक रपदे्आसण्
ऐषआर म् यच् ांि ठी् धडपडत् अित त् हे् पीएरययच् ् नजरेतून् िुटत् निे.् पीएर् द न् गोळ ् करी.् कुणी्
पांचवीि-तीि् रुबल् देण्यच् चे् आर्श् िन् देई.् त्यच् ांययच् वर् अवलांबनू् र ही.् दह ् िदस्यच् ांतील् सनम्म्यच् तरी्
िदस्यच् ांची् ि ांपसत्तक् क्स्थती् पीएरि रखी् होती् तरीही् ते् द न् न् देत च् ज त् अित.् मग् पीएरल ् ‘मी्
आपल्यच् ्शजे ऱ्यच् ांि ठी्म झे्िववस्व्देईन’ ही्मेिनिांप्रद यच् तील्प्रत्येच्क ने्घेतलेली्शपथ्आठव्ूल गे.्मग्
त्यच् ययच् ्मन त्िांशयच््सनमाण्होई, तो्तो्दडपण्यच् च ्प्रयच्त्न्करी. 
 

त्यच् ल ् ठ ऊक् अिलेल्यच् ् िदस्यच् ांचे् त्यच् ने् च र् वगव् केले.् पसहल्यच् ् वगात् श खेययच् ् किल्यच् ही्
क म त् िसक्रयच्् रि् न् घेण रे् आसण् म नवतेची् किलीही् िेव ् न् करण रे् िदस्यच्् घ तले.् हे् िदस्यच््
िांप्रद यच् ची्श स्त्रीयच्् रहस्येच्, परमेर्श्र ची्तीन् स्वरूपे्गांधक, प र ्आसण्मीठ्ही् वस्तुज त तील्पसहली्
मूलतत्त्वे, ि लोमनययच् ् मांसदर तील् चौरि्आसण् इतर् मूती् यच् ांच ् अथव् यच् ांि रख्यच् ् गोष्टीतच्फक्त् मग्न्
अित.्बहुध ्ह्य ्वगात्भ्र तृभ वमांडळ तील्वसरष्ठ्िदस्यच््अित.्ह्य ्वगाबद्दल्पीएरल ्आदर्व टे.्पण्
त्यच् ल ्त्यच् ांययच् ्सवषयच् त्गोडी्निे.्फ्रीमेिनिांप्रद यच् ययच् ्गूढ्ब जूचे्आकषवण्त्यच् ययच् ्मन ल ्व टले्न ही. 
 

पीएरल ् आपल्यच् ् क म बद्दल् अिम ध न् व टू् ल गले.् यच् ् सठक णी् तरी् त्यच् ल ् फ्रीमेिन ांच ्
िांप्रद यच्् क ही् वळे ् केवळ् कमवक ांड वर् आध रलेल ् सदिू् ल गल .् खुद्द् िांप्रद यच् बद्दल् त्यच् ांययच् ् मन त्
अश्रद्ध ्सनमाण्झ ली्न ही.्म त्र्रसशयच् तील्िांप्रद यच््चुकीययच् ्म गाकडे्ज त्आहे्आसण्मूळ्म गाप िून्
दूर् च लल ्आहे.् अि ् िांशयच्् त्यच् ल ् येच्ऊ् ल गल ् म्हणून् िांप्रद यच् तील् असधक् गहन् रहस्यच् ांच ् शोध्
घेण्यच् ि ठी्त्यच् ्वषाययच् ्अखेरीि्पीएर्परदेशी्गेल . 
 

सजची्पीएरल ्भीती्व टत्होती्त्यच् ्सनर शनेे्त्यच् च ्त ब ्घेतल .्फ्रीमेिनययच् ्श खेिमोर्भ षण्
झ ल्यच् नांतर्तो्ितत्तीन्सदवि्िोफ्यच् वर्पडून्होत ; कोण ल ्भेटल ्न ही्की्कुठे्ब हेर्गेल ्न ही. 
 

ह्य ्क ळ तच् त्यच् ल ्आपल्यच् ् पत्नीचे् पत्र् समळ ले.् सतने् त्यच् ल ् भेटण्यच् ची् सवनांती् केली् होती.्
त्यच् ययच् मुळे्आपण्सकती्दुःखी्झ लो्आहोत्हे् सतने्सलसहले्होते.्आपले्जीवन्िववस्वी्त्यच् ल ्िमपवण्
करण्यच् ची्इयछ ्व्यच्क्त्केली्होती. 
 

‘एकदोन् सदवि ांत् मी् सवदेश हून् पीटझवबगवल ् येच्ऊन् पोचेन’ अिे् सतने् पत्र ययच् ् शवेटी् त्यच् ल ्
कळवले्होते. 
 

पत्र्व चून्िांपले, तेव्ह ्एक्फ्रीमेिन्त्यच् ययच् ्भेटील ्आल .्त्यच् ने्आपल्यच् ्एक न्त वर्आक्रमण्
केले् अिे् पीएरल ् सबलकुल् व टले् न ही.् पीएरययच् ् वैव सहक् जीवन बद्दल् बोलत न ् त्यच् ् फ्रीमेिनने्
आपुलकीययच् ् न त्यच् ने्आपले् मत्ि ांसगतले.् पीएर्आपल्यच् ् पत्नीशी्कडकपणे् व गतो् ते्अयच्ोग्यच््आहे.्
पि त्त प् झ लेल्यच् ल ् िम ् न् करण र ् पीएर् फ्रीमेिनिांप्रद यच् ययच् ् तत्त्व प िून् ढळत् आहे, अिेही् तो्
म्हण ल .् त्यच् च् वेळी् त्यच् ययच् ् ि िूने–सप्रन्ि् व्हॅसिलीययच् ् पत्नीने–त्यच् ल ् सनरोप् प ठवल ् ‘थोड्य ्
वळे कसरत ्क ्होईन ्पण्महत्त्व ययच् ्गोष्टीची्चचा्करण्यच् ि ठी्कृप ्करून्भेटून्ज .’ आपल्यच् सवरुद्ध्
कट्िुरू्झ ल ्आहे, लोक्आपल ्आपल्यच् ्पत्नीशी्िमेट्घडवनू्आणत हेत्हे्पीएरययच् ्ध्यच् न त्आले.्
तरीही् त्यच् ्वळेययच् ्मनःक्स्थतीत्त्यच् ल ् ते्न पिांत्पडले्न ही.् त्यच् ययच् ्दृष्टीने्कोणतीही्गोष्ट्महत्त्व ची्
नव्हती.्खरे्तर्पीएरल ्आयुच्ष्ट्यच् त्कोणतीही्गोष्ट्महत्त्व ची्व टली्नव्हती.् त्यच् ्वळेी् त्यच् ययच् ्मन वर्
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सनर शचे ्पगड ्होत ्म्हणून्की्क यच््त्यच् ने्आपल्यच् ्स्वतांत्र्जीवन ल ्तिेच्स्वतःययच् ्मत प्रम णे्पत्नीि्
सशि ्कर वी्ह्य ्सनणवयच् ल ही्महत्त्व्सदले्न ही. 
 

‘कुणीच् बरोबर् नितो, कुणीच् दोषी् नितो् म्हणून् तीिुद्ध ् सनदोषी्आहे’ त्यच् ल ् व टू् ल गले.्
सनर शचे ्पगड ्मन वर्अिल्यच् मुळे्पीएर्कोणतीही्कृती्कर यच्ल ्अिमथव्होत , म्हणूनच्त्यच् ने्पत्नीशी्
पुन्ह ्िलोख ्कर यच्ल ्एक एकी्िांमती्सदली्न ही.्त्यच् ची्पत्नी्त्यच् ययच् कडे्आली्अिती्तर्तो्सतल ्
घ लवनू्देऊ्शकल ्नित .्पीएरल ्देहभ न्हरप यच्ल ्ल वण रे्अनेक्प्रश्न्होते.्पत्नी्त्यच् ययच् बरोबर्
र सहली्क यच््न्र सहली्क यच््सतल ्त्यच् ्प्रश्न ांपेि ्असधक्महत्त्व्नव्हते. 
 

पत्नील ् आसण् ि िूल ् उत्तर् न् ध डत ् पीएर् त्यच् च् र त्री् उसशर ् ब हेर् पडल .्
ऑसिप्अलेक्स्येच्सवचल ्भेटण्यच् ि ठी्मॉस्कोकडे्सनघ ल . 
 

त्यच् ने्ड यच्रीत्सलसहले. 
 

मॉस्को–१७् नोव्हेंबर् :् मी् आत्त च् म झ्यच् ् उपक रकत्यच्ाि् भेटून् आलो.् मल ् क यच्् व टले् ते्
घ ईघ ईने्क गद वर्उतरीत्आहे.्ऑसिप््अलेक्स्येच्सवच्द सरद्र्य त्र ह त्आहेत.्गेली्तीन्वष्ेत्यच् ांन ्
मूत्र शयच् ची् दुःिह् व्यच् धी् जडलेली्आहे.् पण् ते् कधी्कण्हल्यच् चे् व ् कुरकुरल्यच् चे् कुणी् ऐकले् न ही.्
िक ळप िून् र त्री् खूप् उसशर पयंच्त् ते् श स्त्र भ्यच् ि् करीत् अित त.् ि धेिुधे् जेवण् घेण्यच् ि ठी् मधे्
थोडीशी्िवड्क ढत त्इतकेच.्त्यच् ांनी्मोठ्य ्आपुलकीने्म झे्स्व गत्केले.्आपल्यच् ्सबछ न्यच् वर्मल ्
बि यच्ल ्ल वले. 
 

िौम्यच््क्स्मत्करून्त्यच् ांनी्मल ्सवच रले, ‘प्रसशयच् ्आसण्स्कॉटलांड्येच्थील्आपल्यच् ्िांप्रद यच् ययच् ्
श ख प िून् तुम्ही् क यच्् सशकल ? क यच्् समळसवलेत?’ मी् त्यच् ांन ् शक्यच्् तेवढ्य ् गोष्टी् ि ांसगतल्यच् .्
पीटझवबगवययच् ्श खेमध्येच््मी्कोणती्तत्त्वे् िुचसवली, लोक ांची्प्रसतकूल्प्रसतसक्रयच् ्कशी्झ ली, म झ्यच् मधे्
आसण् िदस्यच् ांमधे् मतभेद् किे् झ ले् ते् ि रेि रे् मी् ि ांसगतले.् ऑसिप्् अलेक्स्येच्सवच् क ही् क ळ्
सवच रमग्न्झ ले.्त्यच् ांनी्त्यच् ् सवषयच् वरील्आपली्मते्मल ्ऐकसवली.्त्यच् मुळे्ल गलीच्म झ ्भतूक ळ्
आसण्म झ्यच् पुढच ्म गव्यच् ांवर्च ांगल च्प्रक श्पडल .्त्यच् ांनी्मल ्‘िांप्रद यच् ची्तीन्उसद्दष्टे्ठ ऊक्आहेत्
क ’ अि ् प्रश्न् सवच रून्आियच्वचसकत् केले.् त्यच् ांनी् मल ् तीन् उसद्दष्टे् ि ांसगतली् ती् अशी् :् (१)् पसवत्र्
रहस्यच् चे्रिण्आसण्अभ्यच् ि, (२)्ते्रहस्यच््प्र प्त्व्ह व्ेम्हणून्आत्मशुद्धी्आसण्आत्मिुध रण , (३)्अश ्
तऱ्हेययच् ् शुद्धीि ठी् केलेल्यच् ् प्रयच्त्न तून् म नव्ज तीची् प्रगती.् त्यच् ांनी् सवच रले, ‘यच् तील्िववश्रेष्ठ् उसद्दष्ट्
कोणते?’ ‘अथातच्दुिरे.्आत्मशुद्धी्आसण्आत्मिुध रण .’ पसरक्स्थतीवर्अवलांबून्न्र हत ्आपण्त्यच् ्
उसद्दष्ट ांि ठी् नेहमी् प्रयच्त्न् करू् शकतो.् पण्ह्य च् उसद्दष्ट ख तर् िवांत् असधक् प्रयच्त्न् कर व्े ल गत त.्
गवाने्आम्ही्म गवभ्रष्ट्होतो् तेव्ह ् ते्उसद्दष्ट्नजरेआड्ज ते.्आत्मशुद्धी्न्झ ल्यच् ने्रहस्यच्प्र प्तील ्अप त्र्
अिे् आम्ही् व्यच्थव् धडपडत् र हतो, न हीतर् आम्ही् स्वतःच् दुगुवण ांचे् आसण् जुगुप्िेचे् पुतळे् अिूनही्
म नवज तीययच् ् प्रगतीि ठी् प्रयच्त्न्करू्प हतो.् ‘ि ि त्क र’ शुद्ध्तत्त्व्न ही् यच् चे् सनसित्क रण् हे्की्
त्यच् ल ्ऐसहक्व्यच्वह र च ्मोह्पडतो्आसण्ते्गवाने्फुगून्ज ते.’ अश ्आध र वर्ऑसिप््अलेक्स्येच्सवच्
यच् ांनी्म झ्यच् ्भ षण ल ्आसण्म झ्यच् ्क यच्ाल ्बोल्ल वल .्मन तल्यच् ्मन त्मी्त्यच् ांययच् शी्िहमत्झ लो.्
म झ्यच् ् वैयच्क्क्तक्जीवन बद्दल् ते् म्हण ले, ‘मी् तुम्ह ल ् ि ांसगतलेच्आहे—मेिनचे् प्रथम्कतवव्यच्् सनदोष्
जीवन्व्यच्तीत्करणे.्जीवन तील्िगळ्यच् ्अडीअडचणी्दूर्करून्हे्उसद्दष्ट्आपण्असधक्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्
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ग ठू् अिे् आपण ांि् व टत् अिते.् पण् मह शयच्् आपल ् िमज् अगदी् चुकीच ् आहे.् जीवनकलह तच्
आपण ल ्तीन्मह न्उसद्दष्टे्ि ध्यच््करत ्येच्तील.्(१)्म णूि्स्वतःल ्तुलनेनेच्ओळखू्शकत्अिल्यच् ने्
आत्मज्ञ न्होते.् (२)् केवळ्िांघषातूनच् सनदोष्जीवन्प्र प्त्करत ् येच्ते.् (३)्जीवन तील् सवन श्प हून्
जीवन ची्व्यच्थवत ्उमगते; मृत्यच्बूद्दल्उपजत्अिलेली्ओढ्व ढील ्ल गते.्पुनजवन्म वर्सवर्श् ि्बितो.’ 
ऑसिप्् अलेक्स्येच्सवच् यच् ांचे् हे् शब्द् वैसशष्ट्ट्यपूणव् होते.् इतक्यच् ् श रीसरक् वदेन ् होऊनही् त्यच् ांन ् जीवन्
नकोिे्झ लेले्न ही.्त्यच् ांन ्मरण चे् पे्रम्आहे्आसण्त्यच् ांचे्अांतःकरण्शुद्ध्व्उद त्त्आहे.्तरीही्आपण्
मृत्यच्लू ्ि मोरे्ज यच्ल ्िज्ज्आहोत्अिे्त्यच् ांन ्व टत्न ही.्मग्म झ्यच् ्उपक रकत्यच्ाने्मल ्िृजन ययच् ्
मोठ ल्यच् ् चौरि च ् अथव् सवशद् करून् ि ांसगतल .् सतिर ् आसण् ि तव ् क्रम ांक् िवव् गोष्टींन ् प यच् भतू्
अिल्यच् चे् ि ांसगतले.् पीटझवबगव् येच्थील् िदस्यच् ांन ् मी् िहक यच्व् न क रू् नयेच्, सतथल्यच् ् श खेवर् दुय्यच्म्
प्रतीची् क मे् करीत् अित न ् मी् त्यच् ांन ् अहांक र् होण र् न ही् यच् ची् क ळजी् घ्यच् वी, तिेच् त्यच् ांन ्
आत्मज्ञ न ययच् ्आसण्सनदोष्जीवन ययच् ्म गावर्नेण्यच् च ्मी्प्रयच्त्न्कर व ्अि ्त्यच् ांनी्मल ्िल्ल ्सदल .्
मी्म झ्यच् ्वतवन वर्ितत्लि्ठेवले्प सहजे.्त्यच् ि ठी्त्यच् ांनी्मल ्एक्वही्सदली.्त्यच् च्वहीत्मी्आत ्
सलहीत्आहे.्भसवष्ट्यच्क ळ तील्म झ्यच् ्िवव्कृतींची्नोंद्मी्यच् ्वहीत्कर यच्ची्आहे.’ 
 

पीटझवबगव्२३्नोव्हेंबर—म झ ्आसण्पत्नीच ्िमेट्झ ल .्म झ्यच् ्ि िूब ई्येच्ऊन्डोळ्यच् ांत्प णी्
आणून् म्हण ल्यच् ् :् ‘एलन्इथां्आहे.् सतचां् म्हणणां् तुम्ही्ऐकून्घ्यच् ्अशीही् सतची् सवनांती्आहे.्ती् सनष्ट्प प्
आहे.्तुम्ही्िोडून्गेल्यच् मुळे्ती्दुःखी्झ ली्आहे’ आणखी्क ही्त्यच् ्बोलत्होत्यच् .्एकद ्क ्सतची्भेट्
घेतली्की्मल ् सतययच् ्इयछ ्म न्यच््कर व्यच् ्ल गतील् हे्मी्ज णून्होतो.्म झ्यच् ्मन च ् सनणवयच््होईन .्
कोण ची्मदत्घ्यच् वी, कोण च ्िल्ल ्घ्यच् व ् हे्िुचेन .्म झ ्उपक रकता्इथे्अित ्तर्त्यच् ने्मी्क यच््
कर व्ेहे्ि ांसगतले्अिते.्मग्मी्म झ्यच् ्खोलीत्गेलो.्ऑसिप््अलेक्स्येच्सवच्यच् ांनी्मल ्सलसहलेली्पते्र्
व चली, त्यच् ांययच् बरोबर्झ लेले्िांभ षण्आठव्ूल गलो्आसण्शवेटी्मी्सनणवयच््घेतल .–कुण ची्सवनवणी्
मी्अव्हेरणे्यच्ोग्यच््न ही.्प्रत्येच्क ल ्मी्मदतीच ्ह त्पुढे्केल ्प सहजे.्सवशषेकरून्जी्व्यच्क्ती्मल ्अगदी्
जवळची्आहे् अश ् व्यच्क्तील ् मी् मदत् केली् प सहजे.् म झ ् कू्रि् मीच् व हून् नेल ् प सहजे.यच्ोग्यच्् गोष्ट्
करण्यच् ि ठी् मी् सतल ् िम ्करीत् अिेन् तर्आमययच् ् िमेट ल ् सनद न्आक्त्मक् ध्येच्यच्् अिू् दे् अिे् मी्
ठरवले.्मी्म झ ्सनणवयच््ऑसिप््अलेक्स्येच्सवच्यच् ांन ्कळवल .्मी्म झ्यच् ्पत्नील ्म्हण लो, ‘कृप ्करून्
तू्आत ् म गचे्ि रे् सविरून्ज .् मी् तुझ्यच् वर्अन्यच् यच्् केल ्अिेल् त्यच् चीही् कृप ्करून्आठवण् ठेवू्
नकोि.् मी् तुल ् िम ् कर वी् अिे् तू् क ही् केलेलां ् न हीि.् मी् तुल ् कश ची् िम ् करू.’ अिे् सतल ्
ि ांगण्यच् त्मल ्केवढ ्आनांद्झ ल .्सतची्पुन्ह ्भेट्घेत न ्मल ्सकती्यच् तन ्झ ल्यच् ्त्यच् ्सतल ्कधीही्
कळू्नयेच्त.’ ह्य ्प्रचांड्व ड्य ययच् ्वरययच् ्मजल्यच् वर्मी्र हतो्आहे.्पुन्ह ्नव्यच् ने्मी्आनांदी्होऊ्ल गलो्
आहे.्यच् ची्मल ्ज णीव्होऊ्ल गली्आहे. 
 

त्यच् ्क ळी्दरब र त्आसण् नृत्यच्िम रांभ ल ्उच्चभ्र्ूमांडळी्जमत्होती.् नेहमीप्रम णे् त्यच् ्मांडळीत्
वगेवगेळे्गट्पडत्होते.्प्रत्येच्क्गट च ्ख ि्ढांग्होत .्त्यच् ्िवांत्मोठ ्गट्फ्रें च ांच ्होत .्नेपोसलअनशी्
दोस्ती्कर वी्अिे्म्हणण ऱ्यच् ्यच् ्गट त्क उांट्रुम्यच् न्त्िेव्ह्आसण्कॉलेनकोटव्होते.्पीटझवबगवल ्आपल्यच् ्
नवऱ्यच् कडे् येच्ऊन् क्स्थर् झ लेली् एलन् ह्य ् गट त् अग्रभ गी् होती.् फ्रें च् वसकल तीतील् िभ िद, फ्रें च्
गट तील्बुसद्धच तुयच्व्आसण्िौजन्यच्यच् सवषयच्ी्प्रसिद्ध्अिलेली्बरीचशी्म णिे्यच् ांचे्स्व गत्एलनकडे्होई. 
 

दोन् िम्र ट ांची् इसतह िप्रसिद्ध् भेट् झ ली् त्यच् ् वळेी् एलन् एफव टव् येच्थे् होती.् युच्रोप तील्
नेपोसलअनययच् ्गट त्अिण ऱ्यच् ्बड्य ्लोक ांशी् सतथे् सतने्घसनष्ठ्िांबांध्जोडले.्एफव टव् येच्थे्ती् सवलिण्
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यच्शस्वी्झ ली्होती.्एकद ्ती्न टक ल ् गेली्अित न ्प्रत्यच्ि् नेपोसलअनने् सतययच् बद्दल्चौकशी्केली्
होती, सतययच् ् िौंदयच्ाची् व ख णणी् केली् होती.् आपल्यच् ् ल वण्यच् मुळे् ती् यच्शस्वी् झ ली् होती् यच् बद्दल्
पीएरल ्आियच्व्व टत्नव्हते.्व ढत्यच् ्वयच् बरोबर्ती्पूवीपेि ्असधक्िुांदर्सदित्होती.्गेल्यच् ्दोन्वषांत्
सतययच् ् ल वण्यच् बरोबर् सतययच् ् बुसद्धच तुयच्ाचीही् स्तुती् केली् ज त् होती.् यच् चे् पीएरल ् आियच्व् व टले.्
ख्यच् तन म्सप्रन्ि्द्लीन्सतल ्आठआठ्पषृ्ठ ांची्पते्र्प ठव्ूल गल .्क उांटेि्बेझुहॉव्ह्िमोर्पसहल्यच् ांद ्
उच्च रण्यच् ि ठी् सबसलसबन् िुभ सषते् यच्ोजून् ठेव्ू ल गल .् क उांटेि् बेझुहॉव्हययच् ् बठैकीत् प्रवशे् समळणे्
बुसद्धच तुयच्ाचे् सशफ रिपत्र् समळ ल्यच् ि रखे् होते.् सतययच् ् बठैकीत् क हीन ् क ही् बोलत ् यच् व्े म्हणून्
र त्रीययच् ्भोजन ल ्ज ण्यच् पूवी्तरुण्मांडळी्न न ्सवषयच् ांचे्व चन्करून्येच्त.्परर ष्ट्रवसकल तील्बडे्बडे्
असधक री् सतल ् सवर्श् ि त् घेऊन् परर ष्ट्रधोरण तील् गुसपते् ि ांगत.् त्यच् मुळे् एक ् अथाने् एलन् बडी्
असधक री्व्यच्क्ती्बनली्होती. 
 

ती् मठ्ठ् अिल्यच् चे् पीएरल ् ठ ऊक् होते.् त्यच् मुळे् जेव्ह ् भोजन ययच् ् वळेी् र जक रण, क व्यच्् व ्
तत्त्वज्ञ न्यच् ांवर्चचा्िुरू्होई्तेव्ह ्पीएर्िांभ्रसमत्आसण्चसकत्होऊन्ऐकू्ल गे.्त्यच् ची्अवस्थ ्मोठी्
चमत्क सरक्होई.्प्रत्येच्क्िण ल ्आपली्ह तचल खी्उघडकीि्येच्ईल्अशी्ध स्ती्ज दूग र ि्पड वी्
तिे् त्यच् ल ् प्रत्येच्क् ख न्यच् ययच् ् वळेी् व टू् ल गे.् अश ् बठैक ् यच्शस्वीरीत्यच् ् च लव यच्ल ् मूखवपण चीच्
आवश्यच्कत ् अिते् म्हणून् अगर् जे्फिले्ज त् त्यच् ांनी् फिवणुकीत्आनांद् म नल ् अिेल् म्हणून् सतने्
केलेली्फिवणूक्उघड्झ ली् न ही.्ल वण्यच्वती् म्हणून् सतची् इतकी् प्रसिद्धी्झ ली्की् ती् व टेल् ते्
मूखाि रखी्बडबडली्तरी्प्रत्येच्कजण्सतचे्उत्ि ह ने्कौतुक्करी, सतल ्कधी्म हीत्निलेले्खोल्अथव्
सतययच् ्बडबडण्यच् तून्क ढू्ल गे. 
 

मांडळींत्व वरण ऱ्यच् ्अश ्च ण ि्स्त्रील ्अगदी्हव ्होत ्ति ्नवर ्पीएरययच् ्रूप ने् समळ ल ्
होत .् सविर ळू, एककल्ली् आसण् उद र् स्वभ व च ् ह ् उमर व् कोण ययच् ् आड् येच्त् नव्हत .्
सदव णख न्यच् तील्उच्च्व त वरण्तो्कधी्सबघडून्ट कीत्निे.्उलट्त्यच् ययच् ्सवरोधी्व गण्यच् मुळे्सतययच् ्
िौंदयच्ाल ्आसण्च ण िपण ल ्च ांगल च्उठ व्समळत्होत .्गेली्दोन्वष्ेपीएरने्भौसतकेतर्सवषयच् ांवर्
आवडीने्लि्कें सद्रत्केले्होते.्इतर्गोष्टींबद्दल्त्यच् ल ्खरोखर्घृण ्सनमाण्झ ली्होती.्यच् मुळे्त्यच् ल ्
आपल्यच् ् पत्नीभोवती् जमण ऱ्यच् ् मांडळींत् रि् व टत् निे.् तो् िवांशी् ि रख्यच् च् बेपवाईने, उद िीनतेने्
आसण्औद यच्ाने्व गे.्त्यच् चे्व गणे्इतके्अकृसत्रम्अिे्की्िवांन च्त्यच् ययच् बद्दल्आपोआप्आदर्व टे.्
न टकगृह त् सशरल्यच् ि रख ् तो् आपल्यच् ् पत्नीययच् ् सदव णख न्यच् त् सशरे, िवांशी् पसरचयच्् करून् घेई, 
िवांशी्ि रख्यच् च्आपुलकीने्आसण्उद िीनतेने्व गे.् त्यच् ल ् सप्रयच््अिण ऱ्यच् ्एख द्य ् सवषयच् वर्बोलणे्
सनघ ले्तर्तो्त्यच् त्भ ग्घेई्आसण्मग्परर ष्ट्र–वसकल तीतील्बडी्प्रस्थे्हजर्आहेत्की्न हीत्यच् च ्
सवच र्न्करत ्तो्आपली्मते्पुटपुटू्ल गे.्ती्मते्बहुध ्त्यच् ्वळेययच् ्लोकसप्रयच््घोषण ांशी्जुळती्नित.्
परांतु्अत्यच्ांत्प्रसिद्ध्स्त्रीच ्चक्रम, लहरी्नवर ्म्हणून्त्यच् ची्प्रसतम ्लोकम नि त्एवढी्पक्की्झ ली्होती्
की्कुणी्त्यच् ययच् ्टीकेची्गांभीरपणे्दखल्घेत्नित. 
 

एलनययच् ् घरी् नेहमी् सदिण ऱ्यच् ् तरुणमांडळीत् बोसरि् द्रबेत्स्कॉयच्् होत .् त्यच् ने्आत ् लष्ट्कर त्
च ांगली् क मसगरी् बज वली् होती.् एलन् एफव टवहून् आल्यच् प िून् तो् बेझुहॉव्ह् कुटुांब च ् सजवलग् स्नेही्
झ ल ्होत .्एलन्त्यच् ल ्मुल प्रम णे्व गवी.्इतर ांप्रम णे्ती्त्यच् ययच् शीही्क्स्मत्करी, पण्ते्क्स्मत्प हून्
पीएरल ्केव्ह ्केव्ह ्असतशयच््घृण ्व टे.्बोसरि्पीएरशी्लि त्येच्ईल्अश ्आदर ने्व गे.्त्यच् म गे्प्रसतष्ठ ्
अिे.्ह्य ्आदर मुळेही्पीएर्अस्वस्थ्होई.् गेली्तीन्वष्ेपत्नीने् केलेल्यच् ्म नखांडनेमुळे् त्यच् ल ्इतक ्
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त्र ि्झ ल ्होत ्की, तो्आत ्तश ्तऱ्हेची्म नखांडन ्होऊ्नयेच््यच् ची्शक्यच््ती्क ळजी्घेऊ्ल गल .्तो्
आत ्केवळ्न व पुरत ्सतच ्नवर ्उरल ्होत .्सतययच् बद्दल्किल ही्िांशयच््त्यच् ने्मन त्ठेवल ्नव्हत .्
‘आत ्ती्कल सभरुची्अिलेली्बुसद्धम न्स्त्री्झ ली्आहे.्सतने्आत ्पूवीचे्दोष्क यच्मचे्ट कले्आहेत.्
अश ् बुसद्धम न् सस्त्रयच् ् िसणक् सवक र ययच् ्आह री् कधीही् ज त् नित त’ तो् कुठेतरी् ऐकलेले् अवतरण्
उद्धृत्करून्स्वतःशी्बोले.्त्यच् ्अवतरण वर्त्यच् च ् सवर्श् ि्होत .्पण्गांमत्अशी्की्जेव्ह ्जेव्ह ्तो्
बोसरिल ् सदव णख न्यच् त् आपल्यच् ् पत्नीययच् ् िहव ि त् प ही–ति ् बोसरि् नेहमीच् सतथे् अिे–तेव्ह ्
त्यच् ययच् ्शरीर वर्त्यच् च ्पसरण म्होई.्त्यच् चे्ि रे्अवयच्व्आकुां चल्यच् ि रखे्होत.्त्यच् ययच् ्ह लच ली्िहज्
आसण्मुक्त्होत्नित. 
 

‘एक क ळी्तो्मल ्सकती्आवडत्अिे.्आत ्त्यच् ययच् बद्दल्मल ्सतरस्क र्व टतो.्सकती्सवसचत्र’ 
पीएरल ्व टे. 
 

जग ययच् ्दृष्टीने्मोठ ्उमर व्अिलेल ्पीएर्िुसवख्यच् त्स्त्रीच ्क हीि ्आांधळ ्आसण्मूखव्नवर ्
होत .् हुष र्पण्चक्रम, सनक्ष्ट्क्रयच््पण्कुण ल ्त्र ि्न् देण र ्अि ्फ र्भल ्इिम्होत .्ह्य ्अवधीत्
पीएरययच् ् मन त्आांतसरक् सवक ि ची् जसटल् प्रसक्रयच् ् च लूच् होती.् त्यच् ् प्रसक्रयेच्मुळेच् त्यच् ल ् खूप् कळू्
ल गले; प रम र्नथक्जीवन तील्िांभ्रम्आसण्आनांद्यच् ांची्ओळख्झ ली. 
 

रोस्तॉफ्कुटुांब ने्दोन्वष्ेखेड्य त्क ढली्पण्त्यच् ची्आर्नथक्क्स्थती्िुध रली्न ही.्सनकोल यच््
रोस्तॉफ् किोशीने् आपल ् सनियच्् अमल त् आणीत् होत .् कुठल्यच् तरी् अज्ञ त् रेसजमेंटमधे् तो् अगदी्
ि धेपण ने्र हत्होत ्आसण्इतर ांययच् ्म न ने्फ र्थोड ्खचव्करीत्होत .्ऑरॅड्ड्नू्येच्थील्र हणी्आसण्
त्यच् हीपेि ् म यच्टेङ्क ने् ठेवलेली् व्यच्वस्थ ् यच् मुळे् कजव् भरमि ठ् व ढत् च लले् होते.् िरक री् नोकरी्
करूनच्क ही्उत्पन्न्समळ ले्अिते.्त्यच् खेरीज्दुिर ्म गव्थोरल्यच् ्क उांटल ्सदित्नव्हत .्तरी्एख दी्
नोकरी् समळव वी्आसण्आपल्यच् ् कुटुांब तील्तरुण् मुलींन ्शवेटी्शवेटी् तरी् िुख त् ठेव व्े यच् ्उदे्दश ने्
थोरल ्क उांट्पीटझवबगव्येच्थे्आल . 
 

मॉस्कोमधे् रोस्तॉफ् कुटुांब् िुप्रसतसष्ठत्म नले्ज ई.् त्यच् ांन ् त्यच् ची्दखल्नव्हती.्आपण् कुठल्यच् ्
वगात्मोडतो्आहोत्हे्ज णून्घ्यच् यच्ची्उत्िुकत ्कधी्त्यच् ांनी्द खवली्नव्हती.्पीटझवबगवमधे्त्यच् ांचे्स्थ न्
असनसित्होते.्पीटझवबगवमधे्ते्ग वढळ्लोक्ठरले्होते.्रोस्तॉफ्कोणत्यच् ्कुटुांब त्मोडत त्यच् च ्सवच र्
न्करत ्त्यच् ांययच् ्खचाने्मॉस्कोमधे्जेवण रे्लोक्आत ्पीटझवबगवल ्त्यच् ांययच् कडे्येच्ईन िे्झ ले्होते. 
 

रोस्तॉफ्कुटुांब ने्मॉस्कोतल्यच् प्रम णे्पीटझवबगवमधेही्आपल्यच् ्घर चे्दरव जे्िवांि ठी्खुले्ठेवले्
होते.्त्यच् ांययच् ्र त्रीययच् ्जेवण ल ्सनर ळ्यच् ्प्रक रचे्लोक्जमलेले्सदित; खेड्य तील्शजे री, ि ांपसत्तक्
क्स्थती्ख ल वलेले्वृद्ध्आसण्त्यच् ांययच् ्मुली, वृद्ध्द िी, पेरॉन्स्कीब ई, पीएर्बेझुहॉव्ह, पीटझवबगव्येच्थील्
ऑसफि त् अिण र ् सजल्ह ् पोस्टम स्तर च् मुलग ् इ.् म णिे् जमत.् नेहमी् रोस्तॉफ् कुटुांब त् येच्ऊन्
समिळण्यच् त्आसण् मैत्री् करण ऱ्यच् ् म णि ांत् बोसरि, पीएर्आसण् बगव् हे् तरुण् होते.् थोरल्यच् ् क उांटने्
रस्त्यच् त्भेटलेल्यच् ्पीएरल ्जवळजवळ्ओढतच्घरी्आणले्होते.्बगव्सदविचेसदवि्रोस्तॉफ्कुटुांब ययच् ्
िांगतीत्घ लवी.्म गणी्घ लू्इक्यछण र ्तरुण्आपल्यच् ्पे्रयच्िीययच् ्जि ्पुढेपुढे्करतो्ति ्वगव्थोरली्
बहीण्क उांटेि्व्हेर ्सहययच् ्ब बतीत्करीत्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ऑस्टरसलट्ट्िययच् ् लढ ईत् जखमी् झ लेल ् आपल ् उजव ् ह त् आसण् ड व्यच् ् ह त त् उग च्
धरलेली्तलव र्बगव्प्रत्येच्क ल ्द खवीत्होत .्त्यच् च ्लोक ांवर्पसरण म्होई.्त्यच् ने्प्रत्येच्क ल ्ती्घटन ्
इतक्यच् ांद ्ि ांसगतली्होती्आसण्इतक्यच् ्असभम न ने्ि ांसगतली्होती्की्प्रत्येच्क ल ्त्यच् च ्पर क्रम्यच्ोग्यच््
होत ्आसण्उपयुच्क्त्होत ्अिे्व टू्ल गले.्बगवल ्दोन्पदकेही्त्यच् ि ठी्समळ ली्होती. 
 

सफन्लांडमधील् लढ ईतही् त्यच् ने् न व् कम वले् होते.् कम ांडर-इन्-चीफययच् ् अगदी् जवळ् ज्यच् ्
ह तगोळ्यच् ने् ॲडज्युच्टांट् ठ र् झ ल ् होत ् त्यच् ् गोळ्यच् च ् क ही् भ ग् उचलून् त्यच् ने् कम ांडरकडे् नेऊन्
सदल .्ऑस्टरसलट्ट्िययच् ्युच्द्ध प्रम णे्यच् ही्युच्द्ध ब बत्तो्सकतीतरी्वळे्सचक टीने्बोलत्र सहल ्त्यच् मुळे्
ह्य ने् जे् केले् ते् कुणीतरी् कर यच्ल च् प सहजे् होते् अिे् लोक ांन ् व टू् ल गले.् मग् सफन्लांडमधील्
लढ ईि ठी् देखील् बगवल ् दोन् पदके् समळ ली.् १८०८् मध्येच्् तो् िांरिणदल त् कॅप्टन् झ ल .् त्यच् ययच् ्
छ तीवर्पदके्ल गली्होती.्पीटझवबगवमधे्महत्त्व ची्असधक रपदे्त्यच् ल ्समळत्गेली. 
 

बगवययच् ् गुण च ्उल्लेख्झ ल ्की्हिण रे्क ही्अश्रद्ध्लोक्होते, तरीही् बगवमधील्क ही् गुण्
त्यच् ांन ्न क रत ्आले्निते.्तो्शूर्ऑसफिर्होत , आपल्यच् ्क म त् नेहमीच्वक्तशीर्होत , वसरष्ठ ांचे्
त्यच् ययच् बद्दल्च ांगले्मत्होते, िदिद्सववकेबुद्धी्अिलेल ्तो्तरुण्होत , त्यच् चे्भसवतव्यच््उज्ज्वल्होते्
आसण्त्यच् ल ्िम ज त्म न चे्स्थ न्होते. 
 

च र्वषांपूवी्मॉस्को् येच्थील्न टकगृह त्बगवल ्एक्जमवन्िहक री् भेटल .्त्यच् ल ् दुरून्व्हेर ्
रोस्तॉफकडे्बोट्द खवनू्बगव्जमवन्भ षेत्म्हण ल , ‘त्यच् ्मुलीशी्मी्लग्न्करण र्आहे.’ त्यच् ्िण प िून्
त्यच् ने्सतययच् शी्लग्न्करण्यच् च ् सनियच््केल ्होत .्पीटझवबगवल ्आल्यच् वर्त्यच् ने्आपल्यच् ्आसण्रोस्तॉफ्
कुटुांब ययच् ्पसरक्स्थतीच ्च ांगल ् सवच र्केल .्यच्ोग्यच््वळे्आली्आहे्अिे्व टत च्त्यच् ने् व्हेर ल ्म गणी्
घ तली. 
 

बगवने्म गणी्घ तली्तेव्ह ्त्यच् ल ्ल गलीच्होक र्समळ ल ्न ही.्त्यच् चे्क रण्बगवबद्दल्त्यच् ांचे्
मत्मुळीच्अनुकूल्नव्हते. 
 

क उांटेि् रोस्तॉफल ् सलव्होसनयच् तील् एक ् अपसरसचत् म णि ने् म गणी् घ ल वी् हे् त्यच् ांन ्
चमत्क सरक् व टले.् पण् बगवययच् ् स्वभ व चे् प्रमुख् वैसशष्ट्ट्य् होते् भोळ भ बड ्आसण् िुस्वभ वी् अहांभ व.्
त्यच् मुळे्रोस्तॉफ्कुटुांब ल ्नकळत्व टू्ल गले–आपण्म गणी्घ तली्ही्गोष्ट्फ र्च ांगली्केली्अशी्
बगवची् ख त्री् आहे् त्यच् अथी् ती् गोष्ट् नक्कीच् च ांगली् अिली् प सहजे.् खेरीज्आर्नथक् ब बतीत् रोस्तॉफ्
कुटुांब ने् अगदी् िांकोचून् र ह व्े अशी् क्स्थती् होती.्आसण्ह्य ् क्स्थतीची् कल्पन ् म गणी् घ लण ऱ्यच् ल ्
नव्हती्अिे् न ही.् चोवीि् वषांययच् ् व्हेर ल ्अनेक् सठक णी् द खवण्यच् त्आले् होते् पण्ती् िुांदर्आसण्
िुज ण्अिूनही्अजून्कोणी्सतल ्म गणी्घ तलेली्नव्हती.्ह्य ्िवव्क रण ांमुळे्बगवययच् ्म गणीि्होक र्
देण्यच् त्आल . 
 

बगव्आपल्यच् ्िहक ऱ्यच् ल ् म्हण ल , ‘समत्र , मी्िगळ्यच् ्गोष्टींच ् पूणव् सवच र्केल ्आहे.्मी् पूणव्
सवच र्केल ्नित ्आसण्लग्न्कोणत्यच् ही्दृष्टीनां्मल ्अयच्ोग्यच््व टलां ्अितां्तर्मी्लग्न ल ्तयच् र्झ लो्
नितो.्आज्म झ्यच् ्आईवसडल ांची्िोयच््नीट्ल गली्आहे.्ऑस्ट्ट्िी्सजल्ह्य त्मी्त्यच् ांययच् ि ठी्भ ड्य ने्
ज ग ् घेतली्आहे.् म झ ् पग र, सतययच् ् व ट्य ल ्आलेली् िांपत्ती्आसण् म झ्यच् ् क टकिरीययच् ् िवयच्ी्



 

 

अनुक्रमणिका 

यच् मुळे्मी्पीटझवबगवल ्च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्र हू्शकेन.्आमचां्च ांगलां ्च लेल.्मी्पैश ि ठी्लग्न्करीत्न ही.्
पैश ि ठी्लग्न्करणां्म झ्यच् ्दृष्टीनां् र नटीपण चां्आहे.्तरीही्नवऱ्यच् नां्उचल यच्ल ्हव ्ति ्पत्नीनांही्
क ही्व ट ्उचल व .्मल ्लष्ट्कर त्च ांगली्नोकरी्आहे.्सतययच् ्ओळखी, न ती्आहेत.्खेरीज्उत्पन्न ची्
क ही्ि धनां्आहेत.्आत श ्त्यच् ्गोष्टींन ही्महत्त्व्आहे.्न ही्क ? सवच र त्घेण्यच् जोगी्िवात्महत्त्व ची्
गोष्ट्म्हणजे्सतचां्रूप, सतचां्च सरत्र्यच््आसण्सतचां्म झ्यच् वरील्पे्रम.’ बगव्ल जल ्आसण्हिल . 
 

‘मल ्ती्आवडते्यच् चां्क रण्ती्सवच री्आहे, गोड्स्वभ व ची्आहे.्सतययच् च्कुटुांब तील्सतची्
बहीण् अगदी् वगेळी् आहे.् मल ् सतच ् स्वभ व् आवडत् न ही.् सहययच् ् शत ांशही् सतल ् बुद्धी् न ही.् ती्
क हीशी...मल ्आवडत्न ही्हे्खरां...उलट्म झी्व ग्दत्त्वधू...तू्एकद ्आमययच् कडे्येच्च.’ 
 

बगव्‘भोजन ल ्येच्’ अिां्म्हणण र्होत .्पण्त्यच् ने्थोड ्सवच र्करून्म्हटले, ‘चह ल च्येच््न .’ 
मग् त्यच् ने् जीभ् ब हेर् क ढून् हवते् लह निे् धूम्रवलयच्् िोडले.् जणू् त्यच् ् धूम्रवलयच् ययच् ् रूप ने् त्यच् चे्
िुखस्वप्न्िमूतव्झ ले्होते. 
 

बगवययच् ् म गणीमुळे् प्र रांभी् व्हेर ययच् ्आईवसडल ांन ् क यच््कर वे् हे् कळत् नव्हते.् मग् म त्र् अश ्
प्रिांग ल ्ि जेि ्आनांदीआनांद्कुटुांब त्िुरू्झ ल .्तरी्तो्आनांद्वरवरच ्होत , िच्च ्नव्हत . 
 

ह्य ् सवव ह ययच् ् ब बतीत् सतययच् ् न तलग ांन ्क हीि ्िांकोच, शरम्व टत्अिल्यच् चे् सदिून् येच्त्
होते.्आत पयंच्त् सप्रयच््अिलेल्यच् ् व्हेर ल ्आपण् एकद ्खपवण्यच् ल ् तयच् र्झ लो्आहोत् यच् ची् टोचणी्
त्यच् ांययच् ् सववकेबुद्धील ् ल गली् होती.् थोरल ् क उांट् िवांत् असधक् बेचैन् झ ल ् होत .् आपण् सनसित्
कोणत्यच् ्क रण मुळे्बेचैन्आहोत्हे्त्यच् ल ्ि ांगत ्आले्निते.्पण्ह्य ्गोष्टीययच् ्बुड शी्आर्नथक्अडचण्
होती.्आपल्यच् कडे्सकती्पैि ्आहे.्आपल्यच् ्कजाची्रक्कम्सकती्व ढली्आहे, व्हेर ि ठी्आपण्सकती्
हुांड ् देऊ् शकू.् त्यच् ल ्क हीही् ि ांगत ्आले् निते.् प्रत्येच्क् मुलील ्जन्मतःच् सहस्ि ्क ढून् ठेवण्यच् त्
आल ् होत .् प्रत्येच्कील ् तीनश्े कुळे् क म् करीत् अिलेली् शतेव डी् देण्यच् त् आली् होती.् त्यच् ्
शतेव ड्य ांपैकी्एक्सवकून्ट कलेली्होती.्ब कीययच् ्गह ण्ट कण्यच् त्आल्यच् ्होत्यच् .्त्यच् वर्क ढलेल्यच् ्
कजावरील्व्यच् ज ची्ब कीच्इतकी्होती्की्त्यच् ्सवकून्ट कणे्भ ग्होते.्ि र ांश, शतेव डी्चकव ्रोख्
पैिे्देणे्अशक्यच््होते. 
 

बगव–व्हेर ्यच् ांच ्व ङ्सनियच््होऊन्मसहन्यच् हून्असधक्क ळ्लोटल ्होत .्लग्न ल ्अजून्एक्
आठवड ्होत .्तरीही् हुांड्य ची् व्यच्वस्थ ्क यच््कर वी्यच् च ् सनणवयच््थोरल्यच् ्क उांटल ् घेत ् येच्त्नव्हत .्
त्यच् ब बत्तो्आपल्यच् ्पत्नील ्अजून्क ही्बोलल ्नव्हत .्रॅझ न्शतेव डी्व्हेर ल ्देऊन्ट क वी्क ? 
अरण्यच््सवकून्ट क व्ेक ? प्रॉसमिरी्नोट्देऊन्पैिे्उिने्घ्यच् वते्क ? त्यच् च ्सनणवयच््होत्नव्हत . 
 

लग्न ल ्थोडे् सदवि्उरले्अित न ्बगव्एक ्िक ळी्क उांटययच् ्खोलीत् सशरल .्गोड्ह स्यच््
करून्त्यच् ने्आपल्यच् ्ि िऱ्यच् ल ्हुांड्य ब बत्सवच रले.्थोरल्यच् ्क उांटल ्यच् ्चौकशीची्सकतीतरी्सदवि्
कल्पन ्होती.्बगवययच् ्प्रश्न ने्तो्इतक ्अस्वस्थ्झ ल ्की्जे्िुचले्ते्त्यच् ने्म्हटले.्‘तुझ ्व्यच्वह रीपण ्
मल ्आवडल .्तुमचां्िम ध न्होईल्अश ्ि ऱ्यच् ्गोष्टी्होतील...’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बगवययच् ् ख ांद्य ल ् थोपटून् िांभ षण् थ ांबवण्यच् ययच् ् उदे्दश ने् तो् उठल .् िौम्यच्पणे् हित् बगवने्
ऐकवले, ‘सनसित्हुांड ्सकती्समळण र्आहे्हे्कळलां ्न ही्तर्आसण्त्यच् तील्क ही्रक्कम्आग ऊ्समळ ली्
न ही्तर्मल ्हे्लग्न्मोड वां्ल गेल.्म झ्यच् ्पत्नीययच् ्उपजीसवकेची्िुरसितत ्न्प हत च्मी्लग्न्केलां ्
तर्मी्दुष्टपण ्केल ्अिां्होईल.’ 
 

आपण्औद यच्ात्कमी्पडू्नयेच््आसण्त्यच् ने्आणखी्सवनांती्करू्नयेच््यच् ्इयछेने्थोरल ्क उांट्ऐांशी्
हज र्रुबल ांची्प्रॉसमिरी्नोट्सलहून्द्य यच्ल ्तयच् र्झ ल .्बगवने् पे्रमळ्क्स्मत्केले.्क उांटययच् ्ख ांद्य चे्
चुांबन् घेतले्आसण् म्हटले, ‘रोख्तीि्हज र्रुबल् समळ ल्यच् खेरीज्मल ्नव्यच् ्िांि र ल ्प्र रांभ्करत ्
येच्ण र्न ही.्क उांट, कमीत्कमी्वीि्हज र्रुबल्तरी्रोख्प सहजेत.्मग्तुम्ही्ि ठ्हज र ांची्प्रॉसमिरी्
नोट्सदली्तरी्हरकत्न ही.’ 
 

क उांट्घ ईघ ईने्म्हण ल , ‘ठीक्आहे.्म फ्कर.्मी् तुल ्फक्त्वीि्हज र्रूबल्रोख्देईन्
आसण्ऐशी्हज र ांची्प्रॉसमिरी्नोट्देईन.्मग्तर्झ लां ्न ?’ त्यच् ने्चुांबन्घ्यच् व्ेम्हणून्क उांट्व कल . 
 

१८१०् ि ल् उज डले.् त्यच् ययच् ् आदल्यच् ् र त्री् कॅथरीनययच् ् दरब र तील् एक ् बड्य ् अि मीने्
नृत्यच्िम रांभ्यच्ोजल ्होत .्त्यच् ल ्झ र्आसण्परर ष्ट्र्वसकल तीतील्म णिे्हजर्र हण र्होती. 
 

त्यच् ् बड्य ् अि मीययच् ् प्रसिद्ध् व ड्य वर् च ांगलीच् रोषण ई् केलेली् होती.् लोकरीययच् ् ल ल्
ज ड्य भरड्य ्क पड ने्मढवलेल्यच् ्प्रवेशद्व र वरही्रोषण ई्होती.्प्रवशेद्व र शी्पोसलि्आसण्दह ब र ्
असधक री् उभे् होतेच.् सशव यच्् पोसलि्कम ांडरही् उभ ् होत .् सतथे् ग ड्य ांची्ि रखी् येच्-ज ् िुरू्झ ली्
होती.्ग ड्य ांबरोबर्ल ल्गणवषे तले्आसण्टोप्यच् ांन ्सपिे्ल वलेले्नोकर्सदित्होते.्िसॅटनययच् ्आसण्
अर्नमनययच् ् लोकरीययच् ् पोष ख तील् सस्त्रयच् ् क ळजीपूववक् ग ड्य ांययच् ् प यच्ऱ्यच् ांवर् प ऊल् ठेवीत् होत्यच् .्
त्यच् िरशी्आव ज्होऊन्प यच्ऱ्यच् ्ख ली्ज त्होत्यच् .् त्यच् ् सस्त्रयच् ्घ ईघ ईने्आव ज्न्करत ्प्रवेशद्व र त्
अांथरलेल्यच् ्लोकरीययच् ्ल ल्रुज म्यच् वरून्ज त्होत्यच् . 
 

बरीचशी्प हुणेमांडळी्िम रांभ ल ्आली्तरी्रोस्तॉफकुटुांब्अजून्घ ईघ ईने्तयच् रीच्करीत्होते. 
 

रोस्तॉफकुटुांब त्यच् ्िम रांभ ब बत् सकती्चचा्झ ल्यच् , सकती्क ळ्तयच् री्च लली!्आपल्यच् ल ्
आमांत्रण्येच्ण र्न ही, पोष ख्वेळेवर्समळण र्न ही, यच्ोजलेल्यच् ्गोष्टी्मन जोगत्यच् ्घडण र्न हीत्अशी्
त्यच् ांन ्भीती्व टत्होती. 
 

म यच्ा् इग्न त्येच्व्न ् पेरॉन्स्की् क उांटेिची् मतै्रीण्आसण् न तेव ईकही् होती.् पूवीययच् ् दरब र त् ती्
ज्येच्ष्ठ्िखी् म्हणून्व वरलेली्होती.्खेड्य तून्आलेल्यच् ्रोस्तॉफकुटुांब ल ्पीटझवबगवययच् ्उच्चभ्र्ूमांडळींत्
व वरण्यच् ि ठी्म गवदशवन्करण्यच् चे्क म्ती्करीत्होती.्ती्देखील्त्यच् ्र त्री्त्यच् ांययच् बरोबर्िम रांभ ल ्
ज ण र्होती. 
 

दह ् व जत ् रोस्तॉफकुटुांब तील् म णिे् त सव्रचेस्की् ब गेकडे्ज ऊन् म यच्ा् पेरॉन्स्कील ् भेटण र्
होती.्पण्दह ल ्प च्समसनटे्होती्तरीही्तरुण्मुलींची्वेषभषू ्व्ह यच्चीच्होती. 
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नत श ् न चिम रांभ ल ् अशी् पसहल्यच् ांद च् ज त् होती.् ती् िक ळ् आठ् व जत ् उठली् होती.्
िगळ ् सदवि् उत्ि ह ने् क ही् न ् क ही् करण्यच् त् सतने् घ लवल ् होत .्आपण् स्वतः्आई, िोन्यच् ् यच् ्
िवांनी्ज स्तीत्ज स्त्च ांगल ्पोष ख्कर व ्यच् ि ठी्ती् सदविभर्आपली्शक्ती्वचेीत्होती.्िोन्यच् ्
आसण् सतची्आई् यच् ांनी्आपण ल ् िववस्वी् सतययच् ् ह त त् िोपवले् होते.् क उांटेि्ल ल् गडद् मखमली्
पोष ख्करण र्होती; त्यच् ्दोन्तरुण्मुली्गुल बी्रांग ययच् ्रेशमी्अांतववस्त्र वर्तलम्शुभ्र्कपडे्घ लण र्
होत्यच् ; क चोळील ्गुल ब्खोवण र्होत्यच् ; ग्रीक्पद्धतीने्केशभषू ्करण र्होत्यच् . 
 

आवश्यच्क् त्यच् ् ि ऱ्यच् ् गोष्टी् झ ल्यच् .् प वले, ह त, म न् आसण् क न् धुऊन् त्यच् ांवर् अत्तर्आसण्
प वडर्ल वण्यच् त्आली.् त्यच् ांनी् रेशम चे् ज ळीद र् प यच्मोजे् घ तले्आसण्िसॅटनययच् ् सफती् अिलेल्यच् ्
चपल ्चढवल्यच् .्केशभषू ्जवळ्जवळ्पूणव्होत्आली्होती.्िोन्यच् ने्आसण्क उांटिनेही्केशभषू ् पुरी्
करीत्आणली् होती.् इतर ांकडे् लि् देत् अिल्यच् मुळे् नत श ल ् केशभषू ् कर यच्ल ् उशीर् होत् होत .्
आपल्यच् ् कृश्ख ांद्य ांवर्ड्रेचिग्ग ऊन्ट कून्ती्आरश िमोर्बिली्होती.्िोन्यच् ्पोष ख्करून्तयच् र्
होती.्खोलीययच् ्मध्यच्भ गी्र हून्ती्शवेटची्फीत्ब ांधण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गली.्रेशमी्कपड्य त्सपन्
ि रत न ्सतययच् ्बोट ल ्इज ्झ ली. 
 

‘झ ली्क ्तयच् री? आत ्एक ्समसनट त्दह ्व जतील’ त्यच् ांन ्क उांटेिच ्आव ज्ऐकू्आल . 
‘झ लांच...आत ्आल्येच्...मम .्तुझी्झ ली्क ्तयच् री?’ 
‘फक्त्टोपी्तेवढी्ब ांध यच्ची्आहे.’ 
‘म झ्यच् ्मदतीसशव यच््ब ांधू्नको.्तुल ्कशी्ब ांध यच्ची्म हीत्न ही.’ नत श ्ओरडली. 
‘अग, पण्दह ्व जून्गेलेत.’ 

 
वषेभषू ्पुरी्झ ल्यच् वर्आईचां्ज सकट्आसण्आखूड्पेटीकोट्घ लून्नत श ्िोन्यच् कडे्ध वली.्

िोन्यच् ययच् ्वशेभषेूवर्दृष्टी्ट कून्ती्आईकडे्वळली.्डोके्वळवीत्सतने्आईययच् ्टोपील ्सपन्ल वली.्
सतययच् ् प ांढऱ्यच् ् केि ांचे् चुांबन् घेऊन् ती् पुन्ह ् ध वत् द िीकडे् आली.् द िी् सतच ् स्कटव् आखूड् करू्
ल गल्यच् . 
 

आत ्िवांचे्लि्नत श ल ्बर च्ल ांब्होण ऱ्यच् ्स्कटववर्सखळले.्दोघीजणी्टोक चे्दोरे्क ढीत्
तो्आखूड्करण्यच् त्गढल्यच् .्सतिरी्द त त्सपन ्धरून्क उांटेिकडून्िोन्यच् कडे्ध व्घेत्होती. 
 

‘म वु्रश्क , गडे्जलदी्कर्न .’ 
 

‘ते्अांगुस्त न्इकडे्द्य .’ 
 

दरव ज ब हेरून्क उांटेि्ओरडली्‘अग्घ ई्कर.’ मग्ती्आत्येच्त्म्हण ली, ‘हे्तुझां्हुांगण्यच् चां्
औषध्घे.्पेरॉन्स्कीब ई्व ट्प हून्प हून्कां ट ळल्यच् ्अितील.’ 
 

‘झ ल .् आत ् घ ल यच्ल ् ल ग ’ द िीने् आखूड् झ लेल ् रेशमी् स्कटव् दोन् बोट ांवर् धरून्
उचलल .्त्यच् ययच् वर्फुां कर्घ लून्क हीतरी्उडवनू्हलके्झटकल . 
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नत श ्पोष ख्चढव्ूल गली. 
 

‘पप , एक ् समसनट त् आटोपते.् आत् येच्ऊ् नक .’ द र शी् अिलेल्यच् ् वसडल ांन ् सतने् ओरडून्
ि ांसगतले.् तेव्ह ् त्यच् ् रेशमी्वस्त्र त् सतच ् चेहर ्झ कल ् गेल ्होत .्िोन्यच् ने्दरव ज ्ध डसदशील वल .्
समसनट नांतर्क उांटल ्आत्प्रवशे्समळ ल .्क उांटने् सनळ ्फ्रॉक्कोट्घ तल ्होत .्प यच् त्मोजे्आसण्
न च चे्ख ि्जोडे्होते.्त्यच् ने्कपड्य ांवर्अत्तर्चोपडले्होते.्केि ांन ्पोमेड्ल वले्होते. 
 

खोलीययच् ्मध्यच्भ गी्उभी्र हून्आपल्यच् ्वस्त्र ययच् ्चुण्यच् ्थोपटीत्ती्म्हण ली.् ‘पप , सकती्छ न्
सदित ्तुम्ही.’ 
 

त्यच् च्वळेी्टोपी्आसण्मखमली्ग ऊन्घ तलेली्क उांटेि्िांकोचून्हलक्यच् ्प वल ांनी्खोलीत्
आली. 
 

‘ओहो!्क यच््मस्त्सदिते!्तुम्ह ्िवांपेि ्ती्िुांदर्सदिते्आहे!’ क उांट्ओरडल .्तो्सतल ्कवेत्
घेण्यच् ययच् ्बेत त्होत .्पण्ल जलेली्क उांटेि्कपडे्चुरतील्म्हणून्दूर्झ ली. 
 

‘मम , टोपी् ह्य ् ब जूल ् कलती् प सहजे.् मी् पुन्ह ् सपन् ल वते.’ अिे् म्हणत् नत श ् वगे ने्
सतययच् कडे्ध वली. 
 

एकद ची् िव्व ् दह ् व जत ् ती् मांडळी् ग डीत् बिली.् तेव्ह ् ग डी् सनघ ली.् अजून् त्यच् ांन ्
त सव्रचेस्की्ब गेकडे्ज यच्चे्होते. 
 

पेरॉन्स्कीब ई् तयच् र् होऊन् व ट् प ह त् होती.् ती् वृद्ध् होती.् सदि यच्ल ् बरी् नव्हती.्
न चिम रांभ ययच् ्तयच् रीि ठी्ती्रोस्तॉफकुटुांब प्रम णे्ध ांदल, घ ई्करीत्नव्हती.्सनत्यच् ि रखे्सतचे्क म्
च लले्होते.्आकषवक्निलेली्ती्प्रौढ्स्त्री्स्न न्करून्अत्तर्चोपडून्व्प वडर्ल वनू्तयच् र्र सहली्
होती.् सपवळ ्ग ऊन्घ लून्वर्प्रमुख्िखीच ् सबल्ल ्ल वनू्ती् सदव णख न्यच् त्आली् तेव्ह ् सतययच् ् वृद्ध्
द िीने् रोस्तॉफययच् ् द िीप्रम णे् सतचे् कौतुक् केले् त्यच् ल ् िीम ् नव्हती.् पेरॉन्स्कीब ईने्
रोस्तॉफकुटुांसबयच् ांययच् ्वषेभषेूची् स्तुती् केली.् त्यच् ांनीही् सतययच् ्पोष ख ची्आसण् सतययच् ्असभरुचीची्प्रशांि ्
केली.्मग्आपल्यच् ्केशभषेूची्आसण्पोष ख ची्क ळजी्घेत्त्यच् ्अकर ्व जत ्ग डीत्बिून्िम रांभ ययच् ्
सठक ण कडे्सनघ ल्यच् . 
 

नत श ल ् सदविभर्उिांत् समळ ली्नव्हती.्आपल्यच् पुढे्क यच््म ांडून् ठेवले्अिेल्यच् च ् सवच र्
कर यच्ल ्सतल ्वेळच्समळ ल ्न ही. 
 

हव ् दमट, थांड् होती.् ह लत्यच् ् ग डीययच् ् बांसदस्त् अांध ऱ्यच् ् ज गेत् बिून् ती्आत ् पसहल्यच् ांद च्
आपल्यच् पुढे्क यच््व ढून् ठेवले्अिेल्यच् ची्कल्पन ्करू्ल गली.्द लन द लन तील्झगमग ट, फुले, 
िांगीत, न च, झ र, पीटझवबगवमधील्िगळी् हुश र्तरुण्मांडळी्यच् ांबद्दल्ती् सवच र्करू्ल गली.् सतययच् ्
िमोरील्भ वी्जीवन्इतके्रम्यच््होते्की्ते्जीवन्प्रत्यच्ि त्येच्ईल्यच् वर्सतच ्सवर्श् ि्बित्नव्हत .्िदव्
हव , अांध र्आसण्ग डीतील्बांसदस्त्ज ग ्यच् ्गोष्टींशी्ते्भ वी्जीवन्सविांव दी्होते. 
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त ांबड्य ्लोकरीययच् ्म गावरून्ती्प्रवेशद्व र त् सशरली, सतने्आपल ्वरच ् सबनब ह्य ांच अांगरख ्
क ढून् घेतल , आईल ् म गे् ठेवनू् फुलझ ड ांययच् ् कुां ड्य ांमधून, रोषण ई् केलेल्यच् ् सजन्यच् वरून् ती्
िोन्यच् बरोबर्ज ऊ्ल गली.्त्यच् ्वळेी्पुढययच् ्प्रिांग ची्सतल ्केवळ्कल्पन ्आली्होती.्पण्आत ्म त्र्
आपण्न चिम रांभ त्कश ्प्रक रे्व गले्प सहजे्यच् ची् सतल ्आठवण्झ ली.् सतययच् ्मते्न चिम रांभ त्
भ ग् घेण ऱ्यच् ्तरुण्मुलील ्अत्यच् वश्यच्क्अिण र ्रुब ब्ती्आपल्यच् ्व गण्यच् त्आणण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्
ल गली. 
 

िुदैव ने् सतल ्डोळ्यच् ांिमोर्अांध री्आल्यच् ि रखे्व टले.् सतल ्िमोर्क हीच्स्पष्टपणे् सदिेन .्
सतची्न डी्जोरजोर ने्उडू्ल गली.्क ळीज्वगे ने्धडधडू्ल गले.्त्यच् मुळे्सतचे्व गणे्ह स्यच् स्पद्झ ले्
न ही.्मन त्उद््भवलेली्खळबळ्शक्यच््तेवढी्दडवण्यच् ि ठी्ती्धडपडू्ल गली. 
 

आसण्ह्य ् अश ् मनःक्स्थतीतच् ती् िुांदर् सदित् होती.् सतययच् म गून्आसण् सतययच् पुढेही् प हुण्यच् ्
च लत् होत्यच् .् नृत्यच्िम रांभ ि ठी् त्यच् ांनी् सतययच् ि रख च् पोष ख् केल ् होत .् सतययच् प्रम णेच् त्यच् ही् हळू्
आव ज त् बोलत् होत्यच् .् उघड्य ् ह त त् आांसण् गळ्यच् त् रत्न ांचे् आसण् मोत्यच् ांचे् अलांक र् ल्यच् यच्लेल्यच् ्
प ांढऱ्यच् , सनळ्यच् ् आसण् गुल बी् पोष ख तील् सस्त्रयच् ांची् प्रसतचबबे् सजन्यच् ययच् ् ब जूययच् ् आरश आररश तून्
उमटत्होती. 
 

नत श ल ् आपले् प्रसतचबब् इतर ांययच् ् प्रसतचबब हून् वगेळे् सदित् नव्हते.् आरश ांमधे् िवांची् एक्
लखलखती् समरवणूक् च लल्यच् चे् सदित् होते.् ती् पसहल्यच् ् द लन ययच् ् द र शी् गेली् तेव्ह ् कोल हल, 
प वल ांचे्आव ज, स्व गत चे्शब्द्यच् ांमुळे्बधीर्झ ली.्आतल्यच् ्झगमग ट ने् सतचे्डोळे् सदपले.् येच्ण ऱ्यच् ्
प हुण्यच् ांचे्स्व गत्तेच्तेच्शब्द्उच्च रीत्द र शी्उभे्र सहलेले्यच्जम न्आसण्यच्जम नीणब ई्करीत्होते.्
त्यच् च् शब्द ांनी् त्यच् ांनी् रोस्तॉफकुटुांब तील् म णिे् आसण् पेरॉन्स्कीब ई् यच् ांचे् स्व गत् केले.् दोन्ही् तरुण्
मुलींनी् ि रख च् प ांढर शुभ्र् पोष ख् केल ् होत .् दोघींनीही् ि रख्यच् च् तऱ्हेची् गुल ब ची् फुले् म ळली्
होती.्त्यच् ांनी्ि रख्यच् च्तऱ्हेने्झुकून्प्रण म्केल .्तरीही्यच्जम नीणब ईांचे्लि्नकळत्त्यच् ांतील्न जूक्
देह ययच् ्नत श वर्असधक्क ळ्क्स्थर्झ ले.्सतने्नत श कडे्प हून्क्स्मत्केले.्त्यच् ्क्स्मत त्स्व गत ययच् ्
वळेी्इतर ांशी् केलेल्यच् ् क्स्मत पेि ्क हीतरी्असधक्होते.्यच्जम न् देखील्नत श ल ् न्यच् हळीत्र सहल .्
त्यच् ने्क उांटल ्सवच रले, ‘यच् तील्तुमची्मुलगी्कोणती?’ 
 

‘फ र्िुांदर!’ यच्जम न्आपल्यच् ्बोट ांययच् ्अग्र ांचे्चुांबन्घेत्म्हण ल . 
 

नृत्यच्द लन ययच् ्द र शी्प हुणे्मांडळी्झ रची्व ट्बघत्गदी्करून्र सहली.्क उांटेिने्ह्य ्गदीत्
पसहल्यच् ्र ांगेत्ज ग ्पटक वली्होती. 
 

पेरॉन्स्कीब ई् क उांटेिल ् न चिम रांभ ि् आलेल्यच् ् बड्य ् बड्य ् व्यच्क्ती् द खवीत् होत्यच् .् ‘तो्
प ांढऱ्यच् ् केि ांच ्म णूि.्तो्डच्परर ष्ट्रवसकल तीत्आहे...’ पेरॉन्स्कीब ई् सवपुल्रुपेरी् केि्अिलेल्यच् ्
वृद्ध्म णि कडे्बोट्द खवनू्ि ांगत्होती. 
 

एलनने् प्रवशे् केल ् तशी् पेरॉन्स्कीब ई् म्हण ली, ‘ही् आत ् आली् ती् पीटझवबगवययच् ् उच्चभ्र्ू
मांडळीतील्िम्र ज्ञी.्सतचां्न व्क उांटेि्बेझुहॉव्ह.’ 
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‘सकती् िुांदर!्िगळे्पुरुष्तरुण् सन् वृद्ध–सतययच् कडे्किे्टक्ल वनू्बघत हेत्बघ!्ती् नुिती्
िुांदर्न ही, हुश रदेखील्आहे.्तो्फल ण ्सप्रन्ि्तर्सतययच् ि ठी्जीव्ट कतो्म्हणत त.्त्यच् ्दोघीजणी्
प सहल्यच् ि? रूप्तर्यच्थ तथ च्आहे.्पण्त्यच् ांययच् ि ठी्सकतीजण्तरी्मरत्अित त.’ 
 

आपल्यच् ्कुरूप्मुलील ्घेऊन्द लन तून्ज त्अिलेल्यच् ्एक ्स्त्रीकडे् सतने्बोट्द खवले.् ‘ती्
ल ख ची् व रि्आहे...आसण् ते् बघ...सतचे् सप्रयच्कर् येच्त हेत...तो् क उांटेि् बेझुहॉव्हच ् भ ऊ् अन तोल्
कुरॅसगन.’ सतने्िांरिक्घोडदल तील् देखण्यच् ्ऑसफिरकडे् बोट्करीत् म्हटले.्उांच्अन तोल् त्यच् ांययच् ्
डोक्यच् ांवरून् पलीकडे् प ह त् कुण ल ् तरी् शोधीत् च लल ् होत .् ‘तो् खूप् देखण ्आहे, न ही!...अिां्
म्हणत त्तो्ल ख ची् व रि्अिलेल्यच् ् त्यच् ्स्त्रीशी्लग्न्करण र्आहे.् बोसरि्द्रबेत्स्कॉयच्देखील् सतययच् ्
पे्रम त्पडल ्आहे.्सतययच् कडे्कैक्ल ख ांची्िांपत्ती्आहे्अिां्म्हणत त.्तो्न ? तो्फ्रें च्परर ष्ट्र्वकील्
आहे.’ क उांटेिने्कॉलेनकोटवबद्दल्चौकशी्केली्तेव्ह ्पेरॉन्स्कीब ईने्म सहती्पुरवली.्‘तो्कि ्एख द्य ्
र ज ि रख ्आहे.् तशी् फ्रें च् म णिे् क ही् झ लां ् तरी् च ांगली् म णिां् अित त!् त्यच् ांययच् ि रखी् च ांगली्
म णिां्उच्च्गोट त्सवरळ च!’ 
 

बेझुहॉव्हकडे् बोट् करीत् पेरॉन्स्कीब ई् म्हण ली, ‘तो् बघ.् चष्ट्म ् घ तलेल ् तो् लठ्ठ् प्र णी्
बसघतल ि? तो्सवर्श्बांधू्फ्रीमेिन.्त्यच् ल ्त्यच् ययच् ्ब यच्कोजवळ्उभ ्केल ्म्हणजे्त्यच् ययच् ि रख ्सवदूषक्
तोच.’ 
 

ब ज र तील्गदीतून्रेंग ळत्च लल्यच् गत्त्यच् ची्लठ्ठ्मूती्दोन्ही्ब जूांन ्कलत्अगदी्आर म त्
गदीतून्च लली्होती.्कोण ल तरी्शोधण्यच् ि ठी्तो्गदीतून्व ट्क ढत्होत . 
 

पीएरच —पेरॉन्स्कीब ईययच् ् भ षेत् सवदूषक च –चेहर ् प हत च् नत श ल ् आनांद् झ ल .् तो्
गदीतून् आपण ् िवांन ् – सवशषेतः् आपल्यच् ल —शोधीत् अिल्यच् चे् सतने् ओळखले.् पीएरने्
न चिम रांभ ल ् येच्ऊन् सतल ्जोडीद र् समळवनू् देण्यच् चे् वचन् सदलेले्होते.्त रक कृती् पदके् सफतीवर्
ध रण्करण ऱ्यच् ् एक ् उांच् म णि शी् असतशयच्् देखण , मध्यच्म् उांचीच ्आसण् प ांढऱ्यच् ् गणवषे तील् एक्
तरुण्सखडकीजवळ्र हून्बोलत्होत .्त्यच् ांययच् कडे्येच्ण्यच् पूवी्त्यच् ्तरुण जवळ्पीएर्थ ांबल . 
 

िफेत्गणवषे तील्त्यच् ्देखण्यच् ्तरुण ल ्नत श ने्ल गलीच्ओळखले.्तो्बोलकॉन्स्की्होत .्
सतल ्तो्आत ्असधकच्तरुण, प्रिन्न्आसण्देखण ्व टू्ल गल . 
 

‘मम , आपल्यच् ् ओळखीची् आणखी् एक् व्यच्क्ती् आहे.् बोलकॉन्स्कील ् प सहलांि् क ?’ सप्रन्ि्
आन्दे्रकडे् बोट् द खवीत् ती् म्हण ली.् ‘ऑरॅड्ड्नूल ् आपल्यच् ् घरी् त्यच् च ् एक् र त्र् मुक्क म् होत .् तुल ्
आठवत्न ही्क ?’ 
 

तशी् पेरॉन्स्कीब ई् म्हण ली, ‘तुम्ही् त्यच् ल ् ओळखत ् व टतां? िगळेजण् त्यच् ययच् ि ठी् जीव्
ट कत त.् मल ् म त्र् तो् डोळ्यच् ांिमोर् नको् व टतो.् त्यच् ययच् ् ढोंगीपण ल ् तर् िीम च् न ही.् तो् अगदी्
आपल्यच् ्ब प ययच् ्वळण वर्गेल ्आहे.्िुध रणेि ठी्क ही्यच्ोजन ्आखण ऱ्यच् ्स्पेर न्स्कीशी्आत ्त्यच् चे्
सनकटचे्िांबांध्आहेत.् तो् सस्त्रयच् ांशी्कि ् व गतो् ते् तर् प ह .् ती् त्यच् ययच् शी् बोलते्आहे्आसण्ह ् गडी्
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सतययच् कडे्प ठ्सफरवनू्उभ ्आहे.’ त्यच् ययच् कडे्बोट्करीत्ती्म्हण ली, ‘त्यच् ्ब यच्क ांशी्व गतो्ति ्जर्
तो्म झ्यच् शी्व गल ्तर्मी्ल गलीच्त्यच् ल ्च ांगल ्धड ्सशकवीन.’ 
 

एक एकी्जम व त्खळबळ्उड ली.्लोक्आप पि त्बोलत्पुढे्घुिले, मग्ब जूल ्िरले्आसण्
मग्एक एकी् िुरू्झ लेल्यच् ् बैंडययच् ्त ल वर्मोकळ्यच् ्झ लेल्यच् ्ज गेतून्झ रची् स्व री्च लू्ल गली.्
असभव दन ल ्ल गलीच् प्रत्युच्त्तर् देण्यच् ि ठी् की् क यच्् दोन्ही् ब जूांन ् म न् झुकवीत् झ र् भरभर् च लत्
होत . 
 

झ र्सदव णख न्यच् त्सशरल ्तशी्लोक ांनी्द र शी्घुिून्गदी्केली.्मग्ते्म गे्वळले्तेव्ह ्त्यच् ांचे्
चेहरे्फुलून्गेले्होते.्झ र्यच्जम नीणब ईांशी्बोलत्सदव णख न्यच् ययच् ्द र शी्आल ्तशी्लोक्तेथून्दूर्
ज ऊ्ल गले.्भ्रसमष्ट्झ ल्यच् ि रख ्सदिण र ्एक्तरुण्सस्त्रयच् ांवर्ड फरत्होत ्आसण्त्यच् ांन ्दूर्व्ह यच्ल ्
सवनवीत्होत .्सकत्येच्क्म णिे्िभ्यच्तेचे्सनयच्म्सविरून्पुढे्घुिण्यच् ची्िांधी्ि धीत्होती.्कपडे्मळले, 
फ टले्तरी् त्यच् ांन ् त्यच् ची्पवा्नव्हती.्तरुण् नृत्यच् ि ठी्जोडीद रणी् सनवडू्ल गले.् नृत्यच् ि ठी्जोड्य ्
जमू्ल गल्यच् . 
 

झ र् क्स्मत् करीत् सदव णख न्यच् तून् ब हेर् पडल .् त्यच् ने् यच्जम नीणब ईल ् नृत्यच् ि ठी् बरोबर्
घेतले.्त्यच् ची्प वले्त ल वर्पडत्नव्हती.्त्यच् ांययच् म गून्म यच्ा्ॲन्टोनोवन ्म सरसश्कनल ्घेऊन्यच्जम न्
आल .्त्यच् ययच् म गून्परर ष्ट्र्वकील, मांत्री्आसण्सनरसनर ळे्जनरल्नृत्यच् ल ्येच्ऊ्ल गले.्पेरॉन्स्कीब ई्न्
कां ट ळत ्त्यच् ांची्न व्ेउच्च रीत्होती.् सनम्म्यच् हून्असधक्सस्त्रयच् ांन ् नृत्यच् ि ठी्जोडीद र्समळ ले्होते.्त्यच् ्
नृत्यच् ि ठी्तयच् री्करू्ल गल्यच् , न हीतर्नृत्यच््करू्ल गल्यच् . 
 

चभतीजवळ् गदी् करून् थोड्य ् सस्त्रयच् ् र सहल्यच् ् होत्यच् .् त्यच् त्आई्आसण् िोन्यच् ् यच् ांययच् ् िमवते्
नत श ्होती.्आपण्अश च्इथे्र हण र, नृत्यच् ि ठी्आपण ि्कोणी्बोल वण र्न ही्अिे्नत श ल ्व टू्
ल गले.् सतची् अजूनही् आक र ि् न् आलेली् विस्थळे् वरख ली् होत् होती.् ती् आपल ् र्श् ि् रोधून्
उजळत्यच् ्भयच्भीत्डोळ्यच् ांनी्िमोर्टक्ल वनू्प ह त्र सहली.्दुःख ची्चकव ्िुख ची्परम वधी्होऊ्दे, 
मी्कश ल ही्तयच् र्आहे्अिे्जणू्सतची्मुद्र ्िुचवीत्होती.्सतल ्झ रबद्दल्कुतूहल्नव्हते, पेरॉन्स्कीब ई्
द खवीत्अिलेल्यच् ्बड्य ्मांडळींतही्गोडी्व टत्नव्हती.् सतययच् ्मन त्एकच्एक् सवच र् येच्त्होत —
म झ्यच् कडे्कुणीच् सफरकण र्न ही्क ? ह्य ्बड्य ्मांडळींत् नृत्यच््करण्यच् ची्िांधी्मल ्कधीच् समळण र्
न ही्क ? ह्य ्पुरुष ांययच् ्नजरेि्मी्कधीच्पडण र्न ही्अिां् सदितां.् त्यच् ांनी्मल ्प सहलांच्तर्त्यच् ांययच् ्
मुदे्रवर्‘मघ ची्ती्ही्नव्हे, सहययच् कडे्प हून्क ही्उपयच्ोग्न ही.’ अि ्भ व्उमटतो्आहे.्हे्तरुण्म झी्
दखल्कधीच्घेण र्न हीत्की्क यच्? न ही, तिां्होण र्न ही.’ 
 

पॉलनॉझ्नृत्यच् ि ठी्थोड ्वळेच्गत्व जवली्गेली.्ती्नत श ल ्दुःखी्स्मृतीि रखी्व टली.्
सतल ्रडू्आले.्पेरॉन्स्कीब ई्त्यच् ांन ्िोडून्दुिरीकडे्गेली्होती.्क उांट्नृत्यच्द लन ययच् ्दुिऱ्यच् ्टोक शी्
होत .्नत श , क उांटेि्आसण्िोन्यच् ्त्यच् ्अपसरसचत ांययच् ्गदीत्अरण्यच् त्अिल्यच् गत्उभ्यच् ्होत्यच् .्त्यच् ांन ्
त्यच् ् गदीत् रि् नव्हत , गदीच ् त्यच् ांन ् उपयच्ोग् नव्हत .् कुण ् स्त्रील ् बरोबर् घेऊन् सप्रन्ि्आन्दे्र् त्यच् ांययच् ्
जवळून्गेल , त्यच् ने्त्यच् ांन ्ओळखले्न ही.्देखण ्अन तोल्आपल्यच् ्ह त वर्रेललेल्यच् ्ब ईल ्क हीतरी्
हिून्बोलल ्आसण्त्यच् ने्नत श कडे्चभतीकडे्प ह व्ेतिे्सनर्नवक रपणे्प सहले.्बोसरि्दोन्वळे ्त्यच् ांययच् ्



 

 

अनुक्रमणिका 

जवळून्गेल ्पण्त्यच् ांययच् कडे् सफरकल ्न ही.्बगव्आसण्त्यच् ची्पत्नी् नृत्यच् त्भ ग्घेत्नव्हती.्ती्दोघे्
त्यच् ांययच् कडे्आली. 
 

त्यच् ांनी् न चिभ रांभ त्आपण ल ् भेट वे् ही् गोष्ट् नत श ल ् अपम न स्पद् व टली.् घरगुती् गोष्टी्
बोल यच्ल ् त्यच् ांन ् नृत्यच्द लन सशव यच्् दुिरे् सठक णच्आढळले्नव्हते.् सतने् त्यच् ांययच् कडे्लि् सदले्न ही.्
आपल्यच् ्सहरव्यच् ्पोष ख बद्दल्व्हेर ने्सतल ्क हीतरी्ि ांसगतले, परांतु्नत श ने्सतययच् कडे्प सहलेही्न ही. 
 

शवेटी् झ र् चौर्थयच् ् जोडीद रणीजवळ् स्वस्थ् उभ ् र सहल .् िांगीत् थ ांबले, िचचत् सदिण र ्
ॲडज्युच्टांट्रोस्तॉफकुटुांसबयच् ांकडे्ध वल .्ती्म णिे्जरी्अगोदरच् चभतीशी्उभी्होती्तरी् त्यच् ने् त्यच् ांन ्
आणखी् म गे् िरक यच्ल ् ि ांसगतले.् मग् ऑकेस्र मधून् वॉल्ट्ट्ि् नृत्यच् ि ठी् ि वध, रेखीव, आकषवक, 
ऐटद र्त ल् िुरू्झ ल .्झ रने् नृत्यच्द लन तील् पे्रिक ांवर्िक्स्मत्दृष्टी्ट कली.्अजून् कुणी् नृत्यच् ि्
प्र रांभ्केल ्नव्हत . 
 

ॲडज्युच्टांट् क उांटेि् बेझुहॉव्हकडे् गेल .् सतल ् त्यच् ने् नृत्यच् त् िहभ गी् होण्यच् ची् सवनांती् केली.्
क्स्मत्करीत् सतने्आपल ् उजव ् ह त् उांच् केल ्आसण् त्यच् ययच् कडे् न् प हत च् त्यच् ययच् ् ख ांद्य वर् ह त्
ठेवल .् नृत्यच्कलेत् सनष्ट्ण त्अिलेल्यच् ्ॲडज्युच्टांटने्आपल्यच् ्जोडीद रणील ्घट्ट्धरले, आत्मसवर्श् ि ने्
आसण्िफ ईने्सतययच् िह्प्लुसतनृत्यच््केले.्मग्नृत्यच्द लन ययच् ्टोक शी्सतल ्नेत्त्यच् ने्सतच ्ड व ्ह त्
धरून् सतल ् वळवले.् ॲडज्युच्टांटययच् ् भरभर् पडण ऱ्यच् ् िर ईत् प वल ांमुळे् होण र ् बुट ययच् ् चक्र ांच ्
सकणसकण ट्आसण्दर्सतिऱ्यच् ्ठेक्यच् ल ्त्यच् ची्जोडीद रीण्सगरकी्घेत न ्होण र ्फडफडत्यच् ्मखमली्
स्कटवच ्िुांइ्आव ज्िोडल्यच् ि्िांगीत ययच् ्दु्रतस्वर ांखेरीज्दुिरे्क हीही्ऐकू्येच्त्नव्हते. 
 

नत श ्त्यच् ययच् कडे्प ह त्होती.्वॉल्ट्ट्िययच् ्पसहल्यच् ्फेरीत्आपल्यच् ल ्भ ग्घेत ्येच्त्न ही्ह्य ्
सवच र ने्ती्रडकुां डीि्आली. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्रोस्तॉफ्मांडळींप िून्थोड्य ्अांतर वर्उभ ्होत .्दुिऱ्यच् ् सदवशी्स्टेट्कौक्न्िलची्
पसहली्बठैक्घेण्यच् चे्ठरले्होते्त्यच् बद्दल्तो्बरॅन्सफरॉफशी्बोलत्होत .्त्यच् ्बठैकीबद्दल्न न ्अफव ्
पिरत्होत्यच् .्सप्रन्ि्आन्दे्रची्स्पेर न्स्कीशी्मतै्री्होती, खेरीज्तो्क यच्दे्करण ऱ्यच् ्िसमतीययच् ्क यच्ात्रि्
घेत्होत .्त्यच् मुळे्बठैकीब बत्असधकृत्म सहती्देणे्त्यच् ल ्शक्यच््होते.्पण्सप्रन्ि्आन्दे्र्सफरॉफचे्बोलणे्
न्ऐकत ्झ रजवळ्अिलेल्यच् , नृत्यच् ययच् ्तयच् रीत्अिलेल्यच् ्म णि ांकडे्प ह त्होत . 
 

पीएरने्जवळ्येच्ऊन्सप्रन्ि्आन्दे्रच ्दांड्पकडल . 
 

‘तू् नेहमी् नृत्यच्् करतोि् न ? ह्य ् रोस्तॉफकुटुांब तील् मुलील ् न च ि ठी् घे.् ती् म झी्आसश्रत्
आहे.’ 
 

‘कुठे्आहे्ती?’ बोलकॉन्स्कीने् सवच रले.्मग्वळून्तो्बॅरनल ्म्हण ल , ‘म फ्कर .् हे्बोलणां्
मग् आपण् दुिरीकडे् कुठां् तरी् च लू् ठेव .् नृत्यच्द लन त् आपण् नृत्यच्च् केलां ् प सहजे.’ मग् पीएरने्
द खवलेल्यच् ्सदशनेे्तो्गेल .्सनर शनेे्थरथरण री्नत श ्आ्व िून्प हू्ल गली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्नत श ल ्ओळखले; सतययच् ्भ वन ्त्यच् ल ्कळल्यच् ; उच्चभ्र्ूवगात्ती्प्रथमच्प्रसवष्ट्
होत्होती.्सखडकीशी्र हून्जे्बोलत्होती्ते्त्यच् ल ्आठवले.्तो्आनांदी्मुदे्रने्क उांटेि्रोस्तॉफजवळ्
येच्ऊन्पोचल . 
 

क उांटेि्ल जेने्ल लबुांद्होऊन्म्हण ली, ‘मी्म झ्यच् ्मुलीची्तुमययच् शी्ओळख्करून्देते.’ 
 

‘सतची्ओळख्होण्यच् चां्भ ग्यच््मल ्पूवीच्ल भलां ्आहे.्तुम्ह ल ्आठवत्न ही्क ?’ सप्रन्ि्आन्दे्रने्
बोलत न ् खूप् झुकून् प्रण म् केल .् त्यच् चे् व गणे् पेरॉन्स्कीब ईने् त्यच् ययच् ् उद्धटपण बद्दल् क ढलेल्यच् ्
उद्ग र ांययच् ्सकती्सवरोधी्होते.्तो्नत श कडे्आल .्सतल ्नृत्यच् ि ठी्सवनांती्करण्यच् पूवीच्त्यच् ने्सतययच् ्
कमरेभोवती्ट कण्यच् ि ठी्आपल ्ह त्उांच वल .् त्यच् ने् ‘आपण्वॉल्ट्ट्ि् नृत्यच््करू’ अिे् म्हणत च्घोर्
सनर श ् अगर् अत्युच्च्च् आनांद् यच् ांपैकी् कोणत्यच् ही् गोष्टींि ठी् िज्ज् अिलेल्यच् ् नत श च ् थरथरत ् चेहर ्
आनांद ने, कृतज्ञतेने्आसण्सनर गि्क्स्मत ने्एकदम्उजळून्सनघ ल . 
 

त्यच् ् सवक्स्मत्आनांसदत्झ लेल्यच् ् कुम सरकेच ् चेहर ्जणू्ि ांगत्होत —‘मी् सकतीतरी्वळे् तुमची्
प्रतीि ्करीत्होते.’ 
 

नृत्यच्मांडळ त्प्रवशे्करण री्दुिरी्जोडी्त्यच् ांचीच्होती. 
 

त्यच् ने् सतययच् ्न जूक, लवसचक्कमरेभोवती्ह त्ट कल , ती्त्यच् ल ्जवळ्येच्ऊन्सभडली्आसण्
हिली.्तत्िणी्सतययच् ्िौंदयच्ाने्तो्धुांद्झ ल .्त्यच् ल ्नवजीवन्आसण्त रुण्यच््प्र प्त्झ ल्यच् ि रखे्व टले. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रनांतर्बोसरिने्नत श बरोबर्नृत्यच््केले.्त्यच् नांतर्प्र रांभी्नृत्यच््केलेल्यच् ्ॲडज्युच्टांटनेही.्
मग् इतर् बऱ्यच् च् तरुण ांन ् सतययच् बरोबर् नृत्यच्् करण्यच् चे् भ ग्यच्् ल भले.् ल लबुांद् झ लेल्यच् ् आसण्
िुख वलेल्यच् ्नत श ने्िटरफटर्जोडीद र ांन ्िोन्यच् कडे्िोपवले्आसण्ती्र त्रभर्न चत्र सहली. 
 

इतर्िगळे् ज्यच् त् रांगले् होते् ते् सतल ् सदित्नव्हते, ज णवत्नव्हते.्झ र् सकतीतरी् वेळ्फ्रें च्
परर ष्ट्रवसकल शी् बोलत् होत .् कुण ् ब ईवर् त्यच् ने् ख ि् मेहरनजर् द खवली.् अनेक् गोष्टींची् चचा्
च लली् होती.् त्यच् त् सतल ् रि् नव्हत .् सतने् झ रल ् प सहलेिुद्ध ् न ही.् झ र् गेल्यच् नांतर् न चिम रांभ्
असधकच्रांगल .्झ रल ्ते्कळले्न ही, पण्नत श ल ्ते्ज णवले. 
 

र त्रीययच् ्भोजन नांतर्िुांदर्फ्रें च् नृत्येच््झ ली.् त्यच् ांतील्एक्नृत्यच्् सप्रन्ि्आन्दे्र्आसण्नत श ्यच् ांचे्
होते.् सप्रन्ि्आन्दे्रने्ऑरॅड्नू् येच्थे् दुतफा्झ डी्अिलेल्यच् ् रस्त्यच् वर् सतल ् पसहल्यच् ांद ् प सहले् होते.् त्यच् ्
च ांदण्यच् ्र त्री् सतल ्झोप् येच्त्नव्हती.् त्यच् ने्नकळतच्सतचे्बोलणे्ऐकले्होते.् सप्रन्ि्आन्दे्रने्यच् ्ि ऱ्यच् ्
गोष्टींची्सतल ्आठवण्करून्सदली्तेव्ह ्नत श ्ल जेने्चूर्झ ली. 
 

सप्रन्ि् आन्दे्रल ् िहज् आडून् िमजलेल्यच् ् सतययच् ् भ वन त् जमू् शरम् व टण्यच् जोगे् क ही् होते्
म्हणून्ती्क हीन ्क ही्िबबी्ि ांगण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उच्चभ्र्ूमांडळींत्व ढलेल्यच् ्पुरुष ांप्रम णे्सप्रन्ि्आन्दे्रल ही्उच्चभ्र्ूमांडळींच ्ि ांकेसतक्ठि ्निलेल्यच् ्
व्यच्क्तीची्ग ठ्घेणे्आवडे.्नत श ्त्यच् ल ्तश ्तऱ्हेची्आगळीवगेळी्व्यच्क्ती्व टली.्सतच ्सवस्मयच्, सतल ्
व टलेल ्आनांद, सतच ् ल ज ळूपण , सतययच् ् फ्रें च् बोलण्यच् तल्यच् ् चुक —ि ऱ्यच् च् गोष्टींत् न वीन्यच्् होते.्
सतययच् शी्तो्सकती्हळुव रपणे्बोलत्होत .्सतययच् शी्अगदी्ि ध्यच् ्आसण्अगदी्िलु्लक्गोष्टींबद्दल्बोलत्
होत .्तो्सतययच् ्चमकद र्डोळ्यच् ांची्स्तुती्करू्ल गल .्त्यच् ययच् ्बोलण्यच् च ्सतययच् ्क्स्मत शी्क ही्िांबांध्
नव्हत .्खूप्खूप्आनांद्झ ल ्होत ्म्हणून्ती्हित्होती. 
 

कुणीतरी् नत श ल ् पुन्ह ् नृत्यच् च ्आग्रह् केल ् तशी् ती् क्स्मत् करीत् उठली्आसण् नृत्यच्् करू्
ल गली.् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् सतचे् िलज्ज्ल वण्यच््आवडले.् गत्िांपत ् िांपत ् ध प्ल गल्यच् ने् नत श ् नृत्यच््
अध्यच्ावर्ट कून्आपल्यच् ्ज गी्ज ऊन्बिली.्पुन्ह ्एक ्जोडीद र ने्सतययच् ्बरोबर्नृत्यच््करण्यच् ची्इयछ ्
व्यच्क्त् केली.्आत ् ती् दमली् होती, ध प ् ट कीत् होती.् नक र् द्य व ् अिे् सतल ् िणभर् व टले.् पण्
ल गलीच्सतने्जोडीद र ययच् ्ख ांद्य वर्ह त्ठेवल .्सप्रन्ि्आन्दे्रकडे्प हून्क्स्मत्करीत्ती्मोठ्य ्खुषीने्
नृत्यच् ल ्िज्ज्झ ली. 
 

‘तुझ्यच् जवळ्बिून्सवश्र ांती्घेत ्आली्अिती्तर्मल ्सकती्आनांद्झ ल ्अित .्हे्लोक्ि रखे्
नृत्यच् ल ्बोल वत हेत.्तू्बघतोच्आहेि.्मल ्त्यच् त्आनांद्व टतो, न ही्अिां्न ही.्मल ्िगळी्म णिां्
आवडत त.्तुल ्आसण्मल ्िगळी्म णिां्आवडत त, होयच््न ?’ सतचे्क्स्मत्अिेच्आणखी्क ही्त्यच् ल ्
ि ांगत् होते.जोडीद र ने् सतल ् िोडले् तशी् ती् िांगीत ि ठी् दोन् सस्त्रयच् ् समळवण्यच् ि ठी् नृत्यच्द लन तून्
ब हेर्पडली. 
 

‘जर्ती्त्यच् ् दुिऱ्यच् ्ब ईकडे्ज ण्यच् ऐवजी्आपल्यच् ्बसहणीकडे्गेली्तर्ती्म झी्पत्नी्होईल.’ 
सतययच् कडे्प हत न ् सप्रन्ि्आन्दे्रने्अिे्गसणत्मन त्म ांडले.्मग् त्यच् चे् त्यच् ल च्आियच्व्व टले.्नत श ्
आपल्यच् ्बसहणीकडे्व्हेर कडेच्प्रथम्गेली. 
 

उच्च्दरब री्लोक ांत्आपल्यच् ्पत्नीने्पटक वलेले्स्थ न्प हून्त्यच् ्न चिम रांभ त्पीएर्प्रथमच्
अपम सनत्झ ल .्तो्उद ि्व्अस्वस्थ्झ ल .्सखडकीत्उभ ्र हून्तो्शून्यच््दृष्टीने्प हू्ल गल .्त्यच् ययच् ्
कप ळ वर्च ांगलीच्आठी्उमटली्होती.्भोजन ल ्ज त न ्नत श ्पीएरजवळून्गेली.् सतल ्पीएरच ्
उद ि्सखन्न्चेहर ्खटकल .्त्यच् ययच् कडे्प ह त्ती्थ ांबली.्त्यच् ल ्मदत्कर वी, आपल्यच् ्उतू्ज ण ऱ्यच् ्
िौख्यच् तील्क ही्िौख्यच््त्यच् ल ्द्य व्ेअशी्सतल ्इयछ ्झ ली. 
 

‘िगळीकडे्सकती्आनांदीआनांद्आहे.्तुम्ह ल ्न ही्व टत्अिां?’ नत श ने्सवच रले. 
 

ती्क यच्् म्हण ली् ते्पीएरल ्कळले्न ही.् सविरभोळेपण ने् त्यच् ने् क्स्मत्केले.् ‘मल ्न ? मल ्
व टतो्की्आनांद!’ 
 

‘म णिां्कोणत्यच् ही्गोष्टीमुळे्अिम ध नी्कशी्होत त? बेझुहॉव्हि रख्यच् ्च ांगल्यच् ्म णि नां्तरी्
अिां्होऊ्नयेच्.’ नत श ल ्व टले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

नत श ल ् व टू् ल गले— ‘िम रांभ ल ् आलेले् िगळे् लोक् असतशयच्् दयच् ळू् आहेत.् ित्प्रवृत्त्
आहेत.्त्यच् ांचे्एकमेक ांवर्पे्रम्आहे.्त्यच् ांययच् पैकी्कुणीही्दुिऱ्यच् चां्व ईट्करणां्शक्यच््न ही.्म्हणून्िगळे्
लोक्िुखी्अिले्प सहजेत.’ 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् पूवी् न् भेटलेल्यच् ् लोक ांन ् दुिऱ्यच् ् सदवशी् भेट यच्ल ् गेल .् न चिम रांभ त्
रोस्तॉफकुटुांब शी्पुन्ह ्ओळख्झ ली्होती.्त्यच् ्कुटुांब ल ्तो्पुन्ह ्भेटल .्त्यच् ांन ्भेटण्यच् चे्क रण्केवळ्
िौजन्यच््नव्हते.् सजययच् ्मधुर्स्मृती् त्यच् ययच् ्मन त्रेंग ळत्होत्यच् ् त्यच् ्अि म न्यच््िोत्कां ठ् मुलील ् सतययच् ्
घरी्भेट व्ेअिे्त्यच् ल ्व टत्होते. 
 

पसहल्यच् ांद ् त्यच् ल ् नत श च् भेटली.् ती् रोजययच् ् ि ध्यच् ् सनळ्यच् ् पोष ख त् होती.् न चिम रांभ त्
व टली्होती् त्यच् हून्ती्आत ् त्यच् ल ् िुांदर्व टली.् सतने्आसण् सतययच् ् कुटुांब तील्िवव् म णि ांनी् जुन्यच् ्
समत्र चे्स्व गत्कर वे्तिे् सप्रन्ि्आन्दे्रचे्स्व गत्केले.्थोरल्यच् ्क उांटचे्आसतर्थयच््आसण्त्यच् च ्िुस्वभ व्
पीटझवबगवमधे् सवशषे्ज णवण र ्आसण्आकषवक् होत .् त्यच् मुळे् त्यच् ांनी् र त्रीययच् ् भोजन चे्आमांत्रण् सदले्
तेव्ह ्त्यच् ल ्नक र्देववने . 
 

त्यच् ल ् व टू्ल गले.् ‘ही्िगळी्फ र्च ांगली्म णिां्आहेत.्आपल्यच् मध्येच््नत श ि रखां्अमोल्
रत्न्आहे्यच् ची्त्यच् ांन ्कल्पन ही्न ही.्अप्रसतम्कसवतेप्रम णे्मोहक्अिण ऱ्यच् , जीवनोत्ि ह ने्भरलेल्यच् ्
ह्य ्मोहक्मुलील ्ह्य ्िुस्वभ वी्म णि ची्अत्यच्ांत्अनुकूल्अशी्प र्श्वभमूी्ल भलेली्आहे.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ् नत श ययच् ्रूप ने् वगेळ्यच् ्आगळ्यच् ्जग ची् ज णीव् होत् होती.् हे् जग्िववस्वी्
त्यच् ययच् प िून् दूर् होते, त्यच् ल ् अज्ञ त् अिलेल्यच् ् आनांद ांनी् पसरपूणव् होते, ह्य ् अद्भतु् जग ने् ऑरॅड्नू्
येच्थील्दुतफा्झ डीययच् ्रस्त्यच् वर्आसण्च ांदण्यच् र त्री् सखडकीप शी्त्यच् ययच् ्मन त्स्वप्ने्उभसवली्होती.्
आत ् ते्जग्स्वप्ने्उभवीत्नव्हते, आत ् ते्जग्त्यच् ल ्परके्र सहले्नव्हते.आत ्तो् स्वतः् त्यच् ्जग त्
प्रवशे्करीत्होत , त्यच् ्जग त्त्यच् ल ्नवनवीच्िुखे्ल भत्होती. 
 

र त्री्जेवण्झ ल्यच् नांतर्सप्रन्ि्आन्दे्रने्सवनांती्केली्म्हणून्नत श ्क्लॅक्व्हकॉडववर्ग ऊ्ल गली.्
सखडकीशी्उभे्र हून्इतर्सस्त्रयच् ांशी्बोलत ्बोलत ्सप्रन्ि्आन्दे्र्सतचे्ग यच्न्ऐकू्ल गल .्ती्ग त्अित न ्
सप्रन्ि्आन्दे्रने्बोलणे्थ ांबवले.्एक एकी्त्यच् ल ्गळ्यच् त्आवांढ ्आसण्डोळ्यच् ांत्अश्रू्आल्यच् ि रखे्व टले.्
ग त् अिलेल्यच् ् नत श कडे् प हून् त्यच् चे् अांतःकरण् अननुभतू् आनांद ने् हेल वनू् गेले.् रडण्यच् ल ् क ही्
क रण् नव्हते् तरीही् तो् रडण्यच् ल ् उत्िुक् झ ल .् कश ि ठी? आपल्यच् ् गतक लीन् प्रीतीि ठी? 
सलझि ठी? भ्रमसनर ि्झ ल ्म्हणून? भसवष्ट्यच्क लीन्आश आक ांि ांि ठी? 
 

त्यच् ्र त्री्खूप्उसशर ् सप्रन्ि्आन्दे्रने्रोस्तॉफकुटुांब च ् सनरोप्घेतल .् नेहमीययच् ्िवयच्ी् नुि र्तो्
सबछ न्यच् वर्पडल ्पण्त्यच् ल ्झोप्येच्ईन .्मेणबत्ती्ल वनू्तो्अांथरुण त्उठून्बिल .्पुन्ह ्उठल .्पुन्ह ्
अांथरुण त्पडल .्आपल्यच् ल ्झोप्येच्त्न ही्म्हणून्तो्सबलकुल्त्रस्त्झ ल ्न ही.्अडगळीययच् ्कोंदट्
खोलीतून्लख्ख् िूयच्वप्रक श त्आल्यच् ि रखे् त्यच् चे् मन् प्रफुसल्लत् झ ले् होते.्आपण् रोस्तॉफकुटुांब तील्
एक ्लह न्मुलीययच् ्पे्रम त्पडलो्आहोत्यच् ची्त्यच् ल ्मुळीच्कल्पन ्आली्न ही.्सतययच् सवषयच्ीचे्सवच र्
त्यच् ययच् ्मन त्येच्त्नव्हते.्तो्सतचे्सचत्र्मन िमोर्आणीत्होत .्अिे्करत न ्त्यच् चे्अवघे्जीवन्नव्यच् ्
प्रक श त्उजळून्सनघत्होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मी् कश ि ठी् धडपडतो् आहे? आनांद ांनी् भरलेलां ् िवव् जीवन् म झ्यच् िमोर् अित न ् मी् ह्य ्
दैनांसदन्बांसदस्त्अरुां द्च कोरीत्मल ्क ्कष्ट्देत्आहे?’ 
 

आसण् पसहल्यच् ांद ् तो् सकती् तरी्क ळ् भ वी्जीवन ची् िुखस्वप्ने् रेख टू्ल गल , यच्ोजन ्आखू्
ल गल .्आपल्यच् ् मुल ल ् सशिण्द्य यच्चे, त्यच् ययच् ि ठी् एक् सशसिक ्शोध यच्ची्आसण् सतययच् कडे् त्यच् ल ्
िोपव यच्चे् अिे् बेत् तो् करू् ल गल .् िैन्यच् तून् सनवृत्त् होऊन् तो् परदेश त् सफरण र् होत .् इांग्लड, 
क्स्वट्ट्झलंड, इट ली् हे् देश् प हण र् होत .् तो् स्वतःशी् म्हणू् ल गल , ‘उत्ि ह, त रुण्यच्, शक्ती् आहे्
तोपयंच्त् मी् म झ्यच् ् स्व तांत्र्यच् च ् ल भ् घेतल ् प सहजे.् पीएरचां् म्हणणां् अगदी् बरोबर् होतां.् िुखी् व्ह यच्चां्
अिेल् तर् म णूि् िुखी् होऊ् शकतो् यच् वर् सवर्श् ि् हव .् म झ ही् आत ् त्यच् वर् सवर्श् ि् बिू् ल गल ्
आहे.गतां्न्शोययच्म्््।्झ लां ्गेलां ्सविरलां ्प सहजे.्जीव्अिेपयंच्त्म णि नां्जग वां, आनांद नां्जग वां.’ 
 

मॉस्को्आसण् पीटझवबगव् शहर तील् अनेक ांन ् पीएर्ओळखीत् होत .् कनवल् ॲडॉल्फ् वगव् ह ही्
त्यच् ययच् ्ओळखीच ्होत .्तो्एके्सदवशी्पीएरययच् ्भेटील ्आल .्त्यच् ने्अगदी्नव ्गणवषे्चढवल ्होत .्
झ र्अलेक्झ ांडर्प वलोसवचप्रम णे्त्यच् ययच् ्कप ळ वर्झुलपे्होती. 
 

‘मी् क उांटेिल ् – तुमययच् ् पत्नील –आत च् आमांत्रण् सदलां ् पण् दुदैंव नां् म झ्यच् ् आमांत्रण च ्
स्वीक र्झ ल ्न ही.्तुमययच् ्ब बतीत्मी्िुदैवी्ठरेन्अशी्आश ्आहे.’ 
 

वगव्क्स्मत्करीत्म्हण ल , ‘कनवलि हेब, तुमची्क यच््आज्ञ ्आहे? मी्हुकम च ्त बेद र्आहे.’ 
 

‘मी्म झ्यच् ्नव्यच् ् सनव िस्थ न त्च ांगल च्क्स्थर्झ लो्आहे.’ ह्य ्ब तमीने् त्यच् ल ्आनांद्होईल्
अश ्ठ म्सवर्श् ि ने्बगव्बोलत्होत .्‘म्हणून्म झ्यच् ्समत्र ांन ्आसण्म झ्यच् ्पत्नील ्छोट्य श ्र त्रोत्िव त्
िहभ गी्करून्घ्यच् व्ेअिे्म झ्यच् ्मन त्आहे.’ त्यच् ने्पूवीहून्असधक्सवनयच्ी्क्स्मत्केले.् ‘तुम्ही्िपत्नीक्
म झ्यच् कडे्जेवण ि ठी्येच्ण्यच् च ्अनुग्रह्कर व ्अशी्सवनांती्करण्यच् ि ठी्मी्आलो्आहे.’ 
 

बगवि रख्यच् ् नगण्यच््लोक ांत् समिळणे्आपल्यच् ् प्रसतष्ठेल ् धरून्न ही्अिे् व टून्क उांटेि् एलन्
व्हॅसिल्येच्वन ने् आमांत्रण च ् स्वीक र् केल ् नित .् सतययच् मधे् आमांत्रण च ् अव्हेर् करण्यच् च ् सनदवयच्पण ्
होत .्आपल्यच् ल ्नव्यच् ्ज गेमध्येच््सनवडक्समत्र्क ्हव्ेआहेत, तिे्केल्यच् ने्आपण ि्आनांद्क ्होण र्
आहे, पत्यच् ांवर्चकव ्अश च्उपद्रवी्गोष्टींवर्पैि ्खचव्करणे्आपण ि्क ्आवडत्न ही, आपण्च ांगल्यच् ्
मांडळींि ठी्पैिे्खचायच्ल ्क ्तयच् र्अितो्त्यच् ची्इतकी्स्पष्ट्क रणे्बगवने्ि ांसगतली्की्पीएरल ्नक र्
देणे्शक्यच््झ ले्न ही.्त्यच् ने्र त्रोत्िव ल ्येच्ण्यच् चे्वचन्सदले. 
 

‘क उांट, कृप ्करून्उशीर्करू्नक .्अिे्ि ांसगतल्यच् बद्दल्र ग्म नू्नक .्आठल ्दह ्समसनटे्
अित न ्यच् .्पते्त्खेळण्यच् ि ठी्मग्पुरेिे् सभडू्जमतील.्आमचे्जनरल्ि हेब्येच्ण र्आहेत.्म झ्यच् वर्
त्यच् ांचे्फ र्पे्रम्आहे.्र त्री्जेवण्घेऊ.्बेत्ि ध च्अिेल.्तुम्ही्आल त्तर्म झ ्मोठ ्िन्म न्होईल.’ 
बगव्म्हण ल . 
 

पीएर्नेहमीच्उसशर ्यच् यच्च .्यच् वळेी्म त्र्तो्उलट्व गल .्बगवकडे्तो्आठल ्च ांगली्पांधर ्
समसनटे्अित न ्आल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

बगव्पसतपत्नींनी्प टीचीआवश्यच्क्तयच् री्केव्ह च्केली्होती.्आसण्ती्दोघे्स्व गत ि्िज्ज्होती. 
 

बगव्आसण्त्यच् ची्पत्नी्नव्यच् , स्वयछ, प्रक सशत्अश ्बठैकीययच् ्खोलीत्बिली्होती.्खोली्छोटे्
छोटे् पुतळे, अधवपुतळे, सचते्र् आसण् नवे् फर्ननचर् यच् ांनी् िजसवलेली् होती.् द टीने् ल वलेल्यच् ् बटण ांच ्
गणवशे्घ तलेल ्बगव्आपल्यच् ्पत्नीशजे री्बिल ्होत .्आपल्यच् पेि ्वसरष्ठ, वरययच् ्हुद्द्य वरील्लोक ांशी्
ओळखी्करणे्किे्बरे, त्यच् मुळे्आनांद्कि ्समळतो.ते्ि ांगत्होत , ‘तुमच ्क ही्न ्क ही्ल भ्होतो.्
क हीन ्क ही्गोष्टींि ठी् तुम्ही्शब्द्ट कू्शकत .्म झांच्बघ्न ् मी्ख लययच् ् हुद्द्य वर्अित न ्कि ्
व गत्होतो्ते्लि त्घे.्(बगव्आपलां ्आयुच्ष्ट्यच््वषात्न्मोजत ्समळ लेल्यच् ्बदल्यच् त्मोजत्अिे.)्म झ्यच् ्
बरोबरचे्िहक री्अजून्क हीच्स्थ न्प्र प्त्करू्शकले्न हीत.्मी्म त्र्लेफ्टनांट्कनवल्झ लो्आहे.्
सशव यच्् िुदैव नां् तुझ्यच् शी् लग्नही् झ लां .् (त्यच् ने् उठून् व्हेर चे् चुांबन् घेतले.् तिे् करीत् अित न ् रगच ्
सवस्कटलेल ् कोपर ् दुमडण्यच् ि् तो् सविरल ् न ही)् मी् ह ् हुद्द ् कि ् समळवल ् अिेन? म झ्यच् ् यच्श चां्
रहस्यच््म णिां्सनवडून्ओळखी्करण्यच् त्आहे.्प्रत्येच्क नां्आपलां ्क म्प्र म सणकपणां्आसण्सनयच्समतपणां्प र्
प डलां ्प सहजे.्हे्अथात्ि ांग यच्ल ्नको.’ 
 

आपल्यच् ्दुबळ्यच् ्पत्नीपेि ्आपण्श्रेष्ठ्आहोत्ह्य ्ज सणवनेे्बगवने्क्स्मत्केले.्त्यच् ल ्व टले–ही्
मोहक् पत्नी् नेहमीच् दुबळी् स्त्री् र हण र्आहे.् पुरुष ययच् ् प्रसतष्ठेल ्आवश्यच्क् गोष्टी् सतल ् कधीच् प्र प्त्
करत ् येच्ण र् न हीत.् व्हेर ययच् ् मते्िगळ्यच् च् पुरुष ांच ्जीवन बद्दलच ्दृसष्टकोण्चुकीच ् होत .् त्यच् मुळे्
आपल्यच् ् स्वकतवव्यच्तत्पर् नवऱ्यच् पेि ्आपण्श्रेष्ठ्आहोत्अश ् सवच र ने् सतने् क्स्मत् केले.् बगवने्आपल्यच् ्
पत्नीवरून् िगळ्यच् ् सस्त्रयच् ांची् प रख् केली–िगळ्यच् ् दुबवल् आसण् मूखव् आहेत् अिे् तो् िमजू् ल गल .्
व्हेर नेदेखील् आपल्यच् ् सनरीिण वरून् पुरुषज तीबद्दल् ि म न्यच्् सिद्ध न्त् क ढल .् पुरुष् शह णपण च ्
मक्त ्फक्त्स्वतःकडे्घेतो, पण्त्यच् ल ्क हीही्िमजण्यच् ची्कुवत्निते. 
 

बगवने्उठून्सतययच् ्ख ांद्य वरील्खूप्पैिे्खचूवन्घेतलेली्फीत्चुरडण र्न ही्यच् ची्क ळजी्घेत्
ि वधपणे्सतल ्आचलगन्सदले्आसण्सतययच् ्केवळ्ओठ ांचे्चुांबन्घेतले. 
 

‘एक् गोष्ट् सविरू् नकोि.् आपल्यच् ल ् मुले् लवकर् होत ् क म ् नयेच्त.’ तो् म्हण ल .् त्यच् ययच् ्
नकळतच्मघ ययच् ्सवच रम सलकेतील्सवच र्तो्बोलून्गेल ्होत . 
 

‘अगदी् म न्यच्, मल ही् मुल ांची् इयछ ् न ही.् आपण् उच्चभ्र्ू मांडळींि ठी् जगलां ् प सहजे.’ व्हेर ्
म्हण ली. 
 

‘सप्रन्िेि् युच्िुपॉव्ह् व परते् तश ् तऱ्हेची् फीत् व पर यच्ची.’ मधुर् क्स्मत्करीत्ख ांद्य वरील्फीत्
द खवीत्तो्म्हण ल . 
 

त्यच् च्वळेी् त्यच् ांन ्क ऊां ट्बेझुहॉव्ह्आल्यच् चे्ि ांगण्यच् त्आले.्दोघ ांनी् एकमेक ांकडे्िम ध न चे्
कट ि्ट कले.्जणू्प्रत्येच्कजण्त्यच् ांययच् ्वक्तशीर्येच्ण्यच् चे्श्रेयच््समळव्ूप ह त्होत . 
 

‘ओळखी्कश ्कर यच्ययच् ् हे्कळल् म्हणजे्क यच्् होतां् बघ.यच्ोग्यच्् तऱ्हेनां्आसतर्थयच्् केल्यच् नां् सकती्
फ यच्द ्होतो्ते्सदिेल्आत ?’ बगव्स्वतःशीच्म्हणत्होत . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘आसण् हे् बघ , मी् जेव्ह ् प हुण्यच् ांची् सवच रपूि् करीत् अिेन् तेव्ह ् मधेच् व्यच्त्यच्यच्् आणू् नक .्
प्रत्येच्क चां् स्व गत्कश ्तऱ्हेनां्कर यच्चां, वगेवगेळ्यच् ्म णि ांत्क यच्क यच््बोल यच्चां् हे्मल ्ठ ऊक्आहे.’ 
व्हेर ्म्हण ली. 
 

पीएरल ्छोट्य ्बठैकीययच् ्खोलीत्नेण्यच् त्आले्सतथली्रांगिांगती, नीटनेटकेपण ्आसण्सशस्त्न्
सबघडवत ्सतथे्बिणे्अशक्यच््होते.्म ननीयच््प हुण्यच् ख तर्आर मखुची्आसण्िोफ ्यच् ांची्िुिांगती्सबघडू्
द्य यच्ल ् बगव् उद र् मन ने् तयच् र् झ ल .्क यच््कर व्े हे् न् िमजून् त्यच् ने् प हुण्यच् वरच्आिन ची् सनवड्
िोपवली.्पीएरने्एक्खुची्स्वतःि ठी्ओढून्घेतली.्बगव्आसण्व्हेर ्यच् ांनी्आपल्यच् ्र त्रोत्िव ल ्प्र रांभ्
केल . 
 

पीएरशी्फ्रें च्परर ष्ट्र्वसकल तीबद्दल्बोलल्यच् ि्त्यच् ल ्बरे्व टेल्अिे्ठरवनू् व्हेर्एकदम्त्यच् ्
सवषयच् कडे्वळली.्पुरुष ांययच् ्आवडीययच् ्सवषयच् ांकडे्वळण्यच् ची्गरज्आहे्अिे्िमजून्बगव्आपली्पत्नी्
बोलत्अित न च्ऑक्स्रयच् ययच् ् युच्द्ध बद्दल्बोलू्ल गल .्मग्नकळतच् त्यच् ने् तो् सवषयच््बदलल ्आसण्
आपण ांि्ऑक्स्रयच्न्मोसहमेत्भ ग् घ्यच् यच्ल ्ि ांसगतले्आहे् त्यच् बद्दल्आपण ि्क यच््व टते्आसण्आपण्
तीत्भ ग्घ्यच् यच्ल ्नक र्क ्सदल ्यच् ांसवषयच्ी्तो्बोलू्ल गल . 
 

खरे्तर्िांभ षण्अत्यच्ांत् सवस्कसळत्आसण्अिांबद्ध्होत्होते.्पुरुष ांययच् ्आवडीचे् सवषयच्् व्यच्त्यच्यच््
आणीत् होते् म्हणून् व्हेर ् सचडली् होती.् अजून् दुिर ् प हूण ् आलेल ् नव्हत ् तरीही् त्यच् ् जोडप्यच् ल ्
र त्रोत्िव्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्प र्पडत्आहे्अिे्िम ध न्व टत्होते.्आपल ्र त्रोत्िव्प ण्यच् च ्एक्थेंब्
दुिऱ्यच् ्थेंब ि रख ्अि व ्ति ्दुिऱ्यच् ्कोणत्यच् ही्र त्रोत्िव ि रख ्आहे; िांभ षण, चह ्आसण्पेटत्यच् ्
मेणबत्त्यच् ्यच् त्क ही्कमतरत ्न ही्अश ्िम ध न त्ते्जोडपे्होते. 
 

पीएरनांतर्आलेल ्दुिर ्प हुण ्बोसरि्ह ्बगवच ्जुन ्िहक री्होत .्बगव्आसण्व्हेर ्यच् ांययच् वर्
आपण्उपक र्करीत्आहोत्अि ्क हीि ् िूर्बोसरिययच् ्व गण्यच् त्होत .बोसरिनांतर्कनवल्आपल्यच् ्
पत्नीिह्आल .्त्यच् नांतर्स्वतः्जनरल्आल .्मग्रोस्तॉफ्कुटुांब तील्म णिे्आली.्आत ्सनर्नवव दपणे्
इतर् र त्रोत्िव प्रम णे् ह ही् र त्रोत्िव् िुरू् झ ल .् सदव णख न्यच् तील् यच् ् िवांच ् व वर, िवांययच् ्
बोलण्यच् च ् कोल हल, वस्त्र ांची् िळिळ, परस्पर ांनी् केलेले् स्व गत् यच् ् िवव् गोष्टींमुळे् त्यच् ् जोडप्यच् ि्
होण र ्आनांद्त्यच् ांनी्लपवण्यच् च ्सकतीही्प्रयच्त्न्केल ्तरी्त्यच् ांययच् ्क्स्मत तून्प्रगट्होत्होत . 
 

िगळ्यच् ् गोष्टी् कश ् मन ि रख्यच् ् घडून् येच्त् होत्यच् .् सवशषेतः् जनरल् त्यच् ांययच् ्खोल्यच् ांचे् कौतुक्
करीत्होत ; बगवययच् ्ख ांद्य वर्थ प्म रीत्होत ; सपतृिदृश्असधक रव णीने्बोस्टन्खेळण्यच् ि ठी्तयच् री्
करण्यच् च ् आग्रह् करीत् होत .् दजानुि र् जनरल् क उांट् इल्यच् ् अँड्रीसवचययच् ् शजे री् बिल .् तरुण्
प हुणेही् वगेळे् बिले.् यच्जम नीणब ई् टेबल शी् होती.् पॅसननययच् ् र त्रोत्िव त् होते् तिलेच् केक् तश च्
प्रक रययच् ्च ांदीययच् ्तबक त्म ांडून्ठेवलेले्होते. 
 

िगळ्यच् ्गोष्टी्कश ्अगदी्मन ि रख्यच् ्घडत्होत्यच् . 
 

पीएर्िन्म न्यच््प हुण्यच् ांपैकी्एक्अिल्यच् मुळे्त्यच् ल ्बोस्टन्खेळण्यच् ि ठी्थोरल ्क उांट्जनरल्
आसण् कनवल् यच् ांययच् बरोबर् बि व्े ल गले.् टेबल शी् तो् बिल ् तेव्ह ् त्यच् ल ् आपल्यच् िमोरच् नत श ्
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बिलेली् सदिली.् न चिम रांभ ययच् ् सदवि प िून् ती् फ र् बदलून् गेल्यच् चे् त्यच् ल ् ज णवले.् नत श ्
श ांतपणे् बिली् होती.् न चिम रांभ ययच् ् सदवशी् ती् िुांदर् व टली् होती् तशी् आत ् व टत् नव्हती.् िवव्
गोष्टींबद्दलची् िौम्यच्् उद िीनत ् सतययच् ् चेहऱ्यच् वर् निती् तर् ती् अगदीच् सनर्नवक र् भ वन शून्यच्् व टली्
अिती. 
 

‘सतल ् झ लां ् आहे् तरी् क यच्?’ सतययच् कडे् प हत् पीएर् स्वतःल ् सवच रू् ल गल .् ती् आपल्यच् ्
बसहणीबरोबर्टेबल प शी्बिली्होती.्ब जूल ्अिलेल्यच् ्बोसरिल ्ती्न खुषीनेच्उत्तरे्देत्होती.्पण्
त्यच् ययच् कडे्प हत्नव्हती.्एकच्रांग्खेळून्पीएरने्प च्ड व् केले् तेव्ह ् त्यच् ययच् ् सभडूल ्आनांद्झ ल .्
स्व गत चे्शब्द्ऐकत, येच्ण ऱ्यच् ांययच् ्प वल ांचे्आव ज्ऐकत्ड व्करत न ्त्यच् ने्पुन्ह ्सतययच् कडे्प सहले. 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् सतययच् िमोर् उभ ् र हून् सतल ् क हीतरी् ि ांगत् होत .् त्यच् ययच् ् मुदे्रवर् ि वध्
हळुव रपण ्प्रकटल ्होत .्म न्उचलून्ती्त्यच् ययच् कडे्प ह त्ल जेने्ल लबुांद्होत्होती.्ती्ल गलेली्
ध प्थ ांबवण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्अिल्यच् चे्स्पष्ट्सदित्होते.्पुन्ह ्ती्आांतसरक्तेज ने्उजळून्सनघत्होती.्
ती्िववस्वी्बदलून् गेली्होती.् सतचे्ि म न्यच््रूप्न हीिे्होऊन्पुन्ह ्एकद ् नृत्यच्िम रांभ तील्ल वण्यच््
सदिू्ल गले. 
 

खेळत न ्पीएरने्सकत्येच्क्वेळ ्ज ग ्बदलली.्कधी्तो्नत श कडे्प ठ्करून्बिल .्कधी्ती्
िमोर् सदिेल् अश ् तऱ्हेने् बिल .् िह ही् ड व् खेळत् अित न ् तो् नत श ल ् आसण् सतययच् ् दोस्त ल ्
न्यच् ह ळीत्होत . 
 

दोघ ांमध्येच्् गांभीर्म मल ् िुरू्झ ल्यच् ची्ज णीव् पीएरल ्झ ली.् एक एकी् त्यच् ययच् ्अांतःकरण त्
हषव्आसण्शोक्द टून्आल .्तो्अस्वस्थ्झ ल .्त्यच् चे्खेळ तून्सचत्त्उड ले. 
 

अश ्तऱ्हेने्खेळण्यच् त्अथव्न ही्अिे्म्हणत्जनरलि हेब्िह ्ड व ांनांतर्उठले.्आत ्पीएरल ्
मोकळीक्समळ ली. 
 

त्यच् च्वेळी्बगव्पीएरकडे्आल .्जनरल्आसण्कनवल्स्पेनमधील्पसरक्स्थती्यच् ् सवषयच् वर्व द्
घ लत्होते, बगवने्पीएरल ्त्यच् त्भ ग्घेण्यच् च ्आग्रह्केल . 
 

दुिऱ्यच् ्सदवशी्सप्रन्ि्आन्दे्रने्रोस्तॉफ्कुटुांब कडे्जेवण्घेतले, िबांध्सदवि्त्यच् ने्त्यच् ांययच् ्िमवते्
घ लवल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्कोण ि ठी्आल ्आहे् हे् घर तील्िवांययच् ् ध्यच् न त्आले.् सप्रन्ि्आन्दे्र् सदविभर्
नत श ययच् ्िहव ि त्र हण्यच् च ्उघड्उघड्प्रयच्त्न्करीत्होत . 
 

भ्यच् लेली्पण्आनांदी्व्उत्ि ही्अिलेली्नत श च्नव्हे्तर्घर तील्प्रत्येच्कजण्क हीतरी्मोठी्
गांभीर् घटन ् घडण र् म्हणून् सवस्मयच् ने् प ह त् होत .् नत श शी् बोलण ऱ्यच् ् सप्रन्ि् आन्दे्रकडे् क उांटेि्
सवषण्ण्आसण्कर री्नजरेने्प ह त्होती.् त्यच् ने्नजर्वळवनू्प सहले्की्ती्क हीतरी्ि ध्यच् ्ि म न्यच््
सवषयच् वर्बोलत्र ही.्अिे्करत न ्ती्खूप्िांकोचून्ज त्होती. 



 

 

अनुक्रमणिका 

नत श ल ्िोडून्ज ण्यच् च ्धीर्िोन्यच् ल ्होत्नव्हत .्पण्सतथे्र सहल्यच् ने्आपण्त्यच् ांन ्अडथळ ्
होऊ्अशी् िोन्यच् ल ् ध स्ती् व टत् होती.् सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ् िहव ि त् नत श ् एकटीच् अिली्की्क यच््
होण र्सन्क यच््न ही्यच् ्सवच र ने्ध स्त वनू्ज ई.्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्बुजरेपण च , सभते्रपण च ्सतययच् ्मन वर्
प्रभ व्पडत्होत .्त्यच् ल ्आपल्यच् ल ्क हीतरी्ि ांग यच्चे्आहे्पण्त्यच् ल ्धीर्होत्न ही्हे्सतययच् ्लि त्
येच्ई. 
 

त्यच् ्र त्री्सप्रन्ि्आन्दे्र्सनघून्गेल ्तशी्क उांटेिने्नत श ल ्जवळ्घेऊन्हळू्आव ज त्सवच रले्
‘क यच््झ लां ्ग?’ 
 

‘मम , कृप ्कर.्आत ्यच् ्वेळी्तरी्क ही्सवच रू्नकोि.्ह्य बद्दल्बोलणां्अशक्यच््आहे.’ 
 

नत श ने्अिे्उत्तर्सदले्तरी्ती्र त्री्सकतीतरी्वळे्आपल्यच् ्आईययच् ्सबछ न्यच् तच्कुठेतरी्डोळे्
ल वनू्पडली्होती.्ती्कधी्उत्ि सहत्होत्होती.्कधी्भयच्भीत्होत्होती.् त्यच् ने्आपली्स्तुती्कशी्
केली्ते्सतने्आपल्यच् ्आईल ्ि ांसगतले.्तो्परदेशी्ज ण र्होत .्त्यच् ने्सतल ्‘विांतऋतूत्कुठे्ज ण र?’ 
अिे्सवच रले्होते. 
 

‘अि ् अनुभव...अि ् अनुभव् मल ् पूवी् कधीच्आल ् नव्हत .् त्यच् ची् मल ् भीती् व टते...तशी्
नेहमीच्भीती्व टत्होती.्अशी्क ्व टते्कुण ि्ठ ऊक!्सतच ्अथव्हे्ि रां्खरां्आहे्अि ्होतो्क ? 
मम , तू्झोपलीि्क ्ग?’ 
 

‘न ही्ग.्ब ळ, मल ्स्वतःल च्त्यच् ची्ध स्ती्व टते.्तू्झोपी्ज ्कशी.’ 
 

‘छे!्छे!्आत ्झोप यच्चां्न ही.्झोपणां् म्हणजे्मूखवपण .्मम , मम , अि ्अनुभव्मल ्कधीच—
कधीच्आल ्नव्हत .्अिां्क ही्घडेल्अिां्स्वप्न तही्व टलां ्नव्हतां.’ आपल्यच् ्मन तील्भ वन ांची्ओळख्
पटून्ती्सवस्मयच् ने्आसण्भीतीने्उद्ग रली. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ्आपण्ऑरॅड्नूल ्पसहल्यच् ांद ्प सहले्त्यच् च्वळेी्आपले्मन्त्यच् ययच् वर्जडले्होते्
यच् ची्ज णीव्नत श ल ्झ ली. 
 

त्यच् ्वळेी् ज्यच् ्पुरुष ची् सतने् सनवड् केली्होती् (सतल ्आपले्मन् त्यच् ययच् वर् केव्ह ्जडले्होते्
यच् बद्दल् आत ् शांक ् नव्हती)् तो् पुरुष् पुन्ह ् भेटल ् होत .् त्यच् ययच् ् व गण्यच् वरून् तरी् तो् सतययच् बद्दल्
बेसफकीर्सदित्नव्हत .्ह्य ्अनपेसित्िुख मुळे्ती्जणू्भयच्भीत्झ ली्होती. 
 

‘आम्ही् इथां् पीटझवबगवमध्येच्् अित न ् तो् इथां् आल .् जणू् िगळां् ठरवल्यच् प्रम णां् घडतां् आहे.्
न चिम रांभ त्झ लेली्भेटही्तशीच्ठरवल्यच् प्रम णां्घडली.्िगळां ्सनयच्तीनां्आखलेलां ्अि वां.्म्हणून्तर्
येच्थपयंच्त्गोष्टी्घडत्आल्यच् .्त्यच् ्वळेी्त्यच् ल ्मी्प सहलां ्तोच्मल ्क ही्तरी्वगेळांच्व टू्ल गलां ्होतां.’ 
 

‘त्यच् नां्तुल ्ि ांसगतलां ्तरी्क यच्?’ अिे्बोलून्आई्सवच रमग्न्झ ली. 
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‘मम , तो्सवधुर्अिल्यच् नां्क ही्सबघडतां्क ्ग?’ 
 

‘अिां्बोलू्नकोि्नत श .्ईर्श्र ची्प्र थवन ्कर.्लग्नां्स्वगात्ठरवली्ज त त.’ क उांटेिने्सतल ्
फ्रें च्म्हण्ऐकवली. 
 

‘मम , तू् मल ् इतकी् आवडतेि!् मी् सकती् िुख त् आहे!’ आपल्यच् ् आईल ् समठी् म रीत् ती्
म्हण ली्तेव्ह ्सतययच् ्डोळ्यच् ांत्आनांद श्रू्होते. 
 

अगदी् त्यच् च् वळेी् सप्रन्ि् आन्दे्र् आपले् नत श वर् पे्रम् अिल्यच् चे् आसण् आपण् सतययच् शी् लग्न्
करण्यच् च ्ठ म्सनधार्केल्यच् चे्पीएरल ्ि ांगत्होत . 
 

त्यच् ् र त्री्क उांटेि्एलन् व्हॅसिल्येच्व्हन ने् स्व गतिम रांभ्यच्ोजल .्फ्रें च्परर ष्ट्रवकील, आत श ्
क उांटेिकडे् व रांव र् येच्ण र ् र जघर ण्यच् तील् एक् उमर व्आसण् बरेच् बुसद्धम न् स्त्रीपुरुष् अशी् मांडळी्
जमली.् पीएर् त्यच् ् सठक णी् खोल्यच् खोल्यच् ांतून् सफरल .् आपल्यच् तच् गढलेल्यच् ् त्यच् ययच् ् उद ि् दृष्टीच ्
प हुण्यच् ांवर्प्रभ व्पडल . 
 

न चिम रांभ ययच् ् सदवि प िून्आपल्यच् ल ्सनर शचे ्झटक ्आलेल ्आहे्यच् ची्ज णीव्पीएरल ्
होत्होती.्त्यच् सवरुद्ध्झगडण्यच् ची्तो् सजव प ड्सशकस्त्करीत्होत .्र जघर ण्यच् तील्सप्रन्िशी्त्यच् ययच् ्
पत्नीच ्चोरट ्िांबांध्िुरू्झ ल .्त्यच् नांतर्पीएरची्व्यच्वस्थ पक्म्हणून्सनयुच्क्ती्झ ली्तेव्ह ्त्यच् ल ्आियच्व्
व टले.् म नवी्जीवन तील्द ांसभकतेबद्दलययच् ् त्यच् ययच् ्कल्पन ् त्यच् ल ् पुनःपुन्ह ्आठव्ूल गल्यच् .् त्यच् ची्
प ल्यच्् नत श ्आसण् सप्रन्ि्आन्दे्र् यच् ांमधे्आत श ् प्रीसतभ वन ् सदिून् येच्त् होती.् समत्र ययच् ्आसण्आपल्यच् ्
क्स्थतीतील्महदांतर्त्यच् ल ्ज णव्ूल गले्होते्आसण्तो्असधक सधक्सवषण्ण्होत्होत .्आपली्पत्नी, 
नत श ्आसण्सप्रन्ि्आन्दे्र्यच् ांच ्सवच र्मन तून्क ढून्ट कण्यच् च ्तो्प्रयच्त्न्करू्ल गल .्अनांत्क ळ ययच् ्
िांदभात्त्यच् ल ्प्रत्येच्क्गोष्ट्िलु्लक, िदु्र्व टू्ल गली.्पुन्ह ्तोच्प्रश्न्डोके्वर्क ढू्ल गल . 
 

‘कश ि ठी?’ 
 

त्यच् ने्दुर त्म्यच् ल ्दूर्ठेण्यच् ि ठी्फ्रीमेिन्िांप्रद यच् ययच् ्क यच्ाल ्र त्रांसदवि्व हून्घेतले. 
 

पीएर्क उांटेिययच् ्खोलीतून्र त्री्ब हेर्आल .्गब ळ ्ड्रेचिग्ग ऊन्तो्वरययच् ्मजल्यच् वरील्
बठै्य ्खोलीत् टेबल प शी् बिून् स्कॉसटश्फ्रीमेिन ांययच् ् िभेची् इसतवृते्त् सलहीत् बिल ् अित न ् सप्रन्ि्
आन्दे्र्आत्आल . 
 

आधीच्दुिऱ्यच् ्क यच्ात्मग्न्अिलेल ्पीएर्क हीश ्त्रस्तपणे्म्हण ल , ‘तू्आल ि्क ? हे्बघ्
मी्क म त्आहे.’ दुःखी्म णिे्आपल्यच् ्जीवन तील्दुदैव कडे्जशी्पल यच्नव दी्दृष्टी्ट कत त्तशी्दृष्टी्
ट कीत्पीएरने्त्यच् ल ्आपल्यच् िमोरील्हस्तसलसखत्द खवले. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्पीएरिमोर्उभ ्होत ्तेव्ह ्त्यच् च ्चेहर ्आनांद ने्उजळल ्होत .्नवजीवनोत्ि ह ने्
ओिांडत्होत .् त्यच् ल ्पीएरची् दुःखी् मुद्र ् सदिली्न ही.्आत्मतृप्त् क्स्मत्करीत्तो्पीएरल ् म्हण ल , 
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‘समत्र , तुल ्क ल्ि ांग यच्चां्र हून्गेलां .्आज्ि ांग यच्ल ्आलो्आहे.्मल ्पूवी्अिां्कधी्व टलां ्नव्हतां.्मी्
पे्रम त्पडलो्आहे.’ 
 

पीएरने् एकदम् दीघव् उि ि ् ट कल .् सप्रन्ि् आन्दे्रययच् ् शजे री् त्यच् च ् सधप्प ड् देह् िोफ्यच् वर्
जवळजवळ्कोिळल . 
 

‘नत श ्रोस्तॉफययच् , होयच््न ?’ त्यच् ने्सवच रले. 
 

‘होयच्.्दुिऱ्यच् ्कुण ययच् ्अिण र? मल ्स्वतःल देखील्ते्खरां्व टलां ्नितां.म झी्भ वन ्इतकी्
प्रबळ् ठरली् की् मल ् म झां् मन्आवरत ् येच्ईन .् क ल् सकती् त्र ि् झ ल , सकती् यच् तन ् झ ल्यच् .् पण्
जग तल्यच् ्कोणत्यच् ही्गोष्टीययच् ्मोबदल्यच् त्मी्म झी्यच् तन ्द्य यच्ल ्तयच् र्न ही.्आजवर्मी्खरां्जीवन्
जगलोच् नव्हतो.् मल ् आत ् तर् सतययच् सशव यच्् जगणां् अशक्यच्् आहे.् सतचां् म झ्यच् वर् पे्रम् अिेल्
क ?...सतययच् ्म न नां्मी्बर च्प्रौढ्आहे...तू्बोलत्क ्न हीि?’ 
 

पीएर्एकदम्उठल .्येच्रझ ऱ्यच् ्घ लीत्म्हण ल , ‘मी्तुल ्म गांच्न ही्क ्ि ांसगतलां? ती्मुलगी्
म्हणजे्रत्न्आहे, अिां्मल ् नेहमीच्व टत्आलेलां ्आहे.्अश ्प्रक रययच् ् मुली् सवरळ .् समत्र , मी् तुल ्
मन प िून्ि ांगतो.्ज स्त्सवच र्करू्नकोि, निते्िांशयच््घेत्र हू्नकोि...िरळ्सतययच् शी्लग्न्कर.्
तुझ्यच् ि रख ्िुखी्प्र णी्मग्जग त्सनःिांशयच््कोणी्निेल.’ 
 

‘पण्सतययच् ्मन त...?’ 
‘सतचां्तुझ्यच् वर्पे्रम्आहे.’ 
‘मूखाि रख ्बडबडू्नकोि.’ पीएरच ्चेहर ्न्यच् ह ळीत्क्स्मत्करीत्सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल . 
‘सतचां्तुझ्यच् वर्पे्रम्आहे्हे्मल ्म हीत्आहे.’ पीएर्र ग ने्ओरडल . 

 
त्यच् च ्ह त्पकडीत् सप्रन्ि्आन्दे्र् म्हण ल , ‘म झां्ऐकून्तर्घे.्मी्कोणत्यच् ्पसरक्स्थतीत्आहे् हे्

तुल ्ठ ऊक्निेल.्मल ्कुण कडे्तरी्त्यच् बद्दल्बोललां ्प सहजे.’ 
 

‘मग्ि ांग्क यच््ते.्मी्आनांद ने्ऐकेन.’ अिे्म्हणत न ्पीएरययच् ्मुदे्रत्बदल्झ ल .्कप ळ वरील्
क ळजी्द खवण ऱ्यच् ्आठ्य ्न हीश ्झ ल्यच् .्तो् सप्रन्ि्आन्दे्रचे् बोलणे्उत्िुकतेने् ऐकू्ल गल .् त्यच् च ्
समत्र्आत ्एकदम् सनर ळ ्मनुष्ट्यच्् सदित्होत —नव्हे्झ ल च्होत .् त्यच् ल ् व टत्अिलेल्यच् ्म नसिक्
शीण, जीवन च ्उद्वगे, भ्रमसनर ि्ह्य ्गोष्टी्आत ्कुठे्गेल्यच् ्होत्यच् ? पीएरसशव यच््दुिऱ्यच् ्कोण जवळ्तो्
आपले्मन्उघडे्करू्शकत्नव्हत . 
 

त्यच् ययच् जवळ् त्यच् ने्आपले्मन्मोकळे् केले.्आपल्यच् ्भ वी्जीवन चे्बेत् त्यच् ने्तत्परतेने्आसण्
ध डि ने्आखले्होते.् ‘म झ्यच् ्वसडल ांययच् ्लहरीख तर्म झ्यच् ्िौख्यच् च ्बळी्द्य यच्ल ्मी्तयच् र्न ही.’ 
अिे्तो् म्हण ल .्तो्आपल्यच् ्वसडल ांन ्आपल्यच् ्लग्न ल ्िांमती्द्य यच्ल ्भ ग्प डण र्होत ; न हीतर्
त्यच् ांची् मुळी् िांमतीच् म गण र् नव्हत .् झप टून् ट कण ऱ्यच् ् भ वनेचे् त्यच् चे् त्यच् ल च्आियच्व् व टत् होते.्
त्यच् ल ्ती्भ वन ्आपल्यच् प िून्अलग, स्वतांत्र्आसण्वेगळी्अशी्व टू्ल गली्होती. 
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तो्बोलत्होत . ‘मी्अिां्पे्रम्करू्शकेन्अिां्कुणी्अगोदर्ि ांसगतलां ्अितां्तर्म झ ्त्यच् ययच् वर्
सवर्श् ि्बिल ्नित .्म झ्यच् ्पूवीययच् ्भ वनेहून्ही्भ वन ् सकती्वेगळी्आहे.्म झ्यच् ्दृष्टीनां्जग चे्दोन्
भ ग्झ ले्आहेत.्ज्यच् ्भ ग त्ती्आहे्सतथां्िुख्आहे, आश ्आहे, प्रक श्आहे.्ज्यच् ्दुिऱ्यच् ्भ ग त्ती्
न ही् सतथां् केवळ् सनर श ् आसण् अांध र् आहे.् मल ् सनर श ् आसण् अांध र् यच् ांची् कल्पन ् च ांगलीच् येच्ऊ्
ल गली्आहे.’ 
 

लग्न्करण्यच् ि ठी्वसडल ांची्िांमती् घेणे्आवश्यच्क्होते् म्हणून् त्यच् ांन ् भेटण्यच् ि ठी् सप्रन्ि्आन्दे्र्
आल . 
 

त्यच् ययच् ्वसडल ांनी्मुल चे्सवच र्ब ह्यतः्श ांत्वृत्ती्ध रण्करून्ऐकले.्मन तून्म त्र्ते्असतशयच््
िांत पले.्आयुच्ष्ट्यच््उत र ल ्ल गलेले्अित न ्त्यच् त्बदल्करण्यच् ची्अगर्ते्नव्यच् ्तऱ्हेने्घ लवण्यच् ची्
इयछ ् म णि ांन ्कशी् होते् ते् त्यच् ांन ्कळत् नव्हते.् ‘ही् म णिां् मल ् हवां् तिां् जीवन्जगू् देतील्आसण्
स्वतःल ्हवां्ते्करतील्तर्सकती्च ांगलां ्होईल.’ ते्स्वतःशी्म्हण ले.्गांभीर्पेचप्रिांग्सनमाण्झ ल ्की्ते्
नेहमीच् मुत्िद्दीपण ने् व गत.् तिेच् व गण्यच् चे् त्यच् ांनी् ठरवले.् श ांत् वृत्तीने् ते् सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्लग्न ययच् ्
प्रश्न ची्सचसकत्ि ्करू्ल गले. 
 

वयच्, िांपत्ती, प्रसतष्ठ ्यच् ्दृष्टींनी्सवच र्केल ्अित ्त्यच् ांययच् ्मते्त्यच् चे्लग्न्स्व गत हव्नव्हते.्दुिरे्
म्हणजे्त्यच् चे्त रुण्यच््ओिरलेले्होते.्त्यच् ची्प्रकृतीही्धडध कट्नव्हती.्(यच् ्मुद्य वर्त्यच् ययच् ्वसडल ांनी्
सवशषे् भर् सदल .)् मुलगी् तर्अल्पवयच्ीनच्होती.्अश ् मुलीययच् ् हव ली् त्यच् ययच् ्लह न् मुल ल ्कर वे्
ल गले्तर्ती्कीव्करण्यच् जोगी्गोष्ट्ठरण र्होती. 
 

आपल्यच् ्मुल कडे्उपरोधपूणव्कट ि्ट कीत्ते्म्हण ले, ‘चौथी्आसण्शवेटची्गोष्ट्ही्की्तू्तुझ ्
सनणवयच्् वषवभर् ल ांबणीवर् ट क व ् अिां् मल ् व टतां.् परदेशी् ज ऊन् जर ् प्रकृती् िुध रून् येच्.् सप्रन्ि्
सनकोल यच्ि ठी् एख दी्जमवन् सशसिक ् प ह .् त्यच् नांतरही्जर् तुझां् पे्रम, तुझी् व िन , तुझ ् दुर ग्रह...तू्
क यच््म्हणशील्ते...ते्सटकून्र सहलां ्तर्सतययच् शी्लग्न्कर.्मल ्आणखी्क ही्यच् ्सवषयच् वर्बोल यच्चां्
न ही.्ह ्म झ ्अखेरच ्शब्द्िमज.’आपल ्सनणवयच््कोणत्यच् ही्पसरक्स्थतीत्अटळ्आहे्अिे्िुचवण ऱ्यच् ्
स्वर त्ते्म्हण ले. 
 

सप्रन्ि् आन्दे्रल ् आत ् लख्ख् कळून् चुकले.् ‘एक् वषवभर् म झी् चकव ् म झ्यच् ् व ग्दत्त् वधूची्
प्रीसतभ वन ्सटकण र्न ही.्त्यच् ्अवधीत्आपण्सदवांगत्होऊ्अशी्आश ्वसडल ांन ्व टत्अि वी.’ सप्रन्ि्
आन्दे्रने् वसडल ांययच् ् इयछेनुि र् व गण्यच् चे् ठरवले.् नत श ल ् म गणी्घ लून् एक्वषाने्लग्न्करण्यच् च ्
सनणवयच््त्यच् ने्घेतल . 
 

त्यच् ने्रोस्तॉफकुटुांब ि्शवेटची्भेट्सदली.्त्यच् नांतर्तीन्आठवड्य ांनी्तो्पीटझवबगल ्परतल . 
 

आईशी्बोलणे्झ ल्यच् नांतरच ्दुिर ्सदवि्नत श ने्बोलकॉन्स्कीची्प्रतीि ्करण्यच् त्घ लवल .्
पण् तो् क ही्आल ् न ही.्आणखी् दोन् सदवि् तिेच् गेले.् पीएरदेखील् सफरकल ् न ही.् सप्रन्ि्आन्दे्र्
आपल्यच् ् वसडल ांन ् भेट यच्ल ् गेल्यच् चे् नत श ल ् ठ ऊक् नव्हते् त्यच् मुळे् त्यच् ययच् ् गैरहजेरीच ् अथव् सतल ्
कळेन . 
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अिे् तीन् आठवडे् गेले.् नत श ् घर ब हेर् पडेन शी् झ ली.् ती् सनरुद्योगी, सनरुत्ि ही् बनली.्
भतु ि रखी्घर तल्यच् ्घर त्सफरू्ल गली.्र त्री्एक न्त त्रडू्ल गली.्र त्री्आईकडे्देखील्ज ईन शी्
झ ली.् सतच ् चेहर ् ि रख ्ल लबुांद् व्िांत्रस्त् र हू्ल गल .् प्रत्येच्क ल ्आपली् सनर श ् ठ ऊक्आहे, 
प्रत्येच्कजण्आपल्यच् ल ्हित्आहे, आपली्कीव्करीत्आहे्अिे्सतल ्व टू्ल गले.्सतचे्आांतसरक्दुःख्
तीव्र्होते.्पण्सतल ्द रुण्दुःख्झ ले्होते्ते्सतच ्अहांक र्दुख वल ्गेल्यच् मुळे. 
 

एक् सदवि् ती् आपल्यच् ् आईययच् ् खोलीत् गेली् आसण् सतल ् क ही् ि ांगण्यच् च ् प्रयच्त्न् करीत्
अित न ् ओक्ि बोक्शी् रडू् ल गली.् आपल्यच् ल ् सशि ् क ् होत् आहे् हे् ठ ऊक् निलेल्यच् ् अपम सनत्
मुल ि रखी्ती्रडत्होती.्क उांटेि्मुलीचे्ि ांत्वन्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गली.्पसहल्यच् ांद ्सतने्क ही्
वळे्आईचे् म्हणणे् ऐकून् घेतले.् मग् एक एकी् ती् मधेच् म्हण ली, ‘मम , आत ्क ही् बोलू् नकोि.् मी्
त्यच् च ् सवच र्िोडून् सदल ्आहे.्मल ् त्यच् ययच् बद्दल्सवच रही्कर यच्च ्न ही.्तो्इथां् येच्ऊ्ल गल ्क यच््
आसण्मग्त्यच् नां्एकदम्यच् यच्चां्बांद्केलां ्क यच्!’ सतययच् ्आव ज ल ्कां प्होत .्ती्अगदी्रडण्यच् ययच् ्बेत त्
होती, पण् स्वतःल ्ि वरून्ती्श ांतपणे् बोलू्ल गली.् ‘मल ्लग्न्कर यच्चां् न ही.् मल ् त्यच् ची् ध स्ती्
व टते.्मी्आत ्िगळां्िोिलां , पचवलां ्आहे.’ 
 

हे्िांभ षण्झ ले्त्यच् ययच् ्दुिऱ्यच् ्सदवशी्नत श ने्आपल ्जुन ्पोष ख्चढवल .्पूवी्तो्पोष ख्
िक ळीच्चढवनू् सतने् सकतीतरी् सदवि्गमतीत्घ लवलेले्होते.्आत ् सतने्न चिम रांभ प िून्िोडून्
सदलेल ्आपल ्जुन ्क यच्वक्रम्त्यच् ्िक ळप िून्पुन्ह ्िुरू्केल . 
 

िक ळच ्चह ्घेऊन्ती्मोठ्य ्द लन त्गेली.्ह्य ्द लन त्आव ज्मोठ्य ने्घुम यच्च ्म्हणून्ते्
सतल ्फ र्आवड यच्चे.्सतथे्ज ऊन्ती्िांगीत चे्धडे्सगरव्ूल गली.्पसहल ्प ठ्िांपल्यच् वर्ती्द लन ययच् ्
मध्यच्भ गी्उभी् र सहली.् सतल ्आवडण री् एकच्एक्त न् सतने् घेतली.् त न् सनन दू्ल गली्आसण्ती्
नव्यच् नेच्ऐकल्यच् ि रखी्आनांदून्ऐकू्ल गली.्ते्स्वर्तो्अवक श्भरून्ट कीत्होते्आसण्हलके्सवरत्
होते.्ते्ऐकून्सतल ्एकदम्उत्ि ह्व टू्ल गल .्ती्स्वतःशी्म्हण ली, ‘उग च्ि रख ्सवच र्करण्यच् त्
क यच््अथव्आहे? आहे्ती्पसरक्स्थती्सकती्च ांगली्आहे!’ ती्खोलीतल्यच् ्खोलीत्येच्रझ ऱ्यच् ्घ लू्ल गली.्
आपली्त ल त्पडण री्प वले्ऐकून्ती्आनांसदत्होत्होती.् सतने्आरश त्आपले्रूप्प सहले.् सतययच् ्
चेहऱ्यच् वरील्भ व्जणू्बोलू्ल गले, ‘होयच्.्मीच्की्ती? फ र्छ न्सदिते्की.्मल ्कुण ची्गरज्न ही.’ 
 

खोली्ि फ्कर यच्ल ् नोकर्आत् येच्ऊ् बघत् होत ् पण् सतने् त्यच् ल ्आत् येच्ऊ् सदले् न ही.् तो्
ज त च्सतने्दरव ज ्ल वनू्पुन्ह ् येच्रझ र ्िुरू्केल्यच् .् सतची् पूवीची् सतल ्हवीशी्व टण री्मनःक्स्थती्
त्यच् ् िक ळी् पुन्ह ् उफ ळून्आली.् ती्आत ् स्वतःवर् पे्रम् करू्ल गली.् तो् स्वतःवर् खूष् झ ली.् ‘ही्
नत श ् सकती् मोहक् मुलगी् आहे!’ एख द्य ् सतऱ्ह इत ने-तेही् सतऱ्ह ईत् पुरुष ने् बोल वे—तशी् ती्
स्वतःबद्दल्बोलत्होती. 
 

‘ती्िुांदर्आहे, सतच ्गळ ्गोड्आहे, ती्तरुण्आहे, ती्कुण ययच् ्न ्अध्यच् त्न ्मध्यच् त.्सतल ्
श ांतपणे्जगू्द्य .’ श ांत्जीवन्जगण्यच् ची् सतची् सकतीही्इयछ ्अिली्तरी् सतययच् ्मन ल ्श ांतत ् समळत्
नव्हती.्आसण्ती्समळण र्न ही्हे्सतल ्ल गलीच्ज णवले. 
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द लन च ्दरव ज ्उघडून्कोणीतरी्सवच रीत्होते.् ‘घर त्आहेत्क ?’ नत श ्आरश त्बघत्
होती.्तरी्सतचे्लि्आपल्यच् ्प्रसतचबब कडे्नव्हते.्सतल ्द लन ब हेर्बोलण्यच् च ्आसण्प वल ांच ्आव ज्
ऐकू् आल .् सतने् स्वतःच् येच्ऊन् प सहले् तेव्ह ् ती् प ांढरी् फटफटीत् पडली.् होयच्, तो् आल ् होत .्
उघडलेल्यच् ्द र शी्त्यच् च ्आव ज्ऐकू्आल ्तेव्ह च्सतची्ख त्री्झ ली. 
 

ध स्त वनू्प ांढरी्फटफटीत्पडलेली्नत श ्सदव णख न्यच् त्ध वत्गेली. 
 

‘मम , बोलकॉन्स्की्आले्आहेत.्मम , सकती्भयच्ांकर!्मल ्अगदी्अिह्य्होत्आहे.्मल ्म झ ्
छळ्व्ह यच्ल ्नको्आहे.्मी्आत ्करू्तरी्क यच्?’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्त्रस्त्गांभीर्मुदे्रने्सदव णख न्यच् त्आल .्त्यच् मुळे्क उांटेिल ्आपल्यच् ्मुलील ्क ही्
ि ांग यच्ल ्अवधीच्ि पडल ् न ही.् नत श ल ् प हत च् सप्रन्ि्आन्दे्रच ् चेहर ्आनांद ने् उजळल .् त्यच् ने्
क उांटेिययच् ्ह त चे्चुांबन्घेतले, मग्नत श ययच् ्ह त चे्चुांबन्घेऊन्तो्िोफ्यच् वर्बिल . 
 

‘सकतीतरी् सदवि ांनी्आमचां् भ ग्यच््उज डत्आहे.’ क उांटेि्आणखी्क ही् बोलण्यच् पूवीच् सप्रन्ि्
आन्दे्रने्सतच ्प्रश्न्हेरून्घ ईघ ईने्आपले्म्हणणे्सतल ्ऐकवले. 
 

‘मी् वसडल ांन ् भेट यच्ल ् गेलो् होतो.् त्यच् मुळां ् तुम्ह ल ् भेटू् शकलो् न ही.् त्यच् ांययच् कडे् मल ्
महत्त्व ययच् ् गोष्टीसवषयच्ी् बोल यच्चां् होतां.् मी् क ल् र त्रीच् परत् आलो.’ तो् नत श कडे् नजर् ट कीत्
म्हण ल .्िणभर्श ांतत ्पिरली.्तो्पुन्ह ्म्हण ल , ‘क उांटेि, मल ्तुमययच् शी्क ही्बोल यच्चां्आहे.’ 
 

दीघव्उि ि ्ट कीत्नजर्ख ली्वळवीत्क उांटेि्एकद ची्म्हण ली, ‘मी्ऐक यच्ल ्तयच् र्आहे.्
नत श ्तू्पळ्इथून.्मग्बोल वीन्तुल .’ ती्हळू्आव ज त्नत श ल ्म्हण ली. 
 

नत श ने्भीतीने्आसण्अजीजीने् सप्रन्ि्आन्दे्रकडे्आसण्आपल्यच् ्आईकडे्प सहले्आसण्मग्ती्
ब हेर्गेली. 
 

‘क उांटेि, मी्तुमययच् ्मुलील ्म गणी्घ ल यच्ल ्आलो्आहे.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल . 
 

क उांटेिच ् चेहर ्च ांगल च्ल लबुांद्झ ल .्ती्क ही्बोलली्न ही.् ‘तुमची्म गणी...क उांटेि्
गांभीरपणे् बोलू्ल गली् तेव्ह ् सप्रन्ि्आन्दे्र् मुक टपणे् सतययच् कडे्प ह त् र सहल .् सनसित्क यच््बोल वे् हे्
सतल ्प्रथम्कळेन .्ती्म्हण ली, ‘तुमची्म गणी्मल ्म न्यच््आहे.्मल ्आनांद्व टल .्म झ ्नवर ...मल ्
आश ्आहे्नत श नांच्क यच््ते्ठरवलां ्प सहजे.’ 
 

‘तुमची्िांमती्अिली्तर्मी्सतययच् कडे्ह ्सवषयच््क ढीन.्तुमची्िांमती्आहे्न ?, सप्रन्ि्आन्दे्रने्
सवच रले. 
 

‘होयच्.’ क उांटेिने्अिे्म्हणून्आपल ्ह त्त्यच् ययच् पुढे्धरल .्सतययच् ्ह त चे्चुांबन्घेण्यच् ि ठी्तो्
व कत च्सतने्त्यच् ययच् ्भ लप्रदेश चे्चुांबन्घेतले, त्यच् वेळी्सतययच् ्मन त्त्यच् ययच् बद्दल्सतटक र ्होत ्आसण्
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म दववही्होते.् त्यच् ययच् वर् पे्रम्कर व्ेअिे् सतल ्व टू्ल गले.् पण्तो् सतल ् परक ्व टू्ल गल , त्यच् ची्
सतल ्भीती्व टू्ल गली. 
 

‘मी्सतल ्तुमययच् कडे्प ठवते.’ अिे्म्हणून्क उांटेि्खोलीब हेर्गेली. 
 

िोन्यच् ने्क उांटेिल ्ि ांसगतले, ‘नत श ्झोपण्यच् ययच् ्खोलीत्आहे.’ नत श ् सबछ न्यच् वर् बिली्
होती.्सतच ्चेहर ्सनस्तेज्झ ल ्होत .्डोळे्कोरडे्झ ले्होते.्पसवत्र्प्रसतमेवर्डोळे्ल वनू्कू्रिची्खूण्
जुळवीत् अित न ् ती् क हीतरी् पुटपुटत् होती.् आईल ् प हत च् त डकन् उठून् सतने् सतययच् कडे् ध व्
घेतली.्‘मम , क यच््झ लां?...क यच््झ लां?’ 
 

‘नत श , त्यच् ल ्ज ऊन्भेट.्त्यच् नां्तुल ्म गणी्घ तली्आहे.’ नत श ल ्आपल्यच् ्आईचे्उद्ग र्
सनर्नवक र्व टले.्ती्ध वत्ज ऊ्ल गली्अित न ्क नउघ डणी्केल्यच् गत्दुःखी्स्वर त्पुटपुटली, ‘ज ्
ज .’ 
 

आपण्सदव णख न्यच् त्कि ्प्रवशे्केल ्ते्नत श ल ्ि ांगत ्आले्निते.्ती्द र त्र सहली्तेव्ह ्
तो्सदिल ्तशी्ती्सतथेच्थ ांबली.्‘ह ्परक ्मनुष्ट्यच््म झां्िववस्व्झ ल ्आहे.्होयच्, तो्म झां्िववस्व्झ ल ्
आहे.्जग तील्कोणत्यच् ही्गोष्टींहून्तो्मल ्सप्रयच््आहे.’ 
 

प पणी्न्उचलत ्सप्रन्ि्आन्दे्र्सतययच् जवळ्आल . 
 

‘तुल ्प सहलां ्तेव्ह प िून्म झ ्जीव्तुझ्यच् त्गुांतल ्आहे.’ त्यच् ने्सतययच् कडे्प सहले.्सतची्गांभीर्
भ वपूणव्मुद्र ्त्यच् ल ्ज णवल्यच् खेरीज्र सहली्न ही. 
 

ती्त्यच् ययच् कडे्येच्ऊन्थ ांबली्तेव्ह ्त्यच् ने्सतययच् ्ह त चे्चुांबन्घेऊन्सवच रले, ‘तुझां्म झ्यच् वर्पे्रम्
आहे्क ?’ 
 

‘होयच्.् होयच्.’ नत श ् जवळ् जवळ् र ग ने् उद्ग रल्यच् चे् सदित् होते.् सतने् एक् दीघव् उि ि ्
ट कल , पुन्ह ् एक् उि ि ् ट कल .् सतच ् र्श् िोय््व ि् जोरजोर ने् होऊ् ल गल .् आसण् ती् स्फुां दू्
ल गली. 
 

‘क यच््झ लां? रडतेि्क ?’ 
 

‘मल ् खूप्आनांद्झ ल ्आहे.’ ती् हित् म्हण ली् तेव्ह ् सतययच् ् डोळ्यच् ांत् अश्रू् तरळत् होते.् ती्
त्यच् ययच् जवळ्आणखी्िरकली, त्यच् चे्चुांबन्घ्यच् वे्क ्न ही्यच् च ्जणू्सतने्िणभर्सवच र्केल ्आसण्मग्
त्यच् चे्चुांबन्घेतले. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्सतचे्ह त्ह त त्घेऊन्सतययच् ्डोळ्यच् ांत्प सहले.्आत ्त्यच् ल ्आपल्यच् ्अांतःकरण त्
सतययच् बद्दल् ओढ् निल्यच् चे् आढळले.् त्यच् ययच् ् मन त् एक एकी् किलीतरी् प्रसतसक्रयच् ् झ ली् अि वी.्
त्यच् ययच् ्पूवीययच् ्इयछेतील्क व्यच् त्मकत ्आसण्अद््भुत्मोसहनी्आत ्उरली्नव्हती.्त्यच् ्दुबळ्यच् , ब सलश्
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वृत्तीययच् ्स्त्रीबद्दल् त्यच् ययच् ् मन त्आत ्कीव् सनमाण्झ ली.् सतययच् ् भक्तीबद्दल्भीती् व टू्ल गली्आसण्
सवर्श् िही्व टू्ल गल .्सतययच् ब बतययच् ्दुःखद्पण्गोड्कतवव्यच् ययच् ्ज सणवले ्तो्क यच्मच ्ब ांधल ्ज त्
होत . 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् सतल ् म्हण ल , ‘िम ् कर् मल .् तू् म झ्यच् ् म न नां् खूपच् लह न् आहेि.् मी् तर्
जीवन च ्खूप्अनुभव्घेतलेल ्आहे.्मल ्तुझी्क ळजी्व टते.्तुल ्अजून्स्वतःचीच्ओळख्झ लेली्
न ही.’ 
 

नत श ्एक ग्र् सचत्त ने् त्यच् च ्प्रत्येच्क्शब्द्ऐकून्मन त्ि ठव्ूप ह त्होती, त्यच् च ्अथव्ल वीत्
होती्पण्सतल ्क ही्िमजत्नव्हते. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्बोलत्होत , ‘म झां्िुख्ल ांबणीवर्पडण र्आहे.्मल ्एक्वषव्अिह्य्होण र्आहे.्
तरीपण्त्यच् ्अवधीत्तुल ्सनसित्सनणवयच््घेत ्येच्ईल.्वषानांतर्मल ्िुखी्कर्अशी्मी्तुल ्सवनांती्करतो.्
तरीही् तू् क हीही् कर यच्ल ् स्वतांत्र् आहेि.् आपण् आपल ् व ङ्सनियच्् ज हीर् करूयच् ् नको.जर् तुझां्
म झ्यच् वर् पे्रम्न ही्अिां् तुल ्आढळलां ्अगर् तुझां् पे्रम् दुिऱ्यच् ्कोण वर...’ सप्रन्ि्आन्दे्रने् बळेबळे्ह स्यच््
केले. 
 

‘अिां्क ् म्हणत ् तुम्ही? तुम्ह ल ्ठ ऊक्न ही्क ? तुम्ही् जेव्ह ्पसहल्यच् ांद ्ऑरॅडनूल ्आल त्
तेव्ह प िून्मल ्तुम्ही्आवडत्आह त.’ आपण्ित्यच््बोलत्आहोत्अश ्ख त्रीने्ती्म्हण ली. 
 

‘एक्वषात्तुल ्आपलां ्मन्कळेल.’ 
 

‘एक्िबांध्वषव?’ नत श ्ओरडली.्एक्वषव्आपले्लग्न्ल ांबणीवर्पडण र्आहे् हे्आत ् कुठे्
सतययच् ्डोक्यच् त्सशरले.्‘एक्वषव्क ? इतक ्दीघवक ळ्क ्म्हणून?’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ्सवलां ब ची्क रणे्ि ांग वी्ल गली.्पण्नत श ल ्ती्ऐकू्आली्न हीत. 
 

‘त्यच् वर्क ही् उप यच्् न ही्क ?’ सतने् सवच रले.् पण् सप्रन्ि्आन्दे्रने्क ही् उत्तर् सदले् न ही.् ह ्
सनणवयच््बदलणे्अशक्यच््आहे्अशी्त्यच् ची्मुद्र ्ि ांगत्होती. 
 

‘सकती्भयच्ांकर!्सकती्भयच्ांकर!’ नत श ्एक एकी्उद्ग रली्आसण्पुन्ह ्स्फुां दू्ल गली.् ‘एक्वषव्
व ट्प ह वी्ल गली्तर्मी्क ही्जगण र्न ही.्अशक्यच्, अशक्यच््आहे्ते.्फ र्भयच्ांकर!’ सतने्आपल्यच् ्
सप्रयच्कर ययच् ्चेहऱ्यच् कडे्प सहले.्त्यच् ल ्दुःख्झ ले्होते, तो्गोंधळून्गेल ्होत . 
 

‘क ही्हरकत्न ही.्मी्क हीही्करीन.’ ती्आपले्अश्रू्आवरीत्म्हण ली.्‘मी्खूप्खूप्आनांद त्
र हीन.’ 
 

त्यच् ् सदवि प िून् सप्रन्ि् आन्दे्र् व ङ्सनियच्् झ लेल ् पे्रसमक् यच् ् न त्यच् ने् रोस्तॉफकुटुांब कडे् येच्त्
र सहल . 
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बोलकॉन्स्की्आसण्नत श ्यच् च ्व ङ्मसनियच््उप च रपूववक्झ ल ्न ही्तिेच्ज हीरही्झ ल ्
न ही.् सप्रन्ि् आन्दे्रनेच् ति ् आग्रह् धरल ् होत .् तो् म्हण ल ् होत , ‘लग्न ल ् सवलांब् होण्यच् ल ् मीच्
क रणीभतू् अिल्यच् ने् मीच् िवव् त्र ि् िोि यच्ल ् प सहजे.् मी् म झे् वचन् नेहमीच् प ळीन.् मल ् नत श ्
वचनबद्ध्व्ह यच्ल ्नको्आहे.्सतल ्मी्पूणव्स्व तांत्र्यच््देऊ्इक्यछतो.येच्त्यच् ्िह ्मसहन्यच् ांत्सतल ्आपले्पे्रम्
म झ्यच् वर्न ही्अिे्व टले्तर्सतल ्नक र्द्य यच्ल ्पूणव्हक्क्आहे.’ 
 

अशी् शक्यच्त ् नत श ल ् अथव ् सतययच् ्आईवसडल ांन ् व टत् नव्हती.् पण् सप्रन्ि्आन्दे्रने्आपले्
म्हणणे् त्यच् ांययच् ् गळी् उतरवले.् सप्रन्ि् आन्दे्र् दररोज् रोस्तॉफकुटुांब ययच् ् घरी् येच्ई.् म त्र् तो् नत श शी्
व ङ्सनियच््झ ल्यच् ि रख ्व गत्निे.्तो्सतल ्सशष्ट च रपूववक्ह क्म री्आसण्सतययच् ्केवळ्ह त चे्चुांबन्
घेई. 
 

घर तील्क व्यच् त्म्व त वरण्श ांत्होते.् त्यच् त्चैतन्यच््नव्हते.् व ङ्सनियच््झ लेले्जोडपे्अिले्
म्हणजे्व त वरण्अश च्प्रक रचे्अिते.्ती्िगळी्म णिे्एकत्र्बिली्की्कुणी्बोलत्निे.्क ही्वळे ्
ब कीची्मांडळी्उठून्सनघून्ज त.्तरीही्व ङ्सनियच््झ लेले्युच्गुल्एक न्त्समळूनही्बोलत्निे.्ती्दोघे्
आपल्यच् ्भ वी्जीवन बद्दल्अगदी्क्वसचतच्बोलत.् सप्रन्ि्आन्दे्र्इतक ्ध स्त वलेल ्आसण्िांकोचलेल ्
अिे्की्तो्अबोल्र ही.्नत श ल ्त्यच् ययच् ्िगळ्यच् ्भ वन ्कळत्आसण्ती्त्यच् ्भ वन ांशी्िमरि्व्ह यच्ल ्
चुकत्निे. 
 

थोरल ् क उांट् कधीतरी् सप्रन्ि् आन्दे्रकडे् येच्ई, त्यच् चे् चुांबन् घेई, पेत्यच् ययच् ् सशिण ब बत् अगर्
सनकोल यच्ययच् ् नोकरीब बत् त्यच् च ् िल्ल ् घेई.् त्यच् ् दोघ ांकडे् प हून् थोरली् क उांटेि् उि ि ् ट की.्
िोन्यच् ल ्प्रत्येच्क्िण ल ्आपण्त्यच् ांन ्अडचण्होऊ्अशी्भीती्व टे.्त्यच् ांन ्एकटे्र ह यच्चे्निले्तरी्ती्
क हीन ्क ही् िबब्ि ांगून् ब हेर् पडण्यच् च ् प्रयच्त्न्करी.् सप्रन्ि्आन्दे्र्क ही् ि ांगू् ल गली्की—त्यच् ची्
वणवनशलैी्अप्रसतम्होती—नत श ् मोठ्य ्असभम न ने् त्यच् चे् बोलणे् ऐकत् र ही.् ती् बोलू्ल गे् तेव्ह ् तो्
सतल ् उत्िुकतेने् न्यच् ह ळीत् र ही.् ते् प हून् ती् िुख वनू् ज ई् आसण् सतल ् भीतीही् व टे.् ती् गोंधळून्
स्वतःल ्प्रश्न्करी; ‘म झ्यच् मध्येच््हे्क यच््शोधत हेत? अशी्दृष्टी्ल वनू्त्यच् ांन ्क यच््शोध यच्चे्आहे? त्यच् ांची्
दृष्टी् त्यच् ांन ् जे्हव्ेआहे् ते्शोधीत्आहे्आसण् त्यच् ांन ् ते्ि पडले्न ही्तर्क यच््होईल?’ कधी्कधी्ती्
आनांद ने्धुांद्होई.्सप्रन्ि्आन्दे्र्कि ्हितो्ते्प हणे्सतल ्आवडे.्सप्रन्ि्आन्दे्र्क्वसचतच्हिे्पण्जेव्ह ्तो्
हिे्तेव्ह ्तो्मुक्त्आनांद ने्हिे.्त्यच् ययच् ्हिण्यच् मुळे्आपण्त्यच् ययच् कडे्असधक्आकर्नषत्होत्आहोत्अिे्
सतल ्व टू्ल गे. 
 

पीटझवबगवल ् ज यच्ययच् ् आदल्यच् ् सदवशी् सप्रन्ि् आन्दे्र् आपल्यच् बरोबर् पीएरल ् घेऊन् आल .्
न चिम रांभ ययच् ् सदवि प िून् पीएर् रोस्तॉफकुटुांब ययच् ् घरी् आल ् नव्हत .् पीएर् सवमनस्क् आसण्
िांकोचलेल ् सदित्होत .् तो् मुख्यच्तः्क उांटेिशी् बोलत् र सहल .् नत श ्आसण्िोन्यच्् बुद्धीबळ च ् पट्
म ांडून्बिल्यच् ्होत्यच् .्नत श ने्खेळण्यच् ि ठी्बोल वत च्सप्रन्ि्आन्दे्र्त्यच् ांययच् कडे्गेल . 
 

‘बेझुहॉव्हल ्तू्खूप्सदवि प िून्ओळखतेि, होयच््न ? तुल ्आवडतो्क ्तो?’ त्यच् ने्सवच रले. 
 

‘आवडतो.्तो्च ांगल ्म णूि्आहे्पण्भ री्अिमांजि.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मग्ती्इतर्लोक्ि ांगत्त्यच् प्रम णे्पीएरययच् ्सविरभोळेपण ययच् ्लोक ांनी्रचलेल्यच् ्आख्यच् सयच्क ्
ि ांगू्ल गली. 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् सतल ् म्हण ल , ‘हे् बघ.् मी् आपलां ् गुसपत् त्यच् ल ् ि ांसगतलां ् आहे.् मी् त्यच् ल ्
लह नपण प िून् ओळखतो् आहे.् तो् उद र् मन च ् आहे.’ मग् एक एकी् गांभीर् होऊन् सप्रन्ि् आन्दे्र्
म्हण ल , ‘हे्बघ्नत ली, तुल ्मी्एक्सवनांती्करण र्आहे.्मी्आत ्इथां्निेन.्क यच््होण र्आहे्ईर्श्र्
ज णे.् तू्कद सचत् बदलशील...म फ्कर, खरां् तर् मी्अिां् बोल यच्ल ् नको् होतां...म झी् एकच् सवनांती्
आहे.्मी्दूर्अित न ्तुझ्यच् वर्जर्क ही्प्रिांग्ओढ वल ...’ 
 

‘किल ्प्रिांग...?’ 
 

‘जर् तुल ्क ही्त्र ि्झ ल ्तर् तू् त्यच् ययच् कडे्ज .् दुिऱ्यच् ् कुण कडे्िल्ल मिलतीि ठी्अगर्
मदतीि ठी् ज ऊ् नकोि.् तो् भ री् सविरभोळ ् आसण् चक्रम् आहे् हे् खरां.् पण् त्यच् ययच् ि रख ् उद र्
अांतःकरण च ्मनुष्ट्यच््सवरळ .’ 
 

नत श चे् आईवडील, िोन्यच् ् अगर् सप्रन्ि् आन्दे्र् यच् ांपैकी् कोण ल च् नत श वर् सवरह च ् क यच््
पसरण म्होईल्ह्य ची्कल्पन ्नव्हती.्सदविभर्नत श ्घर त्सफरली, ल लबुांद्झ ली, िांत पत्र सहली, 
सतययच् ्डोळ्यच् ांत्एक्सटपूिही्आल ्न ही.्भसवतव्यच््क यच््आहे्हे्ठ ऊक्निल्यच् गत्ती्अत्यच्ांत्िदु्र्गोष्टींत्
मग्न्झ ली.्शवेटययच् ्िणी्सप्रन्ि्आन्दे्रने्ह त चे्चुांबन्घेतले्तेव्ह ही्ती्रडली्न ही. 
 

‘तुम्ही्ज ऊ्नक .’ एवढेच्शब्द्ती्बोलली्तेव्ह ्त्यच् ्आव ज मुळे्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्आपण्खरोखर्
र ह व्ेअिे्व टू्ल गले.्सतच ्आव ज्नांतर्त्यच् ल ्सकतीतरी्सदवि्आठव्ूल गल .्तो्सनघून्गेल ्तरीही्
ती्रडली्न ही.्सकत्येच्क्सदवि्ती्आपल्यच् ्खोलीत्न्रडत ्बिून्होती.्सतल ्कश तच्गोडी्व टेन .्‘ते्
सनघून्गेले्क ?’ एवढेच्ती्ि रखी्सवच रीत्र सहली.्तो्सनघून्गेल्यच् वर्पांधर ्सदवि ांनी्सतययच् ्मन च ्
आज र् बर ् झ ल .् पुन्ह ् ती् पूवववत् व गू् ल गली् तेव्ह ् िगळे्आियच्वचसकत् झ ले.् दीघव् आज र नांतर्
मुल ययच् ्चेहऱ्यच् त्बदल्पडतो, ति ्सतययच् ्वृत्तीत्बदल्झ ल . 
 

त्यच् ्वषी् मुलग ्दूर्गेल्यच् प िून्सप्रन्ि्सनकोल यच््अँड्रीच्बोलकॉन्स्कीची्तब्येच्त्ढ िळू्ल गली.्
तो्असधक सधक् सचडखोर्बनल .् त्यच् ययच् ्अक रण्िांत प ल ् सबच ऱ्यच् ् सप्रन्िेि्म यच्ाल ्तोंड्द्य व्ेल गे.्
ज स्तीत्ज स्त्कठोर्प्रह र्करण्यच् ि ठी्तो्सतययच् ्स्वभ व तील्ममवस्थळे्हेरीत्आहे्अिे्व टत्होते. 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाययच् ् उत्कट् भ वनेचे् आसण् पसरण मतः् अत्यच् नांद चे् सवषयच्् दोनच् होते् :् एक्
सनकोलुश्क , दुिर ्धमव.्त्यच् ्दोन्ही्सवषयच् ांची्थट्ट मस्करी्करण्यच् त्थोरल्यच् ्क उांटल ्कोण्आनांद्समळे!्
कोणी्किल्यच् ही्सवषयच् वर्बोलत्अिले्तरी्थोरल ्क उांट्िांभ षण ची्ग डी्दोन्गोष्टींकडे्वळवी्:्त्यच् ्
असवव सहत् मुलीययच् ् अांधश्रद्ध ् आसण् सतचे् मुल ांन ् सबघडवण रे् ल ड.् ‘तुल ् सनकोलुश्क ल ्
तुझ्यच् ि रखीम्ह त री्कुम सरक ्बनव यच्चां्आहे्क ? सप्रन्ि्आन्दे्रल ्मुलग ्हव ्आहे, म्ह त री्कुम सरक ्
नको.’ तो्म्हण यच्च . 
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सप्रन्ि्म यच्ाययच् देखत्कधीकधी्तो्बसूरअनब ईल ् सवच री्– ‘तुल ्ह्य ्खेड्य तले्धमवगुरू्आसण्
पसवत्र्प्रसतम ्आवडल्यच् ्की्न हीत?’ मग्तो्त्यच् ांची्थट्ट ्करू्ल गे. 
 

थोरल ्क उांट् नेहमीच् सप्रन्िेि्म यच्ाचे् मन् दुखवी.् पण् त्यच् ल ्िम ्करण्यच् ि ठी् सतल ्प्रयच् ि्
कर व ्ल गत्निे.्क ही्झ ले्तरी्सतययच् ्वसडल ांचे्सतययच् वर्पे्रम्होते.्त्यच् ांनी्कधी्अन्यच् यच््केल ्नित ्
अिे्सतल ्व टे.्त्यच् मुळे्ते्किेही्व गले्तरी्सप्रन्िेि्म यच्ा्त्यच् ांन ्दोष्देऊ्शकत्निे.्अन्यच् यच््म्हणजे्
तरी्क यच्? ‘न्यच् यच्’ ह्य ्प्रसतसष्ठत्शब्द च ्सवच रदेखील्म यच्ा्करीत्निे.्म नवतेचे्िवव्गुांत गुांतीचे्सनयच्म्
सतययच् ्दृष्टीने्एक ्िरळि ध्यच् ्सनयच्म त्ि म वलेले्होते—पे्रम च ्आसण्त्यच् ग च ्सनयच्म.्हे्सनयच्म्ज्यच् ने्
घ लून् सदले् होते्आसण् ज्यच् ने् म नवज तीययच् ् पे्रम ि ठी् िोिले् होते् तो् तर् प्रत्यच्ि् ईर्श्र् होत .् इतर्
लोक ांययच् ्न्यच् यच् शी्व ्अन्यच् यच् शी्सतल ्क यच््कर यच्चे्होते? दुःख्िोिणे्आसण्पे्रम्करणे्यच् सशव यच््अन्यच््
अिे्कतवव्यच््सतल ्नव्हते, आसण्ती्आपले्कतवव्यच््प र्प डीत्होती. 
 

सहव ळ्यच् मध्येच्् सप्रन्ि्आन्दे्र् ब्लीक् सहल्िल ्आल , तेव्ह ् तो् असतशयच््आनांद त् होत ; व गण्यच् त्
िौजन्यच््आसण्पे्रमळपण ्होत .्गेल्यच् ्सकत्येच्क्वषांत्तो्अि ्व गल्यच् चे्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्ठ ऊक्नव्हते.्
त्यच् म गे्क हीतरी्ख ि्क रण्अि व्ेअिे् सतल ्व टू्ल गले.्परांतु् त्यच् ने्आपल्यच् ्आवडत्यच् ्बसहणील ्
आपल्यच् ्प्रीतीबद्दल्एक्चक र्शब्द्ि ांसगतल ्न ही.्ज ण्यच् पूवी्सप्रन्ि्आन्दे्र्आपल्यच् ्वसडल ांशी्सकतीतरी्
वळे् बोलत् होत .् तो् सनरोप् घेऊ्ल गल ् तेव्ह ् ब पलेक ांचे् क हीतरी् सबनिलेले् अि व्े ह्य च ् अांद ज्
सप्रन्िेि्म यच्ाल ्आल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र् सनघून् गेल्यच् वर् सप्रन्िेि्म यच्ाने् ब्लीक् सहल्ि् येच्थून् पीटझवबगवमधील्आपली्मैत्रीण्
जूली्कॅरॅसगन्सहल ्पत्र्सलसहले.्मुलींचे्मनोर ज्यच््अि व्ेतिे्सप्रन्िेि्म यच्ाचे्आपले्एक्मनोर ज्यच््होते.्
आपल्यच् ् मसैत्रणीचे् लग्न् आपल्यच् ् भ व शी् व्ह व्े अिे् सतल ् व टे.् जूली् कॅरॅसगनच ् भ ऊ् तुकव स्थ नययच् ्
लढ ईत्म रल ्गेल ्होत ्त्यच् मुळे्ती्शोकमग्न्होती. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्सतल ्पत्र्सलसहले. 
 

‘सप्रयच््मसैत्रण्जूली्हीि— 
 

‘तुझ्यच् ्म झ्यच् ्नसशब त्शोक्सलसहलेल ्सदितो. 
 

‘म झ्यच् ् सप्रयच्् मसैत्रणी, आपल्यच् ल ् िम ध न् देण्यच् ि् म्हणत् न ही् पण् आपण ि् सनर शपे िून्
व चवण्यच् ि् एक् धमवच् िमथव् आहे.् धमाययच् ् मदतीनेच् अन कलनीयच्् गोष्टी् कळू् ल गतील.् इतर ांन ् न्
दुख वत ्जी्उत्तम, ित्प्रवृत्त्म णिे्आपले्जीवन्िुखी्करीत्अित त्त्यच् ांन ्परमेर्श्र्बोल वनू्क ्घेतो्
आसण् इतर ांन ् त्र ि् देण री, स्वतःल ् व् इतर ांन ् भ रभतू् होण री् सनरुपयच्ोगी, दुष्ट् म णिे् जग त् क ्
र हत त्यच् चे्उत्तर्फक्त्धमवच्देऊ्शकेल.्म झ्यच् ्वसहनीचे्मरण्मी्प सहलेले्पसहले्मरण्होयच्.्मी्ते्
कधीही्सविरण र्न ही.्त्यच् ्मरण ने्म झ्यच् वर्अि च्ठि ्उमटवल ्आहे. 
 

‘तू् सनयच्तीबद्दल्िांशयच्् व्यच्क्त्करीत्आहेि..् ‘म झ ्थोर् मन च ् भ ऊ्क ् मरण् प वल ?’ अिे्
सवच रतेि.्मल ्देखील्अि च्प्रश्न्पडल ्आहे.्सजने्कधी्कुण ल ्जर ही्दुख पत्केली्न ही, सजययच् ्
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मन त्िदैव्करुण च्प झरली्ती्देवम णि ि रखी्अिलेली्म झी्सलझवसहनी्क ्िोडून्गेली्हे्मल ्
उमगलेले्न ही.्सतल ्मरणे्क ्आवश्यच्क्होते्आसण्आम्ह ल ्बहुत ांशी्अन कलनीयच््अिली्तरी्ज्यच् ची्
करणी् प्र सणम त्र वरील् अग ध् प्रीतीच ्आसवष्ट्क र् अिते् त्यच् ् सवर्श्सनमात्यच् ची् अमयच्ाद्करुण ् मृत्यच्यूयच् ्
रूप ने्कशी्प्रकट्होते्हे्म झ्यच् ि रख्यच् ्मांदमतील ्आत ्स्पष्ट्कळू्ल गले्आहे. 
 

‘सतययच् ्अक ली्घडलेल्यच् ्भीषण्मृत्यच्ूच ्म झ्यच् वर्आसण्म झ्यच् ्भ व वर—आम्ह ल ्दुःख्झ ले्
हे्खरे्अिले्तरी—असतशयच््च ांगल ्पसरण म्झ ल ्आहे.्आमची्ह नी्झ ली्त्यच् ्िणी्अिे्सवच र्म झ्यच् ्
मन त्आले्नव्हते.् त्यच् वळेी्अिले् सवच र्भयच् नक्िमजून्मी्डोक्यच् तून्क ढून्ट कले्अिते.्आत ्
मल ्स्पष्ट्कळू्ल गले्आहे. 
 

‘सप्रयच्् िखी, तुल ् ब यच्बलमधील् ित्यच् ची् ख त्री् पटवण्यच् ि ठी् मी् हे् पत्र् सलहीत् आहे.्
ब यच्बलमधील्ित्यच््म झ्यच् ्जीवन च ् सिद्ध न्त्बनले्आहे.् देव ययच् ्इयछेखेरीज्झ ड वरील्एक्प नही्
गळत्न ही.्त्यच् ययच् ्इयछेचे्म गवदशवक्तत्त्व्आहे.्त्यच् ची्आमययच् वर्अमयच्ाद्अनांत्म यच् ्आहे.्आपण वर्
कोणत ही्प्रिांग्आल ्तरी्तो्आपल्यच् ्भल्यच् ि ठीच्अितो्ही्श्रद्ध ्ब ळग. 
 

‘म झ्यच् ् वसडल ांची् प्रकृती् सदविेंसदवि्ढ िळत्आहे.् त्यच् ांन ् सवरोध्िहन् होत् न ही.् ते् िलु्लक्
क रण ांवरून् पटकन् सचडत त, र जकीयच्् गोष्टींवरून् ते् सकती् िहज् िांत पत त् यच् ची् तुल ् कल्पन ्
अिेलच.् युच्रोपययच् ् िवव् िम्र ट ांबरोबर—सवशषेतः् आमययच् ् िम्र ट बरोबर् म्हणजे् गे्रट् कॅथरीनययच् ्
न तव बरोबर–बोन प टवने्िम न्प तळीवरून्बोलणी्कर वी्ही्कल्पन च्म झ्यच् ्वसडल ांन ्िहन्होत्
न ही.् मल ् र जक रण त् क डीच ही् रि् न ही् हे् तुल ् म हीत्आहे.पण् वसडल ांकडून्आसण् समह इल्
इव्ह नॉसवचशी्होण ऱ्यच् ्िांभ षण ांतून्जग त्क यच््च लले्आहे् ते्मल ्कळत्अिते.्बोन प टवच ्िन्म न्
करण्यच् त्आल ् हे् मी् ऐकले्आहे.् सजथे् बोन प टवल ् थोर् मनुष्ट्यच्् म्हणून् िोड च् पण् फ्र न्िच ् िम्र ट्
म्हणूनही् म न्यच्त ् समळ लेली् न ही् अशी, मल ् व टते् परृ्थवीययच् ् प ठीवर, ब्लीक् सहल्ि् ही् एकच् ज ग ्
अिेल. 
 

‘म झ ्भ ऊ्आन्दे्र्यच् ची्गैरहजेरी्िोडली्तर्आमचे्घर तील्क यच्वक्रम्पूवववत्च लू्आहेत.्तो्
आत ्खूप्बदलल ्आहे.्म गे्तुल ्मी् सलसहले्होतेच.्झ लेल्यच् ्ह नीययच् ्धक्क्यच् तून्तो्यच् ्वषी्अगदी्
अलीकडे् पूणवतः्ि वरल्यच् ि रख ् सदित्आहे.्मी् त्यच् ल ्लह नपणी्प सहले्होते्ति च्तो्आत ्पुन्ह ्
झ ल ् आहे.् ति च् िुस्वभ वी, ति च् पे्रमळ, ति च् अलौसकक् अांतःकरण च .् आपले् जीवन् अद्य प्
िांपलेले्न ही्अिे्त्यच् ल ्व टत्अि वे्अिे्सदिते. 
 

‘त्यच् ययच् ्आच रसवच र ांतील् बदल बरोबरच् त्यच् चे् शरीर्फ र्अशक्त्झ ले्आहे.् तो्कधी् नव्हे्
इतक ्कृश्आसण्उसद्वग्न्झ ल ्आहे.्मल ्त्यच् ची्खूप्क ळजी्व टत्आहे.्डॉक्टर ांनी्फ र्पूवी्त्यच् ल ्
परदेशगमन्कर यच्ल ्ि ांसगतले्होते.्ते्आत ्कर व्ेअिे्त्यच् ययच् ्मन त्आहे.्यच् मुळे्मल ्बरे्व टत्आहे.्
त्यच् मुळे्तो्बर ्होईल्अशी्मल ्आश ्आहे. 
 

‘म झ्यच् ् भ व च ् रोस्तॉफकुटुांब तील् एक ् लह न् मुलीशी् व ङ्सनियच्् झ ल ् आहे् ही् आध र्
निलेली्ब तमी्तू्पत्र त्सदली्आहेि.्पीटझवबगवहून्अश ्तऱ्हेययच् ्व ता्मॉस्कोल ्कश ्ज त त्तेच्मल ्
कळत्न ही.्आन्दे्र्कुण शी्लग्न्करील्आसण्त्यच् तही्त्यच् ्मुलीशी्लग्न्करील्अिे्मल ्सबलकुल्व टत्



 

 

अनुक्रमणिका 

न ही.्क ् ते्ि ांगतेच्आत .्आन्दे्र्आपल्यच् ् पत्नीबद्दल्जरी्क्वसचतच्बोलत्अिल ्तरी् सतययच् ् मृत्यच्ूचे्
दुःख्त्यच् ययच् ्अांतःकरण त्एवढे्खोलवर्गेले्आहे्की्तो् दुिरे्लग्न्करण्यच् च ्आसण्आपल्यच् ्छोट्य ्
देवदूत ल ् ि वत्र्आई्आणण्यच् च ् सवच र् स्वप्न तही् करण र् न ही.् हे् पसहले् क रण् झ ले.् आन्दे्रल ्
आकर्नषत्करू्शकेल्अशी्ती्मुलगी्न ही्अशी्म झी्म सहती्आहे.्हे्दुिरे्क रण.्आन्दे्रने्आपली्पत्नी्
म्हणून्सतची्सनवड्केली्अिेल्यच् वर्म झ ्सवर्श् ि्बित्न ही.्खरे्बोल यच्चे्तर्मल ही्ही्गोष्ट्नको्
आहे.्मी्सकती्वह वत्गेले.्म झ ्दुिर ्क गद्िांपत्आल .्सप्रयच््िखे, तुझ ्सनरोप्घेते. 
 

‘परमेर्श्र ची्तुझ्यच् वर्म यच् ्र हो. 
 

‘म झी्सप्रयच््मतै्रीण्बसूरअनब ई्सहची्तुल ्िपे्रम्चुांबने. 
 

म यच्ा’ 
 

क्स्वट्झलेडमधून्सप्रन्ि्आन्दे्रने्जुलैमधे् सप्रन्िेि्म यच्ाल ्पत्र्प ठवले.्त्यच् ने् सतल ्आियच्वचसकत्
करण री्ब तमी्कळवली.्रोस्तॉफकुटुांब तील्ध कट्य ् मुलीशी–नत श शी्आपल ्व ङ्सनियच््झ ल्यच् चे्
कळवले.्आपल्यच् ्व ग्दत्त्वधूबद्दल्त्यच् ने्सकती्उत्ि ह ने्आसण्पे्रम ने्सलसहले्होते. 
 

‘आत ि रखी्प्रीती्मी्आयुच्ष्ट्यच् त्पूवी्कधी्अनुभवली्नव्हती.्आत च्मल ्जीवन च ्अथव्आसण्
महत्त्व् कळू् ल गले् आहे.् ब्लीक् सहल्िल ् अित न च् मी् म झ ् बेत् वसडल ांन ् ि ांसगतल .् त्यच् बद्दल्
तुझ्यच् कडे्क हीच्बोललो्न ही्म्हणून्िम ्कर.्तू्कद सचत्त्यच् ांन ्िांमती्द्य यच्ल ्सवनवले्अितेि्पण्
तुझ ् हेतू्ि ध्यच््झ ल ्नित .्उलट् ते्आणखी्िांत पले्अिते.्आपल ्िगळ ्िांत प् त्यच् ांनी् तुझ्यच् वर्
क ढल ्अित .्हे्लि त्घेऊन्मी्तुझ्यच् कडे्क ही्बोललो्नव्हतो.्खेरीज्त्यच् ्वेळी्आत ि रख्यच् ्गोष्टी्
पक्क्यच् ्झ ल्यच् ्नव्हत्यच् .्त्यच् ्वळेी्वसडल ांनी्एक्वषानांतर्मी्लग्न्कर व्ेअि ्आग्रह्धरल ्होत .्आत ्
ि ांसगतलेल ्अधा्क ल वधी्म्हणजे्िह ्मसहने्उलटले्आहेत.्म झ ्सनियच््पूवीहून्असधक्अढळ्आहे.्
डॉक्टर ांनी्र ह ण्यच् च ्आग्रह्धरल ्नित ्तर्मी्केव्ह च्रसशयच् त्आलो्अितो.्आहे्त्यच् ्पसरक्स्थतीत्
मल ्आणखी्तीन्मसहने्इथे्र हणे्भ ग्आहे.्म झे्वसडल ांशी्किे्िांबांध्आहेत् ते् तुल ्ठ ऊक्आहे.्
मल ्त्यच् ांययच् कडून्कश चीही्अपेि ्न ही.्मी्नेहमीप्रम णे्स्वतांत्र्र हण र्आहे.्त्यच् ांचे्अखेरचे्सदवि्फ र्
उरले् न हीत.् अश ् वळेी् मी् त्यच् ांययच् ् इयछेसवरुद्ध् व गलो्आसण् त्यच् ांच ् र ग्ओढवनू् घेतल ् तर् म झ्यच् ्
जीवन तील्सनम्मे्िौख्यच््न हीिे्होईल.्मी्त्यच् ांन ् सलसहलेले्पत्र्अनुकूल्वळे्प हून्दे.्त्यच् ांचे्ह्य ब बत्
क यच््मत्आहे्ते्कळव.्वषाच ्अवधी्तीन्मसहन्यच् ांनी्कमी्कर यच्ल ्ते्िांमती्देण्यच् ची्शक्यच्त ्आहे्क ्
बघ्आसण्क यच््ते्कळव.’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाल ् क यच्् कर व्े ते् बर च् वळे् िमजेन .् सतययच् ् मन त् न न ् िांशयच्् येच्ऊ् ल गले.्
सकतीतरी्वळे ्सतने्देव ची्प्र थवन ्केली.्सतने्एकद चे्ते्पत्र्वसडल ांन ्सदले.्दुिऱ्यच् ्सदवशी्सतचे्वडील्
सतल ् श ांतपणे् म्हण ले, ‘तुझ्यच् ् भ व ल ् कळव–मी् मरेपयेच्त् धीर् धर.् त्यच् ल ् फ र् वेळ् व ट् प ह वी्
ल गण र्न ही.्मी्त्यच् ल ्लौकरच्मोकळ ्करीन.’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्क ही्बोलण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गली्पण्सतल ्बोलू्न्देत च्ते्मोठमोठ्य ने्बोलू्
ल गले, ‘फ र्भल ्म णूि्आहे्तो.्करू्दे् त्यच् ल ्लग्न.्करू्दे्लग्न.्फ र्च ांगले्िांबांध् जुळत हेत.्
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हुष र्म णिां्आहेत्आसण्श्रीमांतही्आहेत, नव्हे? सनकोलुश्क ल ्फ र्च ांगली्ि वत्र्आई्समळण र्तर!्
तू्त्यच् ल ्पत्र्ट क.्म्हण वां्उद्य ्लग्न्केलांि्तरी्च लेल.्सनकोलुश्क ल ्ि वत्र्आई्समळेल.्मी्देखील्
बसूरअनब ईशी् लग्न् करीन् म्हणतो.’ मोठ्य ांद ् हित् सतचे् वडील् पुढे् म्हण ले, ‘म्हणजे् त्यच् ल ् देखील्
ि वत्र्आई्समळेल.्एक्गोष्ट्त्यच् ल ्बज वनू्ि ांग.्‘मल ्म झ्यच् ्घर त्आणखी्सस्त्रयच् ्नकोत.्लग्न्करून्
त्यच् ल ्खुश ल्दुिरीकडे्र हू्दे, तूदेखील्बहुध ्त्यच् ययच् कडे्र ह यच्ल ्ज ण र्अिशील? गेलीि्तर्फ र्
च ांगलां ्होईल.्देव्तुमचां्कल्यच् ण्करो.’ 
 

एवढ ् उदे्रक् िांपल्यच् वर् सतययच् ् वसडल ांनी् त्यच् ् सवषयच् बद्दल् एक् अिरही् पुन्ह ् उच्च रले् न ही.्
आपल्यच् ्भ्यच् ड् मुल बद्दल्व टण ऱ्यच् ्िांत प ल ्व ट्करून्देण्यच् ि ठी् ते्आपल्यच् ् मुलीवर् सचडू्ल गले.्
सतल ्हिण्यच् ि ठी्आसण्त्र ि् देण्यच् ि ठी् त्यच् ांनी्आणखी्नवीन्गोष्टींची्भर्घ तली.् ते्ि वत्र्आईच ्
उल्लेख्करू्ल गले, बसूरअन्ब ईबद्दल्पे्रम ने्पे्रम ने्बोलू्ल गले. 
 

ते्आपल्यच् ् मुलील ् सवच रू्ल गले, ‘मी् सतययच् शी् लग्न्क ्करू् नयेच्? ती् फ र् च ांगली् पत्नी्
होईल.’ आत श ्आपले्वडील् त्यच् ्फ्रें च्स्त्रीकडे्असधक सधक्आकर्नषत्होत्आहेत् हे् सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्
ध्यच् न त्येच्ऊ्ल गले. 
 

सनकोलुश्क , त्यच् चे्सशिण, भ ऊ्आन्दे्र्आसण्धमव्ह्य त्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्िुखिम ध न्व टत्होते.्
प्रत्येच्कजण् मन त् िुखस्वप्ने् ब ळगतो् तशी् सप्रन्िेि् म यच्ाययच् ् मन नेही् िुखस्वप्ने् ब ळगली् होती.्
जीवन तील्िुखिम ध न ल ्ती्स्वप्नेच्क रणीभतू्होती.्ही्स्वप्ने्सतल ्देवम णि ांनी्पुरवलेली्होती.्
ही्देवम णिे्म्हणजे्थोरल्यच् ्सप्रन्िल ्चोरून्सतययच् ्घरी्येच्ण रे्वेडे्पे्रसषत्आसण्यच् ते्रकरू्होत.्व ढत्यच् ्
वयच् बरोबर् सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्अनुभव त्भर्पडू्ल गली, िुख ि ठी्धडपडण ऱ्यच् , कष्ट्करण ऱ्यच् , दुःखे्
िोिण ऱ्यच् , अशक्यच््कोटीतील्भ्रमिदृश् प पमयच्् िुख ांम गे् ध व् घेण ऱ्यच् ् म णि ांययच् ्अदूरदशीपण चे् व्
अल्पमतीचे्सतल ्आियच्व्व टू्ल गले. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्आपल्यच् ्पत्नीवर् पे्रम् केले्होते, ते्पुरेिे्नव्हते् म्हणून् सतययच् ् सनधन नांतर् त्यच् ल ्
पुन्ह ्नव्यच् ्स्त्रीशी्आपले्िौख्यच््सनगसडत्कर यच्चे्होते.्त्यच् ययच् ्वसडल ांन ्नव ्िांबांध्पिांत्नव्हत , क रण्
आन्दे्रचे्लग्न्सतययच् हून्असधक्प्रसतसष्ठत्आसण्श्रीमांत्स्त्रीशी्व्ह व्ेअिे्त्यच् ांन ्व टत्होते.्ती्िगळी्म णिे्
आट सपट ्करीतहोती, मनस्त प, दुःखे्िोशीत्होती्आसण्आपल्यच् ्अमर्आत्म्यच् ांन ्िणभांगुर्आनांद ययच् ्
म गे्ध वडवत्होती.् िुख् सकती्क ळ्र हील् हे्कोण ल ही्ि ांगत ् येच्त्न ही.्ईर्श्रपुत्र् सिस्त्भमूीवर्
अवतीणव्झ ल , त्यच् ने्आम्ह ल ्ि ांसगतले, ‘हे्ऐसहक्जीवन्िणभांगुर्आहे.’ परमेर्श्र्आपली्प रख्करीत्
अितो.्आम्ही्म त्र्आपल्यच् ्जीवन च ्मोह्िोडीत्न ही, त्यच् ल ्सचटकून्र हतो, त्यच् प िून्िुख्समळेल्
अशी्अपेि ्करतो. 
 

‘जीवन बद्दलचां् ित्यच्् कुण ल च् किां् कळलां ् न ही.’ सप्रन्िेि् म यच्ा् स्वतःल च् सवच रू् ल गली.्
‘म झ्यच् कडे्येच्ण ऱ्यच् ्त्यच् ्सतरस्कृत्देवम णि ांन ्म त्र्ित्यच््उमगलेले्आहे.्ख ांद्य ांन ्पडश्यच् ्लटक वनू्ती्
म णिां् म गययच् ् द र नां् म झ्यच् कडे् येच्त त.् म झ्यच् ् वसडल ांययच् ् दृष्टीि् पडण्यच् ची् त्यच् ांन ् भीती् व टते.् ते्
आपल्यच् ल ्व ईट्व गवतील्म्हणून्नव्हे्तर्त्यच् ांययच् ्ह तून्प प्घडेल्म्हणून्ती्त्यच् ांन ्चोरून्येच्त त.्ही्
म णिां् घरद र, स्वदेश् िोडत त, ऐसहक् िुख ांच ् त्यच् ग् करत त, कोणत्यच् ही् गोष्टींची् त्यच् ांन ् आिक्ती्
निते.् सनरसनर ळी्न वां् ध रण्करून्स्वतः् सवणलेले्कपडे्घ लून्ती्ग वोग व्भ्रमण्करीत्अित त, 
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मदत्करण्यच् ि ठी्इतकां च्नव्हे्तर्त्यच् ांन ्घ लवनू्देण ऱ्यच् ांि ठीही्ती्ईर्श्र ची्प्र थवन ्करत त.्त्यच् ांययच् ्
जीवन हून्असधक्ित्यच्, असधक्उच्च्जीवन्दुिरे्निेल!’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाल ् फेडॉस्युच्श्क ्न व ययच् ्यच् ते्रकरू्स्त्रीची्आठवण्आली.्पन्न शी्ग ठलेल्यच् , श ांत्
वृत्तीययच् , लह न्ब ांध्यच् ययच् ् त्यच् ्स्त्रीययच् ्अांग वर् देवीचे्वण्होते.्ि खळ्यच् ्अडकवनू् घेऊन्ती्तीि्वषे्
अनव णी् च लत् होती.् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् ती् सवशषेकरून् आवड यच्ची.् पसवत्र् प्रसतमेिमोर् अिलेल्यच् ्
सदव्यच् च ्प्रक श्िोडल ्तर्खोलीत्अांध र्होत .्त्यच् ्खोलीत्यच् ते्रकरू्स्त्रीने्म यच्ाल ्आपली्जीवनकथ ्
ि ांसगतली् होती.्जीवन च ्खर ् अथव्फक्त् फेडॉस्युच्श्क ल ्कळल ्आहे्अिे् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् इतक्यच् ्
तीव्रतेने्व टले्की्सतने्स्वतः्यच् ते्रकरू्बनण्यच् च ्सनियच््केल .्फेडॉस्युच्श्क ्झोपी्गेल्यच् वर्सप्रन्िेि्म यच्ा्
सकतीतरी्वेळ्सवच र्करीत्र सहल .्सकतीही्सवसचत्र्व टले्तरी्आत ्आपण्यच् ते्रकरू्बन यच्चे्अि ्सतने्
सनियच्् केल .्फ दर्असकन्फी्ह्य ् सभिलू ् सवर्श् ि त् घेऊन् सतने् त्यच् ल ्आपल ्बेत्ि ांसगतल .् त्यच् ल ्
सतच ्बेत्पिांत्पडल .्यच् ते्रकरूां न ्भेटी्देण्यच् ि ठी्आपण्वस्तू्गोळ ्करीत्आहोत्अि ्बह ण ्करून्
सतने्स्वतःि ठी्झग , सवणलेले्जोडे, ल ांब्कोट्अि ्यच् ते्रकरूच ्पुर ्पोष ख्जमवल .्सतने्जेथे्पोष ख्
चोरून्ठेवल ्होत ्त्यच् ्गुप्त्ज गेकडे्ती्कधी्ज ऊन्उभी्र ही.्आपल ्बेत्आपण्तडीि्कधी्नेण र्हे्
सतचे्सतल च्कळत्नव्हते. 
 

ती् पुष्ट्कळ् वेळ ् यच् ते्रकरूां ययच् ् गोष्टी, त्यच् ांची् ि धी् ि धी् वचने् ऐकू्ल गे.् ते् यच् ते्रकरू् ती् वचने्
यच् ांसत्रकतेने्उच्च रीत्पण् सतल ्म त्र् त्यच् ्वचन त्गहन्गूढ्अथव्आहे्अिे्व टे.् त्यच् ्गोष्टींच , वचन ांच ्
सतययच् वर्इतक ्पसरण म्होई्की्िगळे्घर्िोडून्ज व्ेअिे्सकतीतरी्वळे ्सतययच् ्मन त्येच्ई. 
 

मग् कल्पनेनेच् ती् ज डेभरडे् कपडे् घ लून् ख ांद्य वर् सपशवी् ट कून् ह त त् क टी् घेऊन्
फेडॉस्युच्श्क बरोबर्धुळीने्भरलेल ्रस्त ्तुडव्ूल गे्आसण्सतची्यच् त्र ्िुरू्होई.्मत्िर, ऐसहक्पे्रम, िवव्
व िन ्यच् ांप िून्मुक्त्अशी्यच् त्र .्एक ्ि धूचे्दशवन्आटोपून्ती् दुिऱ्यच् ्ि धूययच् ्दशवन ि्ज ई.्अखेर्
दुःखे, उि िे्निलेल्यच् , सचरांतन्आनांद्िौख्यच््अिलेल्यच् ्सठक णी्ती्ज ऊन्पोचे. 
 

‘मी्अश ् सठक णी्पोचेन.् सतथे्प्र थवन ्करीन.् त्यच् ्प्र थवनेत् गुांतून्पडण्यच् आधीच्मी्पुढां्ज ईन.्
म झी् प वलां ् मल ् घेऊन् ज ईपयंच्त, मी् मरून् पडेपयंच्त् मी् च लत् र हीन.् दुःख् उि िे् निलेलां ् श ांत्
असवन शी्आश्रयच्स्थ न्अखेर्ग ठीन.’ सप्रन्िेि्म यच्ा्मन शी्म्हणत्र ही. 
 

पण् मग् आपल्यच् ् वडल ांन ् प हून, त्यच् हूनही् सनकोलुश्क ल ् प हून् सतच ् सनियच्् डळमळे.् ती्
एक न्त त्रडू्ल गे.्परमेर्श्र पेि ्आपण्आपल्यच् ्वसडल ांवर्आसण्आपल्यच् ्भ ययच् वर्असधक्पे्रम्करीत्
आहोत्म्हणून्आपण्प पी्आहोत्अिे्सतल ्व टू्ल गे. 
 

∎∎ 
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भाग सातवा 
 

१८१०–१८११ 
 

१८०७् नांतर् सनकोल यच्् रोस्तॉफ् प वलोगॅ्रड् रेसजमेंटमध्येच्् होत .् पूवी् डेसनिॉव्हकडे् अिलेल्यच् ्
स्क्वॉड्रनच ्आत ्तो्प्रमुख्होत . 
 

मॉस्कोमधील् जुन्यच् ् पसरसचत ांन ् आत ययच् ् घमेंडखोर् िुस्वभ वी् रोस्तॉफच ् स्वभ व् आवडल ्
नित .् तरी् पण् त्यच् चे् िहक री.् ह त ख लील् असधक री, त्यच् चे् वसरष्ठ् असधक री् यच् ांन ् तो् आवडे.् ते्
त्यच् ल ्म न्देत.्तो्स्वतः्िुखी्िम ध नी्होत .्आत श ्म्हणजे्१८०९्मधे्त्यच् ल ्घर कडून्तक्र रीवज ्
पते्र् ि रखी् येच्ऊ् ल गली् होती.् त्यच् ची् आई् सदविेंसदवि् आर्नथक् पसरक्स्थती् ख ल वल्यच् ची् तक्र र्
त्यच् ययच् कडे्करीत्होती.्शक्यच््सततक्यच् ्लवकर्आपल्यच् ्वृद्ध्म त सपत्यच् ांन ्िुखी्करण्यच् ि ठी्त्यच् ने्यच् वे्
म्हणून्ती्त्यच् ल ्आग्रह ने्बोल वीत्होती. 
 

सनकोल यच्् जीवन तील् गुांत गुांतीप िून् दूर् िुरसित् ज गी् आर म त् श ांतपणे् र ह त् होत .्
घर कडून् येच्ण ऱ्यच् ् पत्र ांमुळे् तो् अस्वस्थ्झ ल .्आपण् िुरसित्जीवन तून् कुटुांसबयच् ांकडून् ब हेर्खेचले्
ज ण र् आहोत् अशी् त्यच् ने् ध स्ती् घेतली.् आपल्यच् ल ् पुन्ह ् त्यच् ् जीवन ययच् ् भोवऱ्यच् त् उडी् घ ल वी्
ल गण र, अनेक्अडचणींन ्तोंड्द्य व्ेल गण र, अनेक्क म ांकडे्लि्द्य व्ेल गण र, मुसनम ांचे् सहशबे, 
न न ्भ ांडणे, खलबते, न तीगोती, प्रसतसष्ठत्िम ज, िोन्यच् वरील्पे्रम, सतल ्सदलेले्वचन्इ.्अनेक्गोष्टींत्
लि् घ ल वे् ल गण र् यच् ची् त्यच् ल ्कल्पन ्आली.् हे् ि रे् सकती्कठीण् होते, गुांत गुांतीचे् होते!् त्यच् ने्
आईल ् सनर्नवक रपणे्फ्रें च्भ षेत् पत्र् सलसहले.् म त्र्पत्र त्घरी् परतण्यच् ययच् ् बेत बद्दल्एक्चक र्शब्द्
सलसहल ्न ही.्१८१०्मधे्आलेल्यच् ्पत्र तून्त्यच् ल ्नत श ्आसण्बोलकॉन्स्की्यच् ांच ्व ङ्सनियच््झ ल्यच् चे्
आसण्थोरल्यच् ्क उांटची्िांमती्निल्यच् ने्लग्न्एक्वषव्ल ांबणीवर्ट कण्यच् त्आल्यच् चे्कळले.्ह्य ्पत्र ने्
सनकोल यच््असतशयच्् दुख वल ् गेल .् त्यच् ल ्घर तील्म णि ांत्नत श ्िवांत्ज स्त्आवडे, ती्ज ण र्
म्हणून्त्यच् ल ्दुःख्झ ले.्त्यच् ्वळेी्आपण्घरी्न ही्म्हणून्लष्ट्करी्वृत्तीययच् ्त्यच् ्म णि ल ्व ईट्व टले.्
तो्घरी्आल ्तर्त्यच् ने्बोलकॉन्स्कील ्ि ांसगतले्अिते्‘तुझ्यच् शी्न ते्जुळल्यच् ने्आम्ह ल ्मोठ ्िन्म न्
व टतो्आहे् अिे् मुळीच् न ही.्जर् तुल ् नत श बद्दल्आस्थ ् अिेल्तर् तू्आपल्यच् ् चक्रम् वसडल ांययच् ्
िांमतीची् व ट् प हण्यच् ची् मुळीच्गरज्न ही.’ व ङ्सनियच््झ लेल्यच् ्नत श ल ् प हण्यच् ि ठी् रजेच ्अजव्
ट क व ्अिे्त्यच् ल ्िणभर्व टले.्पण्त्यच् च्वेळी्िैन्यच् ययच् ्यच्ोजन बद्ध्ह लच ली्िुरू्झ ल्यच् ्होत्यच् .्
सशव यच््िोन्यच् ची्आसण्इतर्गुांत गुांतीची्त्यच् ल ्आठवण्झ ली.्आसण्त्यच् ने्रज ्म गण्यच् च ्सवच र्रसहत्
केल .् पण् त्यच् च् वषाययच् ् विांत् ऋतूत् त्यच् ल ् आपल्यच् ् आईचे् पत्र् समळ ले.् सतने् त्यच् ययच् ् वसडल ांययच् ्
नकळत्पत्र् सलसहले्होते.् त्यच् ्पत्र मुळे् त्यच् ल ्घरी्ज ण्यच् च ् सनणवयच््घ्यच् व ्ल गल .् सतने् सनकोल यच्ल ्
सलसहले्होते, ‘तू्इथे्येच्ऊन्िवव्व्यच्वस्थ ्प सहली्न हीि्तर्िवव्इस्टेट्सलल व ने्सवकली्ज ईल्आसण्
आपण्सभकेल ्ल गू.्क उांटची्प्रकृती्ख ल वली्आहे.्तो्इतक ्िुस्वभ वी्आहे्की्प्रत्येच्कजण्त्यच् च ्
गैरफ यच्द ् घेत्आहेत.् त्यच् मुळे्आर्नथक्पसरक्स्थती्असधक सधक् सबघडत्च लली्आहे.् मी्आसण्घरची्
इतर्म णिे् दुःखी्होऊ्नयेच्त्अिे् तुल ्व टत्अिेल्तर्त बडतोब् येच्.् तुल ्मी्ह त्जोडून् सवनवणी्
करीत्आहे.’ 
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डेसनिॉव्हच ्नोकर्ल वु्रश्क ्यच् ल ्त्यच् ने्नेमून्घेतले्होते.्त्यच् ने्नोकर ल ्आसण्र त्री्अिलेल्यच् ्
समत्र ांन ् ि ांसगतले— ‘मी् रजेि ठी् अजव् केल ् आहे.् मी् घरी् ज ण र् आहे.’ िैन्यच् ययच् ् सवसशष्ट्
ह लच लीबद्दल्त्यच् ल ्िेंट्ॲन्पदक्समळण्यच् ची्शक्यच्त ्होती.्त्यच् बद्दल्त्यच् ल ्खूपच्उत्िुकत ्होती.्
कद सचत्कॅप्टनच ्हुद्द ही्त्यच् ल ्समळण र्होत .्वसरष्ठ्असधक ऱ्यच् ांचे्यच् ब बतीत्क हीच्बोलणे्न्ऐकत ्
आपण् ज त् आहोत् यच् ययच् वर् त्यच् च ् सवर्श् ि् बित् नव्हत .् त्यच् ययच् ् जवळययच् ् तीन् तपसकरी् प ांढऱ्यच् ्
घोड्य ांययच् ् चकमतीब बत् पोसलश् क उांट् घ ि धीि् करीत् होत .् ते् घोडे् क उांट् गॉल्युच्हॉस्कील ्
सवकल्यच् खेरीज्आपण्ज त्आहोत्ह ्सवच र्त्यच् ल ्चमत्क सरक्व टत्होत .्घोड्य ांचे्दोन्हज र्रूबल्
येच्तील्अशी्रोस्तॉफने्पैज्म रली्होती.्म द म्बॉझोझॉव्स्की्ह्य ् िुांदर्स्त्रीि ठी्ऊल न ांनी् (भ ल ईत्
घोडेस्व र ांनी)्न चिम रांभ्आयच्ोसजत् केल ्होत .्घोडदळ ययच् ् िैसनक ांनी् त्यच् ययच् वर्म त्करण्यच् ि ठी्
म द म् श झ्देत्स्की् ह्य ् रूपवतीययच् ् िन्म न थव् न चिम रांभ् करण्यच् चे् ठरवले् होते.् आपल्यच् सशव यच्् तो्
िम रांभ् होण र् आहे् ही् कल्पन ् रोस्तॉफल ् िहन् होत् नव्हती.् िरळ् आसण् िुरळीत् अिलेल्यच् ् ह्य ्
जग प िून्सजथे्गुांत गुांत्आसण्मूखवपण ्आहे्अश ्सठक णी्आपण ि्ज णे्भ ग्आहे्ह्य ची्त्यच् ल ्ज णीव्
झ ली. 
 

आठवड्य नांतर् त्यच् ची् रज ् मांजूर् झ ली.् रेजमेंटमधीलच् नव्हे् तर् िगळ्यच् च् सब्रगेडमधील्
िैसनक ांनी् प्रत्येच्की् पांधर ्रूबल्वगवणी्जमवनू् रोस्तॉफल ्ख न ् सदल .् व दक ांची् दोन् पथके्व जवीत्
होती्आसण्ग यच्क ांचे्दोन्िमूह्गीते्ग त्होते.्रोस्तॉफने्मेजर्बेझॉव्हबरोबर्रेपक्नृत्यच््केले.् सपऊन्
तरव्झ लेल्यच् ्असधक ऱ्यच् ांनी् रोस्तॉफल ् वर्उचलले, समठ्य ् म रल्यच् ्आसण्जसमनीवर्ट कले.् सतिऱ्यच् ्
स्क्वॉड्रनययच् ्िैसनक ांनी्पुन्ह ्एकद ्त्यच् ल ्वर्उचलून्आनांद ने्आरोळ्यच् ्ठोकल्यच् , मग्त्यच् ांनी्रोस्तॉफल ्
ग डीत्बिवले.्त्यच् ययच् ्म गावरील्पसहल्यच् ्टप्प्यच् पयंच्त्त्यच् ांनी्त्यच् ल ्िोबत्केली. 
 

प्रव ि ययच् ्पसहल्यच् ्अध्यच्ा्भ ग त्बहुध ्प्रव श चे्मन्म गे्िोडून्आलेल्यच् ्गोष्टीत्रेंग ळत्र हते.्
रोस्तॉफचे्तिेच्झ ले.्के्रमेन्ट्चगप िून्कीव्हल ्ज ईपयंच्त्तो्आपल्यच् ्स्क्वॉड्रनच ् सवच र्करीत्होत .्
सहिके्ख तख त्अधा्प्रव ि्झ ल्यच् नांतर्तो्आपले्तीन्तपसकरी्घोडे् सविरल .्मोदीख न्यच् च ्प्रमुख्
(क्वॉटवरम स्टर)् डोझोयच्व्येच्की् यच् ल ् सविरल .् ऑरॅड्नूल ् गेल्यच् नांतर् आपल्यच् ल ् क यच्् क यच्् प ह वे्
ल गण र्आहे् यच् च ् अस्वस्थपणे् सवच र् करू् ल गल .् जिजि ् तो् घर जवळ् येच्ऊ् ल गल ् तिति ्
घर सवषयच्ीययच् ्सवच र ांच ्त्यच् ययच् ्मन वर्असधक सधक्त ण्पडू्ल गल . 
 

पसहल्यच् ् भेटीतील् भ व वगे्ओिरल .् त्यच् ने् अपेि ् केली् होती् तिे् क ही् झ ले् न ही.् ‘िगळे्
पूवीि रखेच्आहे, मी्उग च् येच्ण्यच् ची्घ ई् केली.’ अशी् सवसचत्र् सनर श ् त्यच् ल ् व टू्ल गली.्घर तील्
जुन्यच् ्जग त् सनकोल यच्चे्जीवन्िुरू्झ ले.्आईवसडल ांत्क ही्फरक्पडल ्नव्हत .् ते्फक्त्असधक्
वृद्ध्झ ले्होते्इतकेच.्त्यच् ांच ्क हीि ्अस्वस्थपण ्आसण्त्यच् ांययच् तील्मतभेद्म त्र्त्यच् ल ्नवीन्होते.्
ह्य ्गोष्टी्त्यच् ल ्पूवी्कधी्सदिल्यच् ्नव्हत्यच् .्त्यच् ल ्सवसचत्र, चमत्क सरक्पसरक्स्थती्क रण्होती्हे्त्यच् ययच् ्
ध्यच् न त्आले. 
 

िोन्यच् ्आत ्जवळजवळ्वीि्वषांची्झ ली्होती.्आत ् सतययच् ्िौंदयच्ात्व ढ्होण्यच् ची्शक्यच्त ्
नव्हती.्सतययच् मधे्अिलेले्िौंदयच्व्पुरेिे्होते.्सनकोल यच््घरी्आल ्तशी्ती्प्रीतीने्आसण्आनांद ने्बहरून्
गेली.्त्यच् ्मुलीययच् ्एकसनष्ठ्अढळ्पे्रम मुळे् सनकोल यच््आनांदल .् पेत्यच् ्आसण्नत श ्यच् ांन ्प हून्तर्तो्
आियच्वचसकत्झ ल .् पेत्यच् ्आत ् तेर ्वषांच ् देखण , थोर ड् मुलग ्झ ल ्होत .् त्यच् च ्आव ज्घोगर ्



 

 

अनुक्रमणिका 

होऊ्ल गल ्होत .्तो्भरपूर्अवखळपण ्कर यच्च .् सनकोल यच्ल ् सकतीतरी्क ळ्नत श बद्दल्आियच्व्
व टत्र सहले.्सतययच् कडे्प हत न ्त्यच् ल ्हिू्आवरत्नव्हते. 
 

‘तू्अगदी्पूणव्बदलली्आहेि.’ 
 

‘खरांच्क ? पूवीहून्व ईट?’ 
 

‘छे्ग!्उलट्असधक्िुांदर्सदितेि, सकती्प्रौढ्व टतेि.्खरी्सप्रन्िेि्शोभतेि.’ 
 

‘कबूल्ब ब , कबूल’ नत श च ्आनांद्म वत्नव्हत .्नत श ने् त्यच् ल ् सप्रन्ि्आन्दे्रचे् सप्रयच् र धन्
आसण्त्यच् ने्ऑरॅड्नू्येच्थे्सदलेली्भेट्यच् ांबद्दल्ि रे्ि रे्ि ांसगतले.्त्यच् ल ्त्यच् चे्अलीकडचे्पत्र्द खवले. 
 

‘तुल ्आनांद्झ ल ्न ? मी्सकती्िुख त्आहे्बघ.’ 
 

‘खूप्आनांद्झ ल .्तो्फ र्च ांगल ्म णूि्आहे.्त्यच् ययच् वर्तुझां्खूप्पे्रम्आहे.्होयच््न ?’ 
 

‘ते्ि ांगत ्किां् येच्ईल?’ नत श ् म्हण ली् ‘मी् बोसरिवर, आमययच् ् सशिक वर, डेसनिॉव्हवर् पे्रम्
केलां .्पण्हे्पे्रम्िववस्वी्वेगळां ्आहे.्मल ्श ांत, क्स्थर्व टतां्आहे.्जग त्त्यच् ययच् हून्च ांगल ्पुरुष्न ही्
अिां्मल ्व टतां्म्हणून्म झां्मन्श ांत्आहे, तृप्त्आहे.्पूवी्मल ्अिां्कधी्कधीच्व टलां ्नव्हतां.’ 
 

लग्न् एक् वषव् ल ांबणीवर् ट कल्यच् बद्दल् सनकोल यच्ने् न खुषी् द खवली.् तशी् नत श ् सजव च ्
आट सपट ्करून्त्यच् ल ्ि ांगू्ल गली.्सतययच् पुढे्दुिर ्म गव्नव्हत .्वसडल ांययच् ्इयछेसवरुद्ध्त्यच् ्कुटुांब त्
न ांद यच्ल ्ज णे्भयच् नक्ठरले्अिते.्सतल ्स्वतःल ही्तिे्कर वेिे्व टत्नव्हते. 
 

‘तुल ्क ही्म्हटल्यच् ्क ही्कळत्न ही.’ ती्ि रखी्म्हणत्र सहली. 
 

सनकोल यच्ने्िणभर्सवच र्करून्म्हटले, ‘तू्म्हणतेि्ते्बरोबर्आहे.’ 
 

घरी्आल्यच् नांतर् प्र रांभीययच् ् सदवि ांत् सनकोल यच्् गांभीर् बनल ्आसण् कां ट ळल .् त्यच् ययच् ् आईने्
त्यच् ल ् खुळचट्आर्नथक् व्यच्वह र त्लि्घ लण्यच् ि ठी् बोल वनू् घेतले् होते.् त्यच् त् ढवळ ढवळ्कर वी्
ल गण र्होती् म्हणून्तो् वैत गल ्होत .्ह्य ्जब बद रीतून्शक्यच्् सततक्यच् ्लवकर् मुक्त्होण्यच् चे् त्यच् ने्
ठरवले.् आल्यच् प िून् सतिऱ्यच् ् सदवशी् तो् र ग र ग ने् ब हेर् सनघ ल .् आईने् ‘कुठे् च लल ि’ म्हणून्
चौकशी् केली् तरी् सतल ् त्यच् ने् उत्तर् सदले् न ही.् िांत प ने् म यच्टेङ्क ययच् ् घर त् सशरून् त्यच् ने् त्यच् ल ्
तपशीलव र् सहशबे् द्य यच्ल ् ि ांसगतले.् तपशीलव र् सहशबे ची् कल्पन ् ध स्त वलेल्यच् , गोंधळलेल्यच् ्
म यच्टेङ्क ल ् िोड ् पण् खुद्द् सनकोल यच्ल ही् पुरेशी् नव्हती.् िांभ षण् आसण् म यच्टेङ्क च ् सहशबे् यच् ्
गोष्टींनी्ज स्त्वळे्घेतल ्न ही.्तरुण्क उांटच ्आव ज्गरजत्होत .्म यच्टेङ्कल ्तो्फटक वत्होत .्
त्यच् च ्आव ज्हळूहळू्ख ली् येच्त्होत .्मग्तो्थरथरत्यच् ्आव ज त्एक म गून्एक् सशव्यच् ् देत्होत .्
ग व तील्प्रमुख, डेप्युच्टी, खेड्य तील्क रकून्िगळे्सनव िस्थ न ययच् ्द र शी्उभे्र हून्म यच्टेङ्क ल ्
सदलेल्यच् ्सशव्यच् ्सवक्स्मत्आसण्आनांसदत्होऊन्ऐकत्होते. 
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‘चोर्लुट रू...ख ल्ल्यच् ्घरचे्व िे्मोजतोयच्...कुत्र्यच् ल ्फटके्म रतो्आत ...पप ांन ्हे्जमण र्
न ही...िगळ ्पैि ्लुटतो्आहे...’ तो्अिेच्क हीब ही्बोलत्होत . 
 

तो् म यच्टेङ्क ची् कॉलर् पकडून् त्यच् ल ् ओढत् फरफटत् होत .् ओरडण्यच् ययच् ् आसण्
शब्द ांययच् मधील् यच्ोग्यच्् िण ल ् मोठ्य ्कौशल्यच् ने् त्यच् ल ् ल थ ् ह णत् होत .् जमलेली् म णिे् ते् प हून्
पूवीि रखीच्सवक्स्मत्आसण्आनांसदत्झ ली्होती. 
 

‘चल्च लत ्हो...हर मखोर...पुन्ह ्तोंड्द खव्ूनकोि.’ 
 

म यच्टेङ्क ् िह ् प यच्ऱ्यच् ् गडगडत् गेल ् आसण् मग् थेट् झ डीत् पळ ल .् ऑरॅड्नूमधील्
गुन्हेग र ांन ् िुरसिततेचे् सठक ण् म्हणून् ही् झ डी् प्रसिद्ध् होती.् शहर तून् द रू् सपऊन् तरव् झ लेल ्
म यच्टेङ्क ्यच् ्झ डीतच्दडल ्होत .्लपण्यच् ची्ही्िुरसित्ज ग ्होती.्अनेक ांनी्सतच च्आश्रयच््घेतल ्
होत , आसण्त्यच् मुळे्ते्त्यच् ्झ डीचे्ऋणी्होते. 
 

म यच्टेङ्क ची् पत्नी् आसण् मेहुणी् आपल्यच् ् खोलीययच् ् द र तून् भयच्भीत् होऊन् रस्त्यच् वर् नजर्
ट कीत्होत्यच् .्खोलीतील्चकचकीत्िमॅोव्ह रमध्येच््चह चे्प णी्उकळत्होते.् त्यच् ययच् कडे्लि्न्देत ्
ठ मपणे्प वले्ट कीत्आसण्कष्ट ने्र्श् ि्घेत्तरुण्क उांट्घर त्सशरल . 
 

क उांटेिल ् द िींकडून् क यच्् झ ले् ते् कळले.्आत ्आपली् पसरक्स्थती् ख त्रीने् िुध रेल् अिे्
सतल ्व टू्ल गले.्त्यच् चबरोबर्आपल्यच् ्मुल वर्त्यच् च ्क यच््पसरण म्होईल्यच् ्सवच र ने्ती्बेचैन्झ ली.्
ती्सकतीद तरी्चवड्य ांवरून्हलकेच्द र शी्येच्ऊन्क नोि ्घेऊ्ल गली.्तो्आत्एक म गून्एक्प इप्
पेटवीत्होत . 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी्थोरल्यच् ्क उांटने्आपल्यच् ्मुल ल ्एक ्ब जूि्घेऊन्सभते्र्ह स्यच््करीत्म्हटले, 
‘अरे्ब ब , इतकां ्र ग वण्यच् चां्क ही्क रण्होतां्क ? म यच्टेङ्क नां्मल ्िवव्गोष्टींची्कल्पन ्सदली्आहे.’ 
 

‘ह्य ् मूखव् जग तील् कोणतीही् गोष्ट् मल ् िमजण र् न ही् ह्य ची् कल्पन ् होतीच.’ सनकोल यच््
स्वतःशीच्म्हण ल . 
 

‘ि तश्ेरूबल्त्यच् नां्जम खचात्द खवले्न हीत्म्हणून्तू्र ग वल ि.्त्यच् नां्पुढययच् ्पषृ्ठ वर्ती्
रक्कम्द खवली्आहे.’ 
 

‘पप , म झी्ख त्री्झ ली्आहे्तो्बदम ष्आहे.्मी्जे्केलां ्ते्यच्ोग्यच्च्होतां.्तुमची्इयछ ्निेल्तर्
मी्त्यच् ल ्क हीही्ि ांगण र्न ही.’ 
 

‘तिां्नव्हे् रे.् (थोरल ्क उांट्गोंधळून् गेल .्आपण्आपल्यच् ्पत्नीययच् ्इस्टेटीची्ठीक् व्यच्वस्थ ्
ठेवली्न ही्आसण्मुल ांवर्अन्यच् यच््केल ्यच् ची्त्यच् ल ्ज णीव्होती.्पण्आत ्त्यच् वर्क यच््उप यच्यच्ोजन ्
कर वी्हे्त्यच् ल ्कळत्नव्हते.)्तू्िगळ्यच् ्गोष्टींची्चौकशी्कर.्मी्म्ह त र ्झ लो्आहे...’ 
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‘पप , तुम्ह ल ्न्आवडेल्अिां्क ही्मी्केलां ्अिेल्तर्मल ्िम ्कर .्तुमययच् हून्मल ्व्यच्वह र्
कमी्कळतो.’ 
 

‘हे्शतेकरी, हे् पैश चे् व्यच्वह र, खोटे्जम खचव, िगळां्खड्ड्ड्य त्ज ऊ् दे.्मल ्क यच््कर यच्चां्
आहे.्पते्त्खेळत न ्सहशबे्म ांडणां्ठेवणां्एवढांच्मल ्पूवी्म हीत्होतां.्खरां्आसण्खोटां्अिे्दोन्प्रक रचे्
जम खचव् ठेवणां् मल ्कळण र्न ही.’ त्यच् ययच् ् मन त्अिे् सवच र् येच्ऊ्ल गले.् त्यच् नांतर् त्यच् ने्कौटुांसबक्
गोष्टीत् किलीही् ढवळ ढवळ् केली् न ही.् एके् सदवशी् त्यच् ययच् ् आईने् त्यच् ल ् खोलीत् बोल वनू् घेऊन्
म्हटले, ‘ही्ॲन ्समह लेवन नां् सदलेली्दोन्हज र्रूबल ांची्प्रॉसमिरी्नोट.्सतचां् तुल ्क यच््कर यच्चां् ते्
कर.’ 
 

सनकोल यच्् म्हण ल , ‘तू्म झ्यच् वरच्िोपवलां ्आहेि्न ? मल ्ॲन ् समह लोवन ्आवडत्न ही.्
बोसरिही्आवडत्न ही.्पण्ती्म णिां्आपली् समत्र्होती्आसण्गरीब्होती.् त्यच् ्प्रॉसमिरी्नोटीचां्बघ्
क यच्् करतो् ते.’ त्यच् ने् नोट् फ डून् ट कली् तेव्ह ् क उांटेिययच् ् डोळ्यच् ांत् आनांद श्रू् आले.् त्यच् नांतर्
सनकोल यच्ने्किल्यच् ही्प्रक रययच् ्व्यच्वह र त्लि्घ तले्न ही.्थोरल्यच् ्क उांटेिययच् ्म लकीययच् ्प्रदेश त्
सशक रील ्च ांगल ्व व्होत .्सनकोल यच््सशक री्िांबांधीययच् ्प्रत्येच्क्गोष्टीत्उत्ि ह ने्रि्घेऊ्ल गल . 
 

सहव ळी्हव ्केव्ह च्िुरू्झ ली्होती.्ऑक्टोबर-नोव्हेंबर तील्प वि ने्सभजलेली्जमीन्आत ्
िक ळययच् ् सहमग रठ्य ने् घट्ट् होत् होती.् गवत ांन ् केव्ह च् झुबके् आले् होते.् सहव ळ्यच् तील् गुर ांनी्
तुडवलेल्यच् ्शते ांचे्तपसकरी्पटे्ट, उन्ह ळ्यच् तील्रोप ांचे्उरलेले्सफकट्सपवळे्बुडखे्आसण्गव्ह ययच् ्शतेीचे्
ल लिर् पटे्ट् यच् ांययच् ् प र्श्वभमूीवर् गवत चे् उजळ् सहरव्े झुबके् उठून् सदित् होते.् ऑगस्टययच् ् अखेरीि्
बुडख्यच् ांमधे् आसण् सहव ळी् सपक ांि ठी् न ांगरून् तयच् र् केलेल्यच् ् क ळ्यच् ् शते ांमधे् सहरव्यच् ् बेट ांि रखी्
सदिण री् पठ रे् व् जांगल तील् ल गवडीचे् भ ग् आत ् हेमांत तील् सपक ययच् चकचकीत् सहरव्यच् ् िमुद्र त्
िोनेरी् आसण् सफकट् ल ल् बेट ांि रखे् सदित् होते.् करड्य ् िश ांनी् आपले् रांग् कधीच् बदलले् होते.्
कोल्ह्य ांची् सपले् आत ् आईवसडल ांन ् िोडून् स्वतांत्रपणे् ब हेर् भटकू् ल गली् होती.् ल ांडग्यच् ांची् पोरे्
कुत्र्यच् ांहून्मोठी्झ ली्होती.्रोस्तॉफि रख्यच् ्उत्ि ही्सशक ऱ्यच् चे्कुते्र्नुकते्कुठे्सशक र्करण्यच् ि्िज्ज्
होत्होते.् त्यच् मुळे् सशक ऱ्यच् ांययच् ्िभेत् कुत्र्यच् ांन ्तीन् सदवि ांची् रज ् देणे्आवश्यच्क्आहे्अिे्ठरवण्यच् त्
आले.्१६्िप्टेंबरल ् सशक रीि् सनघ यच्चे् त्यच् ांनी्ठरवले.्ड्युब्र व्ही् येच्थे् सशक र्करण्यच् जोगी्ल ांडग्यच् ांची्
पोरे्होती.्त्यच् ्सठक ण प िून्सशक रीि्प्र रांभ्करण्यच् चे्त्यच् ांनी्ठरवले. 
 

१४्िप्टेंबरल ्िबांध्सदवि्कुत्र्यच् ांन ्घरी्ठेवण्यच् त्आले.्च वर ्व र ्िुटल ्होत .्सहम्पडलेले्
होते.् िांध्यच् क ळययच् ् िुम र ि् आक श् अभ्र यछ सदत् झ ले् आसण् सहम् सवतळू् ल गले.् १५् िप्टेंबरययच् ्
िक ळी्ड्रेचिग्ग उन्घ तलेल्यच् ्तरुण्रोस्तॉफने्सखडकीब हेर्प सहले.्सशक ऱ्यच् ल ्मन प िून्आवड वी्
अशी्अनुकूल्हव ् पडली् होती.् व र ् पडल ्होत ्आसण्आक श्परृ्थवीवर् सवतळून्कोिळत्आहे्अिे्
व टत् होते.् हळुव रपणे् ख ली् पडण ऱ्यच् ् लह न् लह न् सहमकण ांययच् ् ह लच लीसशव यच्् हवते् दुिरी्
ह लच ल् नव्हती.् ब गेमधील् सनष्ट्पणव् डह ळ्यच् ांन ् लोंबण रे् प रदशवक् थेंब् ख ली् नुकत्यच् च् पडलेल्यच् ्
प न ांवर् पडत् होते.् ब गेतील्जमीन्खिखशीययच् ् फुल तील् मध्यच्भ ग प्रम णे् िौम्यच्, उजळ, ओलिर, 
क ळिर्सदित्होती्आसण्थोड्य ्अांतर वर्ओलिर्धूिर्द ट्धुक्यच् त्न हीशी्झ ली्होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सनकोल यच्् दलदलीययच् ् मैद न तून्ज ऊ्ल गल .् कुत्र्यच् ांच ्आसण् कुजलेल्यच् ् प न ांच ् व ि् येच्त्
होत .्भक्कम्ब ांध्यच् ची, क ळ्यच् ्आसण्सपवळट्तपसकरी्रांग ची, मोठ्य ्क ळ्यच् भोर्डोळ्यच् ांची्कुत्री्आपल्यच् ्
धन्यच् ल ्प हत च्उठली.् सतने्आपले्म गचे्प यच््त णले्आसण्ती्िश ि रखी्बिून्र सहली.्मग्सतने्
एकदम्उडी्म रून्आपल्यच् ्धन्यच् चे्न क्आसण्समश्यच् ्च टल्यच् .्चकचकीत्झ लेल्यच् ्म गावरून्आपल ्
धनी् येच्त न ् प हून् दुिऱ्यच् ् सशक री् कुत्र्यच् ने् आपल्यच् ् प ठीची् कम न् केली् आसण् त्यच् ययच् ् सदशनेे् धूम्
ठोकली.्आपली्शपेटी्वर्उचलीत्त्यच् ने्सनकोल यच्ययच् ्प यच् ांन ्आपले्अांग्घ िण्यच् ि्िुरुव त्केली. 
 

त्यच् च्िणी् त्यच् ल ् सशक ऱ्यच् ांन ्अनुकरण्करत ् येच्ण र्न ही्अशी्आरोळी्म रलेली्ऐकू्आली.्
वळण वरच् सशक री् डॅसनलो् सदिल .् डॅसनलोकडे् कुत्र्यच् ांन ् क बतू् ठेवण्यच् चे् क म् होते.् डॅसनलोययच् ्
चेहऱ्यच् वर्िुरकुत्यच् ् सदित्होत्यच् .् युच्के्रसनअन्फॅशनप्रम णे्त्यच् ने्आपले्प ांढरे्झ लेले्केि्क पून्घेतले्
होते.् त्यच् ययच् ्ह त त्व कलेल ्च बूक्होत .् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वर्िवव् सशक ऱ्यच् ांययच् ् चेहऱ्यच् वर्आढळण र ्
स्वतांत्रतेच ्आसण् जग बद्दल् तुयछतेच ् भ व् सदित् होत .् त्यच् ने् म लक ल ् प हून्आपली् टोपी् क ढून्
घेतली्आसण्म लक कडे्तुयछतेने्प सहले.्िवांन ्तुयछ्लेखण र , स्वतःल ्िवांहून्श्रेष्ठ्िमजण र ्ह ्
डॅसनलो्क ही्झ ले्तरी्सनकोल यच्ल ्आपल ्मनुष्ट्यच्, आपल ्सशक री्व टत्अिे. 
 

सशक रील ् अनुकूल् अिलेली् हव , ते् कुते्र् आसण् सशक री् सनकोल यच्ने् प सहले.् सशक रीययच् ्
अन वर्ओढीमुळे्आपण्आत ्पे्रयच्िीययच् ्दशवन ने्पे्रम त्पडलेल्यच् ्पे्रसमक प्रम णे्पूवीचे्िगळे्बेत्सविरून्
ज ऊ्अिे्त्यच् ल ्व टले.्त्यच् ने्डॅसनलोल ्ह क्म रली, ‘डॅसनलो.’ 
 

‘म लक, क यच््आज्ञ ्आहे?’ आरोळ्यच् ांनी् ककव श् झ लेल्यच् ्आसण् चचवययच् ् मुख्यच्् व्यच्वस्थ पक ि्
ि जेश ् धीर् गांभीर् स्वर त् डॅसनलोने् सवच रले.् स्तब्ध् र सहलेल्यच् ् धन्यच् कडे् त्यच् ने् आपले् चमकण रे्
क ळेभोर्डोळे्रोखले.्‘तुम्ह ल ्सशक रीच ्मोह्आवरणां्शक्यच््न ही, खरां्न ?’ जणू्त्यच् चे्डोळे्सवच रीत्
होते. 
 

‘आज्हव म न्च ांगलां ्आहे्न ? घोड्य वरून्रपेट्कर यच्ल ्आसण् सशक र्कर यच्ल ्ठीक्आहे्
न ?’ समल्क ्कुत्रीचे्क न्म गययच् ्ब जूने्ख जवीत्सनकोल यच्ने्सवच रले.्डॅसनलोने्डोळे्समचक वले्पण्
उत्तर्सदले्न ही. 
 

‘मी् पह टेिच् उव्ह काल ् क नोि ् घेण्यच् ि ठी् प ठवलां ् होतां.’िणभरययच् ् श ांततेनांतर् त्यच् च ्
धीरगांभीर्आव ज्उमटल .्‘ऑरॅड्नूययच् ्बांसदस्त्जांगल त्ती्गेल्यच् चे्तो्ि ांगत्होत .्सतथे्त्यच् ांचेओरडणे्
ऐकू्येच्त्आहे.’ ती्गेली्आहे्यच् च ्अथव्त्यच् ्दोघ ांन ही्ठ ऊक्अिलेली्ल ांडगी्आपल्यच् ्पोर ांन ्घेऊन्
दीड्मलै्दूर्अिलेल्यच् ्सशक रीि ठी्र खलेल्यच् ्छोट्य ्जांगल त्सशरली्होती. 
 

‘आपण्सनघ यच्चां्न ? उव्ह काल ्घेऊन्म झ्यच् कडे्येच्’ सनकोल यच््म्हण ल . 
‘जशी्आपली्इयछ .’ 
‘त्यच् ांन ्नांतर्ख यच्ल ्घ ल.’ 
‘जशी्आज्ञ .’ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

प च् समसनट ांनांतर् डॅसनलो्आसण् उव्ह का् सनकोल यच्ययच् ् मोठ्य ् अभ्यच् सिकेत् उभे् होते.् डॅसनलो्
ति ्उांच्नव्हत .्पण् त्यच् ल ्खोलीत्प सहल्यच् वर्फर्ननचर्आसण्इतर्म नवी्जीवन तील्पसरिर्यच् त्
एख द ् घोड ् न हीतर् अस्वल् उभे्आहे् की् क यच्् अिे् व ट यच्चे.स्वतः् डॅसनलोल ् यच् ची् ज णीव् होती.्
नेहमीप्रम णे् तो् द र जवळ् उभ ् र हून् शक्यच्तेवढ्य ् हळू् आव ज त् बोलण्यच् च ् प्रयच्त्न् करीत् होत .्
म लक ययच् ्वस्तूांची्मोडतोड्होईल्ह्य ्भीतीने्शक्यच्तो्ह लच ल्करीत्नव्हत .्छपर ख लून्उघड्य वर्
शक्यच्तो् लवकर् ब हेर् पडत ् यच् वे् म्हणून् िगळे् क ही् ज स्तीत् ज स्त् लवकर् ि ांगून् ट कण्यच् ची् तो्
सशकस्त्करीत्होत . 
 

सनकोल यच्ने् डॅसनलोकडे् चौकशी् केली.् कुते्र् सशक रीि् यच्ोग्यच्् अिल्यच् चे् डॅसनलोकडून् कबूल्
करून् घेतले.् स्वतः् डॅसनलोदेखील् ज यच्ल ् उत्िुक् होत .् सनकोल यच्ने् त्यच् ल ् घोड्य ांवर् खोगीर्
चढव यच्ल ्ि ांसगतले.् डॅसनलो् ब हेर् पडण र् एवढ्य त्नत श ्खोलीत्ध वत्आली.् सतने्आपल्यच् ् वृद्ध्
द िीची्श ल्लपेटून्घेतली्होती, सतने्केि्नीट्केले्नव्हते.्पेत्यच् ही्सतययच् बरोबर्ध वत्आल ्होत . 
 

‘तू् सनघ ल ि्क यच्?’ नत श ने् सवच रले.् ‘तू्ज शील् हे्मल ्ठ ऊकच्होतां.् तू्ज ण र्न हीि्
अिां्िोन्यच् ्म्हण ली.्अश ्सदवशी्तू्घरी्र हण र्न हीि्यच् ची्मल ्ख त्री्होती.’ 
 

‘आम्ही्सनघ लो.’ सनकोल यच््न खुषीने्उत्तरल .्त्यच् ल ्मन प िून्सशक र्कर यच्ची्होती.्म्हणून्
त्यच् ययच् ्मन त्नत श ्आसण्पेत्यच् ्यच् ांन ्न्यच् यच्चे्नव्हते.्‘आम्ही्केवळ्ल ांडग्यच् ांची्सशक र्करण र्आहोत.्
तुम्ह ल ्कां ट ळ ्येच्ईल.’ 
 

‘तुल ्ठ ऊक्आहे्ती्मल ्िवांत्आवडण री्सशक र्आहे.्तू्आपल ्एकट च्च लल ्आहेि.्
आपल्यच् ि ठी्घोडे्ि ांसगतलेि.्आम्ह ल ्सनरोपही्न ही.्सकती्व ईट.’ 
 

‘रसशयच्न्म णि ल ्अडचणी्थ ांबव्ूशकत्न हीत.्चल, आपण्सनघू’ पेत्यच् ्म्हण ल . 
 

‘पण्अिां्करू्नकोि.्मम नां् तुम्ही्ज यच्चां्न ही् म्हणून् तुम्ह ल ्ि ांसगतलां ्आहेन ?’ सनकोल यच््
नत श ल ्म्हण ल . 
 

तशी्नत श ्ठ मपणे् म्हण ली, ‘ते्क ही्न ही.्मी्ज ण रच.् डॅसनलो, त्यच् ांन ्म झ्यच् ि ठी्घोड ्
तयच् र्ठेव यच्ल ्ि ांग.्समह इलल ्ि ांग्म झ्यच् ्कुत्र्यच् ांन ्खेचून्धर यच्च ्पट्ट ्घेऊन्येच्.’ 
 

केवळ् बिून् र हणे् डॅसनलोल ् अगदी् त्र ि चे्आसण् अयच्ोग्यच्् व टले.् पण् त्यच् ् तरुण् मुलीि ठी्
क ही्करणे् त्यच् ल ्एकदम्अशक्यच््व टले.् त्यच् ने्नजर्ख ली्वळवनू्आपल ्कश शी्िांबांध्न ही्अिे्
द खवीत्क ढत ्प यच्् घेतल .्चुकून्ती् मुलगी्आपल्यच् कडून् दुख वली्ज ऊ्नयेच््अशी् त्यच् ची् त्यच् म गे्
धडपड्होती. 
 

क उांट्इल्यच् ् अँड्रीचने्उमर व च ्म शवल् म्हणून्क म्करणे्िोडून् सदले.्क रण् त्यच् ् स्थ न वर्
अित न ्भरमि ट्खचव्होत्होत .पण्तरीही्त्यच् ययच् ्अडचणी्दूर्झ ल्यच् ्न हीत.्पुष्ट्कळद ्आईवडील्
अस्वस्थ् होऊन् एकमेक ांशी् िल्ल मिलत् करीत.् रोस्तॉफ् कुटुांसबयच् ांचे् जुने् पुर णे् मह गडे् घर् आसण्



 

 

अनुक्रमणिका 

मॉस्कोजवळची् शतेव डी् सवकून् ट कण्यच् ययच् ् गोष्टी् बोलत.् क उांट् म शवलययच् ् पद वरून् दूर् झ ल ्
तेव्ह प िून्मोठ्य ्प्रम ण वर्लोक ांचे्आसतर्थयच््करण्यच् ची्आवश्यच्कत ्उरली्न ही.्आत ्ते्ऑरॅड्नू्येच्थे्
पूवीहून्असधक्सनव ांत्व्आर मशीर्जीवन्व्यच्तीत्करू्ल गले.्तरीही्त्यच् ्अव ढव्यच््घर त्व्नोकर ांययच् ्
सनव िस्थ न त्लोक ांची् च ांगलीच् वदवळ् होती.् सवि हून्असधक् म णिे् रोस्तॉफ् कुटुांसबयच् ांययच् ् पांक्तील ्
बित्अित.्ही्म णिे्त्यच् ांययच् पैकीच्होती.् सकत्येच्क्क ळ्ती्रोस्तॉफ्कुटुांब त्र सहलेली्होती.्जवळ्
जवळ्कुटुांब तील्बनली्होती.्क उांटययच् ्घर खेरीज्त्यच् ांन ्दुिरीकडे्आिर ्अिेल्अिे्व टत्नव्हते.्
िांगीत च ्सशिक्सडम्लर्व्त्यच् ची्पत्नी्नृत्यच्सशिक्व्हॉगेल्आसण्त्यच् ांचे्कुटुांब, वृद्ध्झ लेली्ब्येच्लॉव्हब ई्
आसण्अशीच्क ही् म णिे.् पेत्यच् चे् सशिक, नत श ची् वृद्ध् सशसिक ्आसण्आपल्यच् ्घर पेि ्क उांटययच् ्
घर त्र हणे्असधक्च ांगले्व्असधक्फ यच्द्य चे्आहे्अिे्म नण री्म णिे्सतथे्गोळ ्झ ली्होती.्आत ्
पूवीप्रम णे् अनेक् प हुण्यच् ांची् िरबर ई् होत् नव्हती् हे् खरे.् पण् तरीही् ते् पूवीययच् ् थ ट त् र हत् होते.्
त्यच् खेरीज् क उांट्आसण् क उांटेि् यच् ांन ् जीवन् जगल्यच् ि रखे् व टत् नव्हते.् पूवीप्रम णेच् सशक रीि ठी्
नोकरच कर्आसण् इतर्गोष्टी् होत्यच् , सनकोल यच्ने् त्यच् त् भरच्घ तली् होती.्अजूनही् तबेल्यच् त् पन्न ि्
घोडे्होते.्त्यच् ांची्व्यच्वस्थ ्प ह यच्ल ्पांधर ्नोकर्होते.्व ढसदवि ययच् ्सदवशी्पूवीप्रम णेच्मह गड्य ्वस्तू्
भेटीद खल् सदल्यच् ्ज त्आसण्िगळ्यच् ्शजे ऱ्यच् प ज ऱ्यच् ांन ् मेजव नी् सदली्ज ईल, क उांट् क्व्हस्ट्आसण्
बोस्टन्हे्पत्त्यच् चे्खेळ्खेळतच्अिे.्खेळत न ्तो्आपली्प ने्सभडूांन ् सदिू्देई्आसण्दररोज्आपल्यच् ्
शजे ऱ्यच् ांन ्आपले्शकेडो्रूबल्लुटू्देई.्क उांटबरोबर्खेळून्त्यच् ल ्हरवण्यच् ची्िवलत्ही्फ यच्देशीर्
गुांतवणूक्आहे्अिे्त्यच् ययच् ्शजे ऱ्यच् ांन ्व टू्ल गले्होते. 
 

उद्योगधांद्य त् पडलेल्यच् ् क उांटची् भल्यच् मोठ्य ् ज ळ्यच् त् पडल्यच् ि रखी् अवस्थ ् झ ली.् आपण्
ज ळ्यच् त्ि पडलो्आहोत्हे्न क रण्यच् ची्त्यच् ची्धडपड्होती.्प्रत्येच्क्प वल गसणक्तो्ज स्तीत्ज स्त्
ज ळ्यच् त् गुरफटल ् गेल .् मग् त्यच् ल ् दुबवलतेची्ज णीव्झ ली.्आत ्आपण्ज ळे् तोडून्ज ऊ्अगर्
क ळजीपूववक्आसण्सचक टीने्ज ळे्िोडव्ूशकू्अिे्त्यच् ल ्व टेन .्आपल्यच् ्मुल ांययच् ्जीवन च ्न श्होत्
आहे्अिे्पे्रमळ्मन ययच् ्क उांटेिल ्व टू्ल गले.्पण्सतने्आपल्यच् ्नवऱ्यच् ल ्दोष्सदल ्न ही.्सतययच् ्मते्
तो्अि ्व गत्होत ्त्यच् हून्वगेळ्यच् ्तऱ्हेने्व गणे्त्यच् ल ्अशक्यच््होते.्मुल ांययच् ्आसण्आपल्यच् ्न श ययच् ्
ज सणवनेे्तो् सनर श्झ ल ्आहे.(आपली् सनर श ्तो् व्यच्क्त्न्करण्यच् ची्धडपड्करीत्होत .)्आपली्
क्स्थती्िुध रण्यच् च ्तो्प्रयच्त्न्करीत्होत .्हे्ि रे्सतल ्ठ ऊक्होते.्पसरक्स्थती्िुध रण्यच् च ्एकच्एक्
म गव् सतययच् ्स्त्रीमन ल ्सदित्होत ्आसण्तो्म्हणजे्खूप्िांपत्तीची्व रि्अिलेल्यच् ्मुलीशी्सनकोल यच्चे्
लग्न्करणे.् सतच ्शवेटच ्आश तांतू्एवढ च्होत .् सतने्शोधलेल्यच् ्मुलीशी्लग्न्करण्यच् चे् सनकोल यच्ने्
न क रले्तर्पसरक्स्थती् िुध रण्यच् ची्आश ् सतल ्क यच्मची्िोडून्द्य वी्ल गण र्होती.् सतने् जे् स्थळ्
हेरून्ठेवले्होते्ते्होते्जूली्कुरॅसगन.्सतचे्आईवडील्अत्यच्ांत्च ांगले्आसण्िद्गुणी्होते.्रोस्तॉफययच् ्
कुटुांब तील्म णि ांन ्लह नपण प िून्म हीत्होते.् त्यच् ांययच् ्म गे्अिलेल ् मुलग —जूलीच ्भ ऊ्मरण्
प वल्यच् मुळे्एकटी्जूलीच्आत ्श्रीमांत्व रि्झ ली्होती. 
 

क उांटेिने् मॉस्कोमधे् अिलेल्यच् ् कुरॅसगनब ईल ् िरळ् पत्र् सलहून् आपल्यच् ् मुल ि ठी् सतययच् ्
मुलील ्म गणी्घ तली.् सतययच् कडून् सतल ्होक र् समळ ल .्कुरॅसगनब ईने् सलसहले्होते, ‘म झ्यच् ्ब जूने्
मी्ह्य ्लग्न ल ्िांमती्द्य यच्ल ् तयच् र्आहे.् परांतु् िगळ्यच् ् गोष्टी् मुलील ्क यच्् व टते् त्यच् वर्अवलांबनू्
ठेव व्ेहे्बरे.’ कुरॅसगनब ईने्सनकोल यच्ल ्मॉस्को्येच्थे्बोल वले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

थोरल्यच् ्क उांटेिने्डोळ्यच् ांत्प णी्आणून् सकतीद तरी्आपल्यच् ् मुल ल ्ि ांसगतले्होते, ‘म झ्यच् ्
दोन्ही्मुली्िांि र त्च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्न ांदत हेत.्तुझां्लग्न्झ लेलां ्प ह वां्एवढीच्म झी्इयछ ्आहे.्तुझां्
लग्न्ठरल्यच् चां्ऐकलां ्तरी्म झ्यच् ्थडग्यच् त्मल ्श ांती्ल भेल.म झ्यच् ्डोळ्यच् ांिमोर्एक्असतशयच््च ांगली्
मुलगी्आहे.’ अिे्बोलून्ती्त्यच् ययच् कडून्त्यच् ची्सवव हसवषयच्क्मते्क ढून्घेई. 
 

कधी्कधी् ती् जूलीची् स्तुती् करी.् सनकोल यच्ने्क ही् सदवि् मजेत् घ लवण्यच् ि ठी् मॉस्कोल ्
िुट्टीत्ज व्ेअिे्ती्ि ांगे.्आपल्यच् ्आईययच् ्मन त्क यच््आहे्हे्सनकोल यच्ल ्िमजून्येच्ई.्अश ्वळेी्तो्
सतल ्सतययच् ्मन तील्सवच र्प्रकट्कर यच्ल ्भ ग्प डी.्त्यच् ने्जूली्कुरॅसगनशी्लग्न्केले्तरच्आपली्
पसरक्स्थती्िुध रण्यच् ची्आश ्आहे्अिे्सतने्त्यच् ल ्एकद ्उघडच्ि ांगून्ट कले. 
 

‘म झां्पे्रम्एख द्य ्गरीब्मुलीवर्अिलां ्तरीही्मी्पैश ि ठी्म झ्यच् ्भ वन , स्व सभम न्यच् ांच ्बळी्
द्य व ्अिां्तुल ्खरोखर्व टतां्क ?’ अिे्सवच रत न ्त्यच् ल ्आपल्यच् ्प्रश्न तील्सनदवयच्त ्ज णवत्निे, 
उलट्आपल्यच् ्उद त्त्भ वन ्व्यच्क्त्करण्यच् ची्इयछ ्अिे. 
 

आईल ्आपली्चूक्कशी् िुध र वी्कळेन .्ती् म्हण ली, ‘तू् म झ्यच् बद्दल् गैरिमज्करून् घेत्
आहेि.् सनकोल यच्, तुझां्कल्यच् ण् व्ह वां, तू् िुख त्र ह वांि्अिांच्मल ्मन प िून्व टतां.’ आपण्खोटे्
बोलत्आहोत.्आपण्चूक्करीत्आहोत्यच् ची्सतल ्ज णीव्होऊ्ल गली्आसण्सतल ्रडू्कोिळले. 
 

‘नको.्आई, रडू्नकोि.्तुझी्इयछ ्क यच््आहे्ते्फक्त्ि ांग.्तुझ्यच् ्मन ल ्श ांती्ल भ वी्म्हणून्
मी्म झां्िगळां्जीवन् देईन.् तुल ्मी् हे्ि ांग यच्ल ्नको.्मी्म झां्िववस्व—म झ्यच् ्भ वन ही् तुझ्यच् ि ठी्
झुग रून्देईन.’ 
 

थोरल्यच् ्क उांटेिल ्अश ्तऱ्हेने्त्यच् ने्ि ांग यच्ल ्नको्होते.्आपल्यच् ्मुल ने्आपल्यच् ि ठी्त्यच् ग्
कर यच्ल ् नको् होत .्आपल्यच् ् मुलीि ठी् सतल ् स्वतःल ् त्यच् ग् करणे्आवडले् अिते, ‘तू् अजून् मल ्
िमजून्घेतलां ्न हीि.्आत ्आपण्तो्सवषयच््थ ांबव.ू’ आपले्अश्रू्पुशीत्ती्म्हण ली. 
 

सनकोल यच्् स्वतःशी् म्हण ल , ‘कद सचत् मी् खरोखर् एख द्य ् गरीब् मुलीवर् पे्रम् करीत् अिेन.्
िांपत्तीि ठी्मी्म झ्यच् ्भ वन ांच ्म झ्यच् ्स्व सभम न च ्त्यच् ग्कर यच्ल ्हव ्क ? आई्अिां्क ्बोलते्कळत्
न ही.्िोन्यच् ्गरीब्आहे् म्हणून्मी् सतययच् वर् पे्रम्करत ्क म ्नयेच्.् सतययच् ्एकसनष्ठ् सनस्िीम् पे्रम ल ्मी्
प्रसति द् देत ् क म ् नयेच्.् जूलीि रख्यच् ् एख द्य ् ब हुलीबरोबर् िांि र् करून् मी् िुखी् होण र् न ही.्
िोन्यच् च्मल ्िुखी्करील.्कुटुांब ययच् ्कल्यच् ण ि ठी्मी्म झ्यच् ्भ वन ांच ्केव्ह ही्बळी्देईन.्पण्मल ्
म झ्यच् ्भ वन ्आवरत ्येच्त्न हीत.्म झां्िोन्यच् वरील्पे्रम्िवांहून्श्रेष्ठ्आहे.्म झ्यच् ्दृष्टीनां्त्यच् हून्मोल चां्
क ही्न ही.’ 
 

सनकोल यच््मॉस्कोल ् गेल ्न ही.्थोरल्यच् ्क उांटेिने् त्यच् ययच् कडे् पुनि्लग्न च ् सवषयच््क ढल ्
न ही.्आपल ्मुलग ्आसण्गरीब्िोन्यच् ्यच् ांमधे्व ढत्अिलेल्यच् ्प्रीतीची्सचन्हे्प हून्ती्दुःखी्होत्होती.्
कधी् अत्यच्ांत् िांत्रस्त् होत् होती.् ती् स्वतःल च् यच् ब बत् दोष् देऊ्ल गली.् तरीही् मधूनमधून्िोन्यच् ल ्
न हक्र गे्भरल्यच् सशव यच््सतल ्र हवत्निे.्ती्िोन्यच् ल ्व रांव र्पे्रम ने्ह क्म री.्क ळ्यच् भोर्डोळ्यच् ांची्
ही् गरीब् मुलगी् इतकी् ि लि् होती, इतकी् च ांगली् होती, आपल्यच् ् उपक रकत्यच्ाबद्दल् सतययच् ् मन त्



 

 

अनुक्रमणिका 

इतकी्कृतज्ञत ्होती्आसण्सनकोल यच्वरील्सतचे्पे्रम्इतके्िच्चे, अतूट्आसण्सनःस्व थी्होते्की्थोरल्यच् ्
क उांटेिल ् सतययच् मधे् दोष् क ढत ् येच्त् नव्हते.् त्यच् मुळे् त्यच् ् दयच् ळू् मन ययच् ् क उांटेिल ् आणखीनच्
मनस्त प्होई. 
 

रोस्तॉफकुटुांब कडे्िुख ने्प ठ्सफरवली्होती. 
 

न त ळ्आल्यच् वर्चचवमधे्मोठ ्ध र्नमक्िम रांभ्झ ल .्शजे ऱ्यच् ांन ्आसण्नोकर ांन ्गांभीरत पूववक्
आसण् कां ट ळ ् येच्ईतो् शुभेयछ ् देण्यच् त् आल्यच् .् िवांनी् नव्े ग ऊन् चढवले.् एवढ्य ् गोष्टी् घडल्यच् ् तरी्
वैसशष्ट्ट्यपूणव्अिे्क ही्त्यच् ्िुटीत्घडले्न ही.्म त्र्वीि्अांश्ख ली्गेलेले्हव म न, िांथ्पिरलेले्द ट्
धुके, सदपवण र ् िूयच्वप्रक श् आसण् नित्र ांनी् उजळलेले् र त्रीचे् आक श् ही् ि री् ह्य ् ऋतूचे् ख ि्
िम रांभपूववक्स्व गत्केले्प सहजे्अिे्जणू्ि ांगत्होती. 
 

न त ळययच् ् िप्त ह तील् सतिऱ्यच् ् सदवशी् भोजन् झ ल्यच् नांतर् घर तील् म णिे् आप पल्यच् ्
खोल्यच् ांकडे् वळली.् वषातील् अत्यच्ांत् कां ट ळव ण ् क ळ् िुरू् झ ल ् होत .् िक ळी् शजे ऱ्यच् ांन ् भेटून्
आलेल ्सनकोल यच््आत ्बैठकीययच् ्खोलीत्झोपी्गेलेल ्होत .्थोरल ्क उांट्आपल्यच् ्खोलीत्सवश्र ांती्
घेत्पहुडल ्होत .्सदव णख न्यच् त्व टोळ्यच् ्टेबल शी्बिून्िोन्यच् ्भरतक म ि ठी्आकृती्नकलून्घेत्
होती.्क उांटेिने्पेशन्िच ्ड व्म ांडल ्होत .्नत श ्खोलीत्येच्त च्िोन्यच् जवळ्गेली, ती्क यच््करते्ते्
प हू्ल गली.्मग्ती्आपल्यच् ्आईजवळ्ज ऊन्क ही्न्बोलत ्उभी्र सहली. 
 

सतययच् ्आईने्सवच रले, ‘अशी्त्रस्त्िमांध ि रखी्कश ल ्भटकते्आहेि? तुल ्क ही्हवां्आहे्
क ?’ 
 

‘मल ्तो् हव ्आहे...आत , यच् ्िणी् हव ्आहे?’ अिे् बोलत न ् नत श चे्डोळे्चमकले.् म त्र्
सतययच् ्ओठ ांवर्क्स्मत्सदिले्न ही.्थोरल्यच् ्क उांटेिने्म न्वर्करून्आपली्ि सभप्र यच््नजर्आपल्यच् ्
कन्येच्वर्सखळवली. 
 

‘मम , अशी्प हू्नकोि्म झ्यच् कडे.्नकोन ्प हूि.्मल ्आत ्रडू्येच्ईल्बघ.’ 
 

‘इकडे्येच््आसण्म झ्यच् जवळ्बिै्येच्.’ क उांटेिने्सतल ्आपल्यच् कडे्बोल वले. 
 

‘मम , मल ्तो्हव ्आहे.्म झ्यच् ्आयुच्ष्ट्यच् च ्क ळ्अि ्क ्म्हणून्फुकट्च लल ्आहे?’ सतययच् ्
आव ज त्कां प्आल .्सतययच् ्डोळ्यच् ांतून्अश्रुध र ्िुरू्झ ल्यच् .्अश्रू्लपवण्यच् ि ठी्ती्िरकन्म गे्वळून्
खोलीब हेर्पडली. 
 

ती् मोठ्य ् द लन त् गेली.् आपले् सगत र् घेऊन् पुस्तक ांययच् ् कप ट म गे् अिलेल्यच् ् अांध ऱ्यच् ्
कोपऱ्यच् त् ज ऊन् बिली.् ती् त र ् छेडून् मांद्र् स्वर् क ढू् ल गली.् पीटझवबगवमधे् सप्रन्ि् आन्दे्रबरोबर्
प सहलेल्यच् ्ऑपेऱ्यच् तील् एक् त न्आळवनू् ती् छेडू् ल गली.् सतययच् ् सगत रमधून् उमटण ऱ्यच् ् िुर वटीने्
सतययच् ्मन त्आठवणींची्म सलक ् िुरू्झ ली.्ती्पुस्तक ांययच् ्कप ट ययच् ्म गे्बिली्होती.्िैंप कघर्



 

 

अनुक्रमणिका 

आसण्भोजनगृह् यच् ांययच् मधील्खोलीययच् ् दरव ज्यच् ययच् ् भेगेतून् सशरलेल्यच् ्कवडश वर् सतने् दृष्टी्ल वली्
होती.्ती्स्वतःचेच्िांगीत्ऐकत्भतूक ळ त्सशरली.्सतचे्मन्आठवणीत्रांगून्गेले. 
 

‘तो् लवकर् येच्ईल् तर् सकती् छ न् होईल!् तो् कधीच् येच्ण र् न ही् अशी् मन ल ् ध स्ती् व टते.्
सदविेंसदवि् म झां् त रुण्यच््ओिरत्आहे् ही् िवांत् व ईट् गोष्ट्आहे.् आत ची् मी् उद्य ् र हण र् न ही.्
कद सचत् तो् आज् व टेत् अिेल.् कुणी् ि ांग वां् थोड्य ् िण त् येच्ईलही!् कद सचत् तो् क लच् येच्ऊन्
पोचल ही्अिेल्आसण्मल ् सवस्मरण् पडलां ्अिेल.’ ती् सगत र्ख ली् ठेवनू् उठली्आसण् प हुण्यच् ांययच् ्
द लन त् गेली.् सतथे् सशिक, सशसिक , प हुणे् इत्यच् दी् कुटुांब ययच् ् पसरचयच् तील् म णिे् चह ् घेण्यच् ि ठी्
टेबल शी्बिली्होती.्नोकरवगव्टेबल भोवती्उभ ्होत .्सप्रन्ि्आन्दे्र्कुठे्सदिल ्न ही.्सतथे्तेच्जुने्
जीवन्िुरू्होते.्त्यच् त्बदल्नव्हत . 
 

‘ही् आलीच् की!’ नत श ल ् प हून् क उांट् म्हण ल , ‘येच्् न ् जवळ् बिै.’ नत श ् आपल्यच् ्
आईजवळच्उभी्र सहली्आसण्सतययच् कडे्प ह त्र सहली.्आईकडून्सतल ्क हीतरी्हव्ेहोते्अिे्व टत्
होते. 
 

‘मम , मल ्तो्हव ्आहे.्अगदी्लवकर्हव ्आहे.’ सतल ्आत ्आपले्हुांदके्आवरत ्येच्ईन त.्
टेबल शी्बिून्ती्वसडलध री्म णिे्आसण्चह प न ि ठी्आलेल ् सनकोल यच््यच् ांययच् तील्िांभ षण्ऐकू्
ल गली.् ‘अरे् देव !् अरे् देव !् तीच् तीच् म णिां!् तीच् तीच् िांभ षणां!् कप् ह त त् धरून् बिलेले, 
पूवीप्रम णेच् फुां कर् घ लण रे् हे् पप ...’ नत श ययच् ् मन त् आले.् कधीही् न् बदलण ऱ्यच् ् आपल्यच् ्
कुटुांसबयच् ांबद्दल्आपल्यच् ्मन त्सतटक र ्सनमाण्होत्आहे.्ह्य ्ज सणवनेे्नत श ्भयच्भीत्होऊन्गेली. 
 

चह प न् झ ल्यच् नांतर् सनकोल यच्, िोन्यच् ् आसण् नत श ् बठैकीययच् ् खोलीत् ज ऊन् आपल्यच् ्
आवडत्यच् ्कोपऱ्यच् त्बिले.्त्यच् ्सठक णी्त्यच् ांची्सजव भ व ची्बोलणी्िुरू्झ ली. 
 

ती् बठैकीययच् ्खोलीत् बिल्यच् नांतर्थोड्य च्वळे ने् नत श ्आपल्यच् ् भ व ल ् म्हण ली, ‘च ांगलां ्
क ही्सनष्ट्पन्न्होण र्न ही्– कधीच्होण र्न ही.्च ांगलां ्ि रां्भतूक ळ त्जम ्झ लां ्आहे्अिां्तुल ्कधी्
व टतां्क ? अिां्व टण्यच् म गां्सनव्वळ्कां ट ळ ्निून्दुःख्आहे्हे्तुल ्पटतां्क ?’ 
 

प्रिन्न्क्स्मत्करीत्ती्भतूक ळ ययच् ्आठवणींन ्उज ळ ्देत्होती.्त्यच् ्आठवणी्वृद्ध पक ळ ययच् ्
दुःखी्आठवणी्नव्हत्यच् .् त्यच् ्त रुण्यच् तल्यच् ्अद्भतुरम्यच््आठवणी्होत्यच् .् सजथे्स्वप्न्आसण्ित्यच््यच् ांययच् ्
िीम रेष ्पुिट्धूिर्होत त्अश ्गतक ळ तील्त्यच् ्स्मृती्होत्यच् .्िम ध नी्वृत्तीने्ती्हित्होती.्खरे्
तर्त्यच् ्िगळ्यच् ांनी्भतूक ळ्एकत्र्घ लवलेल ्होत .्पण्िोन्यच् ल ्त्यच् ्आठवणी्नेहमीप्रम णे्लवकर्येच्त्
नव्हत्यच् . 
 

त्यच् ांन ्ज्यच् ्गोष्टी्आठवत्होत्यच् ्त्यच् ्िोन्यच् ल ्आठवत्नव्हत्यच् .्सतल ्आठवण ऱ्यच् ्गोष्टी्फ रश ्
अद्भतुरम्यच््व टत्नव्हत्यच् ्पण्त्यच् ांययच् ्आनांद ने्ती्आनांसदत्होत्होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

िोन्यच् ययच् ् पसहल्यच् ् आगमन ची् गोष्ट् त्यच् ांन ् आठवली.् तेव्ह ् िोन्यच् ् पूणवपणे् त्यच् ांययच् ् आनांद त्
िहभ गी्झ ली.् सनकोल यच्ययच् ्ज सकट वर्ज ळी्होती.् त्यच् मधे्आपल्यच् ल ्ब ांधून् ठेवण्यच् त् येच्ईल्अशी्
द िीने्भीती्घ तल्यच् मुळे्आपल्यच् ल ्सनकोल यच्ची्कशी्भीती्व ट यच्ची्ते्िोन्यच् ने्ि ांसगतले. 
 

‘मल ्आठवतां.मल ्कुणीतरी्ि ांसगतलां ्होतां—तू्कोबीख ली्ि पडली्होतीि, ती्थ प्होती् हे्
मल ्ठ ऊक्होतां, पण् तेव्ह ् त्यच् वर् सवर्श् ि्न् ठेवण्यच् च ्धीर्मल ्झ ल ्न ही.्मी् तेव्ह ्इतकी्बेचैन्
झ ले.’ नत श ्म्हण ली. 
 

‘नत श , तू्आत ्ग यच्ल ्प सहजेि.’ थोरल्यच् ्क उांटेिचे्शब्द्क न ांवर्पडले.्‘अरे, तुम्ही्सतकडे्
स्तब्ध्बिून्एख द ्कट्करत ्आह त्की्क यच्?’ 
 

‘मम , मल ् ग यच्ची् मुळीच् इयछ ् न ही.’ नत श ् अिे् म्हण ली् खरी् पण् ती् ल गलीच् ग यच्ल ्
उठली. 
 

िांभ षण् व् बैठकीययच् ् खोलीतील् कोपर ् िोडून् येच्णे् आत ् िगळ्यच् ांययच् च् सजव वर् आले.् पण्
नत श ्ग यच्ल ्िज्ज्झ ली.्सनकोल यच््क्लॅक्व्हकॉडव्व जवण्यच् ि ठी्बिल .्नेहमीप्रम णे्नत श ्खोलीययच् ्
मध्यच्भ गी्उभी्र सहली.्जेथून्आव ज्ज स्तीत्ज स्त्घुमेल्अशी्ज ग ्शोधून्आपल्यच् ्आईचे्आवडते्
गीत्ग ऊ्ल गली. 
 

आपल्यच् ल ्ग यच्चे्न ही्अिे्ती्म्हण ली्होती.्त्यच् ्आधी्सकतीतरी्क ळ्ग सयच्ली्नव्हती्आसण्
त्यच् ्र त्री्ती्ग सयच्ली्तशी् पुढे् सकतीतरी् सदवि्ग सयच्ली्न ही.्आपल्यच् ्खोलीत्अिलेल ्क उांट्इल्यच् ्
अँड्रीच्सतचे्ग णे्ऐकू्ल गल .्तो्आपल्यच् ्खोलीत्आपल ्क रभ री्म यच्टेङ्क ्यच् ययच् शी्बोलत्होत .्
खेळ यच्ल ् ज ण्यच् ि ठी् एख द्य ् मुल ने् घ ईघ ईने् आपले् गृहप ठ् करून् ट क वते् तश ् घ ईने् क उांट्
म यच्टेकङ्ल ् िूचन ् देत्होत .्आसण् त्यच् त्चुक ्होत्होत्यच् .्शवेटी्तो्बोल यच्च ्थ ांबल .्म यच्टेङ्क ्
क ही्न्बोलत ्क्स्मत्करीत्उभ ्र सहल .्आत ्दोघेही्ग णे्ऐकू्ल गले. 
 

सनकोल यच््टक्ल वनू्आपल्यच् ्बसहणीकडे्प ह त्होत .्ती् त्यच् ययच् कडे्प हू्ल गली्की्र्श् ि्
आत्घेत्होत .्सतचे्ग णे्लि्देऊन्ऐकण ऱ्यच् ्िोन्यच् ल ्आपल्यच् त्आसण्सतययच् त्सकती्प्रचांड्अांतर्आहे्
ह्य ची्ज णीव्होत्होती.्आपल्यच् ्बसहणीययच् ्आकर्नषत्करण ऱ्यच् ्शक्तीच ्एकिहस्त्र ांशही्आपल्यच् मधे्येच्णे्
शक्यच््न ही, अिे्सतल ्व टू्ल गले.्थोरली्क उांटेि्आनांद ने्रडत्होती.्सतययच् ्चेहऱ्यच् वर्क्स्मत्होते.्
डोळ्यच् ांत्अश्रू्होते.्मधूनमधून्ती्म न्हलवीत्होती.्ती्देखील्नत श बद्दल्सवच र्करीत्होती.्आपल्यच् ्
त रुण्यच् ची् सतल ्यच् द् येच्त्होती.्नत श ने् सप्रन्ि्आन्दे्रशी्लग्न्करणे्भयच् नक्आसण्अस्व भ सवक्गोष्ट्
आहे्अिे्सतल ्व टत्होते. 
 

क उांटेिशजे री्बिलेल ्सडम्लर्समटल्यच् ्डोळ्यच् ांनी्ग णे्ऐकत्होत .्तो्क उांटेिल ्म्हण ल , 
‘क उांटेि, सतययच् त्युच्रोसपयच्न्टॅलेन्ट्आहे.्सतल ्सशकवण्यच् ची्गरज्न ही.्सतच ्आव ज्सकती्मुल यच्म, 
हळुव र...’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मल ् सतची् फ र्क ळजी् व टते– फ र्क ळजी् व टते.’ आपण्कोण शी् बोलतो्आहोत् यच् चे्
क उांटेिल ्भ न्नव्हते.्नत श मधे्क हीतरी्अत्यच्सधक्प्रम ण त् सदिू्ल गले.् ते् सतययच् ् िुख ययच् ्आड्
येच्ण र्अिे्क उांटेिची्व त्िल्यच्भ वन ्ि ांगू्ल गली. 
 

नत श ने्आपले्ग णे्िांपवले्न्िांपवले्तोच्चौद ्वषांच ्पेत्यच् ्असतशयच््उत्ि ह ने्ध वत्आल ्
आसण्त्यच् ने्िोंग डे्येच्त्अिल्यच् ची्व ता्ऐकवली.्नत श ्एकदम्ग यच्ची्थ ांबली. 
 

‘मूखव्कुठल !’ ती्एकदम्भ व वर्ड फरली.्ती्खुचीकडे्ध वली्आसण्खुचीत्कोिळली्आसण्
ती्सकतीतरी्वळे्जोरजोर ने्हुांदके्देऊ्ल गली. 
 

‘मम , तिां्क हीच्घडलां ्न ही, खरांच्ठीक्आहे्मी.्मल ्पेत्यच् ने्दचकवलां ्एवढांच.’ ती्क्स्मत्
करीत्म्हण ली.्तरीही्सतययच् ्डोळ्यच् ांतून्अश्रू्येच्तच्होते.्हुांदक्यच् मुळे्र्श् ि्अडत्होत . 
 

घरययच् ् गडीम णि ांनी् र ांगडी् म णिे, तुकव , गुते्तव ले् आसण् सस्त्रयच् ् अशी् िोंगे् घेतली् होती.् ती्
प हत न ् भीती् व टत् होती.् हिूही् येच्त् होते.् िांकोच ने् प्रथम् ते् िोंग डे् लॉबीमधेच् र सहले.् त्यच् ांनी्
आपल्यच् बरोबर् ब हेरययच् ् ग रठ्य तील् त जेपण ् आसण् उत्ि ह् आणल ् होत .् ते् एक म गे् एक् लपत्
मोठ्य ्द लन त्सशरले.्मग्त्यच् ांनी्भीतभीत्ग यच्ल ्िुरुव त्केली.्प्रथम्दबल्यच् ्आव ज त, नांतर्मोठ्य ्
हुरूप ने, मोकळेपण ने् ते् ग ऊ्ल गले, ग त ् ग त ् न चू्ल गले्आसण्न त ळ तील्खेळ्खेळू्ल गले.्
क उांटेिने्त्यच् ांन ्ओळखले, त्यच् ांययच् ्पोष ख चे्हिून्कौतुक्केले्आसण्ती्सदव णख न्यच् त्गेली.्क उांट्
इल्यच् ्अँड्रीच् क्स्मत्करीत्मोठ्य ्द लन त्बिल ्होत ्आसण्त्यच् ांययच् ्न चग ण्यच् ची्स्तुती्करीत्होत .्
एवढ्य ्वेळ त्तरुण्म णिे्न हीशी्झ ली्होती. 
 

अध्यच्ा्त ि नांतर्त्यच् ्द लन त्बरीच्म णिे्प्रवशे्करती्झ ली.्त्यच् त्एक्फुगीर्झग ्घ तलेली्
वृद्ध ्होती.्सनकोल यच्ने्घेतलेले्ते्िोंग्होते.्पेत्यच् ्तुकव ्स्त्री्बनल ्होत .्सडम्लर्सवदूषक्झ ल ्होत .्
नत श ् घोडदल च ् िैसनक् बनून्आली् होती.् िोन्यच् ने् ज ळलेल्यच् ् बुच ने् भवुयच् ्आसण् समश्यच् ् रेख टून्
िरकॅशन्म णि चे्रूप्घेतले्होते. 
 

वषे ांतर्न्केलेल्यच् ्घरययच् ्म णि ांनी्त्यच् ांन ्ओळखले्न ही; त्यच् ांनी्त्यच् ांचे्िोंग बद्दल्खूप्कौतुक्
केले.् तेव्ह ् त्यच् ् तरुण् मुल ांन ्आपली् िोंगे्फ र् च ांगली् व टू् ल गली्आसण् ती्आणखी्कोण ल तरी्
द खवली्प सहजेत्अिे्त्यच् ांन ्व टू्ल गले. 
 

रस्त ्च ांगल्यच् ् क्स्थतीत्अिल्यच् मुळे् सनकोल यच्ल ्िवांन ् ग डीतून् सफरव यच्चे् होते.् त्यच् ने्िोंगे्
घेतलेल्यच् ्दह ब र ्घरगड्य ांन ही्बरोबर्घेऊन्क क कडे्ज यच्चे्ठरवले. 
 

‘नको् ब ब , त्यच् ् म्ह त ऱ्यच् ल ् क ् त्र ि् देतो्आहेि? सतथां् तुम्ह ् लोक ांन ् ह लच ली्कर यच्ल ्
पुरेशी्ज ग ही् समळण र्न ही.् तुम्ह ल ्ज यच्चांच्अिेल्तर् मेल्युच्कॉव्हकडे्क ्ज त्न ही?’ क उांटेिने्
सवच रले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मेल्युच्कॉव्हब ई्सवधव ्होती.्सतल ्सभन्नसभन्न्वयच् ची्बरीच्मुले्होती.्सतययच् ्कुटुांब त्बरेच्सशिक्
व्सशसिक ्होत्यच् .्रोस्तॉफ्कुटुांब ययच् ्घर प िून्सतचे्घर्अडीच–तीन्मलै ांवर्होते. 
 

‘फ र् न मी्कल्पन ्आहे,’ क उांटने् िांमती् सदली.् लुइि ् इव्ह नोव्न ् (स्कॉि् ब ई)्िोबत् येच्त्
अिली् तरच् मुलींनी् ज व्े अिे् ठरले.् अध्यच्ा् त ि तच् घांट ् अिलेल्यच् ् च र् घिर् ग ड्य ् सनघ ल्यच् , 
सहम वरून्िरकण ऱ्यच् ्ग डीययच् ्पट्ट्ट्य ांच ्करकर्आव ज्येच्त्होत . 
 

िोन्यच् , नत श , स्कॉिब ई्आसण्दोन् द िी् सनकोल यच्ययच् ् ग डीत् चढले.्क उांटययच् ् ग डीमधे्
सडम्लर, त्यच् ची्पत्नी, आसण्पेत्यच् ्बिले्होते.्ब कीचे्िोंग डे्इतर्दोन्ग ड्य ांत्बिले्होते.्सनकोल यच्ने्
आपल्यच् ्वसडल ांययच् ्ग डीव न ल ्ग डी्पुढे्न्यच् यच्ल ्ि ांसगतले. 
 

सडम्लर् आसण् इतर् मांडळी् अिलेली् क उांटची् घोड्य ची् ग डी् पुढे् सनघ ली.् ति ् ग डीययच् ्
पट्ट्ट्य ांच ् करकर् आव ज् होऊ् ल गल .् ग डीययच् ् घांट ांच ् गांभीर् सनन द् ऐकू् येच्ऊ् ल गल .् घोडे्
जोखड ांन ् सभडू्ल गले, सहम त्रुतल्यच् वर् सहम्ल थ ांनी्झटकू्ल गले, तेव्ह ् ते्ि खरेययच् ्कण ांि रखे्
चमकू्ल गले. 
 

सनकोल यच्ने् पसहल्यच् ् ग डीच ् प ठल ग् िुरू् केल .् त्यच् ल ् म गे् येच्ण ऱ्यच् ् ग ड्य ांच ् सहम वरील्
करकर्आव ज्आसण्आतील्लोक ांचे्बोलणे्ऐकू्येच्ऊ्ल गले.्पसहल्यच् ्प्रथम्घोडे्दुडक्यच् ्च लीने्अरुां द्
रस्त्यच् वरून्ि वक श्ज ऊ्ल गले.्ते्ब गेजवळून्ज ऊ्ल गले्तेव्ह ्पणवहीन्वृि ांययच् ्ि वल्यच् ्म गात्
पडू् ल गल्यच् ्आसण् उजळ् चांद्रप्रक श् सदिेन ि ् होऊ्ल गल .् मधूनमधून्खड्य ांमुळे् पसहल्यच् ् ग डील ्
सहिक ् समळे.् मग् म ग हून् येच्ण ऱ्यच् ् दुिऱ्यच् ् ग डील ् ति च् सहिक ् समळे.् ति च् सतिऱ्यच् , अभेद्य्
स्तब्धतेच ्उद्द मपणे्भांग्करीत्एक म गून्एक्ग ड्य ्च लल्यच् ्होत्यच् . 
 

‘िश चे्म ग्सदित हेत’ धुक्यच् मधून्नत श च ्आव ज्दुमदुमल . 
 

‘सनकोलेङ्क , सकती्ह ्प्रक श!’ िोन्यच् ्उद्ग रली.्सनकोल यच्ने्वळून्िोन्यच् कडे्प सहले.्अगदी्
जवळून् सतल ् प हण्यच् ि ठी् तो् झुकल .क ळ्यच् ् समश्यच् ांच ् आसण् त्यच् ययच् ् सदशनेे् उचललेल्यच् ् िेबलययच् ्
लोकरीययच् ्भवुयच् ्अिलेल ्तो्मोहक्चेहर ्सकती्वगेळ , सकती्मोहक्सदित्होत !्त्यच् ्चांद्रप्रक श त्तो्
चेहर ्जवळ्अिून्खूप्खूप्दूर्व टत्होत . 
 

‘िोन्यच् ् पूवीचीच् र सहली् आहे.’ सनकोल यच्ययच् ् मन त् आले.् त्यच् ने् असधक् जवळून् सतययच् कडे्
प सहले्आसण्क्स्मत्केले. 
 

‘क यच््प हतोि्सनकोलेङ्क ?’ 
 

‘क ही्न ही.’ तो्म्हण ल ्आसण्पुन्ह ्त्यच् ने्आपल्यच् ्घोड्य ांकडे्नजर्वळसवली. 
 

पेल सजआ् डॅसनलोवन ् मेल्युच्कॉव्ह् भरद र् अांग ची् उत्ि ही् स्त्री् होती.् िैल्कपडे् घ लून्आसण्
चष्ट्म ् चढवनू् ती् सदव णख न्यच् त् बिली् होती.् सतययच् ् भोवती् सतययच् ् मुली् होत्यच् .् ती् त्यच् ांची् करमणूक्



 

 

अनुक्रमणिका 

करण्यच् ची् सशकस्त्करीत् होती.् सवतळलेले् मेण् प ण्यच् त् ट कून् त्यच् चे् तऱ्हेतऱ्हेचे्आक र् बघण्यच् त् ती्
ि री्दांगली्होती.्एक एकी्त्यच् ांन ्लॉबीत्प वल ांच ्आव ज्ऐकू्आल .्मग्येच्ण ऱ्यच् ्लोक ांचे्बोलणे्ऐकू्
आले. 
 

तेवढ्य त्घोडदल चे्िैसनक, िुांदर्सस्त्रयच् , ड सकणी, सवदूषक्आसण्र ांगडी्म णिे्खोकत्खोकत्
आसण्चेहऱ्यच् वरील्सहमतुष र्झटकीत्सदव णख न्यच् त्सशरली.्सवदूषक्सडम्लर्आसण्वृद्ध्स्त्री्सनकोल यच््
यच् ांनी् नृत्यच् ि् प्र रांभ् केल .् मुल ांनी् ओरड -ओरड् करीत् त्यच् ांन ् घेरले् तशी् िोंग ड्य ांनी् आपले् चेहरे्
लपवले, आपल ् आव ज् बदलल .् यच्जम नीणब ईांन ् झुकून् प्रण म् करीत् ते् िोंग डे् सदव णख न्यच् भर्
प ांगले. 
 

‘त्यच् ांन ् ओळखून् क ढणां् कठीण्आहे.् नत श ् बघ् कशी् सदिते् आहे.् सतल ् प सहल्यच् वर् मल ्
कोण चीतरी्आठवण्येच्ते.्एडवडव्क र्नलच्सकती्च ांगल ्म णूि्आहे!्मल ्पूवी्तो्ठ ऊकही्नव्हत .्तो्
सकती्िुरेख्न च्करतो.्अरे्व !्ह ्इकडे्िरकॅशन्आहे.्िोन्युच्श्क ल ्िोंग्सकती्शोभनू्सदिते्आहे.्ह ्
कोण्बरां? खरांच्तुम्ही्आमची्च ांगली्करमणूक्केलीत.्सनसकत , व न्यच् , अग्टेबलां ्घेऊन्ज .्आम्ही्
कां ट ळून्किे्गप्प्बिलो्होतो्मघ शी.’ 
 

‘ओहो!्घोडदल च ्िैसनक!्अगदी् हुबेहुब्पोरग .्प यच््म त्र...मल ्तो् सदित्न ही...’ कुणीन ्
कुणी्क हीन ्क ही्बोलत्होते. 
 

मेल्युच्कॉव्हययच् ् मुल ांमुलींमधे् नत श ् सप्रयच्् झ ली.् त्यच् ांन ् घेऊन् ती् घर ययच् ् म गील् भ ग तील्
खोलीत्गेली.्सतथे्सतने्बूच्ज ळले.्वगेवगेळ्यच् ्प्रक रचे्ड्रेचिग्ग ऊन्आसण्पुरुष ांचे्वषे्म गवनू्घेतले.्
अधववट्उघडलेल्यच् ्द र ययच् ्फटीतून्उघड्य ्ब यच्की्ह त ांनी् ते् पोष ख्नोकर ांकडून् घेतले.्दह ब र ्
समसनट ांत्मेल्युच्कॉव्ह्कुटुांब तील्छोटी्मांडळी्देखील्सचत्रसवसचत्र्पोष ख त्हजर्झ ली. 
 

पेल सजआ् डॅसनलोवन ् प हुण्यच् ांि ठी् खोली् स्वयछ् करण्यच् ि ठी् हुकूम् िोडू् ल गली.् त्यच् ांययच् ्
करमणुकीि ठी्तयच् री्करू्ल गली.्चष्ट्म ्चढवनू्ती्िोंग ड्य ांमधे्चहडू्ल गली.्आपले्हिू्आवरीत्ती्
प्रत्येच्क्िोंग ड्य ल ्जवळून् प हू् ल गली.् पण् सतल ्कोण ल ही्ओळखत ् येच्ईन .् रोस्तॉफकुटुांब तील्
म णिे्आसण्सडम्लर्यच् ांन ्ती्ओळखू्शकली्न हीच्पण्सतल ्आपल्यच् ्मुलींन ही्ओळखत ्आले्न ही. 
 

सतययच् ् मुलीने् कझ नययच् ् त तवरचे् िोंग् घेतले् होते.् सतययच् ् चेहऱ्यच् कडे् टक् ल वनू् प हत् ती्
आपल्यच् ्कुटुांब तील्सशसिकेल ्पुन्ह ्पुन्ह ्सवच रू्ल गली, ‘ही्कोण्बरां? मल ्व टतां्रोस्तॉफकुटुांब तील्
कोणीतरी्अिेल.्ह ्घोडदल तील्िैसनक् सदितो.्क यच्् रे्ब ब , तू् कुठल्यच् ् रेसजमेंटमधे्आहेि? ि ांग्
तरी.’ सतने् नत श ल ्उदे्दशून् म्हटले.्ख द्यपद थव् घेऊन्ज ण ऱ्यच् ् नोकर ल ्ती् म्हण ली, ‘ह्य ् तुकाल ्
मोर ांब ्दे्बरां.्त्यच् ययच् ्देश ययच् ्क यच्द्य नां्त्यच् ल ्तो्ख यच्ल ्मन ई्केलेली्न ही.’ 
 

आपल्यच् ल ् कोणी्ओळखले् न ही् यच् ची् पक्की्ख त्री् झ ल्यच् वर् िोंग ड्य ांची् भीड् चेपली् होती.्
आसण् त्यच् मुळे् ते् न चत न ् व टेल्तश ् वडे्य व कड्य ्उड्य ्म रू्ल गले.् ते् प हून् पेल सजआल ्हिू्
आवरत्नव्हते, ती्हिू्रुम ल्तोंड वर्धरून्लपवीत्होती. 
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रसशयच्न् पद्धतीची् नृत्येच्् आसण् िमूह् गीते् झ ल्यच् वर् पेल सजआ् डॅसनलोवन ने् नोकर ांिकट्
िगळ्यच् ांन ्मोठे्कडे्करून्उभे्र ह यच्ल ्ि ांसगतले.्मग्एक्दोर, एक्कडे्आसण्च ांदीचे्रूबल्न णे्
आणण्यच् त्आले्आसण्ते्वेगवगेळे्खेळ्खेळू्ल गले. 
 

प हुण्यच् ांन ् सदव णख न्यच् त् ख न्यच् ि ठी् नेण्यच् त् आले.् दुिऱ्यच् ् द लन त् नोकर ांची् च ांगली्
िरवर ई्ठेवण्यच् त्आली. 
 

मेल्युच्कॉव्ह् कुटुांब त् र ह त् अिलेली् एक् वृद्ध्असवव सहत्ख न्यच् चे् वळेी् म्हण ली, ‘स्न नघर त्
आपलां ्नशीब्प रखणां्म्हणजे्भयच् नक्अनुभव्घेणां्आहे.’ 
 

‘कश वरून्म्हणत ्तुम्ही?’ मेल्युच्कॉव्हययच् ्थोरल्यच् ्मुलीने्सवच रले.’ 
‘हे्बघ्तू्क ही्प्रयच्त्न्करू्नकोि.्त्यच् ल ्ध डि्ल गतां.’ 
‘मी्ज ऊन्बघते.’ िोन्यच् ्म्हण ली. 
‘त्यच् ्तरुण्ब ईचां्क यच््झ लां ्ते्तरी्ि ांग.’ क्रम ांक्दोनची्मुलगी्म्हण ली. 

 
वृद्ध् असवव सहत ् ि ांगू् ल गली.् ‘ि ांगते.् घडलां ् ते् अिां.् ती् तरुण् ब ई् ब हेर् सनघ ली.् सतनां्

आपल्यच् बरोबर्एक्कोंबड , दोन्िुरे, क टे्आसण्आवश्यच्क्त्यच् ्वस्तू् घेतल्यच् ्आसण्ती्बिून्र सहली.्
थोड ्वळे्गेल ्आसण्सतल ्एक एकी्कुणीतरी्येच्त्अिल्यच् ची्च हूल्ल गली.्एक्घिरग डी्येच्त्होती.्
सतययच् ्घांट ांच ्आव ज्ऐकू्येच्ऊ्ल गल .्त्यच् ययच् ्प वल ांच ्आव ज्ती्ऐकू्ल गली.्तो्अगदी्म णि ययच् ्
रूप ने्आल .्एख द्य ्ऑसफिरि रख ्सदित्होत .्मग्तो्त्यच् ययच् ि ठी्ठेवलेल्यच् ्ज गेवर्सतययच् ्अगदी्
शजे री्बिल . 
 

‘ईऽ्ईऽ’ भीतीने्डोळे्सफरवीत्नत श ्चकच ळली. 
 

‘त्यच् नां्क यच््केलां ्मग? तो्म णि ि रख ्बोलू्ल गल ्क ?’ 
 

‘अगदी् म णि ि रख .् िगळ्यच् ् गोष्टी् जश ् घड व्यच् त् तश ् घडत् गेल्यच् .् तो् सतल ् वश्करून्
घेण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गल .्कोंबड ्आरवपेयंच्त्सतने्त्यच् ल ्िांभ षण तच्गुांतवनू्ठेव यच्ल ्हवां्होतां.्पण्
ती् पोरगी् घ बरली.् घ बरून् सतने् आपल ् चेहर ् दोन्ही् ह त ांनी् झ कून् घेतल .् त्यच् नां् सतल ् ग ठलां .्
िुदैव नां्तेवढ्य त्द िी्ध ऊन्आल्यच् ्म्हणून्बरां...’ 
 

‘अग्कश ल ्त्यच् ांन ्घ बरवनू्िोडते्आहेि?’ पेल सजआ्डॅसनलोवन ्म्हण ली. 
‘मम , तू्केली्होतीि्क ्नसशब ची्प रख?’ मुलीने्सवच रले. 
‘ध न्यच् ययच् ्कोठीत्नसशब ची्प रख्कशी्करत त?’ िोन्यच् ने्सवच रले. 

 
‘अश ्प्रिांगी्कोठीत्ज ऊन्क नोि ्घेत ्तुम्ह ल ्जिां्ऐकू्येच्ईल्तिां्नशीब्अितां.्दरव ज वर्

जर्थ प्पडली्अगर्कोणी्टकटक्केली्तर्नशीब्व ईट्िमज वां.्ध न्यच््च ळण्यच् च ्आव ज्ऐकू्आल ्
तर्च ांगली्गोष्ट.परांतु्केव्ह ्केव्ह ्क यच््होतां...’ 
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‘मम , ध न्यच् ययच् ्कोठीतील्तुझ ्अनुभव्ि ांग्न ?’ 
 

पेल सजआ्डॅसनलोवन ने्क्स्मत्केले्आसण्म्हटले, ‘अग, म झ्यच् ्आत ्क ही्ध्यच् न त्न ही.्मल ्
म हीत्आहे्तुमययच् पैकी्कुणीही्सतकडे्सफरकण र्न ही.’ 
 

‘अिां् म्हणू् नकोि, पेल सजन ् डॅसनलोवन .् मल ् परव नगी् सदलीि् तर् मी् ही्आत ् सनघ ले.’ 
िोन्यच् ्म्हण ली. 
 

‘तू्घ बण र्निलीि्तर्ज ्ब ई.’ 
 

‘मल ्कश चीच्भीती्व टत्न ही.्मी्ज ऊ्क ्आत्त च?’ अिे्सवच रीत्िोन्यच् ्उठली.्ध न्यच् ची्
कोठी्कुठे्आहे.्श ांत्र हून्सतने्कि ्क नोि ्घेतल ्प सहजे्ते्त्यच् ांनी्सतल ्ि ांसगतले.्त्यच् ांनी् सदलेल ्
िैल्अांगरख ्डोक्यच् वरून्घेत्सतने्सनकोल यच्कडे्दृसष्टिेप्ट कल . 
 

ध न्यच् ययच् ्कोठडीकडे्ज ण्यच् ि ठी्िोन्यच् ्कॉसरडॉरमधे्गेली.्आत्फ र्उकडते्आहे्अिे्म्हणून्
सनकोल यच््घ ईघ ईने्पुढययच् ्प्रवशेद्व र शी्गेल . 
 

ब हेर् पूवीि रखे्द ट्स्तब्ध् धुके्पिरले्होते.् पूवीहून्चांद्रप्रक श्इतक ्लख्ख्होत , सहम मधे्
इतक्यच् ्च ांदण्यच् ्चक कत्होत्यच् ्की्आक श कडे्लिच्ज त्नव्हते.्खऱ्यच् खुऱ्यच् ्च ांदण्यच् ्नजरेतच्भरत्
नव्हत्यच् .्आक श्िववत्र्अांध रे, उद ि्व टत्होते, जसमनीवर्म त्र्लखलख ट्होत . 
 

‘मी् अगदी् मूखव्आहे.् इतके् सदवि् मी् कश ची् प्रतीि ् करीत् होतो् नकळे.’ सनकोल यच्् सवच र्
करीत् तो् ध वत् ध वत् प्रवशेद्व र तून् ब हेर् पडल .् मग् त्यच् ने् घर ययच् ् कोपऱ्यच् ल ् वळि ् घ तल .् तो्
म गील्दरव ज्यच् कडे्ज ण ऱ्यच् ्व टेने्च लू्ल गल .्त्यच् ्म गानां्िोन्यच् ्येच्ण र्यच् ची्त्यच् ल ्ख त्री्होती. 
 

द िींययच् ्सनव िस्थ न ययच् ्प्रवशेद्व र ययच् ्सदशनेे्प यच्ऱ्यच् ांवर्पडण री्प वले्ऐकू्आली.्शवेटययच् ्
प यच्रीवर् सहम् ि चले् होते.् त्यच् वर् प वले् पडत न ् करकर् आव ज् ऐकू् आल ् आसण् मग् वृद्ध् द िी्
बोलल्यच् चे्ऐकू्आले.्‘पोरी, आत ्िरळ्यच् ्म गानां्ज .्म त्र्म गे्वळून्प हू्नकोि.’ 
 

‘मल ्भीती्न ही्व टत’ िोन्यच् ्म्हण ली.्सनकोल यच्ययच् ्सदशनेे्ज ण ऱ्यच् ्म गावर्िोन्यच् ची्नृत्यच् चे्
जोडे्घ तलेली्प वले्पडू्ल गली्ति ्करकर्आव ज्होऊ्ल गल . 
 

िोन्यच् ने् िैल् अांगरख्यच् ने् स्वतःल ् लपेटून् घेतले् होते.् सतने् त्यच् ल ् जेव्ह ् प सहले् तेव्ह ् ती्
त्यच् ययच् प िून्दोन्प वल ांवर्होती.्सतने्डोक्यच् वरून्घेतलेल्यच् ्झग्यच् त्त्यच् ने्हलकेच्ह त्ि रून्सतल ्
समठीत् घेतली्आसण्जवळ्ओढून् सतययच् ् समश्यच् ्अिलेल्यच् ्ओठ ांचे् दीघव् चुांबन् घेतले.्िोन्यच् ने् त्यच् ययच् ्
ओठ ांचे्दीघव्चुांबन्घेतले.्सतने्आपले्ह त्ब हेर्क ढून्त्यच् ांनी्त्यच् चे्ग ल्द बनू्धरले. 
 

‘िोन्यच् ...सनकोलेङ्क ’ ती्यच् खेरीज्क ही्बोलत्नव्हती.्ती्ध न्यच् ययच् ्कोठीकडे्ध वली्आसण्
पुन्ह ्वेगवगेळ्यच् ्द र ांतून्घर कडे्परतली. 
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न त ळच ् िण् िांपल्यच् नांतर् ल गलीच् सनकोल यच्ने् आपल्यच् ् आईल ् आपले् िोन्यच् वर् पे्रम्
अिल्यच् चे्ि ांसगतले.एवढेच्नव्हे्तर्सतययच् शी्लग्न्करण्यच् च ्सनधार्केल्यच् चेही्ि ांसगतले.्तो्अिे्क ही्
ि ांगण र् यच् ची् अपेि ् सतल ् होती.् सतने् म्हटले, ‘तू् तुल ् हव्यच् ् त्यच् ् मुलीशी् लग्न् करण्यच् ि् स्वतांत्र्
आहेि.म त्र्म झे्व्तुझ्यच् ्वसडल ांचे्आशीवाद्तुझ्यच् ्लग्न ल ्समळण र्न हीत.’ आपली्आई्आपल्यच् वर्
र ग वली् आहे.सतचे् आपल्यच् वर् पे्रम् अिले् तरी् ती् आपल्यच् ् म्हणण्यच् ल ् म न् तुकवण र् न ही् यच् ची्
सनकोल यच्ल ् जीवन त् प्रथमच् ज णीव् झ ली.् आपल्यच् ् मुल कडे् न् प हत ् सनर्नवक रपणे् सतने् त्यच् ययच् ्
वसडल ांन ् बोल वनू् घेतले.्क उांट्आल्यच् वर् त्यच् ल ्ती् सनकोल यच्ययच् ्िमोरच्आपल्यच् ् सचरांजीव ांचे् बेत्
थोडक्यच् त्सनर्नवक रपणे्ऐकवण र्होती.्पण् सतल ्आपल ्र ग्आवरत ्आल ्न ही, सतचे्डोळे्अश्रूांनी्
भरले्आसण्ती्खोलीययच् ्ब हेर्सनघ ली. 
 

सनकोल यच्ने्आपल ् सवच र्िोडून्द्य व ् म्हणून्थोरल ्क उांट् त्यच् चे्मन्वळव्ूल गल .् त्यच् ची्
आजवव्े करू् ल गल .् पण् त्यच् ययच् ् बोलण्यच् त् ठ मपण ् नव्हत .् सनकोल यच्ने् त्यच् ल ्आपण ि् वचनभांग्
करणे् शक्यच्् निल्यच् चे्ि ांसगतले.् तेव्ह ् त्यच् ययच् ् वसडल ांनी् उि ि ् ट कल .् ते् गोंधळल्यच् ्ि रखे्झ ले.्
िांभ षण्ल गलीच्थ ांबवनू्ते्क उांटेिययच् ्खोलीत्सशरले.्मुल मुळे्आत ्आर्नथक्अडचणी्येच्ण र्होत्यच् .्
तरीही्आपणच्त्यच् ययच् ्अडचणींन ्जब बद र्आहोत.्ही्अपर धी्भ वन ्क उांटययच् ्मन तून्ज त्नव्हती.्
क उांटनेच्बरीचशी्िांपत्ती्उधळून्ट कली्होती.्त्यच् मुळे्मुल ने्खूप्िांपत्तीच ्व रि्अिलेल्यच् ्मुलील ्
न क रले्आसण्गरीब्िोन्यच् शी्लग्न्करण्यच् चे्ठरवले्तरीही्त्यच् ययच् वर्र ग वणे्क उांटल ्शक्यच््नव्हते.्
िांपत्ती्उधळली्गेली्निती्तर्िोन्यच् हून्असधक्च ांगल्यच् ्पत्नीची्अपेि ् सनकोल यच्ि ठी्करत ्आली्
निती, ह्य ची् त्यच् ल ्असधक्तीव्रतेने्ज णीव्झ ली.्िांपत्तीची्व ट्ल व यच्ल ्आपण, म यच्टेङ्क ्आसण्
आपली्असनव र् व्यच्िने्जब बद र्आहेत् हे् त्यच् ल ् तीव्रतेने्ज णवले.्आईवसडल ांनी्आपल्यच् ् मुल कडे्
पुन्ह ्तो्सवषयच््क ढल ्न ही. 
 

क ही्सदवि ांनांतर्क उांटेिने्िोन्यच् ल ्आपल्यच् ्खोलीत्बोल वनू्घेतले.्आपल्यच् ्मुल ल ्न दी्
ल वल्यच् बद्दल्आसण्कृतघ्नत ्द खवल्यच् बद्दल्सतल ्सनदवयच्तेने्छेडले.्िोन्यच् ने्सतचे्सनदवयच््बोलणे्म न्न्
उचलत ्सनमूटपणे्ऐकून्घेतले्आपण्क यच््कर यच्ल ्प सहजे्अशी्सतची्अपेि ्आहे्हे्सतल ्कळेन .्ती्
आपल्यच् ् उपक रकत्यच्ांि ठी् व टेल् तो् त्यच् ग् कर यच्ल ् तयच् र् होती.् इतर ांि ठी् स्व थवत्यच् ग् ही् सतची्
आवडती्कल्पन ्होती.्पण्ह्य ्वळेी्म त्र्सतल ्कोण ि ठी्आसण्कोणत ्त्यच् ग्कर यच्ल ्हव ्हे्कळेन .्
क उांटेि्आसण्रोस्तॉफ् कुटुांब तील्इतर्म णिे्यच् ांवर् पे्रम् केल्यच् सशव यच्् सतल ् र हवत्नव्हते.्आपल्यच् ्
पे्रम वर् सनकोल यच्चे्िौख्यच््अवलांबनू्अिल्यच् ची्ज णीव्अिल्यच् ने् त्यच् ययच् वर् पे्रम् न्करणे् सतल ्शक्यच््
नव्हते.्ती्श ांत्र सहली, सतने्क ही्उत्तर्सदले्न ही.्अशी्अवस्थ ्फ र्वळे्र हू्देणे्आपण ि्शक्यच््न ही्
अिे् सनकोल यच्ल ् व टले् आसण् तो् आपण हून् यच् ् प्रश्न ची् तड् ल वण्यच् ि ठी् आईययच् ् खोलीत् गेल ्
सनकोल यच्ने्आईल ्आपल्यच् ल ्आसण्िोन्यच् ल ्िम ्करून्लग्न ल ्म न्यच्त ्देण्यच् ि ठी्गळ्घ तली.्‘तू्
िोन्यच् च ्छळ्िुरू्केल ि्तर्मी्गुप्तपणे्सतययच् शी्लग्न्करून्ट कीन’ अशी्त्यच् ने्सतल ्धमकी्सदली. 
 

त्यच् ययच् ्आईने्सनकोल यच्ल ्पूवी्कधीही्न्सदिलेल्यच् ्सनर्नवक रपणे्उत्तर्सदले, ‘तू्आत ्िज्ञ न्
आहेि.् सप्रन्ि्आन्दे्र्वसडल ांन ्न् सवच रत ्लग्न्करीत्आहे्ति ् तूही्लग्न्करू्शकतोि.्क ही्झ लां ्
तरी्मी्त्यच् ्क रस्थ नी्ब ईल ्म झी्िून्म्हणून्स्वीक रण र्न ही.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘प तळयच्ांत्री् ब ई’ अश ् शब्द त् िोन्यच् च ् केलेल ् उल्लेख् ऐकून् सनकोल यच्् एकदम् भडकल .्
आपल ्आव ज्चढवीत्तो्आईल ्म्हण ल , ‘म झ्यच् ्भ वन ्क यच््आहेत्हे्मल ्ि ांग यच्ल ्भ ग्प डशील्
अशी्म झी्अपेि ्नव्हती.्तुझी्इयछ च्अिेल्तर्पसहले्आसण्अखेरचे्ि ांगतो...’ 
 

त्यच् ची्आई्भयच्भीत्मुदे्रने्तो्क यच््बोलतो्यच् ची्व ट्प हू्ल गली.्तो्पुढे्क ही्बोलल ्अित ्
तर्पुढे्जन्मभर् त्यच् ययच् ्हृदयच् वर्जखम्र सहली्अिती.्पण् ते्जीवघेणे्शब्द्उच्च र यच्ल ् त्यच् ल ्वळे्
समळ ल ्न ही.्क रण्तेवढ्य तच्आत पयंच्त्दरव ज शी्र हून्ऐकत्अिलेली्नत श ्आत्ध वत्आली.्
सतच ्चेहर ्प ांढर ्फटफटीत्पडल ्होत , नजर्क्स्थर्होती. 
 

‘सनकोलेङ्क , तू् मूखाि रख ्बडबडतो्आहेि.्आत ्एक्शब्द्बोलू्नकोि.्मी्ि ांगते् म्हणून्
तरी्गप्प्र ह .’ त्यच् च ्आव ज्दडपण्यच् ि ठी्ती्जवळ्जवळ्चकच ळत्म्हण ली. 
 

सतययच् ्आईल ्आपण्कुठेतरी्खोल्गतेययच् ्क ठ शी्उभे्आहोत्अिे्व टू्ल गले.्ती्आपल्यच् ्
मुलीकडे्भयच्भीत्नजरेने्प ह त्र सहली. 
 

सतययच् कडे्वळून्नत श ् म्हण ली, ‘मम ्गडे, तू्क ही्मन वर् घेऊ्नकोि.्मी्बोलते्क यच्् ते.्
सनकोलेङ्क , मी्तुल ्मग्िमज वनू्ि ांगते.्तू्आत ्इथून्ज ्बरां.्मम , मी्ि ांगते्ते्ऐक.’ ती्िुिांगत्
अिे्क ही्बोलत्नव्हती.्पण्सतल ्अपेसित्अि ्पसरण म्त्यच् ्शब्द ांनी्ि धल ्होत . 
 

क उांटेिने्एक्जोर च ्हुांदक ्देत्आपल ्चेहर ्आपल्यच् ्मुलीययच् ्छ तीत्लपवल .्सनकोल यच््
उठल ्आसण्आपले्डोके्द बनू्धरीत्तो्खोलीययच् ्ब हेर्पडल .्नत श ने्त्यच् ्दोघ ांत्तडजोड्घडवनू्
आणण्यच् च ् प्रयच्त्न् च लवल .् सतल ् थोडेफ र् यच्शही् समळ ले.् िोन्यच् ल ्आपण् त्र ि् देण र् न ही् अिे्
आईने्सनकोल यच्ल ्आर्श् िन्सदले.्आपल्यच् ्आईवसडल ांन ्कळवल्यच् खेरीज्आपण्क ही्करण र्न ही्
अिे्सनकोल यच्ने्वचन्सदले. 
 

रेसजमेंटमधील्आपले्व्यच्वह र्समटवनू्र जीन म ्देऊन्घरी्यच् यच्चे्आसण्िोन्यच् शी्लग्न्कर यच्चे्
सनकोल यच्ने् पके्क् ठरवनू् ट कले.् ज नेव रीययच् ् िुरुव तीि् सनकोल यच्् रेसजमेंटमधे् परतल ् तेव्ह ्
आईवसडल ांशी्भ ांडण्झ ल्यच् मुळे्तो्दुःखी्आसण्गांभीर्बनल ्होत . 
 

सनकोल यच्् सनघून् गेल्यच् नांतर् रोस्तॉफययच् ् घर मधील् म णिे् पूवीहून् असधक्खचून् गेली् होती.्
म नसिक्त ण मुळे्क उांटेिने्अांथरूण्धरले्होते. 
 

सनकोल यच्ययच् ् सवरह मुळे्आसण् त्यच् हूनही्क उांटेिने् धरलेल्यच् ् वैरभ व मुळे् िोन्यच् ् हत श्झ ली्
होती.्आर्नथक्अडचणीत्ि पडल्यच् ने्क उांट्असतशयच््चचत ग्रस्त्होत .्त्यच् ल ्आत ्क हीतरी्सनणवयच््घेणे्
आवश्यच्क् होते.् मॉस्कोमधील् घर् आसण् मॉस्कोलगतची् शतेव डी् सवकल्यच् खेरीज् गत्यच्ांतर् नव्हते.्
त्यच् ययच् ि ठी्त्यच् ल ्मॉस्कोल ्ज णे्भ ग्होते.्पण्क उांटेिययच् ्आज र मुळे्त्यच् ांन ्सतकडे्ज णे्दरसदवशी्
ल ांबणीवर्ट क व्ेल गत्होते. 
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प्र रांभी्प्र रांभी्नत श ल ् सनयच्ोसजत्वर च ् सवरह्फ रि ्ज णवल ्न ही.्तशी् सतची् वृत्ती्प्रिन्न्
होती.्पण्मग्म त्र् सतल ् सवरह्असधक सधक्अिह्य्होऊ्ल गल ्आसण्मन वरचे्दडपण्व्त ण्व ढू्
ल गल .्आपल्यच् ्आयुच्ष्ट्यच् तल ्जो् उत्कृष्ट्क ळ्आपण् त्यच् ययच् वर् पे्रम्करण्यच् त् घ लवल ् अित , तो्
न हक्फुकट्ज त्आहे्यच् ् सवच र ने्ती् वैत गू्ल गली.् सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्पत्र ांनी् सतल ्बहुध ्िांत प्येच्ऊ्
ल गल .्त्यच् ययच् ्केवळ्स्मृतीवर्आपण्जगत्अित न ्तो्खऱ्यच् ्अथाने्जीवन्जगत्आहे, नव्यच् ्स्थळ ांन ्
भेटी्देत्आहे, आवडण ऱ्यच् ्लोक ांत्समिळत्आहे, ह्य ्सवच र नेही्सतल ्सवलिण्मनस्त प्होऊ्ल गल .्
पते्र्सजतकी्मनोरांजक्अित्सततक ्सतच ्मनस्त प्व ढत्अिे.्त्यच् ने्प ठवलेली्पते्र्सतल ्आनांद्देऊ्
शकत्नव्हती.्उलट्त्यच् ने्ती्कां ट ळून, कतवव्यच््म्हणून्सलसहली्आहेत, त्यच् म गे्पे्रम्न ही्अिे्सतल ्व टे. 
 

रोजययच् ्िवयच्ीने्ती्जो्भ व्आव ज त, ह स्यच् त्आसण्नजरेत्व्यच्क्त्करी्त्यच् ययच् ्एकिहस्त्र ांश्
भ गही् सतल ्आपल्यच् ्पत्र त्उतरवत ् येच्त्निे.्त्यच् मुळे् सतल ्पत्र्सलसहणे्शक्यच््होत्नव्हते.्ती्त्यच् ल ्
ठरीव्ठश ची्औपच सरक्पते्र् सलही.् सतययच् ्दृष्टीने् त्यच् ्पत्र ांन ्क डीचेही्महत्त्व्नव्हते.्पत्र ययच् ्कयययच् ्
प्रतीतील्चुक ्क उांटेि्दुरुस्त्करीत्अिे.्क उांटेिची्प्रकृती्अद्य प्िुध रली्नव्हती, तरीही्मॉस्कोल ्
ज णे्आत ्ल ांबणीवर्ट कून्च लण र्नव्हते.्वधूि ठी्पोष ख्खरेदी्कर यच्च ्होत , घर्सवक यच्चे्होते.्
सप्रन्ि्आन्दे्रचे् वडील्मॉस्कोमधे् सहव ळ ्घ लवीत् होते.् सतथे् सप्रन्ि्आन्दे्र् प्रथम्ज ण र् होत .् तो् सतथे्
केव्ह च् येच्ऊन्पोचल ्अिेल्अिे्नत श ल ्व टत्होते.्क उांटेिल ् खेडेग व तच्िोडून्ज नेव रीययच् ्
अखेरीि्िोन्यच् ्आसण्नत श ्क उांट्यच् ांन ्घेऊन्मॉस्कोल ्आल . 
 

∎∎ 
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भाग आठवा 
 

१८११–१८१२ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रचे्लग्न्नत श शी्ठरले्त्यच् नांतर्क ्कोण्ज णे्पीएरल ्एक एकी्व टले्पूवीि रखे्
जीवन्व्यच्तीत्करणे्आपल्यच् ल ्अशक्यच््आहे.्त्यच् च ्उपक रकता्वृद्ध्फ्रीमेिन्यच् ने्त्यच् ल ्ज्यच् ्ित्यच् च ्
ि ि त्क र्घडवल ्होत ् त्यच् वर् त्यच् ची् सनत ांत्श्रद्ध ्होती.्अांतर त्म ् सनदोष्करण्यच् ि ठी्भक्क्तभ व ने्
व हून् घेण्यच् ययच् ्क यच्ात् त्यच् ल ्आनांद् समळत्होत ्तरीही् सप्रन्ि्आन्दे्रचे्नत श शी् ठरलेले्लग्न्आसण्
ऑसिप्अलेक्स्येच्सवचच ्मृत्यच््ूह्य ्दोन्ही्व ता्एक च्वळेी्त्यच् ल ्कळल्यच् वर्त्यच् चे्ध र्नमक्जीवन्जवळ्
जवळ् िांपुष्ट त् आल्यच् ि रखे् सदिू् ल गले.् हुष र् पत्नी् अिलेले् घर, सतययच् वर् होत् अिलेली् बड्य ्
व्यच्क्तींची् कृप , पीटझवबगवमधील् उच्चभ्रूांची् मांडळे, दरब र तील् सशष्ट च र ांनी् भरलेली् त्यच् ची् नोकरी्ह्य ्
ब ह्य्गोष्टी्तेवढ्य ्जीवन त्उरल्यच् ्होत्यच् .्एक एकी्अनपेसितरीत्यच् ्पीएरल ्अश ्जीवन च ्वीट्आल .्
त्यच् ने् दैनांसदनी् ठेवणे्बांद्केले, मेिनबांधूांययच् ्िहव ि त्र हणे्तो्ट ळू्ल गल , पुन्ह ्क्लबमध्येच््ज ऊन्
सचक र् मद्यप न्करू्ल गल .् पुन्ह ् तोरांगेल्असवव सहत् समत्र ांत् समिळून् इतके् बेछूट् स्वैर्जीवन्जगू्
ल गल ् की् त्यच् ची् क नउघडणी् करणे् क उांटेि् एलन् व्हॅसिल्येच्वन ल ्आवश्यच्क् व टले.् सतचे् म्हणणे्
पीएरल ्पटले.्सतययच् शी्तडजोड्करून्र हण्यच् ऐवजी्तो्थेट्मॉस्कोल ्गेल . 
 

मलूल्झ लेल्यच् ्आसण्होऊ्ल गलेल्यच् ् सप्रन्िेि, त्यच् ययच् ्बसहणी्आसण्नोकर ांच ्मोठ ल ्त फ ्
यच् ांनी्भरलेल्यच् ्प्रचांड्घर त्तो्सशरल .्ग डीतून्शहर त्सफरत न ्त्यच् ने्बऱ्यच् च्गोष्टी्प सहल्यच् .्ज्यच् मध्येच््
मडॅोन ययच् ् िुवणवजसडत् पूज स्थ न िमोर्अिांख्यच्् मेणबत्त्यच् ् पेटत् होत्यच् ् ते् इव्हेस्की् चचव, ज्यच् ययच् वरील्
बफव ्अजून्तुडवल ् गेल ्नव्हत ्तो्के्रमलीनच ्चौक,घिरग ड्य ांचे्ग डीव न, झोपडपट्ट्ट्य , बदल ची्
अपेि ्न्धरत ्श ांतपणे्नेहमीची्रपेट्घेण रे्मॉस्कोतील्वृद्ध्पुरुष, वृद्ध्सस्त्रयच् , मॉस्कोतील्न चिम रांभ, 
इांक्ग्लश्क्लब्हे्ि रे्प सहल्यच् वर्त्यच् ल ्घरययच् ि रखे्आर म त्अिल्यच् ि रखे्व टले.्जुन ्ड्रेचिगग ऊन्
घ तल्यच् वर्व ट व्ेतिे्िुखकर्पण्ओांगळ्व टले. 
 

एख द्य ्प हुण्यच् ची्दीघवक ळ्व ट्प ह वी, त्यच् ययच् ि ठी्ज ग ्र खून्ठेवलेली्अि वी, ती्कधी्
दुिऱ्यच् ने् घेतलेली्नि वी्आसण्मग्तो्प हुण ्एके् सदवशी् येच्त च्त्यच् चे्जिे्स्व गत्व्ह व्ेतिे्पीएरचे्
स्व गत्वसरष्ठ्िम ज तील् वृद्ध् सस्त्रयच् ांप िून् मुल ांपयंच्त्िवांनी् केले.् मॉस्कोतील्लोक ांययच् ् दृष्टीने् पीएर्
म्हणजे्अत्यच्ांत्आनांदी, दयच् ळू, बुसद्धम न, िुस्वभ वी, उद र्आसण्चक्रम्व्यच्क्ती्होती.्जुन्यच् ्जम न्यच् तील्
बेसफकीर्आसण्िौजन्यच्शील्मनसमळ ऊ्रसशयच्न् व्यच्क्ती् होती.् तो्िवांन ् द न्करीत्अिल्यच् ने् त्यच् च ्
सखि ्नेहमीच्सरक म ्अिे. 
 

धमाथव् केलेले्रांजन चे्क यच्वक्रम, गरीब् सचत्रक र ांची् सचते्र्आसण्मूती, परोपक री्िांस्थ , सजप्िी्
िमूहगीते, श ळ , भोजन् िम रांभ, मद्यप न् बठैकी, मेिनपांथीयच्, प्र थवन मांसदरे् आसण् पुस्तके् यच् ांपैकी्
कश ल ्चकव ्कुण ल च्त्यच् ययच् कडून्नक र्समळ ल ्न ही.्त्यच् ययच् खेरीज्कोणत ही्भोजनिम रांभ्अगर्
र त्रीच ्नृत्यच्ोत्िव्प र्पडत्निे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

तो्िोफ्यच् वर्लोळत्पडल ्की्त्यच् ची् समत्रमांडळी्जम ्होई, आसण्मग्चचा, व दसवव द्आसण्
ह स्यच्सवनोद्यच् ांन ्ऊत्येच्ई.्त्यच् ययच् ्पे्रमळ्क्स्मत मुळे्आसण्िहज्केलेल्यच् ्सवनोद मुळे्भ ांडण ऱ्यच् ्व्यच्क्ती्
आपले्वैर्सविरत.्तो्निल ्म्हणजे्मेिनययच् ्सनव ि तील्भोजनगृह्रूि्आसण्कां ट ळव णे्व टे. 
 

केवळ् समत्र ांन ् सदलेल्यच् ् एक ् र त्रीययच् ् भोजनिम रांभ नांतर् त्यच् ल ् समत्र ांनी्आपल्यच् बरोबर्मौज्
करण्यच् ि ठी्ग डीतून्येच्ण्यच् च ्आग्रह्केल .्त्यच् ने्िौम्यच््गोड्क्स्मत्करीत्त्यच् ांययच् ्बेत ि्िांमती्सदली.्
तेव्ह ् समत्रमांडळींनी्आनांद ने् घोषण ् सदल्यच् .् न चिम रांभ त् कुण ल ्जोडीद र् निल ् तरच्तो् नृत्यच् त्
भ ग् घेई.् जेवण्झ ल्यच् नांतर् तोनेहमीच्िवांशी् च ांगल ् व गे, कुण कडे्ख ि्लि् देत् निे् त्यच् मुळे् तो्
मुलींन ्आसण्तरुण् सवव सहत् सस्त्रयच् ांन ्आवडत्अिे.् त्यच् ययच् बद्दल्त्यच् ् नेहमी् म्हणत, ‘तो्फ र्आकषवक्
आहे.्त्यच् ययच् ्िहव ि त्स्त्रीपुरुषिांबांध ची्ज णीव्होत्न ही.’ 
 

इतर्शकेडो्लोक ांप्रम णेच्पीएरदेखील्मॉस्कोमधे्अखेरचे्आयुच्ष्ट्यच््घ लवण्यच् ि ठी्आल ्होत .्
ि त् वषांपूवी् तो् परदेश तून् परतल ् होत ् तेव्ह ् त्यच् ल ्जर् कुणी्ि ांसगतले्अिते, ‘स्वतःबद्दल् सवच र्
करण्यच् ची्जरुरी्न ही, उग च्डोक्यच् ल ्शीण्देऊ्नकोि, तुझ्यच् ्जीवन च ्म गव्केव्ह च्क यच्मच ्तयच् र्
झ लेल ्आहे, तू्सकतीही्धडपड्केलीि्तरी्तुझ्यच् ्दजाययच् ्इतर्िवव्म णि ांि रखेच्तू्आयुच्ष्ट्यच््व्यच्तीत्
करण र्आहेि’ तर्त्यच् ल ्भयच्ांकर्धक्क ्बिल ्अित , त्यच् ्वळेी् त्यच् च ् त्यच् वर् सवर्श् ि्बिल ्नित .्
त्यच् ने्आपल्यच् ्उर शी्सकतीतरी्आश आक ांि ्जोप िल्यच् ्होत्यच् .्त्यच् ल ्रसशयच् त्प्रज ित्त क ची्स्थ पन ्
कर यच्ची्होती; स्वतः्तो्नेपोसलयच्न्बनण र्होत , मग्तत्त्वज्ञ नी्होण र्होत .्मग्लष्ट्करीह लच लीतील्
तज्ज्ञ् होण र् होत .् तो् एक् सदवि् नेपोसलयच्नच ् प ड व्करण र् होत .् प पी् म नव्ज तीचे् पुनरुत्थ न्
होण र्आहे्आसण्आपणही् िांपूणव् िद्गुणी् बनण र्आहोत् अशी् त्यच् ने् उत्कट् इयछ ् ब ळगली् नव्हती्
क यच्? त्यच् ने्श ळ ्आसण्इक्स्पतळे्िुरू्केली्नव्हती्क यच्? त्यच् ने्गुल म ांन ्मुक्त्केले्नव्हते्क यच्? 
 

ते् ि रे्आत ् ब जूल ् पडले् होते.् तो्आत ् बेइम न् पत्नीच ् पती् होत , सनवृत्त्आि मी् बनल ्
होत .् भोजन त् आसण् मद्यप न त् रांगू् ल गल ् होत .् भोजन् झ ल्यच् नांतर् ज सकट ची् बटणे् क ढून्
िरक रल ्थोड्य ्फ र्सशव्यच् ्देण्यच् त्त्यच् ल ्मज ्व टत्होती.्मॉस्को्इांक्ग्लश्क्लबच ्तो्िदस्यच््झ ल ्
होत , मॉस्कोययच् ्िववच्उच्चभ्र्ूिम ज त्तो्लोकसप्रयच््झ ल ्होत .्ि त्वषांपूवी्त्यच् ल ्मॉस्कोतील्सनवृत्त्
गृहस्थ च ्अत्यच्ांत्सतरस्क र्व टत्अिे.्आत ्आपण्त्यच् त्जम ्झ लो्आहोत्ह ्सवच र्सकतीतरी्क ळ्
त्यच् ल ्दुःिह्व टत्होत , मन ल ्पटत्नव्हत . 
 

अश ्प्रक रचे्जीवन्आपण्थोड ्वळेच्जगण र्आहोत्तेव्ह ्त्यच् ल ्फ र्महत्त्व्देण्यच् चे्क रण्
न ही् अि ् सवच र् करून् तो् भयच्भीत् झ ल .् आपण् क ही् क ळच् अिे् जीवन् जगण र् आहोत् अश ्
िमजुतीने् अनेक् लोक् तरुणपणी् अिे् जीवन् जगत् क्लबमध्येच्् आले् होते् आसण् द त, केि् गळून्
गेल्यच् नांतरच्त्यच् ांनी्क्लब्िोडल ्होत ्ह्य ्ज सणवनेे्पीएर्घ बरून्गेल . 
 

त्यच् ल ्आत ् पूवीप्रम णे् सनर शचेे्आसण् दुःख चे् झटके् येच्ईन तिे् झ ले; जीवन बद्दल् सतरस्क र्
व टेन ि ्झ ल .् पूवीययच् ् सदवि ांत्जो्आज र्जोर ययच् ् फेफऱ्यच् तून्प्रगट्होत्अिे् त्यच् ने्आत ् त्यच् ययच् ्
अांतयच्ाम च ् कबज ् घेतल .् ‘कश ि ठी?’ त्यच् च ् क यच्् उपयच्ोग? ह्य ् जग त् च लले्आहे् तरी् क यच्?’ 
सदवि तून्पुष्ट्कळ्वेळ ्िांभ्रसमत्होऊन्तो्स्वतःल ्सवच रू्ल गे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएरल ् व ट यच्चे—स्वतःययच् ् श रीसरक् िुख सशव यच्् कश ची् सजने् क ळजी् केली् न ही् ती्
जग तील्एक्क्रम ांक ची्मूखव्ब ई्एलन्व्हॅसिल्येच्वन ्लोक ांन ्श्रेष्ठ्िुिांस्कृत्सवदुषी्व टते, अत्यच्ांत्वांद्य्
व टते.् नेपोसलअन् बोन प टव् जेव्ह ् खरोखर् थोर् होत ् तेव्ह ् िवांनी् त्यच् च ् सतरस्क र् केल .् जेव्ह ् तो्
केसवलव णे्सवदूषकी्च ळे्करू्ल गल ्तेव्ह प िून्िम्र ट्फ्र क्न्िि्लग्न्क यच्देशीर्ठरले्निते्तरीही्
आपली्मुलगी्नेपोसलअनल ्देऊ्प ह त्आहे.्१४्जूनल ्फ्रें च ांवर्सवजयच््समळ ल ्म्हणून्स्पॅसनश्लोक्
कॅथॉसलक्चचवमधे्देव चे्आभ र्म नत्आहेत.्म झे्मेिन्बांधू्आपल्यच् ्शजे ऱ्यच् ांि ठी्िववस्व्द्य यच्ल ्तयच् र्
आहेत.् म त्र् ते् गसरब ांययच् ् मदतक यच्ाि ठी् एक्रूबल् वगवणी् देखील्द्य यच्ल ् उत्िुक् न हीत.् असधकृत्
स्कॉसटश्ितरांजी्आसण्ज्यच् ची्कुण ल ्जरुरी्न ही्आसण्सलसहण ऱ्यच् ल ्ज्यच् च ्अथव्ठ ऊक्न ही्अि ्
क यच्द ्यच् बद्दल्ते्अक ांडत ांडव्करत त.्न्यच् यच्देवत ्आसण्धमवपांसडत्ह्य ांत्भ ांडण्ल वत त 
 

‘शजे ऱ्यच् ांवर्पे्रम्कर , प प्यच् ल ्िम ्कर ,’ यच् ् सिस्त ययच् ्वचन च ्आपण्उदो्उदो्करतो्ह्य ्
धमवसनयच्म ययच् ् गौरव थव् आपण् हज रो् प्र थवन मांसदरे् मॉस्को् शहर त् उभ रलीआहेत.् क ल् म त्र् आम्ही्
क मचुक र् िैसनक ल ् मरेपयंच्त् च बक ांनी् फोडून् क ढल .् पे्रम चे् आसण् िमेचे् धमवसनयच्म् आच र त्
आण यच्ल ्ल वण ऱ्यच् ्धमवगुरूने्चुांबन्घेण्यच् ि ठी्त्यच् ्िैसनक पुढे्कू्रि्धरल ्होत .’ 
 

अश ्प्रक रे्पीएरययच् ्मन त्सवच रचक्र्िुरू्होते.्ह्य ्ि ववसत्रक्वांचनेची्िवांन ्ज णीव्होती.्ती्
प हण्यच् च ् पीएरल ् जरी् िर व् होत ् तरीही् ती् क ही् नवीन् गोष्ट् अिल्यच् प्रम णे् त्यच् ल ् आियच्वचसकत्
करून्िोडी.्‘मल ्ह्य ्वांचनेची्आसण्उलटिुलट्हेतूययच् ्गुांत गुांतीची्कल्पन ्आहे्पण्मी्मल ्ठ ऊक्
अिलेले् ि रे् त्यच् ांन ् किे् ि ांगण र? मी् ति ् प्रयच्त्न् केल ् आसण् मल ् कळून् चुकले— ‘म झ्यच् प्रम णे्
त्यच् ांन ही् मन प िून्िमजलेले्अिते् पण् ते् न्िमजून् घेण्यच् च ् प्रयच्त्न्करीत्अित त.्मल ् व टते् हे्
अिेच्च ल यच्चे.्पण्मी—मल ्आश्रयच््कोठे, कुण च ्आहे?’ 
 

न् िुटण ऱ्यच् ् िमस्यच् ांययच् ् दडपण ख ली् व वरणे् भयच्ांकर् अनुभव् होत .् त्यच् ् िमस्यच् ् केवळ्
सविरण्यच् ि ठी, पल यच्न ि ठी्तो्िमोर्प्रथम्येच्ईल्त्यच् ्मोह ययच् ्स्व धीन्होऊ्ल गे; शक्यच््अिेल्त्यच् ्
त्यच् ्मांडळींत्तो्समिळे, सचक र्मद्यप न्करी, त्यच् ल ्सचते्र्खरीदणे, इम रती्ब ांधणे्आसण्ज स्त्करून्
पुस्तके्व चणे्यच् ्गोष्टींच ्छांद्जडू्ल गल .्ह त शी्येच्ईल्ते्तो्पुन्ह ्पुन्ह ्व चू्ल गल . 
 

त्यच् ययच् ्स्थूलपण च ्सवच र्करत न ्द रू्घ तक्आहे्अिे्डॉक्टर ांनी्त्यच् ल ्ि ांसगतले.्तरीही्
तो्यच्थेयछ्मद्यप न्करू्ल गल . 
 

मद्य ययच् ् एक् दोन् ब टल्यच् ् सरचवल्यच् नांतर् त्यच् ल ् अांधुकपणे् व टू् ल गले—पूवी् जीवन ययच् ्
भयच् नक्गुांत गुांतीने्आपल्यच् ल ्चक्र वनू्ट कले्होते्ती्गुांत गुांत्आपल्यच् ल ्व टली्होती्सततकी्भयच् नक्
न हीच् मुळी.्डोक्यच् त् गुइां् गुइां्आव ज्होत्अित न , गप्प ्म रीत्अित न , इतर ांययच् ्गप्प ्ऐकत न , 
सदवि र त्री्भोजन नांतर्व चन्करीत्अित न ्त्यच् ल ्हटकून्जीवन ययच् ्गुांतवळीतील्क ही्ध गे्सनसित्
ह त शी्ल गलेिे्व टत.्द रूययच् ्नशते्अिे्तेव्ह च्तो्स्वतःशी्म्हणू्ल गे— ‘क ही्हरकत्न ही.्मी्ही्
िगळी्गुांत गुांत्उकलून्ट कीन.्म झ्यच् कडे्र मब ण्उत्तर्आहे.्पण्त्यच् ि ठी्ही्वळे्अनुकूल्न ही.्मी्
त्यच् च ्िम च र्केव्ह तरी्घेईन’ पण्ह ्‘केव्ह तरी’ केव्ह च्उगवत्निे. 
 

सहव ळ्यच् ययच् ्प्र रांभी्सप्रन्ि्सनकोल यच््अँड्रीच्बोलकॉन्स्की्व्त्यच् ची्मुलगी्मॉस्कोल ्गेली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ्वषवभर त् सप्रन्ि्बर च् म्ह त र ्झ ल ्होत .्व धवक्यच् ची्लिणे्स्पष्टपणे् सदिू्ल गली्होती.्
त्यच् ल ् एक की् चक्कर् येच्ऊ् ल गे, आत ्आत ् घडलेल्यच् ् गोष्टींचे् त्यच् ल ् सवस्मरण् होई, गतक ळ तल्यच् ्
घटन ्म त्र्अचूक्तपशीलव र्आठवत, मॉस्कोतील्सवरोधक ांययच् ्पुढ ऱ्यच् ची्भसूमक ्बज वण्यच् त्त्यच् ल ्
लह न्मुल ि रखी्धन्यच्त ्व टे. 
 

अिे्अिले्तरी्जेव्ह ्तो्केि ांच ्टोप्आसण्लोकरीच ्कोट्घ लून्िांध्यच् क ळच ्चह ्घ्यच् यच्ल ्
सदव णख न्यच् त्येच्ई, कोणीतरी्उद्युक्त्केल्यच् वर्गतक ळ वर्मोजकी्टीक ्करू्ल गे, सवशषेतः्असधक्
थोडक्यच् त् पण् कडक् टीक ् वतवम नक ळ वर् करू् ल गे, तेव्ह ् त्यच् ययच् ् प हुण्यच् ांन ् त्यच् ययच् बद्दल्
पूवीि रख च्आदर्व टल्यच् खेरीज्र ह त्निे.्पुर णपद्धतीच ्तो्व ड ्त्यच् तील्प्रचांड्आरिे, क्र ांतीययच् ्
पूवीययच् ्क ळ चे्फर्ननचर, प वडर्ल वलेले्हुजऱ्येच्, गतक ळच ्अवशषे्अिलेल ्कर री्व्धूतव्वृद्ध्सप्रन्ि्
सनकोल यच्, त्यच् ययच् वर्सनत ांत्भक्ती्अिलेल्यच् ्िुस्वभ वी्कन्यच् ्आसण्िुांदर्फ्रें च्स्त्री्ह्य ्ि ऱ्यच् ्गोष्टींची्
प हुण्यच् ांवर्च ांगलीच्छ प्पडे.्आपण्केवळ्दोन्त ि्ह्य ्घर तील्व त वरण्न्यच् ह ळीत्अितो.उरलेल ्
सदविर त्रीच ्वळे्ह्य ्घर मध्येच््लोक ांन ्ठ ऊक्निलेले्व्ख जगी्जीवन्ठरलेल्यच् ्रीसतसरव ज ांन ्धरून्
च लू्अिते्ह ्सवच र्प हुण्यच् ांययच् ्मन तही्कधी्येच्त्निे. 
 

मॉस्कोमधे् आल्यच् वर् आत श ् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् कौटुांसबक् जीवन् दुःिह् झ ले् होते.् ब्लीक्
सहल्िमध्येच्् अित न ् ती् देवम णि ांबरोबर् िुखिांव द् कर यच्ची, एक न्तव ि मुळे् सतचे् मन् त जेतव ने्
र ह यच्चे.्ह्य ्मह न्िौख्यच् ल ्ती्मॉस्कोल ्आल्यच् वर् मुकली.्शहरी्जीवन तील्फ यच्दे्आसण् िुखेही्
सतययच् ् व ट्य ल ् आली् न हीत.् ती् सशष्टवतुवळ त् समिळत् निे.् सतचे् वडील् आपल्यच् व चून् सतल ् कुठे्
ध डीत्नित्आसण्स्वतः्आज री्अिल्यच् ने्कुठे्ब हेर्पडत्नित्यच् ची्िवांन ्कल्पन ्होती.्आत श ्
सतल ्कोणी्भोजनिम रांभ ांन ्तिेच्नृत्यच्िम रांभ ांन ्बोल वीतन िे्झ ले. 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाने् लग्न ची्आश ् िववस्वी् िोडून् सदली् होती.् सतययच् ् घरी् कधी् कधी् तरुण् येच्त.्
त्यच् तल्यच् ् एख द्य ने् सतल ् कद सचत् म गणीही् घ तली् अिती.् पण् आपले् वडील् अश ् तरुण ांशी्
सनर्नवक रपणे्आसण्आकि ने्व गत त्हे् सतययच् ्लि त्येच्ऊन्चुकले्होते.्आत ् सप्रन्िेि्म यच्ाल ् समत्र-
मसैत्रणी् उरल्यच् ् नव्हत्यच् .् ती् मॉस्को् येच्थे् र हू् ल गल्यच् वर् सतच ् आपल्यच् ् एक क ळययच् ् जीविकां ठि्
मसैत्रणीवरील्सवर्श् ि्प र्उड ल .्बसूरअनब ईशी्ती्कधीच्मोकळ्यच् ्मन ने्बोलली्नव्हती.्सतच ्सतल ्
आत ्सतरस्क र्व टू्ल गल .्ती्सतययच् प िून्दूर्र हू्ल गली.्त्यच् ल ्तशीच्ख ि्क रणे्होती.्दुिरी्
मतै्रीण्जूली्सतययच् शी्सप्रन्िेि्म यच्ाने्प च्वषे्खांड्न्पडत ्पत्रव्यच्वह र्िुरू्ठेवल ्होत .्पण्ती्जूली्
आत ्मॉस्कोमधेच्होती.्जेव्ह ्सप्रन्िेि्म यच्ाने्त्यच् ्जुन्यच् ्मतै्रील ्पुन्ह ्उज ळ ्देण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल ्तेव्ह ्
सतल ्आपली्जुनी्मसैत्रण्एकदम्परकी्झ लेली्आढळली.्जूलीच ्भ ऊ्मरण्प वल ्होत .्त्यच् मुळे्ती्
मॉस्कोमधील्िवांत्श्रीमांत्व रि्बनली्होती.्त्यच् ्वळेी्ती्तत्क लीन्ऐषआर म ययच् ्भोवऱ्यच् त्गरगरत्
होती.्सतययच् भोवती्तरुण्गोळ ्होऊ्ल गले.्त्यच् ांन ्एक एकी्आपल्यच् ्िद्गुण ांचे्कौतुक्कर विेे्व टत्
आहे्यच् वर्सतच ्सवर्श् ि्बिल ्होत .्त रुण्यच््ओिरू्ल गलेल्यच् ्स्त्रील ्आलेली्लग्न ची्अखेरची्िांधी्
घेतली्न ही्तर्मग्केव्ह च्लग्न्होण र्न ही्अशी्ध स्ती्व टते्जूलीची्मनःक्स्थती्अशीच्झ ली्होती.्
जूलीययच् ् प्रत्यच्ि् िहव ि त् सतल ् किल ही्आनांद् समळत् नव्हत .् जूली् इथेच् अिल्यच् ने्आसण् सतल ्
आठवड्य तून् एकद ् तरीभेटत ् येच्त् अिल्यच् ने् पत्र् सलह व्े अशी् व्यच्क्तीच् उरली् न ही.् यच् चे् सप्रन्िेि्
म यच्ाल ् दुःख्व टे्आसण्ती् सवषण्ण् क्स्मत्करी.् सकत्येच्क्र त्री् सजययच् ्िहव ि त्घ लवल्यच् ् त्यच् ्स्त्रीशी्
लग्न्कर यच्ल ्न क रण ऱ्यच् ्र जकीयच््क रण ि ठी्हद्दप र्झ लेल्यच् ्वृद्ध्फ्रें च प्रम णे्सतल ही्जूली्इथेच्



 

 

अनुक्रमणिका 

अिल्यच् मुळे, पत्र् सलह यच्ल ् व्यच्क्ती् न् ि पडल्यच् मुळे् दुःख् होई, सजययच् शी् मन् मोकळे् कर व,े सजल ्
आपली्दुःखे्सवर्श् ि त्घेऊन्ि ांग वीत्अशी्व्यच्क्ती्म यच्ाल ्मॉस्को्शहर त्आढळली्न ही. 
 

ह्य ्अवधीत्तर्सतययच् ्व ट्य ल ्नवीनवी्दुःखे्येच्त्र सहली.्सप्रन्ि्आन्दे्र्आत ्लवकरच्येच्ण र्
होत .्त्यच् ययच् ्लग्न ची्वळे्नजीक्येच्त्होती.्त्यच् ने्सतययच् वरच्वसडल ांची्िांमती्समळवण्यच् ची्क मसगरी्
िोपवली्होती.् त्यच् त् सतल ्यच्श् समळ ले्नव्हते.्एवढेच्नव्हे्तर्लग्न् सफिकटते्की्क यच््अिे्व टत्
होते.्आत श ्थोरल ्सप्रन्ि्बहुतकरून्सचडलेल ्अिे.्रोस्तॉफकुटुांब तील्त्यच् ्तरुण्क उांटेिच ्उले्लख्
झ ल ्की्तो्भडकत्अिे.्िह ्वषांययच् ्आपल्यच् ्भ ययच् ल ्ती्सशकवीत्अिे.्त्यच् तूनही्सतययच् ्व ट्य ल ्
मनस्त प् येच्त् होत .् ध कट्य ् सनकोल यच्शी् व गत न ् आपल्यच् ् वसडल ांययच् ् र ग ची् लिणे् आपल्यच् त्
सदित त्ही्ज णीव्सतल ्झ ली्तेव्ह ्ती्सवलिण्दचकून्गेली.्सशकवत न ्आपण्आपल ्तोल्ज ऊ्
द्य यच्च ्न ही्अिे्ती्स्वतःल ्व रांव र्बज वत्अिे.्ह त त्छोटी्क ठी्घेऊन्फ्रें च्धुळ िरे्द खवीत्ती्
त्यच् ल ् सशकव्ू ल गे.् ती् त्यच् ने् जलद् सशक व्े अशी् अपेि ् करी, त्यच् ल ् लवकर् िमज व्े म्हणून्
आपल्यच् परीने्िुलभ्िोप्यच् ्तऱ्हेने्सशकव्ूल गे.्आपली्आत्यच् ्आपल्यच् वर्कोणत्यच् ्िण ल ्र ग वले्यच् च ्
पोर ल ्भरवि ्व टत्निे.्त्यच् मुळे्तो्भयच्भीत्होऊन्सशकू्ल गे.्त्यच् ने्लवकर्सशक व्ेही्सतची्इयछ ्
इतकी्जबरदस्त्अिे्की्त्यच् ने्थोडेिे्दुलवि्केले्तरीही्ती्र ग ने्थरथरू्ल गे, आपल ्आव ज्चढवी्
आसण्कधी्कधी्त्यच् ययच् ्सचमण्यच् ्ह त ल ्धरून्ओढून्त्यच् ल ्कोपऱ्यच् त्उभ ्करी.्त्यच् ल ्कोपऱ्यच् त्उभ ्
करून्झ ल्यच् वर् सतल ्आपल्यच् ् दुष्ट्स्वभ व च ्र ग् येच्ई्आसण्ती्रडू्ल गे.् त्यच् च्वळेी् सतकडे्ध कट ्
सनकोल यच्ही्ओक्ि बोक्िी् रडत्अिे.् सतने् बोल वले्न ही् तरी्तो्आपल्यच् ्ज गेवरून् येच्ई्आसण् सतचे्
अश्रूांनी्सभजलेले्ह त्सतययच् ्चेहऱ्यच् वरून्दूर्करून्सतचे्ि ांत्वन्करण्यच् ची्धडपड्करी.्वसडल ांच ्िांत प्
सतल ्सदविेंसदवि्अिह्य्होत्होत .्वडील्नेहमीच्िगळ ्र ग्न्चुकत ्सतययच् वर्क ढीत्होते्आत श ्
तर्त्यच् ांनी्सतच ्सनदवयच्पणे्छळच्च लवल ्होत . 
 

आत श ्त्यच् ची्प वले्वेगळ्यच् च्म गावर्पडत्होती.्त्यच् मुळे्सप्रन्िेि्म यच्ा्कधी्नव्हे्ती्कष्टी्होत्
होती.्थोरल्यच् ् सप्रन्िचे्बसूरअनब ईशी् सदविेंसदवि्िख्यच््व ढू्ल गले्होते.्आपल्यच् ् मुल च ्बेत् त्यच् ल ्
कळल ्त्यच् च्िणी्थटे्टमध्येच््त्यच् ल ्कल्पन ्िुचली्होती.्आन्दे्रने्लग्न्केले्तर्आपणही्बसूरअनब ईशी्
लग्न् कर यच्ल ् हरकत् न ही् ही् कल्पन ् त्यच् ल ् आत ् आवडू् ल गली् होती.् आसण् आत श ् तो्
बसूरअनब ईशी्असधक सधक्आस्थ ् द खवू्ल गल .् (म त्र्आपण ल ्ित वण्यच् ि ठी् वडील्अिे् व गत्
आहेत्अिे्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्व टू्ल गले.)्त्यच् ्फ्रें च्स्त्रीवरील्आपल्यच् ्पे्रम चे्प्रदशवन्करून्थोरल ्सप्रन्ि्
आपल्यच् ्मुलीवरील्रोष्प्रकट्करीत्होत . 
 

एकद ् तर् सप्रन्िेि् म यच्ाययच् ् िमोर् थोरल्यच् ् सप्रन्िने् बूरीअनब ईययच् ् ह त चे् चुांबन् घेतले्आसण्
सतल ् जवळ्ओढून्आचलगन् सदले.् (आपण्जवळ् अिल्यच् मुळे् वसडल ांनी् मुद्द मच् ते् कृत्यच्् केले् अि ्
सप्रन्िेि्म यच्ाच ्ग्रह्झ ल .)्सप्रन्िेि्म यच्ा्एकदम्ल जेने्ल लबुांद्होऊन्तडक्खोलीययच् ्ब हेर्पळ ली.्
क ही्समसनट ांनांतर्बसूरअनब ई्सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्खोलीत्आली.्क्स्मत्करीत्आपल्यच् ्गोड्आव ज त्ती्
किल्यच् तरी्सवषयच् वर्उत्ि ह ने्बोलू्ल गली.्सप्रन्िेि्म यच्ाने्जलदीने्आपले्डोळे्पुिले.्किल ्तरी्
सनियच््करून्ती्त्यच् ्फ्रें च्स्त्रीकडे्गेली.्आपण्क यच््करतो्आहोत्यच् ची्बहुध ्सतल ्ज णीव्उरली्न ही.्
र ग ययच् ् अवेग त्आसण् मधे् मधे् थ ांबत् ती् सतययच् ् अांग वर्खेकिली.् ‘एख द्य ययच् ् दुबवळपण च ्फ यच्द ्
घेण ऱ्यच् च ् मल ् सतरस्क र् व टतो, तुल ् अिल्यच् ् कृत्यच् ची् शरम् व टली् प सहजे.’ सतल ् पुढे् बोलवने !्
‘च लती्हो्म झ्यच् ्खोलीतून’ ती्ओरडली्आसण्हुांदके्देऊ्ल गली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

दुिऱ्यच् ् सदवशी्थोरल ् सप्रन्ि्आपल्यच् ् मुलीशी्एक्शब्दही्बोलल ्न ही.्भोजन ययच् ्वळेी् त्यच् ने्
बसूरअनब ईल ् प्रथम् व ढण्यच् ची् सतल ्आज्ञ ् केली् ते् सतययच् ्लक्ष्यच् त्आले.् भोजन ययच् ् शवेटी् नोकर ने्
नेहमीययच् ्िवयच्ीमुळे्सप्रन्िेिल ्पसहल्यच् ांद ्कॉफी्सदली्तेव्ह ्थोरल ्सप्रन्ि्र ग ने्एकदम्भडकून्उठल .्
त्यच् ने्सफलीपवर्आपली्छडी्उग रली्आसण्त्यच् ल ्िैन्यच् त्भरती्करण्यच् च ्त बडतोब्हुकूम्सदल . 
 

‘तो्ति ्ऐक यच्च ्न ही.् त्यच् ल ्दोनद ् बज वलां ्तरी् त्यच् नां् ऐकलां ्न ही.्ह्य ्घर त् सतच ्म न्
प्रथम् र ख यच्ल ् हव .् ती् म झी् परम् मैसत्रण्आहे.’ थोरल ् सप्रन्ि् पसहल्यच् ांद च् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् उदे्दशून्
र ग र ग ने् ओरडल , ‘क लययच् प्रम णां् जर् पुन्ह ् सतययच् िमोर् असवच र नां् व गू् ल गलीि् तर् तुल ् ह्य ्
घर त्कोण ची्ित्त ्च लते्ते्द खवनू्देईन.्चल, च लती्हो्इथून.्म झ्यच् ्दृष्टीिही्पडू्नकोि.्सतची्
िम ्म ग्आसण्ज .’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्बसूरअनब ईची्आसण्वसडल ांचीही्िम ्म सगतली. 
 

अश ्िणी्स्व सभम नी्सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्अांतःकरण त्स्व थवत्यच् ग ची्भ वन ्उफ ळून्येच्त्अिे्तशी्
ती्आत ्आली.्आसण् अश ् वळेी् एक एकी् ज्यच् ांययच् ् वतवन ची् ती् सचसकत्ि ् करीत् अिे् ते् सतचे् वडील्
आपल ्चष्ट्म ्शोधू्ल गत, सदिल ्न ही्की्च चपडू्ल गत, नुकते्क यच््घडले्त्यच् चे्त्यच् ांन ्सवस्मरण्पडे, 
अशक्त् प यच् ांनी् ते्किेबिे् धडपडत्च लत, आपली् दुबवलत ् कुण ययच् ्लक्ष्यच् त् तर्आली् न ही् न ् यच् ्
शांकेने् वळून्प हू्ल गत.्िवांत् दुःख ची्गोष्ट् म्हणजे् जेवण ययच् ्वळेी् कुणी् सचथ वण र ् प हुण ्निल ्
म्हणजे्ते्एक एकी्झोपी्ज त, त्यच् ांच ्नॅपसकन्ख ली्पडे, आसण्त्यच् ांचे्थरथरते्डोके्त ट त्झुकू्ल गे.्
अश ्वेळी्आपल च्उदे्वग्येच्ऊन्सप्रन्िेि्म यच्ा्स्वतःशी्म्हणे, ‘म झे्ब ब ् सकती् वृद्ध्आसण्अशक्त्झ ले्
आहेत.्आसण्तरीही्मी्त्यच् ांययच् ्वतवन ची्सचसकत्ि ्कर यच्ल ्धज वते.्सकती्व ईट!’ 
 

िेंट्सनकोल यच्ययच् ्सदवशी्म्हणजे्थोरल्यच् ्सप्रन्िययच् ्न मकरण सदवशी्िगळे्मॉस्को्शहर्त्यच् ांययच् ्
घर कडे् लोटले, पण् थोरल्यच् ् सप्रन्िने् कुण ल ही् भेटण्यच् ि ठी्आत् िोड यच्चे् न ही् अि ् हुकूम् सदल ्
होत .् त्यच् ने् सनवडक् प हुण्यच् ांची् यच् दी् सप्रन्िेि्म यच्ाकडे् सदली् होती.् त्यच् ांन च्फक्त्भोजन चे्आमांत्रण्
होते. 
 

त्यच् ने् सनवडलेले् िह ् प हुणे् दोन् व जत ् भोजन ि ठी् आले.् ख्यच् तन म् क उांट् र स्तोपसचन, 
सप्रन्ि्लॉपुसहन, त्यच् च ्भ च , थोरल्यच् ्सप्रन्िययच् ्क ळ तल ्जुन ्िहक री्जनरल्चरॅॉव्ह, नव्यच् ्सपढीतील्
पीएर्आसण्बोसरि्द्रबेत्स्क यच्.्हे्िह ही्प हुणे्त्यच् ची्प्रतीि ्करीत्सदव णख न्यच् त्बिले्होते.्बोसरि्
नुकत च् मॉस्कोहून् रजेवर् आल ् होत , सप्रन्ि् सनकोल यच्् अँड्रीचच ् आसण् आपल ् पसरचयच्् व्ह व ् अिे्
त्यच् ल ्फ र्फ र्व टत्होते.्सप्रन्ि्सनकोल यच्ची्मजी्िांप दन्करण्यच् त्तो्यच्शस्वी्झ ल ्होत .िगळ्यच् ्
असवव सहत् तरुण ांन ् आपल्यच् ् घरी् सफरकू् द्य यच्चे् न ही् अिे् त्यच् ने् ठरवले् होते.् पण् त्यच् ने् बोसरिययच् ्
ब बतीत्ह ्सनयच्म्ल गू्केल ्न ही. 
 

सप्रन्ि्सनकोल यच्कडे्रूढ्अथाने्उच्चभ्रूांच ्िम ज्येच्त्नव्हत .्त्यच् ययच् ्घरी्सनवडक्म णिे्गोळ ्
होत्अित.्त्यच् बद्दल्शहर त्बोलब ल ्होत्नव्हत , तरीपण्त्यच् ्मांडळींत्प्रवशे्समळणे्इतर्कोणत्यच् ही्
गोष्टीपेि ्म न चे्िमजले्ज ई.्ही्गोष्ट्एक्आठवड्य पूवीच्बोसरिययच् ्लि त्आली्होती.्मॉस्कोययच् ्
कम ांडर-इन-चीफ््ने् िेंट् सनकोल यच्ययच् ् जन्मसदनी् र स्तोपसचनल ् भोजन चे् आमांत्रण् सदले् होते् तेव्ह ्



 

 

अनुक्रमणिका 

र स्तोपसचन् म्हण ल ्होत , ‘म फ्कर , मी् येच्ऊ्शकण र्न ही.्मी् त्यच् ् सदवशी्दरवषी्न्चुकत ् सप्रन्ि्
सनकोल यच््अँड्रीच्यच् ांययच् कडे्ज त्अितो.’ 
 

कम ांडर-इन-चीफ्म न्डोलवीत्म्हण ल , ‘ठीक.्ठीक.्त्यच् ांची्प्रकृती्कशी्आहे?’ 
 

पुर णपद्धतीययच् , जुने्फर्ननचर्अिलेल्यच् ् त्यच् ् भव्यच्् सदव णख न्यच् त् जेवण पूवी्जमलेली् मूठभर्
प हुणेमांडळी्क यच्देसवषयच्क्िल्ल ग र्मांडळ्टेबल भोवती्बि वे्तशी्गांभीरपणे्बिली्होती. 
 

िववजण्न्बोलत ्बिले्होते.् कुणी्बोलल च्तर्असतशयच््हळू्आव ज त्बोलत्होत .्गांभीर्
मुदे्रच ् समतभ षी् सप्रन्ि् सनकोल यच्् अँड्रीच् सदव णख न्यच् त् प्रसवष्ट् झ ल .् तशी् सप्रन्िेि् म यच्ा् नेहमीपेि ्
असधकच्गरीब्आसण्भयच्भीत्सदिू्ल गली.्कुण ययच् ही्बोलण्यच् कडे्सतचे्सचत्त्नव्हते.्त्यच् मुळे् सतययच् शी्
िांभ षण्कर व्ेअिे्कोण ही्प हुण्यच् ि्व टत्नव्हते.्एकट ्क उांट्र स्तोपसचन्क यच््तो्बोलत्होत .्
र जकीयच््जग तल्यच् ्आसण्शहर तल्यच् ्अद्ययच् वत्ब तम्यच् ्तो्ऐकवीत्होत .्लॉपुसहन्आसण्वृद्ध्जनरल्
अगदी्क्वसचत्मधूनमधून्िांभ षण त्भ ग्घेत्होते.्ि दर्करण्यच् त्आलेल ्सरपोटव्घेत, श ांत्र हून्कधी्
एख ददुिर ्शब्द्बोलून, म ांडण्यच् त्आलेल्यच् ्पुर व्यच् कडे्आपले्लि्आहे्अिे्द खवण ऱ्यच् ्न्यच् यच्मूतीययच् ्
थ ट त्सप्रन्ि्सनकोल यच््िांभ षणे्ऐकत्होत . 
 

भोजन ययच् ्वेळी्िांभ षण च ्ओघ्अलीकडील्र जकीयच््घटन ांकडे्वळल . 
 

‘च ययच् ांययच् ् त वडीतां् जह ज् ि पड व्े ति ् युच्रोप् नेपोसलअनययच् ् पकडीत् ि पडल ् आहे’ 
र स्तोपसचनने्अनेकव र्व परलेले्शब्द्पुन्ह ्एकव र्व परले.् ‘िते्तवर्अिलेले्िम्र ट्दीघवक ळ्जुलूम्
कि ् िहन् करत त् यच् चां् आियच्व् व टतां.् आत ् पोपवर् प ळी् आली् आहे.् कॅथसलक् चचवययच् ् प्रमुख ि्
असधक रपद वरून्ह कलत न ् नेपोसलअनल ्क हीच्व टत्न ही्आसण्त्यच् ययच् सवरुद्ध्कुणी्एक्शब्दही्
उच्च रत्न ही.्त्यच् ने्ऑल्डेनबगवची्म लमत्त ्बळक वली.्त्यच् च ्सनषेध्फक्त्आमययच् ्िम्र ट ांनी्नोंदवल ्
आहे.्आसण्तरीही...’ र स्तोपसचन्एक एकी्बोल यच्च ्थ ांबल .्यच् पलीकडे्ज ऊन्टीक ्करणे्अशक्यच््
आहे्यच् ची्ज णीव्त्यच् ल ्झ ली्होती. 
 

‘ड्यूकययच् ् ऑल्डेनबगव् र ज्यच् ऐवजी् त्यच् ल ् इतर् प्रदेश् देऊ् करण्यच् त् आले् होते.् मी् म झ्यच् ्
शतेीवरील् नोकर ांन ् ब्लीक् सहल्िवरून् वॉगुचेरॉव्होकडे् न हीतर् म्यच् झ न् शतेव डीवर् ह लव वे, तश ्
प्रक रे्तो्ड्यूकन ्इकडून्सतकडे्हलवीत्आहे.’ थोरल ्सप्रन्ि्म्हण ल . 
 

‘ऑल्डेनबगवच ्ड्यूक्आपल्यच् वर्आलेले्िांकट्ज्यच् ् धैयच्ाने्आसण्श ांतपणे्िोित्आहे् ते्बघून्
त्यच् ययच् बद्दल्कोण ल ही्आदर् व टेल.’ बोसरि् अत्यच्ांत्आदरपूववक् म्हण ल .् बोसरि् अिे् बोलल ् यच् चे्
क रण्पीटझवबगवहून्येच्त न ्ड्यूकशी्त्यच् ची्ओळख्करून्घेण्यच् च ्म न्त्यच् ल ् समळ ल ्होत .्थोरल्यच् ्
सप्रन्िने्क हीतरी्उत्तर द खल्बोलण्यच् ययच् ्इर द्य ने् त्यच् ्तरुण्म णि कडे्प सहले, पण्ह ्अजून्बच्च ्
आहे्अिे्व टून्त्यच् ने्आपल ्सवच र्बदलल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

म ांि शन नांतर्श ांपेन्सदली्गेली.्प्रत्येच्क्प हुण ्आप पल्यच् ्आिन वरून्उठून्थोरल्यच् ्सप्रन्िल ्
शुभेयछ ् व्यच्क्त् करू्ल गल .् सप्रन्िेि् म यच्ा् देखील् त्यच् ययच् जवळ् गेली.् तेव्ह ् त्यच् ने् सतययच् कडे् खुनशी्
नजरेने्प ह त्आपल ्िुरकुत्यच् ्पडलेल ्गुळगुळीत्ग ल्सतययच् कडे्धरल . 
 

सदव णख न्यच् त्मांडळी्कॉफीप न ि ठी्जमली्तेव्ह ्वृद्ध्लोक्एकत्र्आले. 
 

सप्रन्ि् सनकोल यच्् अँड्रीच् त व त व ने् होऊ् घ तलेल्यच् ् युच्द्ध बद्दल् आपली् मते् म ांडत् होत .्
‘सटक्ल्झट् श ांतत ् कर र मुळे् आपण् युच्रोप तील् र जक रण त् ओढले् गेलो् आहोत.् त्यच् ् र जक रण त्
जोपयंच्त्आपण्ढवळ ढवळ्करीत्र हू्आसण्जोपयंच्त्जमवन्र ष्ट्र शी्दोस्ती्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्र हू, 
तोपयंच्त् आम्ह ल ् बोन प टवच ् युच्द्ध त् पर भव् करणे् अशक्यच्प्र यच्् आहे.् ऑक्स्रयच् सवरुद्ध् अथव ्
ऑक्स्रयच् ि ठी्आम्ही्लढ ई्करणे्अन वश्यच्क्होते.्आमच ् सतथां्क ही्िांबांध्नव्हत .्र जकीयच््दृष्ट्ट्य ्
आपल्यच् ् देश ल ् पूवेकडे्लि्द्य यच्ल ्हवां.्आसण्एक् सनसित्धोरण्आख यच्ल ्हवां.् १८०७्मध्येच्् त्यच् ने्
रसशयच्न्िरहद्द्ओल ांडली्होती.्तिे्करण्यच् चे्ध डि्तो्पुन्ह ्कधीही्करण र्न ही.’ 
 

‘सप्रन्ि, आपण्फ्रें च ांययच् सवरुद्ध्किे्बरे्लढू्शकण र? आमययच् ्गुरूययच् ्धमवगुरूययच् ्सवरुद्ध्आम्ही्
शस्त्र्किां्उग रण र? जर ्आमययच् ्तरुणतरुणीकडे्नजर्तर्ट क .्फ्रें च्म णिां्त्यच् ांन ्देव ययच् ्सठक णी्
आहेत.्पॅसरि्त्यच् ांन ्स्वगव्आहे.’ िवांनी्आपले्म्हणणे्ऐक व्े म्हणून्क ऊां ट्र स्तोपसचन्आव ज्व ढव्ू
ल गल . 
 

‘आमययच् ् फॅशन्ि् फ्रें च् आहेत.् आमययच् ् कल्पन ् फ्रें च् आहेत.् आमययच् ् भ वन ही् फ्रें च् आहेत.्
मेसटक्व्हए् फ्रें च् होत ् आसण् हर मखोर् होत ् म्हणून् तुम्ही् त्यच् ल ् ह कललेत.् पण्आमययच् ् मसहल ् तर्
त्यच् ययच् म गे् र ांगत् ज त हेत.् क ल् र त्री् मी् प टील ् गेलो् होतो् सतथां् दर् प च ांत् तीन् सस्त्रयच् ् कॅथसलक्
होत्यच् .्रसवव री्त्यच् ्भरतक म्करण्यच् चे्प प्करत त.्तरीही्त्यच् ांन ्पोपनां्िूट्सदलेली्आहे.्त्यच् ्बित त्
त्यच् ् नग्न वस्थेत् नित त् एवढांच.् मल ् उपमेबद्दल् िम ् कर .् त्यच् ् ि ववजसनक् स्न नघर वर् अिलेल्यच् ्
खुणेययच् ् प टीप्रम णे् उघड्य ् बित त.् ह्य ् तरुण् सपढीकडे् प सहलां ् की् अिां् व टतां–पीटर–द–गे्रटच ्
जुन पुर ण ्िोट ्म्युच्सझयच्ममधून्ब हेर्क ढ व ्आसण्जुन्यच् ्रसशयच्न्पद्धतीप्रम णां्क ही्जण ांययच् ्बरगड्य ्
सखळसखळ्यच् ्कर व्यच् त्म्हणजे्त्यच् ांययच् तील्मूखवपण ्न हीि ्होईल.’ 
 

िगळे् स्तब्ध् होते.् क्स्मत् करीत् थोरल्यच् ् सप्रन्िने् र स्तोपसचनकडे् प हून् िांमसतदशवक् म न्
हलवली. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा् सदव णख न्यच् त्बिून् वृद्ध ांययच् ्चचा, टीक ्ऐकत्होती.्पण्त्यच् ांतले्एक्अिरही्
सतल ्कळत्नव्हते.्सतययच् ्मन त्एकच्एक्सवच र्येच्त्होत .्आपल्यच् ्वसडल ांच ्आपल्यच् बद्दलच ्आकि्
िगळ्यच् ्प हुण्यच् ांययच् ्ध्यच् न त्आल ्अिेल्क ? त्यच् ्सदवशी्सतिऱ्यच् ांद ्द्रबेत्स्कॉयच््त्यच् ययच् कडे्आल ्होत .्
जेवण ययच् ्वेळी्त्यच् ने्लि त्यच् वी्इतकी्पे्रमळ्िलगी्केली्पण्सतचे्लिच्नव्हते. 
 

थोरल ्सप्रन्ि्ब हेर्सनघून्गेल्यच् नांतर्पीएर्ह ्एकट च्प हुण ्आत ्थ ांबलेल ्होत .्ह त त्हॅट्
घेऊन् हिऱ्यच् ् चेहऱ्यच् ने् तो् सप्रन्िेि् म यच्ाजवळ् आल ् तशी् सतने् आपली् सविर ळू् प्रश्न थवक् नजर्
त्यच् ययच् कडे्वळवली.्आत ्ती्दोघेच्सदव णख न्यच् त्होती. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्िेि्म यच्ाजवळील्बैठ्य ्खुचीत्बित, तो्स्थूलक यच््तरुण्म्हण ल , ‘मी्आणखी्थोड ्वेळ्
थ ांबलो्तर्च लेल्न ?’ 
 

‘बि ्न ,’ ती्म्हण ली.्सतचे्डोळे्म त्र्सवच रीत्होते, ‘तुमययच् ्क ही्गोष्टी्ध्यच् न त्आल्यच् ्न हीत्
क ?’ 
 

भोजन्झ ले्होते्म्हणून्अिेल्पीएर्च ांगल्यच् ्मनःक्स्थतीत्होत .्िरळ्दृष्टी्ल वीत्त्यच् ने्िौम्यच््
क्स्मत्केले्‘सप्रन्िेि्त्यच् ्म णि शी्तुझ ्दीघव्पसरचयच््आहे्क यच्?’ 
 

‘कोणत्यच् ्म णि शी?’ 
‘द्रबेत्स्कॉयच्शी.’ 
‘न ही.’ 
‘ठीक.्तुल ्तो्म णूि्आवडतो्क ?’ 

 
‘हो, तो् फ र् मनसमळ ऊ् तरुण्आहे.् पण् तुम्ही् अिां् क ् सवच रत ?’ सप्रन्िेि् म यच्ानेचवच रले.्

अजूनही्ती्िक ळी्वसडल ांबरोर्झ लेल्यच् ्िांभ षण च ्सवच र्करीत्होती. 
 

‘त्यच् चां्क रण्अिां.्जेव्ह ्एख द ्तरुण्पीटझवबगवहून्मॉस्कोल ्येच्तो, तेव्ह ्त्यच् त ्उदे्दश, श्रीमांत्
व रिस्त्रीशी्लग्न्करण्यच् च ्अितो् हे् सनःिांशयच्.्आसण्ह ् तरुण्मनुष्ट्यच्् सजथां् सजथां्श्रीमांत् व रि् सस्त्रयच् ्
अितील् सतथां् सतथां् सशरक व्करून् घेण्यच् ययच् ् प्रयच्त्न त् अितो.् मी् अश ् म णि चां् मन् च ांगलां ्ओळखू्
शकतो.् तू्की् जूली् कुरॅसगन् यच् बद्दल् त्यच् ययच् ् मन च ् सनणवयच््झ लेल ् न ही.् तो् सतययच् शी् बरीच्िलगी्
करतो्आहे.’ 
 

‘खरां्की्क यच्?’ पीएरययच् ्पे्रमळ्चेहऱ्यच् कडे्प हत्पण्आपल्यच् ्दुःख च च्ि रख ्सवच र्करीत्
ती् म्हण ली.् सतल ् व टत् होते, ‘मी् म झ्यच् ् भ वन ् सवर्श् ि त् घेऊन् कुण ल ् ि ांसगतल्यच् ् तर् म झां् मन्
हलकां ्होईल.्एकट्य ्पीएरकडेच्मी्म झां्मन्मोकळां्करू्शकेन.्तो्सकती्दयच् ळू्आसण्उद र्मन च ्
आहे.्तो्मल ्यच्ोग्यच््िल्ल ्देईल.’ 
 

‘तुल ्त्यच् ययच् शी्लग्न्कर यच्चां्आहे्क ?’ पीएरने्सवच रले. 
 

‘क यच््ि ांगू, क ऊां ट!्केव्ह ्केव्ह ्अिां्व टतां्की्कोण शी्तरी्लग्न्करून्ट क वां.’ डोळ्यच् ांत्अश्रू्
आणून् सप्रन्िेि् म यच्ा् अिे् म्हण ली् तेव्ह ् सतचे् सतल च्आियच्व् व टले.्कां सपत् स्वर त् ती् बोलू्ल गली, 
‘अगदी्न त्यच् तील्व्यच्क्तीवर्आपण्पे्रम्कर वां, पण्सतल ्दुःख्देण्यच् खेरीज्आपण्क हीच्करीत्न ही्
आसण्ती् क्स्थती्क ही्प लटत ् येच्त्न ही्ह ्अनुभव् सकती्द रुण्आहे!्यच् वरएकच्उप यच््आहे.्इथून्
सनघून्ज णां.्पण्मी्ज ण र्कुठां?’ 
 

‘सप्रन्िेि, अिां्झ लां ्आहे्तरी्क यच्? तुल ्कश चां्दुःख्आहे?’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्आणखी्क ही्स्पष्टीकरण्न्देत ्रडू्ल गली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मल ्आज्क यच््झ लां ्आहे्ते्म झां्मल च्कळेन िां्झ लां ्आहे.्तुम्ही्म झ्यच् कडे्लि्देऊ्नक .्
मी्बोललेलां ्ि रां्सविरून्ज .’ 
 

पीएरच ्िगळ ्आनांद्प र्ओिरल .्त्यच् ने्क ळजीयुच्क्त्मन ने्सतची्चौकशी्केली.्मन त्अिेल्
ते्बोलून्ट क यच्ल , आपल्यच् ल ्सवर्श् ि त्घेऊन्आपले्दुःख्ि ांग यच्ल ्सवनसवले.्पण्ती्ि रखी्म्हणत्
र सहली, ‘मी् बोलले् ते् ि रां् सविरून्ज .् मी् क यच्् बोलले् होते् तेही् मल ्आत ्आठवत् न ही.् म झी्
क ळजी्कोणती्आहे्ती् तुम्ह ल ् म हीत्आहे—सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्लग्न ययच् ् प्रश्न वरून्वडील्आसण्तो्
यच् ांययच् त्बेबन व्होईल्क —यच् ची्मल ्क ळजी्ल गून्र सहली्आहे.’ 
 

मग्सवषयच््बदलण्यच् ि ठी्सतने्सवच रले, ‘तुम्ह ल ्रस्तॉफकुटुांब ची्क ही्खबर्समळ ली्क ? ती्
म णिां्लवकरच् इकडे् येच्ण र्आहेत, अिां् मी् ऐकलां ्आहे.् मी् रोज्आन्दे्रचीही् व ट् प हत्अिते.् त्यच् ्
िवांची्इथां्भेट्झ ली्तर्मल ्बरां्व टलां ्अितां.’ 
 

‘आत ्त्यच् चां्यच् ब बत्क यच््मत्आहे?’ पीएरने् सप्रन्ि् सनकोल यच्चे्न व्न् घेत ् सवच रले् सप्रन्िेि्
म यच्ाने्म न्ह लवली. 
 

‘पण्त्यच् ल ्इल ज्न ही.्वषव्िांप यच्ल ्आत ्फ र्थोडे्मसहने्उरले्आहेत.्हे्अिांच्च लेल्अिां्
न ही.’ 
 

‘म झ्यच् ्भ व च ्पसरचयच् त्खचव्होण र ्वळे्मल ्व चवत ्आल ्अित ्तर्मल ्आनांद्झ ल ्
अित .्ती्म णिां्लवकर्आली्अिती्तर्बरां्झ लां ्अितां.्च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्सतच ्पसरचयच््करून्घ्यच् व ्
अिां् म झ्यच् ् मन त्आहे.् तुमच ् त्यच् ् कुटुांब शी् पुष्ट्कळ् सदवि च ् पसरचयच््आहे.् मल ् त्यच् ांययच् बद्दल्क यच््
अिेल् ते् खरांखुरां् ि ांग .् ती् कश ् प्रक रची् मुलगी् आहे? सतययच् बद्दल् तुमचां् मत् क यच्् आहे? आन्दे्र्
वसडल ांययच् ्इयछेसवरुद्ध्व गून्मोठ ्धोक ्पत्करीत्आहे.्म्हणून्मी्तुम्ह ल ्सवच रते्आहे्मल ्आडपडद ्
न्ठेवत ्खरीखुरी्म सहती्द्य .’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्अशी्तऱ्हेने्िांपूणव्ित्यच् ि ठी्पुन्ह पुन्ह ् सवनवणी्करू्ल गली्तेव्ह ् सहययच् ्मन त्
आपल्यच् ्भ वी्वसहनीबद्दल्आकि्आहे, सप्रन्ि्आन्दे्रची्सनवड्यच्ोग्यच््न ही्अिे्आपण्म्हण व्ेअिे्सतययच् ्
मन त्आहे्अिे्पीएरल ्क ्कोण्ज णे्व टू्ल गले. 
 

पीएरने्जे्व टले्ते्ि ांगून्ट कले.्‘तुमययच् ्प्रश्न ल ्क यच््उत्तर्द्य वां्कळत्न ही’ अिे्म्हणत न ्
तो्िांकोचल .्आपण्क ्िांकोचलो्हे्त्यच् चे्त्यच् ल ही्ि ांगत ्आले्निते, ‘ती्मुलगी्कशी्आहे्हे्मल ्
खरोखर्ठ ऊक्न ही.् सतययच् ् स्वभ व ची् सचसकत्ि ्करणां्अवघड्आहे.्ती्तशी्आकषवक्आहे.्ती्क ्
आकषवक्व टते्ते्ि ांगत ्येच्णां्शक्यच््न ही.्सतययच् बद्दल्ि ांगत ्येच्ण्यच् जोगां्एवढांच्आहे.’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्उि ि ्ट कल .्सतची्मुद्र ्जणू्म्हणत्होती, ‘मल िुद्ध ्तेच्व टलां ्होतां.्तीच्
ध स्ती्व टत्होती.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीटझवबगवमधील्कुण ्श्रीमांत्व रि्स्त्रीशी्लग्न्करण्यच् त्बोसरि्यच्शस्वी्झ ल ्न ही.्खरे्तर्तो्
त्यच् ्उदे्दश ने्मॉस्कोल ्आल ्होत .्मॉस्कोत्आलेल्यच् ्बोसरिल ्जूली्आसण्सप्रन्िेि्म यच्ा्यच् ्दोन्श्रीमांत्
व रि् तरुणींमधून्कोण ची् सनवड्कर वी् यच् च ् सनणवयच्् घेत ् येच्ईन .् सप्रन्िेि् म यच्ा्रूप ने् तशी् ि म न्यच््
होती, पण्क ही्झ ले्तरी्ती् त्यच् ल ् जूलीहून्आकषवक्व टत्होती.् सतचे् सप्रयच् र धन्करत न ् त्यच् ल ्
क हीिे्चमत्क सरक्व टत्होते.्थोरल्यच् ्सप्रन्िययच् ्न मकरण ययच् ्सदवशी्त्यच् चे्सतययच् शी्झ लेले्िांभ षण्
शवेटचे्होते.्तो्अगदी्भ वन पूणव्बोलत्होत ् तेव्ह ्ती्म त्र् त्यच् ल ्अिांबद्ध्उत्तरे् देत्होती.्तो्क यच््
बोलत्होत ्त्यच् कडे्सतचे्लिही्नव्हते. 
 

उलट्जूलीने्म त्र्त्यच् ययच् ्िलगील ्असतशयच््तत्परतेने्ख ि्आपल्यच् ्पद्धतीने्प्रसति द्सदल .्
जूलीचे्वयच््ित्त वीि्वषांचे्होते.् सतचे्दोन्ही्भ ऊ्मरण्प वल्यच् मुळे्ती्असतशयच््धन ढ्य्झ ली्होती, 
आत ्सनसितपणे्सतचे्रूप्ि म न्यच््झ ले्होते.्आपण्पूवीप्रम णेच्अजून्िुांदर्आहोत्एवढेच्नव्हे्तर्पूवी्
कधी्नव्हतो् त्यच् हूनही् खूप्आकषवक्आहोत्अिे् सतल ्मन प िून्व टत्होते.्ती्आत ्धन ढ्य्व रि्
झ ल्यच् ने्आसण्सतययच् भोवती्उत्ि हीमांडळी्गोळ ्होत्र सहल्यच् ने्सतच ्ह ्भ्रम्आणखी्दृढ्होऊ्ल गल .्
सतचे्वयच््जिजिे्व ढू्ल गले्तिति ् सतययच् ्िांगतीतील्पुरुष ांन ् सनधोकपण ्व टू्ल गल .् सतययच् शी्
चचा्करत न ्त्यच् ांन ्असधक्मोकळीक्समळू्ल गली.्सतने्यच्ोजलेले्भोजनिम रांभ, र त्रीचे्उत्िव्आसण्
सतययच् भोवती् जमण री् उल्हसित् मांडळी् यच् च ् ल भ् त्यच् ांन ् होऊ् ल गल , अिे् करत न ् त्यच् ् मांडळींन ्
आपण्उपकृत्होत्आहोत्अिे्व टत्निे. 
 

ितर ्वषांची्मुलगी्अिलेल्यच् ्घर त्आपण्गेलो्तर्ती्बदन म्होईल्व्आपण ल ्सतल ्वचन्
द्य व्ेल गेल्यच् ्ध स्तीने्सतययच् ्घर कडे्जो्मनुष्ट्यच््दह ्वषांपूवी्सफरकल ्नित , तोच्मनुष्ट्यच््आज्मोठ्य ्
धीटपणे्दररोज् सतल ् भेटत्होत .् सवव हयच्ोग्यच्् मुलगी् म्हणून् सतययच् कडे्प ह त् नव्हत ्तर् सतचे्स्त्रीत्व्
सविरून्सतययच् कडे्केवळ्एक्ओळखीची्व्यच्क्ती्म्हणून्प हत्होत . 
 

त्यच् ् सहव ळ्यच् त् कॅरॅसगन ांचे् घर् िगळ्यच् ् मॉस्कोत् अत्यच्ांत् हवहेविेे् व टण रे् आसण् अत्यच्ांत्
आसतर्थयच्शील्झ ले्होते.्सतथे्भोजनिम रांभ्होत्होतेच.्र त्रीययच् ्उत्िव ांन ्प हुण्यच् ांन ्बोल वण्यच् त्येच्त्
होते.् त्यच् सशव यच््कॅरॅसगन ांययच् ्घरी्दररोज्बरीच्मांडळी्जमत्अिे.्बहुतकरून्त्यच् त्पुरुष ांच च्भरण ्
अिे.् ते् कॅरॅसगन ांययच् ् घरी् मध्यच्र त्री् जेवण् घेत् आसण् सतथेच् पह टे् तीनपयंच्त् र हत.् जूलीने् एकही्
न चिम रांभ, करमणुकीच ् इतर् क यच्वक्रम् चकव ् न टक् चुकवले् नव्हते.् ती् नेहमी् असतशयच्् फॅशनेबल्
पोष ख्करीत्अिे. 
 

ॲन ्समह लोवन ्नेहमीच्कॅरॅसगन्कुटुांब कडे्येच्ई.्जूलीययच् ्आईशी्पते्त्खेळत न ्सतने्लग्न नांतर्
सकती्व ट ् समळण र्यच् बद्दल् सवर्श्िनीयच््ब तमी् समळवली.् हुांड ् म्हणून् पेन्झ ्प्र ांत तील्दोन् सठक णची्
शतेव डी्आसण्सनक्झ्नगॉरड्प्र ांत तील्अरण्यच् च ्भ ग्समळण र्होत . 
 

ती्आपल्यच् ्मुल ल ्म्हणे, ‘मल ्आत श ्जूली्इतकी्आवडते्पण्ते्शब्द ांत्ि ांगत ्येच्ण र्न ही.्
खरां् म्हणजे् ती् पोरगी्कोण ल ्आवडण र् न ही? ती्अगदी्अलौसकक्आहे.’ िणभर्थ ांबनू् ती् म्हणे, 
‘बोसरि्ब ळ, मल ्सतययच् ्आईबद्दल्इतकी्िह नुभतूी्व टते.्सतनां्आजच्मल ्पेन्झ ची्क गदपते्र, सहशबे्
द खवले.् सतथे्त्यच् ांची्प्रचांड्इस्टेट्आहे.् सतल ् सबच रील ्मदत्कर यच्ल ्कोणी्न ही.्िगळेजण्सतच ्
गैरफ यच्द ्घेऊ्प हत हेत.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

बोसरि्मांदक्स्मत्करीत् सतचे् बोलणे् ऐकत्होत .् सतययच् ् भ बड्य ्क रस्थ न चे् त्यच् ल ् हिू् येच्त्
होते.् तरीही् तो् सतचे् बोलणे् ऐकत् होत ् आसण् मधूनमधून् पेन्झ ् आसण् सनक्झ्नगॉरड् येच्थल्यच् ् स्थ वर्
म लमते्तची्आस्थेने्चौकशी्करीत्होत . 
 

आपल्यच् ्सप्रयच्कर कडून्म गणी्येच्ईल्अशी्आश ्जूली्सकतीतरी्सदवि्ब ळगून्होती.्ती्त्यच् ल ्
होक र्द्य यच्ल ्एक ्प यच् वर्तयच् र्होती.्सतचे्सदख ऊ्व गणे, लग्न्करण्यच् ची्सतचीप्रबळ्इयछ ्यच् मुळे्
बोसरिययच् ्मन त् िुप्त् घृण ् सनमाण्झ ली् होती्आसण्खऱ्यच् ् पे्रम ल ्आपण् मुकण र्अशी् ध स्ती् होती्
म्हणून् तो् सवलांब् ल वीत् होत .् बोसरिची् रज िांपत् आली् होती.् दररोज् तो् कॅरॅसगन् कुटुांब ययच् ् घरी्
ज तहोत .् कधी् कधी् िबांध् सदवि् त्यच् ांययच् कडे् र ह त् होत .् िवव् पसरक्स्थतीच ् सवच र् करून् दररोज्
मन शी् म्हणत् होत – ‘मी् उद्य ् जूलील ् म गणी् घ लीन.’ जूली् िमोरअिली् म्हणजे् सतच ् ल लबुांद्
चेहर , प वडरने्जवळ्जवळ्म खून्गेलेली्सतची्हनुवटी, सतचे्ओलिर्डोळे, आसण्सवषण्णत ्ट कून्
वैव सहक्व िनेययच् ्िुख कडे्वळण्यच् ि्िदैव्िज्ज्अिल्यच् चे्िुचवण री् सतची् मुद्र ्ह्य कडे्लि्ज त च्
बोसरिच ्सनियच््ओठ तल्यच् ्ओठ तच्र ही.्म त्र्आपण्पेन्झ ्आसण्सनक्झ्नगॉरडचे्म लक्झ लो्आहोत्
अशी् तो्कधीप िून्कल्पन ्करू्ल गल ् होत ् त्यच् ने् कल्पनेने् इस्टेटीचे् सकतीतरी् उत्पन्न्खचव् करून्
ट कले्होते.्बोसरिययच् ्मन ची्सद्वध ्अवस्थ ्जूलील ्सदिली, आपल ्त्यच् ल ्वीट्येच्त्आहे्यच् ची्ज णीव्
सतल ्मधूनमधून्होऊ्ल गली.्पण्त्यच् ने्स्तुती्केली्की्ती्स्त्रीिहजवृत्तीने्िुख वनू्ज ई.्पे्रम पोटीच्तो्
आपल्यच् प िून्दूर्ज त्आहे्अशी्ती्आपल्यच् ्मन ची्िमजूत्घ लीत्होती्तरीपण्आत श ्ती्सवषण्ण्
होण्यच् ऐवजी् सचडखोर्होऊ्ल गली्होती.्बोसरिची्रज ्िांपण्यच् आधी्थोडेच् सदवि् सतने् सनसित्कृती्
करण्यच् च ्बेत्आखल .्बोसरिची्रज ्िांपण र्न्िांपण र्तोच्कॅरॅसगनययच् ्मॉस्कोमधे्आसण–ि ांगण्यच् ची्
गरज्न ही–कॅरॅसगनययच् ्सदव णख न्यच् त्अन तोल्कुरॅसगनचे्आगमन्झ ले.्जूलीची्सवषण्णत ्एक एकी्
प र्न हीशी्झ ली.्ती्कुरॅसगनशी्असतशयच््पे्रम ने्आसण्उत्ि ह ने्व गू्ल गली. 
 

ॲन ्समह लोवन ्आपल्यच् ्मुल ल ्म्हण ली, ‘अरे्ब ळ, मल ्सवर्श् ि तल्यच् ्म णि कडून्कळलां ्
आहे.् सप्रन्ि् व्हॅसिली्आपल्यच् ् मुल चां्लग्न् जूलीशी् व्ह वां् म्हणून् त्यच् ल ् मॉस्कोल ् प ठवीत्आहे.् मल ्
जूली्इतकी्आवडते.्अिां्झ लां ्तर्मल ्व ईट्व टेल.्तुझां्क यच््मत्आहे?’ 
 

आपण्आत ्यच्शस्वी्होण र्न ही, आजपयंच्त्जूलीचे्सप्रयच् र धन्करण्यच् चे्कां ट ळव णे्दुःखद यच्क्
क म्करण्यच् त्आपण्वेळ् फुकट्घ लवल , जी्इस्टेट्आपण्न न ्गोष्टींि ठी्खचव्करण र्होतो् त्यच् ्
इस्टेटीचे्िवव्उत्पन्न्दुिऱ्यच् ययच् ्तेही्अन तोल्ि रख्यच् ्मूखव्म णि ययच् ्ह त त्पडण र्आहे्यच् ्सवच र ने्
बोसरिययच् ् मन ल ् िहस्त्र् इांगळ्यच् ् डिल्यच् .् जूलील ् म गणी् घ लण्यच् च ् ठ म् सनियच्् करून् त्यच् ने्
कॅरॅसगनययच् ्घर कडे्ग डी्न्यच् यच्ल ्ि ांसगतले.्जूलीने्त्यच् चे्स्व गत्प्रिन्न्पण्बेसफकीर्मुदे्रने्केले.्िहज्
ज त ्ज त ्ि ांग व्ेतिे्आपण्र त्री्न चिम रांभ त्खूप्मज ्केल्यच् चे्ि ांसगतले्आसण्सवच रले, ‘तू्कधी्
सनघण र्आहेि?’ बोसरि्खरे्तर्आपल्यच् ्प्रीतीबद्दल्बोल यच्ल ्आल ्होत .्त्यच् ने्त्यच् मुळे्आजववी्स्वर त्
बोलण्यच् चे्ठरवले्होते.्पण्आत ्तो् सस्त्रयच् ांययच् ्चांचलतेबद्दल् सचडून्बोलू्ल गल .्तो् म्हण ल , ‘सस्त्रयच् ्
िण त्आनांदी, िण त् दुःखी् होत त.् त्यच् ांययच् ् सचत्तवृत्ती् सप्रयच् र धन्करण ऱ्यच् ् पुरुष वर् केवळ्अवलांबून्
अित त.’ जूली्अपम सनत्होऊन्म्हण ली, ‘तू्म्हणतोि्ते्अगदी्खरां्आहे.्सस्त्रयच् ांन ्एकिुरीपण ्नको्
अितो.्सवसवधत ्हवी्अिते.्त्यच् च्त्यच् च्गोष्टीच ्कोण ल ही्कां ट ळ ्येच्ईल.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मग्मल ्व टतां्तू—’ बोसरिययच् ्मन त्क हीतरी्भेदक्बोल यच्चे्होते.्बोलत ्बोलत ्तो्मधेच्
थ ांबल .्आपली्सचडून्व ईट्झ लेली, गोंधळलेली्मुद्र ्सतल ्सदिू्नयेच््म्हणून्त्यच् ने्नजर्ख ली्वळवली्
आसण्म्हटले, ‘तुझ्यच् बरोबर्भ ांडण्कर यच्ल ्मी्आलेलो्न ही.्उलट—’आपण्पुढे्बोल व्ेकी्न ही् हे्
प हण्यच् ि ठी् त्यच् ने् सतययच् कडे् प सहले.् सतययच् ् मुदे्रवरील् ि री् िांत्रस्तत ् कुठेययच् ् कुठे् सनघ ली, सतचे्
अस्वस्थ्आजववी्डोळे्त्यच् ययच् वर्प्रबळ्आशनेे्सखळले. 
 

‘सतल ्ट ळणे्मल ्यच् पुढां्नेहमी्शक्यच््होईल.्आत ्सवषयच् ल ्प्र रांभ्िुरू्झ ल ्आहे्तेव्ह ्तो्पुर ्
करणां्बरां!’ तो्ल जेने्ल लबुांद्झ ल .्सतययच् ्चेहऱ्यच् वर्नजर्ल वीत्सतल ्म्हण ल , ‘मल ्तुझ्यच् बद्दल्
क यच्् व टतां् यच् ची् तुल ् कल्पन ् आहे.’ आणखी् क ही् बोलण्यच् ची् गरज् उरली् न ही.् जूलीची् मुद्र ्
सवजयच् नांद ने्आसण्तृप्तीने्उजळून्सनघ ली.्अश ्प्रिांगी्जे्म्हण यच्चे्अिते्ते– ‘म झां्तुझ्यच् वर्पे्रम्आहे, 
दुिऱ्यच् ्कोणत्यच् ही्स्त्रीवर्मी्अिां्पे्रम्केलां ्न ही’—हे्ि रे्सतने्बोसरिययच् ्मुख तून्वदवनू्घेतले.्आपल्यच् ्
पेन्झ ् इस्टेटीययच् ्आसण् सनक्झ्नगॉरड्अरण्यच् ययच् ् मोबदल्यच् त्आपण ल ् एवढे्ि ांगण्यच् च ् हक्क्आहे्अिे्
सतल ्व टत्होते्आसण्म्हणून्सतने्आपल ्हक्क्बज वल ्होत . 
 

लग्न्ठरल्यच् वर् त्यच् ्दोघ ांनी्उद िव णे् सवच र्ब जूल ् ठेवनू्पीटझवबगवमधे्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्किे्
र हत ्येच्ईल्यच् चे्बेत्आखले, लोक ांन ्भेटण्यच् ि्िुरुव त्केली्आसण्लग्न्थ ट म ट ने्व्ह व्ेम्हणून्ती्
दोघे्तयच् रील ्ल गली. 
 

ज नेव रीययच् ्शवेटययच् ् सदवि ांत्क उांट्इल्यच् ्ॲड्रीच्रोस्तॉफ्नत श ्आसण्िोन्यच् ्यच् ांन ् घेऊन्
मॉस्कोल ्पोचल .्क उांटेिल ्अजून्बरे्व टत्नव्हते.्त्यच् मुळे्प्रव ि्करणे्सतल ्शक्यच््नव्हते.्पण्सप्रन्ि्
आन्दे्र् मॉस्कोल ्कोणत्यच् ही् सदवशी् येच्ण्यच् च ्िांभव्अिल्यच् ने् त्यच् ांन ्क उांटेिल ्घरी् ठेवनू् सनघणे्भ ग्
पडले् होते.्खेरीज् त्यच् ांन ् इतर्क मे्कर यच्ची् होती.् त्यच् ांन ् नवरीि ठी् पोष ख्खरेदी्कर यच्च ् होत .्
मॉस्कोययच् ्उपनगर तील्शतेव डी्सवक यच्ची्होती, थोरल ्सप्रन्ि्बोलकॉन्स्की्मॉस्कोत्अिल्यच् ने्त्यच् ल ्
त्यच् ची् भ वी् िून् द खवत ्आली् अिती.् मॉस्कोमधील् रोस्तॉफययच् ् घर त् िबांध् सहव ळ्यच् त् शकेोटीची्
व्यच्वस्थ ् केलेली् नव्हती.् ते् थोडे् सदविच् र हण र् होते.् त्यच् ांययच् बरोबर् क उांटेि् नव्हती.् तेव्ह ् क उांट्
इल्यच् ्अँड्रीचने्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन कडे्उतरण्यच् च ्सनियच््केल .्ती्सकतीतरी्सदवि्क उांटल ्आपल्यच् कडे्
उतरण्यच् च ्आग्रह्करीत्अि यच्ची. 
 

रोस्तॉफकुटुांब ययच् ्च र्भरलेल्यच् ्ग ड्य ्म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ययच् ्प्र ांगण त् सशरल्यच् ् तेव्ह ् खूप्र त्र्
झ ली् होती.् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ् एकटीच् र ह त् होती.् यच् पूवीच् सतने्आपल्यच् ् मुलीचे्लग्न्ल वनू् सदले्
होते.्सतचे्िगळे्मुलगे्लष्ट्कर त्होते. 
 

सतच ्त ठ ्अजूनही्कमी्झ ल ्नव्हत .्ती्आपली्मते्भीडमुववत्न्ठेवत ्ठ मपणे्ऐकवीत्अिे.्
म णि ांमधे्किल्यच् ही्दोष ांची, सवक र ांची् चकव ्मोह ांची्शक्यच्त ्अिू्नयेच््अिे्सतल ्व टे.्तशी्शक्यच्त ्
आढळली् तर् ती् क नउघ डणी् करील् अिे् व ट यच्ल ् ल वण रे् सतचे् व्यच्क्क्तत्व् होते.् िक ळीच् उठून्
ज सकट्घ लून्िगळ्यच् ्घरक म ांकडे्ती्लि्ठेवी.्मग्ती्िांत ांययच् ्जन्मसतथी्अितील्तेव्ह ्चचवमधील्
प्र थवनेल ्हजर्र ही, मग्सतथून्तुरुां ग ांन ्भेटी्द्य यच्ल ्ज ई.्सतथे्आपण्क यच््करतो्हे्सतने्कोण ल च्
ि ांसगतले्न ही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

इतर् सदवशी् ती् सवसवध् थर ांतल्यच् ् गरजू् लोक ांन ् घरी् भेटे.् त्यच् ांतले् सकत्येच्क् जण् सतययच् कडे्
मदतीययच् ्अपेिेने् येच्त.्ती् भरपूर्आसण्रुचकर् जेवण् घेई.् त्यच् ् वेळी् सतययच् ् पांगतील ् तीन-च र् प हुणे्
अित.्जेवण नांतर्ती्पते्त्खेळे. 
 

र त्री्ती्सवणक म्करू्ल गे, त्यच् ्वळेी्सतल ्वतवम नपते्र्न हीतर्एख दे्पुस्तक्मोठ्य ने्व चून्
द खवले्ज ई.्र त्री्बहुध ्ती्ब हेर्पडत्निे.्शहर तील्अत्यच्ांत्प्रसतसष्ठत्म णि ांन ्भेट यच्चे्अिले्तरच्
ती्ब हेर्पडे. 
 

रोस्तॉफकुटुांब् आले् त्यच् ् वेळी् ती् ज गीच् होती.् रोस्तॉफमांडळी् आसण् त्यच् ांचे् नोकर् ब हेरययच् ्
ग रठ्य तून् आत् सशरू् ल गले् ति ् प्रवशेद लन च ् दरव ज ् करकर् व जल .् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ्
सदव णख न्यच् ययच् ्द र त्उभी्र सहली.्सतच ्चष्ट्म ्न क वर्िरकत्आल ्होत .्डोके्चकसचत्म गे्कलते्
ठेवनू्ती्कर री्व्र गीट्मुदे्रने्नव गत ांकडे्प हू्ल गली.्त्यच् च्वळेी्ती्आपल्यच् ्नोकर ांन ्प हुण्यच् ांययच् ्
र हण्यच् ची्व्यच्वस्थ ्कुठे्कर यच्ची, त्यच् ांचे्ि म न्कुठे्ठेव यच्चे्यच् ब बत्क ळजीपूववक्िूचन ्देत्निती्तर्
सतययच् ् मुदे्रवरून् प हुणे् आल्यच् ने् ती् र ग वलेली् आहे् आसण् कोणत्यच् ही् िण ल ् हुिक वनू् देईल् अिे्
व टले्अिते. 
 

‘हे्क उांटचां्ि म न्क ? इकडे्यच् ्ब जूल ्आण.’ रांक ांकडे्बोट्द खवीत्ती्म्हण ली.्पण्सतने्
कुण चेच् स्व गत् केले् न ही.् ‘मुलींनो, ह्य ् ब जूल ् ड व्यच् ् ब जूल ् चल .् उग च् रेंग ळण्यच् त्क यच्् अथव्
आहे?’ मग्ती्आपल्यच् ्द िींन ्म्हण ली, ‘चह द णी्शगेडीवर्ठेव .’ धुक्यच् तून्ग रठून्आलेल्यच् ्ल लबुांद्
नत श ययच् ् फण्यच् ययच् ्आक र ययच् ् सशरोवेष्टन ल ् धरून् सतल ्आपल्यच् जवळ्ओढून् घेत् म यच्ा् म्हण ली, 
‘अांग ने्बरीच्भरली्आहे्आसण्खूपच्िुांदर्सदिू्ल गली्आहे्ही!्अगब ई!्सकती्ग रठून्गेली्आहे्ही.्
पटकन्आधी्अांग वरच ्ग ऊन्उतर्बरां,’ ती्सतययच् ्ह त चे्चुांबन्घेण्यच् ययच् ्बेत त्अिलेल्यच् ्क उांटल ्
ओरडून् म्हण ली.् ‘तुम्ही् अगदी् ग रठून् गेल ्आह त.् चह ऐवजी् रमच् घ्यच् .’ मग्ती्िोन्यच् ल ् उदे्दशून्
म्हण ली, ‘बॉन्जूर, िोन्युच्श्क .’ बॉन्जूर् (ठीक् न ?) ह ् स्व गत् करण र ् फ्रें च् शब्द् व परून् सतने्
िोन्यच् बद्दल्व टण र ्िूक्ष्म्सतरस्क र्िुचवल . 
 

िवांनी् प्रव ि तील्कपडे् उतरले, ि म न् ठेवले, प्रव ि च ्शीण्घ लवल .् चह प न ि ठी् ती्
मांडळी्उठली्तेव्ह ्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ने्यच्ोग्यच््वेळी्चुांबनू्त्यच् ांचे्स्व गत्केले. 
 

‘तुम्ही्आल त्आसण्म झ्यच् कडे्र हण र्आह त् म्हणून्मल ्आनांद्होत्आहे.’ मग्नत श कडे्
अथवपूणव् नजर् ट कीत् ती् म्हण ली, ‘म्ह त र ् इथां् आल ् आहे् आसण् त्यच् चेसचरांजीवही् लवकरच् येच्ण र्
आहेत.्दररोज्त्यच् ची्व ट्प हत हेत.्त्यच् ची्जरूर्ओळख्करून्घ्यच् .्यच् ब बत्आपण्ि वक श्बोलू.्
आत च्घ ई्न ही.’ िोन्यच् िमोर्बोलण्यच् ची्आपली्इयछ ्न ही्अिे्िुचवण री्नजर्ट कीत्ती्म्हण ली.्
मग् क उांटकडे् वळून् ती् म्हण ली, ‘आत ् मल ् ि ांग .् उद्य ् तुम्ही् क यच्् करण र् आह त? कोण ल ्
बोल वण र्आह त? सशक्न्शनल ्बोल वण र्आह त्क यच्?’ सतने्एक्बोट्दुमडले.्‘दुिरी्व्यच्क्ती्म्हणजे्
अश्र्ढ ळण री्ॲन ्समह लोवन —ती्आपल्यच् ्मुल िह्इथां्आलेली्आहे.्सतच ही्मुलग ्लग्न च ्आहे.्
मग्उरल ् बेझुहॉव्ह.् तो् देखील् इथां् ब यच्कोबरोबर् र हतो्आहे.् तो् सतल ् ट कून्आल ् होत .् पण्ती्
त्यच् ययच् ् म गून् ध वत् आली.् म गययच् ् बुधव री् तो् इथांच् जेव यच्ल ् होत .’ मुलींकडे् बोट् द खवीत् ती्
म्हण ली, ‘मी् ह्य ांन ् उद्य ् चपेॅलल ् नेईन.् नांतर् आम्ही् ऑबटव् श मीकडे् ज ऊ.् आत ् कश ची् उणीव्
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भ िण र्न ही–अशी्आश ्आहे.्म झ्यच् वरून्मते्बनव्ूनक .्आत श ्ब ह्य ्अश च्अित त.्परव ्छोटी्
सप्रन्िेि्इसरन ् व्हॅसिल्येच्वन ्म झ्यच् ् भेटील ्आली्होती.् सतने्तर्जणू्दोन् चपपच्ह त त्ि रली्होती.्
इतकां ्भयच् नक्दृश्यच््होतां् ते.्इथे्दररोज्नवीन्फॅशन् सनघते.’ क उांटल ् सतने्िरळच् सवच रले, ‘तुम्ही्
ख ि्कोणत्यच् ्क म कसरत ्आल ्आह त?’ 
 

क उांट् उत्तरल , ‘िगळ्यच् च् गोष्टी् एकदम् जुळून् आल्यच् .् नवरीचां् क पडचोपड् घ्यच् यच्ल ् हवां.्
मॉस्कोची्इस्टेट्आसण्घर्सवकत्घ्यच् यच्ल ्एकजण्तयच् र्आहे्त्यच् ल ्ग ठ यच्चां्आहे.्तू्मेहरब नी्केलीि्
तर, मी्एक्सदवि्म यच्ोन्स्कोकडे्ज ण र्आहे्आसण्मुलींन ्तुझ्यच् ्त ब्यच् त्देण र्आहे.’ 
 

‘उत्तम, म झ्यच् कडे्त्यच् ्िुरसित्र हतील.्मी्अगदी्मॉर्नगज्बकेँि रखी्िुरसित्आहे.्आवश्यच्क्
आहे् सतथां् त्यच् ांन ् घेऊन् ज ईन, एरव्ही् त्यच् ांन ् दम् भरीन् न ही् तर् ल डही् करीन.’ म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ्
आपल्यच् ्थोर ड्ह त ने्आपल्यच् ्आवडत्यच् ्नत श च ्ग ल्गोंज रीत्म्हण ली. 
 

दुिऱ्यच् ्सदवशी्िक ळी्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ्चपेॅलल ्गेली.्नांतर्ती्म द म्ऑबटव्श मीकडे्गेली.्
ऑबटवब ई्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ल ्इतकी्घ बरत्अिे्की, ती्लवकर्दुक न तून्ज वी्म्हणून्ती्नुकि नी्
पत्करून्सतल ्कपडे्सवकीत्अिे.्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ने्नववधूच ्जवळजवळ्िगळ ्पोष ख्खरेदी्केल .्
घरी् आल्यच् वर् सतने् िवांन ् खोलीब हेर् सपट ळले.् फक्त् सप्रयच्् नत श ल ् आपल्यच् ् आर मखुचीजवळ्
बि यच्ल ्ि ांसगतले. 
 

‘आत ्आपल्यच् ल ्थोड्य ्गप्प ्म रत ्येच्तील.्तुझां्लग्न्ठरलां ् म्हणून्मी् तुझां्असभनांदन्करते.्
तुल ्च ांगल ् नवर ् समळ ल .् मल ् खूप्आनांद्झ ल .् तो् एवढ ्अिल्यच् प िून् मी् त्यच् ल ् प हते्आहे.’ 
आपल ्ह त्जसमनीप िून्तीनेक्फूट्वर्धरून्बोलली.्नत श ्आनांद ने्ल जली.्म यच्ा्पुढे्म्हण ली, 
‘मल ् त्यच् ययच् प्रम णे् त्यच् ययच् ् घरची् मांडळीही् आवडते् आसण् हे् बघ् कद सचत् तुल ् ठ ऊकही् अिेल.्
थोरल्यच् ्सप्रन्िच ्आपल्यच् ्मुल ययच् ्लग्न ल ्सवरोध्होत .्तो्म्ह त र ्ति ्चक्रम्आहे.्ति ्सप्रन्ि्आन्दे्र्
क ही्लह न्ब ळ्न ही.ब प व चून्त्यच् चां्क ही्अडत्न ही्हे्खरां.्पण्ब प ययच् ्मन सवरुद्ध्लग्न्करून्
िांि र्करणां्एकां दरीत्क ही्च ांगली्गोष्ट्न ही.्िांि र त्म णि ल ्श ांतत ्आसण्पे्रम्प सहजे.्तू्हुष र्
मुलगी् आहेि.् किां् व ग वां् हे् तुल ् ि ांगण्यच् ची् गरज् न ही.् तू् अगदी् शह णपण नां् आसण् पे्रमळपण नां्
व ग यच्ल ्हवां.्मग्िगळां्ठीक्होईल.’ 
 

नत श ्क ही् बोलली्न ही.् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ल ् व टले, ती्ल जेमुळे् बोलली् न ही.् पण्तिे्
नव्हते.् सप्रन्ि्आन्दे्रवरील्सतययच् ्प्रीतीशी्िांबांसधत्अश ्कोणत्यच् ही्गोष्टीत्कुणी्ढवळ ढवळ्करणे् सतल ्
आवडत्नव्हते.्आपली्प्रीती्म नवी् व्यच्वह र प िून् दूर्अिलेली्ब ब्आहे, कुण ल ही् सतचे्आकलन्
होण र्न ही्अिे्सतल ्व टे. 
 

सतची् सप्रन्ि्आन्दे्रखेरीज् दुिऱ्यच् ् कुण वर् प्रीती् नव्हती.् तोच् एक् सतल ् ठ ऊक्होत .् त्यच् चेही्
सतययच् वर् पे्रम् होते.् सतल ् घेऊन् ज ण्यच् ि ठी् तो् एक-दोन् सदवि ांत् यच् यच्च ् होत .् सतल ् आत ् इतर्
कश चीही्सफकीर्नव्हती. 
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‘मी् त्यच् ल ् खूप् सदवि्ओळखते्आहे, तुझ्यच् ् नणांदेल —म श ल ही् मी्ओळखते.् नणांद ् नेहमी्
त्र ि्देण ऱ्यच् ्अित त.्पण्ती्म शील ही्दुख वण र्न ही.्तुल ्भेटण्यच् ची्इयछ ्सतनां्म झ्यच् कडे्प्रकट्
केली्आहे.्तू्आपल्यच् ्वसडल ांबरोबर्सतल ्भेट यच्ल ्ज .्शक्यच््सततकी्च ांगली्व ग.्सतययच् हून्तू्लह न्
आहेि.् तुझ ्आन्दे्र् येच्ईपयंच्त्तुझी् तुझ्यच् ्नणांदेशी्व् तुझ्यच् ्ि िऱ्यच् शी्च ांगली्ओळख्होईल.्तोपयंच्त् तू्
त्यच् ांन ्आवडूही्ल गशील.्गेलीि्तर्च ांगलां ्होईल, ज शील्न ?’ 
 

‘हो’ नत श ने्क हीश ्न खुषीने्उत्तर्सदले. 
 

म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ययच् ्िल्ल्यच् नुि र् दुिऱ्यच् ् सदवशी्क उांट्इल्यच् ् अँड्रीच्नत श ल ् घेऊन् सप्रन्ि्
सनकोल यच्् अँड्रीचययच् ् भेटील ् सनघ ल .् क उांटल ् भेटण्यच् च ् मुळीही् उत्ि ह् नव्हत .् उलट् तो् हबकून्
गेल ् होत .् िैन्यच्भरतीययच् ् वळेी् थोरल्यच् ् सप्रन्िशी् झ लेली् मुल खत्क उांटययच् ् मन त् च ांगलीच् सजवांत्
होती.् त्यच् ने् जेव्ह ्थोरल्यच् ् सप्रन्िल ् जेवण चे्आमांत्रण् सदले् तेव्ह ्उत्तर द खल्अपेसित् िैसनक्पुरवले्
न हीत्म्हणून्थोरल्यच् ् सप्रन्िने्त्यच् ची्च ांगली्खरडपट्टी्क ढली्होती.्उलट्नत श ्म त्र्उत्तम्पोष ख्
चढवनू्तयच् र्होती.्ती्स्वतःशी्म्हणत्होती, ‘त्यच् ांन ्मीआवडण र्न ही्अिां्होण रच्न ही.्प्रत्येच्क ल ्मी्
आवडते.्त्यच् ांन ्आवडेल्ते्कर यच्ल ्मी्नेहमीच्मन ची्तयच् री्केलेली्आहे.्आन्दे्रचे्वडील्म्हणून्आसण्
आन्दे्रची्बहीण् म्हणून् त्यच् ् त्यच् ् व्यच्क्तींशी्मी् पे्रम नां् व गेन.् म्हणजे्मी्असप्रयच्् व्ह यच्ल ्क रणच् समळण र्
न ही.’ 
 

उद ि्व टण ऱ्यच् ्जुन्यच् ्घर कडे्ग डी्वळली्आसण्प्रवेशम गात्थ ांबली. 
 

‘चल ् आत ् परमेर्श्र वर् भरवि !’ थोरल ् क उांट् थोडे् मन प िून् थोडे् सवनोद नेम्हण ल .्
प्रवशेद्व र शी्ज त्अित न ्आपले्वडील्असतशयच््अस्वस्थ्झ ले्आहेत्हे्नत श ल ्सदिले. 
 

क उांटने् भीतभीत् हळू्आव ज त् ‘थोरल ् सप्रन्ि्आसण् सप्रन्िेि्घरी्आहेत्क ?’म्हणून्चौकशी्
केली.् त्यच् ांययच् ् आगमन च ् पुक र ् होत च् सप्रन्िययच् ् नोकर ांत् क हीशी् खळबळ् उड लेली् सदिली.्
सप्रन्िकडे्ज ण्यच् ि ठी्सनघ लेल्यच् ्एक ्नोकर ल ्दुिऱ्यच् ्नोकर ने्मोठ्य ्द लन त्थ ांबवले्आसण्दोघेही्
क हीतरी्थोड ्वळे्कुजबुजत्र सहले, मग्द िी्ध वत्द लन त्आली.्आसण्घ ईघ ईने्सप्रन्िेिचे्न व्
घेत्क हीतरी्म्हण ली.्शवेटी्त्रस्त्मुद्र ्केलेल ्एक्वृद्ध्च कर्आल ्आसण्रोस्तॉफमांडळील ्म्हण ल , 
‘थोरले्सप्रन्ि्तुम्ह ल ्भेटण र्न हीत.्पण्सप्रन्िेिने्तुम्ह ल ्वर्येच्ण्यच् ची्सवनांती्केली्आहे.’ 
 

प हुण्यच् ांन ् भेटलेली्पसहली् व्यच्क्ती्होती्बसूरअनब ई.्लि त् येच्ईल्इतक्यच् ्अदबीने् झुकून् सतने्
ब पलेकींन ्प्रण म्केल .्त्यच् ांन ्सप्रन्िेिययच् ्सनव ि कडे्नेले.्भयच्भीत्आसण्अस्वस्थ्झ लेल्यच् ्सप्रन्िेिच ्
चेहर ्ल लबुांद्होत .्स्वस्थ्आसण्पे्रमळ्सदिण्यच् ची्सशकस्त्करीत्घ ईघ ईने्प हुण्यच् ांययच् ्स्व गत ि ठी्
पुढे्झ ली. 
 

पसहल्यच् च्दृसष्टिेप त् सप्रन्िेि्म यच्ाल ्नत श ्आवडली्न ही.् सतययच् ्मते्नत श ने्ज द ् फॅशन्
केली्होती, सतययच् ्उल्हसित्वृत्तीत्आसण्आढ्यतेत्उथळपण ्होत .्सतचे्िौंदयच्व, त रुण्यच््आसण्िौख्यच््
यच् ांबद्दल्नकळत्व टण री्अिूयच् , तिेच्आपल्यच् ्भ व चे्सतययच् वर्पे्रम्अिल्यच् ने्व टण र ्मत्िर्यच् ांमुळे्
सतल ्प हण्यच् आधीच्आपल्यच् ्मन त्सतययच् बद्दल्प्रसतकूल्ग्रह्सनमाण्झ लेल ्आहे्यच् ची्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्



 

 

अनुक्रमणिका 

कल्पन ् नव्हती.् नत श बद्दल् व टण र ् दे्वष् सतययच् ् मन तून् जर ही् ज त् नव्हत .् खेरीज् ती् आपल्यच् ्
वसडल ांययच् ् व गण्यच् मुळे् अस्वस्थ् झ ली् होती.् रोस्तॉफमांडळी् आल्यच् ची् वदी् समळत च् त्यच् ांनी् ओरडून्
बज वले्होते, ‘मल ्त्यच् ्लोक ांन ्भेटण्यच् ची्इयछ ्मुळीच्न ही.्प सहजे्अिल्यच् ि्म यच्ाने्त्यच् ांन ्भेट वां.्
कोणत्यच् ही्पसरक्स्थतीत्त्यच् ांन ्म झ्यच् ्भेटील ्प ठव्ूनक .’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्रोस्तॉफमांडळींन ्भेटण्यच् चे्ठरवले.्रोस्तॉफमांडळीययच् ्येच्ण्यच् ने्खवळलेले्वडील्
कोणत्यच् ्लहरीत्क यच््करतील्यच् ची्श र्श्ती्नव्हती.्त्यच् मुळे्ती्िण िण ल ्जीव्मुठीत्घेऊन्व वरू्
ल गली. 
 

‘सप्रन्िेि, मी्तुझ्यच् ्भेटीि ठी्ह्य ्ग सयच्केल ्घेऊन्आलो्आहे.’ बोजडपण ने्झुकून्प्रण म्करून्
अिे्शब्द्उच्च रीत्अित न ्थोरल ् सप्रन्ि्तर्आत् येच्ण र्न ही्यच् ्आशांकेने्क उांट्आजूब जूल ्नजर्
वळवीत्होत .्‘तुम्ह ्दोघींची्मतै्री्झ ली्तर्मल ्सकती्आनांद्होईल...सप्रन्िन ्अजून्बरां्व टत्न ही्हे्
ऐकून्फ र्क ळजी्व टली.’ आणखी्थोडे्फ र्बोलून्तो्ज ण्यच् ि ठी्उठल .्म्हण ल , ‘सप्रन्िेि्तुझी्
अनुज्ञ ् अिेल् तर् नत श ल ् पांधर वीि् समसनटां् िांगतीत् ठेवतो.् मी् इथून् जवळच् र हण ऱ्यच् ् ॲन ्
िेम्यच्ॉनॉवन कडे्ज तो्आहे.्सतल ्न्यच् यच्ल ्येच्तोच्मी्थोड्य ्वळे त.’ त्यच् ्दोघींन ्एकमेकींचे्मन्व्यच्क्त्
कर यच्ल ् असधक् स्व तांत्र्यच्् समळ व्े म्हणून् धूतवपणे् क उांट् इल्यच् ् अँड्रीचने् बेत् आखल ् होत ् (त्यच् ने्
आपल्यच् मुलील ् नांतर् ि ांसगतले.)् तिे् करण्यच् त् त्यच् च ् दुिर ही् उदे्दश् होत .् सप्रन्िची् भीती् व टत्
अिल्यच् ने् त्यच् ची् भेट् त्यच् ल ् ट ळ यच्ची् होती.् त्यच् ने् हे् क रण् आपल्यच् ् मुलील ् ि ांसगतले् न ही.् पण्
नत श ल ्आपल्यच् ्वसडल ांन ्व टण री्ध स्ती्आसण्अस्वस्थत ्कळून्चुकली.्सतल ्खूप्यच् तन ्झ ल्यच् .्
सतल ् वसडल ांययच् ् मनःक्स्थतीची्ल ज्व टली्आसण्ल ज्व टली् म्हणून् स्वतःच च् र ग्आल .्मग्ती्
सधट ईने्आव्ह न् सदल्यच् गत् सप्रन्िेिकडे् प हू्ल गली.्जणू् सतल ् म्हण यच्चे् होते— ‘मी् कुण ल च् भीत्
न ही.’ सप्रन्िेि्क उांटल ् म्हण ली, ‘ती्इथां्र सहली्तर्मल ्आनांदच्व टेल.् तुम्ही्आणखी्क ही्वळे्
ॲन ्िेम्यच्ॉनॉवन कडे्र सहल त्तरी्च लेल.’ क उांट्इल्यच् ्ॲड्रीच्मग्तेथून्सनघ ल . 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाल ् एकटील च् नत श शी् बोल यच्चे् होते् म्हणून् मधून् मधून् ती् बसूरअनब ईकडे्
अस्वस्थ् होऊन् दृसष्टिेप् ट कीत् होती, पण् बसूरअनब ई् क ही् सतथून् प यच्क ढीत् नव्हती.् उलट् ती्
मॉस्कोमधील्करमणुकी्आसण् न टके् अिल्यच् ् सवषयच् ांवर् बोलून् िांभ षण् व ढवतच् होती.् प्रवशेद्व र शी्
त टकळत्र ह व्ेल गल्यच् ने, वडील्बेचैन्झ ल्यच् ने्आसण्स्व गत्करत न ्उपक र्करतो्आहोत्अश ्
थ ट त्व गण ऱ्यच् ्सप्रन्िेिययच् ्अस्व भ सवक्कृसत्रम्थांड्सशष्ट च र ने्नत श ्अपम सनत्झ ली्होती.्आत ्
िगळ्यच् च्गोष्टी् सतल ्नकोश ्झ ल्यच् .् सतल ् सप्रन्िेि्म यच्ा्आवडेन शी्झ ली.् सतल ्ती्अगदी् कुरूप, 
ढोंगी्आसण्रुि् व टू्ल गली.् ती् एक एकी् घुमी्झ ली, नकळतच् सतची् वृत्ती् बेसफकीर् सदिू्ल गली.्
त्यच् मुळे्म यच्ाल ्सतच ्असधक सधक्सतटक र ्व टू्ल गल . 
 

कां ट ळव णे्आसण्अवघडलेले्िांभ षण्प चएक्समसनटे्च लले्अिेल्तोच्वेग ने्जवळ्येच्ण र ्
चपल ांच ्आव ज्ऐकू्आल .्सप्रन्िेि्म यच्ाची्मुद्र ्भयच्भीत्झ ली.्खोलीच ्दरव ज्उघडल ्गेल ्आसण्
प ांढरी्टोपी्आसण्झग ्घ तलेल ्सप्रन्ि्आत्आल . 
 

तो् बोलू्ल गल — ‘ब ईि हेब—क उांटेि—क उांटेि् रोस्तॉफ् तुम्हीच्आह त् न ?—िम ्कर ्
मल , कृप ्करून्िम ्कर —ब ईि हेब्मल ्कल्पन ्नव्हती—तुम्ही्आमययच् ्भेटील ्यच् ल्यच् ची्कल्पन ्
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नव्हती.् त्यच् मुळे् मी् अश ् वेषभषेूत् म झ्यच् ् मुलीकडे्आलो.् देव शपथ्कल्पन ् नव्हती—कृप ्कर ्आसण्
मल ्िम ्कर —देव शपथ्कल्पन ् मल ् नव्हती.’ इतक्यच् ् कृसत्रमतेने् तो् ‘देव शपथ’ शब्द वर्जोर् देत्
पुन्ह ्पुन्ह ्बोलत्होत ्की्म यच्ा्एकदम्उठून्उभी्र सहली्आसण्सतने्जसमनीवर्नजर्वळवली.्सतल ्
नत श कडे्अगर्वसडल ांकडे्बघण्यच् च ्धीर्होईन .्नत श ने्उठून्झुकून्प्रण म्केल .्सतल ्पुढे्क यच््
कर व्ेते्म यच्ाप्रम णेच्िुचेन .्बसूरअनब ईांने्म त्र्पे्रमळ्क्स्मत्केले. 
 

‘कृप ्करून्मल ्िम ्कर .् कृप ्करून्िम ्कर .् देव शपथ्मल ्कल्पन ्नव्हती.’ म्ह त र ्
ि रख ्पुटपुटत्होत .्शवेटी्नत श ल ्आप दमस्तक्न्यच् ह ळून्तो्ब हेर्पडल . 
 

त्यच् च ् फेर ् गेल्यच् नांतर् िगळ्यच् ांययच् ् आधी् बूसरअनब ई् भ न वर् आली.् ती् थोरल्यच् ् सप्रन्िययच् ्
आज र बद्दल्बोलू्ल गली.्नत श ्आसण्सप्रन्िेि्म यच्ा्क ही्न्बोलत ्एकमेकींकडे्नजर्ल वनू्बिल्यच् ्
होत्यच् .्त्यच् ्सजतक ्क ळ्त्यच् ्तश ्अवस्थेत्बिल्यच् ्सततक वळे्त्यच् ांययच् ्मन त्परस्पर ांबद्दल्घृण ्सनमाण्
होऊ्ल गली. 
 

क उांट् परत् आल ् तेव्ह ् नत श ् ज ण्यच् ची् घ ई् करू् ल गली.् तश ् चमत्क सरक् अवस्थेत्
ट कण ऱ्यच् ् आसण् अध्यच्ा् त ि ययच् ् िहव ि त् सप्रन्ि् आन्दे्रबद्दल् एक् अिरही् न् बोलण ऱ्यच् ् त्यच् ् रुि, 
कोरड्य ्खत्रूड्सप्रन्िेिची्सतल ्अगदी्घृण ्व टू्ल गली.्त्यच् ्फ्रें च्ब ईययच् ्उपक्स्थतीत्आपण्पसहल्यच् ांद ्
आन्दे्रच ्सवषयच््क ढ यच्च ्न ही्अि ्सतने्सनियच््केल ्होत .्त्यच् ्अवधीत्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्देखील्त्यच् च्
सवच र च ्अत्यच्ांत्मनस्त प्होत्होत . 
 

नत श शी्क यच््बोल व्ेहे्सतल ्ठ ऊक्होते, पण्सतययच् ्मुख तून्शब्द्येच्त्नव्हते.बसूरअनब ईययच् ्
उपक्स्थतीची्सतल ्अडचण्व टत्होती्आसण्क ्कोण्ज णे्सतल ्लग्न ययच् ्सवषयच् वर्बोल यच्ल ्अवघड्
व टत्होते. 
 

क उांट्खोलीययच् ्ब हेर्गेल्यच् वर्सप्रन्िेि्म यच्ा्त्वरेने्नत श जवळ्गेली.्सतच ्ह त्ह त त्घेऊन्
दीघव्उि ि ्ट कून्म्हण ली, ‘िणभर्थ ांब, मल ्तुझ्यच् शी्थोडां्बोल यच्चां्आहे.’ 
 

सप्रन्िेिकडे्प हत न ्नत श ची् मुद्र ्उपरोसधक्बनली.्म त्र्ती्तशी्क ्बनली्ते् सतचे् सतल च्
ि ांगत ्आले्निते. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्म्हण ली, ‘गडे, नत ली, म झ्यच् ्भ व चां्आयुच्ष्ट्यच््तू्िुखी्करीत्आहेि्म्हणून्मल ्
खूप्आनांद्व टतो्आहे.्म झ्यच् ्यच् ् बोलण्यच् वर् सवर्श् ि् ठेव.’ आपण्खोटे्बोलत्आहोत्यच् ची्ज णीव्
होऊन्ती्थ ांबली.्ती्क ्थ ांबली्ते्नत श ल ्कळून्चुकले. 
 

‘सप्रन्िेि, त्यच् बद्दल् क ही् बोलण् यच्ोग्यच्् न ही् अिां् मल ् व टतां.’ वरकरणी् प्रसतष्ठेने् आसण्
बेसफसकरीने्नत श ्म्हण ली.्खरे्तर्आपल्यच् ्गळ्यच् त्आवांढ ्द टत्आहे्अिे्सतल ्व टू्ल गले. 
 

‘मी् अिां् क यच्् बोलले, अिां् क यच्् केलां ्आहे् म्हणून—?’ खोलीययच् ् ब हेर् ज त च् ती् स्वतःल ्
सवच रू्ल गली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

नत श ्सकतीतरी्वळे्जेवण ि ठी्ब हेर्पडेन .्इतर ांन ्सतची्खूप्वळे्व ट्प ह वी्ल गली.्ती्
आपल्यच् ् खोलीत् बिून् लह न् मुल ि रखी् रडत् होती.् घुिमटत् हुांदके् देत् होती, सतययच् जवळ् उभी्
अिलेली् िोन्यच् ् झुकून् सतययच् ् कप ळ चे् चुांबन् घेऊ्ल गली, ती् सवच रू्ल गली, ‘नत श , झ लां ् तरी्
क यच्? तू्त्यच् ांची्पवा्कश ल ्करतेि? नत श –सदवि्अिेच्र हण र्न हीत.’ 
 

‘मल ्त्यच् ांनी्सकती्अपम न स्पद्व गणूक्सदली्यच् ची्तुल ्कल्पन ्न ही.्जणू्मी्त्यच् ांययच् कडे–’ 
 

‘नत श , सविरून्ज ्ते्ि रां.्त्यच् बद्दल्क ही्बोलू्नकोि.्त्यच् त्तुझ ्क ही्अपर ध्न ही.्मग्तू्
क ्म्हणून्पवा्करतेि? नत श ्म झां्चुांबन्घे्न .’ िोन्यच् ्म्हण ली. 
 

नत श ने्म न्वर्करून्आपल्यच् ्मसैत्रणीययच् ्ओठ ांवर्ओठ्ठेवले.्मग्आपल ्अश्रूांनी्सभजलेल ्
चेहर ्सतययच् ्चेहऱ्यच् वर्द बल . 
 

‘मल ्क ही्ि ांगत ् येच्त्न ही.्अपर ध् कुण च च्निेल.् देव !् देव !्आन्दे्रल ्यच् यच्ची्बुद्धी्क ्
होत्न ही?’ 
 

त्यच् ् र त्री् रोस्तॉफमांडळी् ऑपेर ल ् गेली.् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ने् त्यच् ांययच् ि ठी् बॉक्िची् सतसकटे्
समळवली्होती. 
 

नत श ल ्ज ण्यच् ची्इयछ ्नव्हती, परांतु्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ने्ख ि्सतययच् ि ठी्मोठ्य ्आपुलकीने्
क यच्वक्रम्आखलेल ् होत .् त्यच् मुळे् सतल ् न ही् म्हणत ् येच्ईन .् पोष ख्करून् वसडल ांची् व ट् बघत् ती्
बिली्अित न ्सतने्आरश त्आपले्रूप्प सहले.्आपण्खूपच्िुांदर्सदित्आहोत्हे्सतल ्ज णवले. 
 

रोस्तॉफमांडळीची् ग डी् इतर् ग ड्य ांययच् ् र ांगेतून् ज ऊ् ल गली, बफावरून् हळूहळू् ज ण ऱ्यच् ्
च क ांच ्िांथ्करकर्आव ज्होत्होत .्ग डी्सथएटरजवळ्आली.्तशी्नत श ्व्िोन्यच् ्यच् ांनी्आप पले्
पोश ख्ि वरीत्घ ईघ ईने्ग डीतून्उड्य ्म रल्यच् .्च कर ने्क उांटल ्उतर यच्ल ्मदत्केली.् सतघेही्
आत्ज ण ऱ्यच् ्पे्रिक ांतून्आसण्क यच्वक्रमपसत्रक ्सवकण ऱ्यच् ्लोक ांतून्व ट्क ढीत्कॉसरडॉरमधून्आपल्यच् ्
ज गेकडे्ज ऊ्ल गले.्बांद्द र तून्त्यच् ांन ्अगोदरच्िुरू्झ लेले्िांगीत्ऐकू्येच्ऊ्ल गले. 
 

‘नत श ् तुझे् केि...’ िोन्यच् ् कुजबुजली.्बॉक्िययच् ्द र वरील्नोकर्आदर ने्पुढे्झ ल ्आसण्
त्यच् ने् दरव ज ् उघडल .् द र शी्आल्यच् वर् िांगीत् असधक् स्पष्टपणे् ऐकू् येच्ऊ्ल गले.् त्यच् ांन ् प्रक श त्
उजळून् सनघ लेल्यच् ्बॉक्िययच् ्र ांग ् सदिल्यच् .् त्यच् ांतील् सस्त्रयच् ांचे्अन वृत्ह त्आसण्ख ांदे् सदिले.्ख ली्
स्टॉलमध्येच्् युच्सनफॉमव्घ तलेले् पे्रिकआनांद त्होते, गडबड्करीत्होते.्जवळययच् ्बॉक्िमध्येच्् सशरण ऱ्यच् ्
एक ्ब ईने्नत श कडे्प सहले, सतययच् ्दृष्टीत्स्त्रीिुलभ्हेव ्होत .्अजून्पडद ्वर्गेल ्नव्हत .प्र रांभीचे्
िांगीत्िुरू्होते.्आपल ्स्कटव्ि रख ्करीत्नत श ्िोन्यच् बरोबर्आत्सशरली्आसण्िमोरील्उजळून्
सनघ लेल्यच् ् बॉक्िययच् ् र ांग ् न्यच् ह ळीत् बिली.् शकेडो् डोळे् आपल्यच् ् अन वृत् स्कां ध ांवर् व् ह त ांवर्
सखळलेले्आहेत्ह्य ची्ज णीव्सतल ्सकतीतरी्वळे्झ ली्न ही.्ती्जेव्ह ्एक एकी्झ ली्तेव्ह ्सतल ्बरे्
व टले्आसण्ती्बेचैनही्झ ली.् त्यच् ्अस्वस्थतेबरोबरच् सतययच् ्मन त् कैक्स्मृती, कैक्आश –आक ांि ्
आसण्भ वन ्यच् ांची्गदीउड ली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सवलिण्िुांदर्अिण ऱ्यच् ्नत श ्आसण्िोन्यच् ्ह्य ्दोन्मुली्आसण्दीघव्क ल वधीनांतर्मॉस्कोमधे्
सदिण र ्क उांट्इल्यच् ्अँड्रीच्यच् ांनी्िवांचे्लि्वेधून्घेतले्होते.्नत श चे्लग्न्सप्रन्ि्आन्दे्रशी्ठरल्यच् चे्
िवांययच् ्थोडे्फ र्क नी्आले्होते, तेव्ह प िून्रोस्तॉफमांडळी्खेड्य त्र ह त्होती्तेही्त्यच् ांन ्ठ ऊक्
होते्रसशयच् तील्उत्तम्आसण्अनुरूप्स्थळी्पडण र्अिण ऱ्यच् ्त्यच् ्मुलीकडे्िगळेजण्कुतूहल ने्प ह त्
होते. 
 

‘खेड्य त्र सहल्यच् नां्तू्असधकच्िुांदर्सदिू्ल गली्आहेि.’ प्रत्येच्कजण्सतल ्ि ांगत्होत .्त्यच् ्
र त्री्भ व कुल्मनःक्स्थतीमुळे्ती्अप्रसतम्िुांदर्व टत्होती.्सतचे्क ळेभोर्डोळे्गदीवर्सखळले्होते.्ते्
कुण ्एक ल ्शोधीत्नव्हते.्कोपर ययच् ्वरपयंच्त्उघडे्अिलेले्सतचे्न जूक्ह त्बॉक्िययच् ्रेशमी्कड ांवर्
रेललेले्होते.्एक ्ह त त्सतने्क यच्वक्रमपसत्रक ्धरली्होती्आसण्नकळतच्ती्िांगीत ययच् ्त ल नुि र्
मुठीची्उघडसमट्करीत्होती. 
 

‘ती्ॲलेसनन ्प सहलीि्क ? बरोबर्आई्आहे्व टतां’ िोन्यच् ्म्हण ली. 
‘ब प्रे!्समह इल्सकसरसलच्भलत च्लठ्ठ्झ ल ्आहे.’ 
‘आपल्यच् ्ॲन ्समह इलोवन नां्किली्टोपी्घ तली्आहे्बघ!’ 

 
‘त्यच् ांययच् बरोबर् कॅरॅसगन्मांडळी्आहे, जूली्आहे, बोसरिही्आहे.् त्यच् ांचां्लग्न्ठरल्यच् चां्कोणीही्

एक ्िण त्ओळखील.’ 
 

वडील्ज्यच् ्सदशनेे्प ह त्होते्त्यच् ्सदशनेे्नत श ने्प सहले.्सतल ्जूलीययच् ्ज डजूड्गळ्यच् भोवती्
सहऱ्यच् ची्म ळ्सदिली.्प्रफुसल्लत्चेहऱ्यच् ने्जूली्आपल्यच् ्आईययच् ्शजे री्बिली्होती. 
 

सतययच् ्शजे री्बिलेल्यच् ्देखण्यच् ्बोसरिचे्केि्नीट्चवचरलेले्डोके् सदित्होते.्त्यच् ने्आपल ्
क न् जूलीययच् ् मुख जवळ् नेल ् होत ्आसण् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वर् क्स्मत् उमटले् होते.् रोस्तॉफमांडळींकडे्
प ह त्तो्आपल्यच् ्व ग्दत्त्वधूल ्क हीतरी्हिून्ि ांगत्होत . 
 

नत श ल ्ठ ऊक्अिलेले्आसण्असतशयच््आवडण रे्व त वरण् सतथे्बॉक्िमध्येच््होते.्नत श ने्
दृष्टी्वळवली.्िक ळययच् ्भेटीययच् ्वेळययच् ्िगळ्यच् ्अपम न स्पद्गोष्टी्सतल ्एक एकी्आठव्ूल गल्यच् . 
 

‘आपल्यच् ् कुटुांब त् म झ ् प्रवशे् न क रण्यच् च ् त्यच् ल ् क यच्् असधक र् आहे? तो् आल्यच् खेरीज्
यच् ब बत्क ही् सवच रच्करू्नयेच्् हे् बरां!’ ती् स्वतःशीच् म्हण ली्आसण् स्टॉलमध्येच्् बिलेल्यच् ् पसरसचत, 
अपसरसचत्पे्रिक ांययच् ्चेहऱ्यच् वरून्दृष्टी्सफरव्ूल गली. 
 

स्टॉलययच् ् िमोर् अगदी् मध्यच्भ गी् कठड्य ल ् रेलून् पर्नशयच्न् पोष खघ तलेल ् डोलोहॉव्ह् उभ ्
होत .्त्यच् चे्व ढवलेले्कुरळे्केि्उलटे्चवचरलेले्होते. 
 

सथएटर तील्अगदी्मोक्यच् ययच् ्ज गी्तो्उभ ्होत .्िवव् पे्रिक ांचे्आपण्लि्वेधून् घेत्आहोत्
यच् ची्त्यच् ल ्च ांगलीच्ज णीव्होती.्खोलीत्एकट च्अिल्यच् गत्तो्सतथे्आर म त्उभ ्होत .्मॉस्को्



 

 

अनुक्रमणिका 

शहर तील्अत्यच्ांत्तल्लख्तरुण्त्यच् ययच् भोवती्जमत्होते.्तो् त्यच् ांययच् तील्प्रमुख्अिल्यच् चे् स्पष्ट् सदिून्
येच्त्होते. 
 

क उांट् इल्यच् ् अँड्रीचने् ल जण ऱ्यच् ् िोन्यच् ल ् हिून् कोपरखळी् म रली् आसण् सतचे् लि् सतययच् ्
पूवीययच् ्च हत्यच् कडे् वळवले्आसण् सतल ् सवच रले, ‘त्यच् ल ्ओळखलिां्क ?’ सशक्न्शनकडे् वळून् त्यच् ने्
सवच रले, ‘ह ्बेट ्इथां्कुठून्टपकल ? मल ्व टतां्तो्कुठां्तरी्हरवल ्होत .्खरां्न ?’ 
 

सशक्न्शनने्म न्ह लवीत् म्हटले, ‘तो्हरवल ्होत ् हे्खरांच्आहे.्तो्कॉकेशिमधे्होत .सतथून्
त्यच् नां् पल यच्न् केलां .्अिां् म्हणत त्की् एर्नशयच् मधील्िते्तवर्अिलेल्यच् ् कुण ् सप्रन्िच ् प्रध न् म्हणून्तो्
क म्करीत्होत .् सतथां् त्यच् नां्शह ययच् ्भ व ल ्ठ र्केलां .्मॉस्कोययच् ्िगळ्यच् ् सस्त्रयच् ् त्यच् ययच् ि ठी्वेड्य ्
होत हेत.् ‘प र्नशयच् च ्डोलोहॉव्ह’ यच् ्शब्द तच्तशी्ज दू्आहे.्आत श ्डोलोहॉव्हखेरीज्कोणतांही्क यच्व्
होत् नितां.् िगळेजण् त्यच् च ् आदरित्क र् करत हेत, स्टजवन् म श ल ् प हण्यच् ि ठी् आमांत्रण् द्य वां्
त्यच् प्रम णां् त्यच् ल ्भेटण्यच् ि ठी्लोक ांन ्बोल वलां ्ज त्आहे.् ‘डोलोहॉव्ह्आसण्अन तोल्कुरॅसगन्यच् ांनी, 
इथल्यच् ्ब यच्क ांची्अांतःकरणां्झप टून्ट कली्आहेत.’ 
 

जवळययच् ् बॉक्िमध्येच्् एक् उांचेली, िुांदर् स्त्री् सशरली.् सतल ् सवपुल् केि् होते.् सतययच् ् गळ्यच् त्
मोत्यच् ांची्दुपदरी्म ळ्होती.्ती्बॉक्िमधे्सकतीतरी्वळे्नीटनेटकी्बित्होती्आसण्त्यच् ्क ळ त्सतच ्
ज ड्रेशमी्झग ्ि रख ्िळिळत्होत . 
 

ती्स्त्री्होती्पीएरची्पत्नी्क उांटेि् बेझुहॉव्ह.्वसरष्ठ्िम ज तील्िवांन च ्ओळखण र ्क उांट्
सतययच् कडे्झुकल , ‘तुल ्इथां्येच्ऊन्फ र्सदवि्झ ले्न हीत्न ?’ तो्बोलू्ल गल .्तुझ्यच् ्ह त चां्चुांबन्
घ्यच् यच्ल ्मी्ह ्आलोच.्मी्क ही्क म ि ठी्शहर त्आलो्होतो.्म झ्यच् ्मुलींन ही्बरोबर्आणलां ्आहे.्
त्यच् ांययच् ्मते्िेम्यच्ॉनॉवन च ्असभनयच््अप्रसतम्आहे.’ 
 

त्यच् ्वळेी्त्यच् ांन ्प्र रांभगीत चे्शवेटचे्िूर्ऐकू्आले.्िांगीतसदग्दशवक ने्क ठीने्टकटक्केल्यच् चे्
ऐकू्आले.्उसशर ्आलेल्यच् ्पे्रिक ांनी्घ ईघ ईने्आपल्यच् ्ज ग ्घेतल्यच् ्आसण्पडद ्वर्गेल . 
 

खेड्य त्व ढलेल्यच् ्आसण्आत ्गांभीर्झ लेल्यच् ्नत श ल ्तो्िगळ ्प्रक र्असतशयच््वगेळ ्आसण्
ह स्यच् स्पद्व टल .्सतल ्ऑपेर ्क ही्कळेन , िांगीत्ऐकवेन .्िमोरचे्रांगवलेले्क डवबोडव्आसण्प्रखर्
प्रक श त्बडबण रे, ग ण रे्आसण्चमत्क सरक्तऱ्हेने्व वरण रे्सचत्रसवसचत्र्पोष ख तील्स्त्रीपुरुष्एवढ्य च्
गोष्टी्क यच््त्यच् ्सतल ्िमोर्सदित्होत्यच् .्त्यच् तून्त्यच् ांन ्क यच््द खव यच्चे्आहे्यच् ची्सतल ्कल्पन ्आली्
होती, पण् ते्ि रे्इतके्ह स्यच् स्पद, खोटे्आसण्अस्व भ सवक्होते्की, सतल ् ते्नट्प हून्कधी्शरम्
व टत्होती्तर्कधी् सतची्करमणूक्होत्होती.् सतने्भोवत लययच् ् पे्रिक ांचे् चेहरे् न्यच् ह ळले.्त्यच् ांययच् ही्
चेहऱ्यच् वर्सतययच् प्रम णेच्उपरोध्आसण्गोंधळ्सदित्होत . 
 

िवांची्दृष्टी्स्टेजवर्सखळलेली्होती.्त्यच् ांययच् ्चेहऱ्यच् वर्सदिण र ्आनांद्नत श ययच् ्मते्सदख ऊ्
होत .् ‘मल ् व टते् तो् अि च् अिल ् प सहजे् अिे् म नत् अितील,’ ती्आलटूनप लटून् स्टॉलमधील्
पे्रिक ांकडे्व्बॉक्िमधे्बिलेल्यच् ्पे्रिक ांकडे्प हू्ल गली.्स्टॉलमधील्पे्रिक ांची्पोमेड्चोपडलेली्डोकी्
सदित् होती.् बॉक्िमधे् तर् जवळजवळ् वस्त्रसवहीन् सस्त्रयच् ् सदित् होत्यच् .् सतययच् ् शजे रीच् बिलेल्यच् ्
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एलनययच् ् अांग वर् तर्कपडेच् नि वते.ती् स्टेजवर् टक्ल वनू् श ांत् िौम्यच्् क्स्मत्करीत् बिली् होती.्
न ट्यगृह्भरून्ट कलेल्यच् ्प्रखर्प्रक श त्आसण्गदीमुळे् सनमाण्झ लेल्यच् ्उबद र्हवते्ती्आर मशीर्
बिली् होती.् नत श ल ् हलके् हलके् धुांदी् चढू्ल गली.्आपल ् हुद्द ्क यच््आहे, आपण् कुठां्आहोत, 
आपल्यच् िमोर्क यच््च ललां ्आहे्यच् ्गोष्टींची्ज णीवच्ती्हरवनू्बिली्होती.्ती्टक्ल वनू्प ह त्होती्
आसण् स्वप्न त् सशरत् होती.् अनपेसितपणे् सतययच् ् मन त् सचत्रसवसचत्र् अिांबद्ध् कल्पन ् चमकून् ज ऊ्
ल गल्यच् .्फूटल इटवरून्उडी्म रून्स्टेजवर्ज ऊन्त्यच् ्ग सयच्केप्रम णे्लकेर्घ्यच् वी्अिे्एक ्िण त्
सतल ् व टले.् जवळ् बिलेल्यच् ् म णि ययच् ् गळ्यच् त् आपल ् पांख ् अडकवनू् ठेव व ् अिे् दुिऱ्यच् ् िणी्
व टले.्जवळययच् ्बॉक्िमधे्बिलेल्यच् ्एलनल ्गुदगुल्यच् ्कर व्यच् ्अिेही्एकद ्व टू्ल गले. 
 

ग णे् िुरू् होण्यच् आधी् क ही् वळे् स्टेजवर् स्तब्धत ् पिरली.् अश ् वळेी् रोस्तॉफमांडळीययच् ्
बॉक्िलगतच ्स्टॉलच ्दरव ज ्आव ज्करीत्उघडल ्आसण्कुण ययच् ्तरी्प वल ांच ्आव ज्ऐकू्येच्ऊ्
ल गल ्‘कुरॅसगन्आल .’ सशक्न्शन्कुजबुजली.्क उन्टेि्बेझुहॉव्हने्क्स्मत्करून्नव गत चे्स्व गत्केले.्
नत श ने्क उन्टेि्बेझुहॉव्हययच् ्डोळ्यच् ांययच् ्रोख ने्प सहले.्सतल ्एक्अत्यच्ांत्देखण ्ॲडज्युच्टांट्त्यच् ांययच् ्
बॉक्िययच् ् सदशनेे् येच्त न ् सदिल .् त्यच् च आसवभाव् आत्मसवर्श् िपूणव् पण् िौजन्यच्शील् होत .् तो् तरुण्
अन तोल् कुरॅसगन्होत .् त्यच् ल ् सतने् खूप् सदवि ांपूवी् प सहले् होते.् पीटझवबगव् येच्थील्न चिम रांभ त्तो्
सदिल ्होत .्आत ् त्यच् ने्ॲडज्युच्टांटच ्गणवषे्चढवल ्होत .् त्यच् ययच् ्ख ांद्य वर्गोंडेद र्झुबक ्आसण्
फीत्होती.्तो्असतशयच््देखण ्होत ्आसण्त्यच् ययच् ्िुांदर्मुदे्रवर्भ बडे्िम ध न्आसण्उत्ि ह्प्रसतचबसबत्
होत् होत ् म्हणूनच्की् क यच्् त्यच् ची् ऐटद र् च ल् ह स्यच् स्पद् व टत् नव्हती.् क यच्वक्रम् च ललेल ् होत ्
तरीही्तो्कॉसरडॉरमधल्यच् ्ितरांजीवरून्घ ई्न्करत ्िांथपणे्च लल ्होत .्च लत न ्त्यच् ने्िुगांसधत्
तेल्ल वलेले्डोके्त ठ्ठेवले्होते.्च लत न ्त्यच् ययच् ्तलव रीच ्व्बुट ांच ्आव ज्ऐकू्येच्त्होत . 
 

नत श कडे्नजर्ट कीत्तो्आपल्यच् ् बसहणीययच् जवळ् गेल .्घट्ट्मोज ्घ तलेल ्आपल ्ह त्
त्यच् ने्बसहणीययच् ्बॉक्िययच् ्कडेवर्ठेवल , सतययच् कडे्प हून्त्यच् ने्म न्ह लवली.्नत श कडे्नजर्ल वनू्
सतययच् कडे्झुकून्त्यच् ने्सतल ्क हीतरी्सवच रले. 
 

‘भलतीच्आकषवक्आहे!’ तो्नत श बद्दल्बोलत्होत ्यच् त्िांशयच््नव्हत .्नत श ल ्त्यच् चे्शब्द्
ऐकू्आले्न हीत्पण्त्यच् ययच् ्ओठ ांययच् ्ह लच लीवरून्तो्क यच््बोलत्अिेल्यच् ची्सतल ्कल्पन ्आली.्
मग् तो् पसहल्यच् ् र ांगेत्ज ऊन्डोलोहॉव्हजवळ् बिल .् ज्यच् ् डोलोहॉव्हशी् इतर् म णिे् मोठ्य ्अदबीने्
व गत्त्यच् ल ्त्यच् ने्पे्रम ने्आसण्बेसफसकरीने्कोपर ने्ढोिले.्प्रिन्न्क्स्मत्करीत्त्यच् ययच् कडे्प ह त्डोळे्
समचक वीत्तो्रेलून्बिल . 
 

‘भ ऊ्कि ्थेट्बसहणीि रख ्सदितो.्दोघेही्भ वांडे्सकती्देखणी्आहेत!’ क उांट्उद्ग रल . 
 

सशक्न्शन् हळू् आव ज त् क उांटल ् कुरॅसगनययच् ् मॉस्कोतील् क रस्थ न ची् गोष्ट् ि ांगू् ल गल .्
कुरॅसगनने्‘भलतीच्आकषवक’ अिे्उद्ग र्उदे्दशून्क ढलेले्होते्म्हणून्केवळ्नत श ्त्यच् ्गोष्टीकडे्क न्
देऊ्ल गली. 
 

पसहल ्अांक्िांपल ्तशी्स्टॉलमधील्प्रत्येच्क्व्यच्क्ती्उठली, ज गी्बदलू्ल गली.्त्यच् ांची्ज -येच््
येच्-ज ्िुरू्झ ली. 
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बोसरि्रोस्तॉफमांडळीययच् ्बॉक्िकडे्आल .्त्यच् ांनी्केलेले्असभनांदन्त्यच् ने्ि धेपण ने्स्वीक रले, 
शून्यच्मनस्क् बोसरिने् सभवयच् ् उचलून् क्स्मत् करीत् नत श ् आसण् िोन्यच् ् यच् ांन ् आपल्यच् ् लग्न ल ् हजर्
र हण्यच् ची्सवनांती्आपल्यच् ्व ग्दत्त्वधूययच् ्वतीने्केली्आसण्तो्सनघून्गेल . 
 

एलनययच् ् बॉक्िमधे्आत ् िुसवख्यच् त्आसण् बुसद्धम न् म णि ांची् गदी् झ ली.् प्रत्येच्कजण्आपण्
एलनल ्ओळखतो्हे्द खवण्यच् ची्सशकस्त्करीत्होत . 
 

मध्यच्ांतर ययच् ्िबांध्क ळ त्अन तोल्कुरॅसगन्डोलोह व्हबरोबर् फूटल इटययच् ्िमोर्उभ ्र हून्
रोस्तॉफमांडळीययच् ्बॉक्िवर्डोळे्ल वनू्होत .्तो्आपल्यच् बद्दल्बोलत्आहे्हे्नत श ने्ओळखले्आसण्
त्यच् ् सवच र ने्ती्िुख वली.्आपण्एक ्ब जूने्ज स्त्िुांदर्सदितो्अिे् सतल ्व टे.्म्हणून्अश ्तऱ्हेने्
त्यच् ययच् ्दृष्टीि्पडण्यच् ि ठी्ती्वळून्उभी्र सहली.्दुिर ्अांक्िुरू्होण्यच् आधी्सतल ्स्टॉलमधे्पीएरची्
मूती्सदिली.्सथएटर त्आल्यच् प िून्रोस्तॉफ्मांडळीने्त्यच् ल ्अद्य प्प सहले्नव्हते.्त्यच् च्चेहर ्उद ि्
सदित्होत .्कुण कडेही्लि्न्देत ्पीएर्पसहल्यच् ्र ांगेकडे्ज ऊ्ल गल .्अन तोल्त्यच् ययच् जवळ्गेल ्
आसण्रोस्तॉफमांडळीकडे्नजर्ट कून्आसण्ह त्करून्तो् त्यच् ल ्क हीतरी् म्हण ल .्पीएरल ्नत श ्
सदित च्आनांद्झ ल .्तो्घ ईघ ईने्स्टॉलययच् ्र ांग ांतून्त्यच् ांययच् ्बॉक्िकडे्ज यच्ल ् सनघ ल .्कोपर वर्
रेलून् सकतीतरी् क ळ् नत श शी् त्यच् ने् हिून् गप्प गोष्टी् केल्यच् .् पीएरशी् बोलत् अित न ् नत श ल ्
कुणीतरी् पुरुष्क उांटेि्बेझुहॉव्हययच् ्बॉक्िमधे्बोलत्अिल्यच् चे्एकू्आले.्तो् कुरॅसगन्अिल ्प सहजे्
अिे्सतचे्मन्ि ांगू्ल गले.्सतने्वळून्प सहले्तेव्ह ्त्यच् ची्आसण्सतची्दृसष्टभेट्झ ली.्त्यच् ने्िरळ्सतययच् ्
नजरेल ्नजर्सभडवली.्जवळजवळ्क्स्मत्केले्आसण्उत्कट्पे्रम ने्आसण्आदर ने्प सहले. 
 

तो्आपल्यच् कडे्प ह त्अिूनही्आपल्यच् बद्दल्पे्रम दर्द खवत्अिूनही्आपल ्त्यच् ययच् शी्पसरचयच््
नि व ्हे्सतल ्सवसचत्र्व टू्ल गले. 
 

दुिर ्अांक्च लू्अित न ्नत श ्ज्यच् ्ज्यच् ्वळेी्स्टॉलकडे्प ही्त्यच् ्त्यच् ्वळेी्खुचीययच् ्प ठीवर्
ह त्ट कून्आपल्यच् कडे्ि रख प ह त्र सहलेल ्अन तोल् कुरॅसगन् सतययच् ्दृष्टीि्पडे.्आपल्यच् मुळे्तो्
वडे वनू्गेल ्आहे्हे्प हून्सतल ्खूप्बरे्व टले.्अिे्करण्यच् तक ही्गैर्आहे्ह ्सवच रही्सतल ्च टून्
गेल ्न ही. 
 

दुिर ् अांक् झ ल ् तशी् क उांटेि् बेझुहॉव्ह् उठली.् सतने् रोस्तॉफमांडळींययच् ् बॉक्िकडे् वळून्
प सहले.्मोजे्घ तलेल्यच् ्ह त ने् सतने्थोरल्यच् ्क उांटल ्आपल्यच् कडे्येच्ण्यच् ची्खूणकेली.्भोवत ली्जमू्
ल गण ऱ्यच् ्पुरुष ांकडे्दुलवि्करून्ती्गोड्क्स्मत्करीत्थोरल्यच् ्क उांटशी्बोलू्ल गली.् ‘तुमययच् ्िुांदर्
मुलीशी् म झी्ओळख्करून्द्य ् न .् िगळे् शहर् त्यच् ांन ् न व जतां्आहे्आसण् मी् म त्र् त्यच् ांन ्ओळखत्
न ही!’ 
 

नत श ने्उठून्त्यच् ्भ रदस्त्क उांटेिल ्झुकून्प्रण म्केल .्ह्य ्हुश र्आसण्िुांदर्स्त्रीने्केलेल्यच् ्
स्तुतीने्ती्खूप्आनांसदत्झ ली्आसण्खूप्ल जली. 
 

‘मल ् स्वतःल ् मॉस्कोमधे् र ह यच्ल ्आवडतां.्अशी् िुांदर् रत्नां् तुम्ही्खेड्य त्दडवनू् ठेवत ् ही्
ल सजरव णी्गोष्ट्आहे.’ एलन्म्हण ली. 
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क उांटेि् बेझुहॉव्हची्आकषवक्स्त्री् म्हणून्ख्यच् ती्होती्ती्अन ठ यच्ी् मुळीच्नव्हती.्ती्मन ल ्
पटलेले्नित ही्ख ि्करून्स्तुतीने्भरलेले्उद्ग र्अत्यच्ांत्ि धेपण ने्आसण्स्व भ सवकपणे्क ढ यच्ची. 
 

‘क उांट, तुम्ही्इथां्फ र्सदवि्निण र.्आसण्मीही्इथां्ज स्त्सदवि्निेन.्तरीही्मल ्तुमययच् ्
मुलीचां् आसतर्थयच्् कर यच्ल ् मदत् कर .् मी् त्यच् ांची् करमणूक् करण्यच् ची् म झ्यच् परीनां् सशकस्त् करीन.्
पीटझवबगव्शहर त्मी् तुमययच् बद्दल्बरांच्ऐकलां ्होतां.् तुमची्ओळख्करून्घ्यच् वी्अिां् तेव्ह प िून्मल ्
व टत्होतां.’ मग्नेहमीचेच्िुांदर्क्स्मत्करीत्ती्नत श ल ्म्हण ली, ‘मी्तुझ्यच् बद्दल्देखील्खूप्ऐकलां ्
आहे.’ सप्रन्ि्आन्दे्रचे्आसण्सतचे्िांबांध्क यच््आहेत्हे्आपल्यच् ल ्ठ ऊक्आहे्हे्िुचवण्यच् ि ठी्ती्सवसशष्ट्
शब्द वर् जोर् देत् म्हण ली.् नांतर् ती् म्हण ली, ‘तुमययच् पैकी् एकजण् उरलेल ् क यच्वक्रम् बघण्यच् ि ठी्
म झ्यच् ् बॉक्िमधे् येच्ईल् क ? म्हणजे् आपली् असधक् च ांगली् ओळख् होईल.’ नत श ने् सतययच् बरोबर्
बिण्यच् चे्म न्यच््केले्आसण्ती्सतययच् बरोबर्बॉक्िमधे्बिली. 
 

मध्यच् न्तर ययच् ्वळेी्दरव ज ्उघडल ्आसण्एलनययच् ्बॉक्िमध्येच््थांड् झुळूक् सशरली.्अन तोल्
व कत्आसण्कुण ल ्स्पशव्न्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्आत्आल . 
 

एलनने् अस्वस्थपणे् नत श कडून् अन तोलकडे् नजर् वळवीत् म्हटले, ‘म झ्यच् ् भ व ची्ओळख्
करून् देते.’ त्यच् ् देखण्यच् ् ॲडज्युच्टांटकडे् प ह त् अन वृत्त् स्कां ध ययच् ् नत श ने् क्स्मत् केले.् नत श ययच् ्
शजे री्बिून्तो्म्हण ल , ‘नॅसरसश्कनययच् ्न चिम रांभ ययच् ्वळेी्तुम्ह ल ्मी्प्रथम्प सहलां .्ती्गोड्स्मृती्
अजूनही् आहे.् तेव्ह प िून् तुम्ह ल ् भेटण्यच् चां् भ ग्यच्् समळ वां् अशी् इयछ ् ब ळगून् होतो.’ पुरुष ययच् ्
िहव ि पेि ् सस्त्रयच् ांययच् ्िहव ि त् कुरॅसगन्असधक्ि वधपूववक्आसण्मोकळेपण ने्व गत्अिे.्नत श ने्
तश ् त्यच् ययच् बद्दल्खूप्गोष्टी्ऐकल्यच् ्होत्यच् .्आत ्तो्भ बडेपण ने्आसण् सधट ईने्बोलत्होत ् ते्प हून्
त्यच् ययच् बद्दल्सतचे्मत्अनुकूल्झ ले.्सतल ्त्यच् च ्वचक्व टल ्न ही.्त्यच् ययच् ्मुदे्रवरील्सनर गि, आसण्
प्रिन्न्क्स्मत्प हून्ती्भ र वनू्गेली. 
 

कुरॅसगनने्सतल ्सवच रले, ‘तुल ्क यच्वक्रम्कि ्क यच््व टल ? शवेटययच् ्क यच्वक्रम ययच् ्वळेी्क म्
करीत्अित न ्िेम्यच्ॉन वन ्ख ली्पडली्हे्कळलां ्क ्तुम्ह ल ?’ 
 

ती्आपली्जुनी्मतै्रीण्अिल्यच् गत्सतल ्व गवीत्तो्एकदम्म्हण ल , ‘क उांटेि, तुल ्म हीत्
अिेल.्आम्ही्एक्न चिम रांभ्यच्ोसजल ्आहे.्त्यच् ्वळेी्ऐसतह सिक्वषेभषू ्कर यच्ची्आहे.्तू्त्यच् त्भ ग्
घ्यच् यच्ल ्हव .्फ र्मज ् येच्ईल.्िगळेजण्कॅरॅसगनययच् ्घरी्जमण र्आहेत.् तू् येच्शील्न ? अवश्यच्् येच्.’ 
अिे्बोलत्अित न ्त्यच् ची्हिरी्नजर्ि रखी्नत श च ्चेहर , गळ ्आसण्उघडे्ख ांदे्यच् ांवरून्सफरत्
होती.् तो्आपल्यच् वर् लुब्ध्झ ल ्आहे् यच् ची् नत श ल ्ख त्री्झ ली.् ती् िुख वनू् गेली् तरीही् त्यच् ययच् ्
ि सन्नध्यच् तक ्कोण्ज णे्सतययच् ्मन वर्किले्तरी्दडपण्आले.्जेव्ह ्ती्त्यच् ययच् कडे्प ह त्नव्हती्त्यच् ्
वळेी् सतल ्तो्आपल्यच् ्ख ांद्य वर्नजर्ल वनू्बिल ्आहे्अिे्व टत्होते.्त्यच् ने्आपल्यच् ्चेहऱ्यच् कडेच्
प ह व्ेह्य ्उदे्दश ने्त्यच् ची्नजर्पकडल्यच् सशव यच््सतल ्र हवत्नव्हते.्जेव्ह ्त्यच् ययच् ्नजरेल ्सतची्नजर्
सभडली्तेव्ह ्जी्नवी्ज णीव्झ ली्सतययच् मुळे्ती्भयच्भीत्झ ली.्आजपयंच्त्इतर्पुरुष ांत्आसण्सतययच् त्
एक्श लीन्अांतर्अिे्आसण् त्यच् ची् सतल ् नेहमीच्ज णीव्अि यच्ची.् पण्ह्य ्अांतर ची् चभत्अन तोल्
आसण्ती्यच् ांययच् मध्येच््उरलीच्नव्हती.्हे्ज णवत च्ती्भयच्भीत्झ ली.्प च्समसनट ांतच्किे्कोण्ज णे्
पण् सतल ्व टू्ल गले्ह्य ्इिम ययच् ्भयच्ांकर्जवळ्आपण्आलो्आहोत.् जेव्ह ्ती्वळली् तेव्ह ् सतल ्
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ध स्ती् पडली्न्ज णो्कद सचत्तो्म गून् येच्ईल्आसण्आपले्उघडे्ह त्धरून्चुांबन् घेईल.्ती्दोघे्
अगदी्ि ध्यच् ्ि म न्यच््गोष्टीबद्दल्बोलत्होती.्आजवर्कोणत्यच् ही्पुरुष ययच् ्जवळ्गेलो्नव्हतो् सततके्
आपण्ह्य ्पुरुष ययच् जवळ्येच्त्आहोत्यच् ची् सतल ्ज णीव्होऊ्ल गली.्नत श ्वळून्एलनकडे्आसण्
आपल्यच् ्वसडल ांकडे्प ह त्होती.्जणू् सतल ्यच् ्ि ऱ्यच् ांच ्अथव्क यच््अिे् सवच र यच्चे्होते.् एलन् कुण ्
जनरलशी्गप्प ्करण्यच् त्गढली्होती.् सतचे्नत श ययच् ्नजरेकडे्लिच्नव्हते.् सतययच् ्वसडल ांची्नजर्
नेहमीप्रम णेच्ि ांगत्होती्‘आनांद त्आहेि्न ? छ न!्त्यच् त्मल ्आनांद्आहे.’ 
 

क ही् िण् चमत्क सरक् श ांततेत् गेले.् त्यच् ् क ळ त् अन तोल् श ांतपणे् टक् ल वनू् नत श कडे्
प ह त्होत .्श ांततेच ्भांग्कर व ्म्हणून्अन तोलने्नत श ल ्सवच रले, ‘तुल ्मॉस्को्शहर्आवडलां ्क ्
न ही?’ नत श ने् उलट् त्यच् ल ् ह च् प्रश्न् केल ् आसण् सतची् सतल च् ल ज् व टली.् आपण् त्यच् ययच् शी्
िांभ षण्करतो्आहोत्ते्गैर्आहे्अिे्सतल ्ि रखे्व टत्होते.्सतल ्जणू्उते्तजन्देण्यच् ि ठी्अन तोल्
क्स्मत्करीत्होत . 
 

सतययच् कडे्ि सभप्र यच््दृष्टी्ट कीत्अन तोल्म्हण ल , ‘पसहल्यच् प्रथम्मल ्मॉस्को्शहर्सबलकुल्
आवडलां ्न ही.्शहर्कोणत्यच् ्गोष्टीमुळां ्आवडतां्ठ ऊक्आहे्क ? शहर त् िुांदर् सस्त्रयच् ्अिल्यच् ्तर् ते्
आवडतां.्आत ्म त्र्मल ्ते्भलतांच्आवडू्ल गलां ्आहे.’ त्यच् ने्सतययच् कडे्अथवपूणव्दृष्टी्ट कीत्म्हटले, 
‘क उांटेि, तू्न चिम रांभ ल ् येच्ण र्क ? अवश्यच्् येच्.’ अिे् म्हणत् त्यच् ने् सतययच् ्पुष्ट्पगुयछ ल ् स्पशव् केल ्
आसण्हळू्आव ज त्म्हटले, ‘तूसतथां्िवांत्िुांदर्स्त्री्अिशील, तू्अवश्यच््येच्.्वचन्म्हणून्मल ्यच् तील्
एक्फूल्दे.’ 
 

तो्क यच््बोलत्होत ्हे्नत श ल ्िमजले्न ही.्त्यच् ल ही्िमजले्न ही.्पण्यच् ्न्कळलेल्यच् ्
शब्द ांम गे्क हीतरी्अनुसचत्हेतू्अि व ्अिे् सतल ्व टले.्त्यच् ल ्क यच््उत्तर्द्य व्े हे् सतल ्िुचेन .्ती्
तशीच्वळली.्जणू् सतने्त्यच् चे्शब्द्ऐकलेच्नव्हते.्ती्वळली्खरी्पण्तो्आपल्यच् ्म गे्अगदी्जवळ्
आल ्आहे्यच् ची्सतल ्ज णीव्झ ली. 
 

त्यच् ल ् आत ् क यच्् व टत् अिेल? तो् गोंधळल ् आहे् क ? र ग वल ् अिेल् क ? मी् त्यच् ल ्
िमज वले्प सहजे्क ? सतल ्क यच््कर व्ेकळेन .्म गे्वळून्प सहल्यच् सशव यच््सतल ्र हवेन .्सतने्िरळ्
त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांत्प सहले.्त्यच् चे्ि सन्नध्यच्, त्यच् च ्आत्मसवर्श् ि्आसण्त्यच् चे्प्र ांजळ्पे्रमळ्क्स्मत्यच् ांमुळे्ती्
पुरती् चजकली् गेली.् त्यच् ययच् ् डोळ्यच् ांत् थेट् प ह त् ती् अगदी् त्यच् ययच् ि रखीच् हिली.् आत ् आपल्यच् ्
दोघ ांत्किली्चभत्उरली्न ही्ही्ज णीव्होऊन्ती्ध स्त वनू्गेली. 
 

पुन्ह ्पडद ्वर् गेल .्अन तोल्प्रिन्न्मन ने्बॉक्िमधून्ब हेर्पडल .्नत श ्परत्वसडल ांययच् ्
बॉक्िमधे्सशरली.्आत ्एक ्नव्यच् ्जग ची्मोसहनी्सतययच् वर्पडली्होती.्आत पयंच्त्घडलेले्ि रे्सतययच् ्
दृष्टीने् िववस्वी् स्व भ सवक् होते.् उलट्आपल ् सनयच्ोसजत् वर, सप्रन्िेि् म यच्ा् आसण् खेड्य तील् जीवन्
यच् ांबद्दलचे् सवच र्जणू् दीघवक ळ पूवी् घडलेल्यच् ् घटन ् होत्यच् .् त्यच् ् सतल ् एकद ही्आठवने श ् झ ल्यच् .्
सथएटरययच् ् ब हेर् िववजण् पडल्यच् वर् अन तोल् त्यच् ांययच् कडे्आल .् त्यच् ने् त्यच् ांची् ग डी् बोल वनू् घेतली्
आसण्त्यच् ांन ्ग डीत्चढत न ्ह त्सदल .्नत श ल ्चढ यच्ल ्मदत्करत न ्त्यच् ने्सतच ्दांड्द बल ्तशी्
नत श ् ल जली.् सतययच् ् मन त् भ वन ांच ् कल्लोळ् म जल .् सतने् वळून् त्यच् ययच् कडे् प सहले् तशी् तोही्
सतययच् कडे्पे्रमळ्क्स्मत्करीत, प ह त्र सहल .्त्यच् चे्डोळे्किल्यच् श ्अन समक्भ व ने्उजळत्होते. 
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नत श ् घरी् पोचली् तेव्ह ् कुठे् सतल ् घडल्यच् ् प्रिांग ची् स्पष्ट् कल्पन ् आली.् एक एकी् सप्रन्ि्
आन्दे्रची्आठवण्येच्त च्ती्भयच्भीत्झ ली. 
 

ह्य ्ि ऱ्यच् ांच ्अथव्तरी्क यच्? त्यच् ययच् बद्दल्मल ्किली्भीती्व टते्आहे? म झ्यच् ्सववकेबुद्धील ्
आत ्टोचणी्ल गली्आहे्ती्क ्म्हणून? 
 

मी्क ही् केलेलां ्न ही.् त्यच् च ् गैरिमज् व्ह व , त्यच् च ्व ईट्ग्रह् व्ह व ्अिां्मी्क हीही् केलेलां ्
न ही.्कुण ल ्त्यच् बद्दल्कधीच्क ही्कळण र्न ही्आसण्मीही्त्यच् ल ्परत्कधी्भेटण र्न ही. 
 

तरीही् सतययच् ् अांतयच्ाम त् सतल ् कुणी् तरी् बज सवत् होते–सप्रन्ि्आन्दे्रवर् अिलेली् सतची् प्रीती्
आत ्सवशुद्ध्र सहलेली्न ही.्ती्आत ्कल्पनेने्पुन्ह ्कुरॅसगनशी्झ लेले्िगळे्िांभ षण्आठव्ूल गली.्
त्यच् ने् सतच ् दांड् द बल ् होत ् तेव्ह ची् त्यच् ् देखण्यच् , ध डिी् अन तोलची् बदललेली् मुद्र , त्यच् चे् पे्रमळ्
क्स्मत्आसण्त्यच् चे्ह वभ व्सतययच् ्डोळ्यच् ांिमोर्पुन्ह ्ि क र्होऊ्ल गले. 
 

अन तोल् कुरॅसगन् पीटझवबगवल ् वषाल ् वीि् हज र्रूबल ांहून् असधक् रक्कम्खचव् करीत् होत , 
तेवढीच्चकव ्त्यच् हूनही्असधक्उध री्व ढवत्होत .्त्यच् चे्ि वक र्त्यच् ययच् ्वसडल ांकडे्पैश ि ठी्तग द ्
ल व्ू ल गले.् तेव्ह ् अन तोलययच् ् वसडल ांनी् त्यच् ल ् पीटझवबगवहून् मॉस्कोल ् प ठवले.् तेव्ह प िून्
तोमॉस्कोत्र हू्ल गल .्त्यच् ययच् ्वसडल ांनी्त्यच् ल ्ि ांसगतले, ‘तुझां्अधव्कजव्मी्फेडीन.्पण्हे्शवेटचांच.्
तू् मॉस्कोल ् ज ऊन् र ह त् अिशील् तरच् ती् कजवफेड् करीन.् त्यच् ् सठक णी् कम ांडर-इन-चीफच ्
ॲडज्युच्टांट्म्हणून्तुझी्नेमणूक्व्ह वी्यच् ि ठी्मी्खटपट्केली्आहे.्सतथां्एख दां्च ांगलां ्स्थळ्समळतां्क ्
प ह .्सप्रन्िेि्म यच्ा्चकव ्जूली्कॅरॅसगन्यच् ांपैकी्कुण शीही्लग्न्जमते्क ्प ह .’ 
 

वसडल ांन ्होक र्देऊन्अन तोल्मॉस्कोल ्आल , आसण्पीएरबरोबर्र हू्ल गल .्प्र रांभी्तरी्
त्यच् ययच् ्आगमन ने्पीएरल ्आनांद्झ ल ्न ही, पण्क ही् सदवि ांनी्पीएरल ् त्यच् ययच् ्िहव ि च ्िर व्
झ ल .् पीएर्कधी्कधी् त्यच् ययच् बरोबर्मद्यप न ययच् ् बठैकींन ्ज ऊ्ल गल , कधी्कधी् त्यच् ल ्कजाऊ्
रक्कम्देऊ्ल गल . 
 

सशक्न्शन्म्हण ल ्होत ्ते्खरे्होते.्अन तोलने्मॉस्कोतील्िगळ्यच् ्सस्त्रयच् ांची्अांतःकरणे्चजकली्
होती–त्यच् ांययच् शी् बेपवाईने् व गूनही् चजकली् होती.् तो् उघडपणे् सजप्िी् मुलींन ्आसण् नट्य ांन ् असधक्
पिांत् करीत् होत .् त्यच् तील् म द म् जॉजव् यच् ् प्रमुख् ब ईशीत्यच् चे् लफडे् अिल्यच् ची् बोलव ् होती.्
डॅसनलॉव्हययच् ्घरची्कोणतीही्मद्यप न्बठैक्त्यच् ने्चुकवली्न ही, मॉस्कोमधील्कोणत्यच् ही्िम रांभ ल ्
तो्गैरहजर्र सहल ्न ही.्वसरष्ठ्िम रांभ ययच् ्प्रत्येच्क्न चिम रांभ ि्न हीतर्र त्रीययच् ्उत्िव ि्तो्हजर्
र ही.्र त्रर त्र्मद्यप न्करी्आसण्िवांन ्मद्यप न त्म गे्ट की.्मॉस्कोमधील्अनेक्सस्त्रयच् ांबरोबर्त्यच् ययच् ्
भ नगडी्अिल्यच् ययच् ्अफव ्होत्यच् .्न चिम रांभ ल ्आल्यच् वर्अनेकींशी्त्यच् ययच् ्प्रणयच्चेष्ट ्च लत.्म त्र्
असवव सहत् सस्त्रयच् ांशी–सवशषेतः्श्रीमांतीच ्व रि ्अिण ऱ्यच् ्आसण्ि ध रण्रूप ययच् ्असवव सहत् सस्त्रयच् ांशी्
व गत न ्तो्बुजत्अिे. 
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त्यच् ल ् तिेच् िबळ् क रण् होते् आसण् ते् त्यच् ययच् ् अत्यच्ांत् सनकट् समत्र ांखेरीज् इतर ांन ् ठ ऊक्
नव्हतां–दोन्वषांपूवीच्त्यच् चे्लग्न्झ ले्होते.्दोन्वषांपूवी्त्यच् ययच् ्रेसजमेंटच ्मुक्क म्पोलांडमधे्अित न ्
ि ध रण्क्स्थतीतील्एक ्जमीनद र ने्अन तोलल ्आपल्यच् ्मुलीशी्लग्न्कर यच्ल ्भ ग्प डले्होते. 
 

त्यच् नांतर्थोड्य च्सदवि ांत्अन तोलने्आपल्यच् ्पत्नीच ्त्यच् ग्केल ्होत .्त्यच् ने्पैिे्देऊ्केले, 
त्यच् मुळे्त्यच् ययच् ्ि िऱ्यच् ने्त्यच् चे्लग्न्झ ले्होते्अिे्ज हीर्न्करण्यच् चे्आर्श् िन्सदले. 
 

आपले्िम ज तील् स्थ न, इतर् म णिे्आसण् स्वतः्आपण् यच् ् िवांवर् अन तोल् सनह यच्तखूष्
होत .्आपण् ज्यच् ् तऱ्हेने्आत ्जीवन्जगत्आहोत् त्यच् पेि ् वगेळे्जीवन्जगणे्आपण ि्शक्यच््न ही, 
आपण्कधीही्जीवन त्िदु्र्कृत्यच््केले्न ही्यच् ची्त्यच् ल ्मनोमन्ख त्री्होती. 
 

त्यच् ययच् ् ह्य ् ठ म् िमजुतीच ् प्रभ व् इतर ांवर् पडल ् होत ् आसण् त्यच् ांन ही् त्यच् ययच् प्रम णेच् तो्
प्रसतसष्ठत्व टत्होत .्त्यच् ने्पुन्ह ्परत्न्करण्यच् ययच् ्सवच र ने्िवव्म गांनी्पैिे्उिने्समळवण्यच् च ्प्रयच्त्न्
केल ्तर्त्यच् ल ्नक र्समळत्निे. 
 

हद्दप री् आसण् प र्नशयच् तील् ि हिी् जीवन् यच् ांनांतर् डोलोहॉव्ह् पुनि् मॉस्कोत्आल ् होत .् तो्
आपल ्वेळ्चैनीत, जुग र त्आसण्दुर चरण त्घ लव्ूल गल .्पीटझवबगवमधील्आपल ्जुन ्िहक री्
कुरॅसगन्यच् ांययच् शी्त्यच् ने्पुन्ह ्दोस्ती्जमवली्आसण्आपल्यच् ्उसद्दष्ट ांि ठी् त्यच् च ्तो्उपयच्ोग्करून्घेऊ्
ल गल . 
 

डोलोहॉव्ह् हुष र् आसण् ध डशी् होत ् म्हणून् अन तोलल ् मन प िून् आवडू् ल गल .् श्रीमांत्
तरुण ांन ्जुग र्खेळ यच्ल ्आपल्यच् ्ज ळ्यच् त्ओढण्यच् ि ठी्डोलोहॉव्हल ्अन तोलययच् ्दजाच , न व च ्
आसण्ओळखीच ्उपयच्ोग्होण्यच् ि रख ्होत .्डोलोहॉव्हने्अन तोलल ्कळव्ून्देत ्ति ्उपयच्ोग्करून्
घेतल ् आसण् तिे् करत न ् त्यच् ल ् गांमत् व टत् अिे.् डोलोहॉव्हल ् आपल्यच् ् उसद्दष्ट ांययच् ् पूतीि ठी्
अन तोलची् गरज् होतीच.् खेरीज् दुिऱ्यच् ् म णि ययच् ् इयछेवर् हुकमत् ग जवणे् डोलोहॉव्हययच् ् दृष्टीने्
करमणूक्होती, िवयच््झ ली्होती्आसण्गरज्बनली्होती. 
 

कुरॅसगनवर्नत श च ्च ांगल च्प्रभ व्पडल ्होत .्न टक हून्परत्आल्यच् वर्कुरॅसगनने्मोठ्य ्
रसिकतेने्डोलोहॉव्हल ्नत श चे्ह त, सतचे्ख ांदे, सतची्प वले, सतचे्केि्यच् ांतील्िौंदयच्व् सवशद्करून्
ि ांसगतले्आसण् सतययच् शी्प्रणयच्चेष्ट ् िुरू्करण्यच् च ्आपल ्मनोदयच््त्यच् ययच् कडे्ज हीर्करून्ट कल .्
अश ्प्रणयच्चेसष्टत ांचे् पसरण म्क यच््होतील्यच् च ् सवच र्करण्यच् ची्िमत ्अन तोलमधे्नव्हती.्आपल्यच् ्
कोणत्यच् ही्कृतीचे्पसरण म्क यच््होतील्ह्य ची्कल्पन ्त्यच् ल ्कधी्करत ्येच्त्निे. 
 

‘दोस्त , ती् िुांदर्आहे् हे् खरां.् पण् ती् तुझ्यच् म झ्यच् ि ठी् न ही् हे् सविरू् नकोि!’ डोलोहॉव्ह्
म्हण ल . 
 

‘मी्म झ्यच् ्बसहणीम फव त्सतल ्जेवण चां्आमांत्रण्देतो.्किां?’ अन तोलने्सवच रले. 
 

‘सतचां्लग्न्होईपयंच्त्धीर्धरशील्तर्च ांगलां ्होईल.’ 
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‘मल ्लह न्पोरी्फ र्आवडत त.्तुल ्ि ांग यच्ल ्नकोच.्बघत ्बघत ्त्यच् ्गोंधळून्ज त त.’ 
अन तोल्म्हण ल . 
 

‘एक ् ‘लह न् पोरी’मुळां ् तू् एकद ् च ांगल च् िांकट त् पडल ् आहेि.् म्हणून् म्हणतो्
‘ि वध’.’अन तोलययच् ्लग्न ची्म सहती्अिल्यच् मुळे्डोलोहॉव्हने्अिे्उद्ग र्क ढले. 
 

‘म णूि्क ही्पुन्ह ्पुन्ह ्िांकट त्पडत्न ही.्खरां्न ?’ अन तोलने्हिून्सवच रले. 
 

दुिऱ्यच् ्सदवशी्रोस्तॉफमांडळी्कुठे्गेली्न ही्आसण्त्यच् ांययच् कडेही्कुणी्आले्न ही. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्आल ्की्न ही्यच् ची्चौकशी्करण्यच् ि ठी् सतने् व्हॉक्स्दझेङ्क ् येच्थे्एक ्इिम ल ्
प ठवले.्सप्रन्ि्आन्दे्र्आल ्निल्यच् चे्कळले. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रआत ्कधीच्येच्ण र्न ही.्न हीतर्तो्येच्ण्यच् पूवी्आपले्क हीतरी्बरेव ईट्होण र्अिे्
सतल ्ि रखे्व टू्ल गले. 
 

आत ् ती् त्यच् च ् सवच र् मन त्आणू् ल गली् की् त्यच् ययच् ् स्मृतीत् थोरल ् सप्रन्ि, सप्रन्िेि् म यच्ा, 
न ट्यगृह्आसण्कुरॅसगन्यच् ांययच् ्स्मृती्समिळू्ल गत.्पुन्ह ्सतययच् ्डोळ्यच् ांिमोर्प्रश्नसचन्हे्उभी्र ह त.्जे्
झ ले्त्यच् त्सतच ्दोष्होत ्क ? सप्रन्ि्आन्दे्रशी्सतने्प्रत रण ्केली्नव्हती्क यच्? सतल ्अगम्यच््व टण री्
असनव र्व िन ्सतययच् मध्येच््सनमाण्कशी्कर वी्हे्च ांगलेच्ठ ऊक्अिलेल्यच् ्त्यच् ्म णि ययच् ्मुदे्रवरील्
प्रत्येच्क्छट , त्यच् चे्ह वभ व्आसण्त्यच् च ्प्रत्येच्क्शब्द्ती्तपशीलव र्आठव्ूल गली. 
 

म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ् सहने् उस्पेन्यच् ् येच्थील् चचवमधे् होण ऱ्यच् ् ध र्नमक् उत्िव ल ् हजर् र हण्यच् चे्
सनमांत्रण्आपल्यच् ्प हुण्यच् ांन ्रसवव री्िक ळी्सदले. 
 

‘मल ्कोणतांही्फॅशनेबल्चचव्आवडत्न ही’ म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ल ्आपल्यच् ्स्वतांत्र्सवच रशक्तीच ्
गवव्होत .्‘परमेर्श्र्िववत्र्तोच्अितो.्आमययच् ्चचवच ्धमवगुरू्फ र्च ांगल ्आहे.्तो्ध र्नमक्सवधी्फ र्
च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्प र्प डतो.्क ही्म्हणून्कमी्पडून्देत्न ही.्सतथल ्व्यच्वस्थ पकही्च ांगल ्मनुष्ट्यच््आहे.्
िांगीत चे् जलिे्झ ले् म्हणजे् असधक् प सवत्र्यच्् येच्तां् अिां् थोडांच्आहे? म झ्यच् ् मते् अिल ् प्रक र् केवळ्
ऐषआर म ि ठी्अितो.’ 
 

म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ् गेल्यच् नांतर् चलॅ्मीब ईकडून् आलेल ् चशपी् रोस्तॉफकुटुांब ययच् ् िेवेल ् हजर्
झ ल .्नत श ल ्ह्य ्बदल मुळे्आनांद्झ ल .्सदव णख न्यच् लगतययच् ्खोलीत्ज ऊन्द र्ल वनू्घेऊन्
ती्नव्ेकपडे्बरोबर्बित त्क ् ते्प हू्ल गली.्अद्य प्ब ह्य ्न्ल वलेली्ध वदोर ्घ तलेली्बॉडीि्
सतने् अांग वर् चढवली् आसण् वळून् आरश मधे् प ठीची् सशवण् बघू् ल गली् तोच् सतल ् आपले् वडील्
कुण शीतरी—आव ज वरून् ती् दुिरी् व्यच्क्ती् स्त्री् अिल्यच् चे् सतने् त डले–मोठ्य ् तळमळीने् बोलत्
अिल्यच् चे्ऐकू्आले्आसण्ती्ल जेने्ल लबुांद्झ ली.्बोलण री्दुिरी्व्यच्क्ती्एलन्होती.्नत श ्अांग ल ्
बरोबर्होते्क ्म्हणून्प हण्यच् ि ठी्घ तलेली्बॉडीि्क ढण्यच् ययच् ्प्रयच्त्न त्अित न च्क उांटेि्बेझुहॉव्ह्
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द र्उघडून्खोलीत्सशरली.्सतने्रुां द्कॉलर्अिलेल ्गडद्ज ांभळ्यच् ्मलमलीच ्ग उन्घ तल ्होत .्
सतच ्चेहर ्पे्रमळ्क्स्मत ने्उजळल ्होत . 
 

‘अग् ज दुग सरणी!’ ती् ल जून् चूर् झ लेल्यच् ् नत श ल ् म्हण ली.् आपल्यच् ् म गोम ग् आलेल्यच् ्
क उांट्इल्यच् ् अँड्रीचल ्ती् म्हण ली, ‘क उांट, ही्फ रच्मोहक्आहे.्कल्पन करत ् येच्ण र्न ही्इतकी्
अलौसकक्िुांदर्आहे.्मॉस्कोत्र हून्तुम्ही्कुठां्ब हेर्पडत्न ही, अिां्क ? मी्आत ्तुम्ह ल ्िोडण रच्
न ही.् आज् र त्री् आमययच् कडे् जॉजवब ई् कसवत ् ऐकवण र् आहेत.् सनवडक् मांडळीच् जमण र् आहेत.्
जॉजवब ईहून् सकतीतरी् िुांदर्अिलेल्यच् ्ह्य ् मुलींन ् तुम्ही् घेऊन्आल ्न हीत्तर्आपली्ओळख्इथांच्
िांपली्अिां्िमज .्म झ ्नवर ्इथां्न ही.्तो्त्वरेल ्गेल ्आहे.न हीतर्त्यच् ल च्मी्तुम्ह ल ्आण यच्ल ्
प ठवलां ्अितां.्क हीझ लां ्तरी्तुम्ही्नऊपयंच्त्यच् .’ 
 

चशपी् सतल ्ओळखत्होत .्ती्आल्यच् वर्तो् सतल ्आदरपूववक्झुकून्प्रण म्करू्ल गल ्तशी्
सतने् म न् ह लवनू् प्रण म च ् स्वीक र् केल .् मग् ती् आरश िमोरील् बठै्य ् खुचीत् बिली् आसण्
आपल्यच् भोवती्ज ांभळ्यच् ्ग उनययच् ्चुण्यच् ् प हून् स्वतःल च्िजव्ूल गली.्ती्ि रखी्उत्ि ह ने्आसण्
आनांद ने् बोलत् होती.् पुन्ह ् पुन्ह ् नत श ययच् ् िौंदयच्ाची् आवजूवन् त रीफ् करीत् र सहली.् नत श ययच् ्
पोष ख ची्स्तुती्करीत्र सहली. 
 

नत श ययच् ्चेहऱ्यच् वरील्क्स्मत्जर ही्लोपले्नव्हते.्नत श ल ्खूप्आनांद्झ ल ्होत .्क उांटेि्
बेझुहॉव्हययच् ्स्तुतीमुळे्ती्मोहरून्गेली्होती.्एक ्क ळी्ह्य च्क उांटेिकडे्ज ण्यच् च ् सतल ्धीर्होत्
नव्हत ; जी्क उांटेि्सतल ्असतशयच््बडी्प्रसतसष्ठत्व्यच्क्ती्व टत्होती, तीच्क उांटेि्आज्म त्र्सतययच् शी्
आस्थेने्व गली्होती. 
 

अन तोलने्सतल ्नत श शी्आपली्ग ठ्घ लून्देण्यच् ची्सवनवणी्केली्होती.्त्यच् ्उदे्दश ने्तर्ती्
रोस्तॉफकुटुांब ययच् ् घरी् आली् होती.् आपल ् भ ऊ् आसण् नत श ् यच् ांची् एकत्र् ग ठ् घ लून् देण्यच् ययच् ्
कल्पनेनेही्सतल ्गम्मत्व टत्होती. 
 

रोस्तॉफकुटुांब च ्सनरोप्घेत न ्सतने्नत श ल ्एक ्ब जूि्घेतले. 
 

‘म झ ् भ ऊ् क ल् म झ्यच् कडे् जेव यच्ल ् होत .् त्यच् ची् थट्ट ् करून् आम्ही् बेज र् झ लो.् तू्
त्यच् ययच् वर्क यच््मोसहनी्ट कली्आहेि्कुण ि्ठ ऊक!्त्यच् ल ्जेवण्ज त्न ही.्तो्ि रख ्तुझ्यच् ि ठी्
उि िे्ट कीत्अितो.्पोरी, तुझ्यच् वर्त्यच् च ्भलत च्जीव्जडल ्आहे.’ 
 

सतचे्बोलणे्ऐकून्नत श ्ल जेने्ल लबुांद्झ ली.् ‘क यच््पण्ल जली!् तुझ्यच् ्रूप ि रखांच् तुझां्
ल जणांही् िुांदर्आहे.’ एलन्बोलतच्र सहली.् ‘न्चुकत ् येच्.् तुझां् कुण वर्तरी् पे्रम्अिेल.्पण् म्हणून्
क ही्मठ तील्श ांत्एक की्जीवन्जगण्यच् ची्गरज्न ही.् तुझ ्व ङ्सनियच््झ ल ्अिल ् म्हणून्क यच््
झ लां? कां ट ळून्कां ट ळून्मरण्यच् ऐवजी्िम ज त्व वरलीि्तर्असधक्बरां्होईल, अिां्तुझ्यच् ्सनयच्ोसजत्
वर ल ही्व टेल.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

म झ ्व ङ्सनियच््झ ल ्आहे् हे् सहल ्म हीत्आहे्तर!्नत श ल ् पूवी्भयच् नक्व टण री्घटन ्
िरळ् ि धी् व् स्व भ सवक् व टू् ल गली.् ‘मी् जीवन तील् गांमत् क ् म्हणून् लुटू् नयेच्?’ एलनकडे् डोळे्
सवस्फ रून्आियच्ाने्प हत्नत श ्सवच र्करू्ल गली. 
 

क उांट्इल्यच् ् अँड्रीच्आपल्यच् ्दोन्ही् मुलींन ् घेऊन्क उांटेि् बेझुहॉव्हययच् ्घरी् गेल .् सतथे्बरीच्
म णिे् आलेली् होती.् पण् त्यच् ांतील् कुणी् नत श ययच् ् ओळखीचे् नव्हते.् स्वयछांदीवतवन बद्दल् कुप्रसिद्ध्
अिलेले्स्त्रीपुरुष्मुख्यच्तः् सतथे्जमलेले्प हून्क उांट्इल्यच् ्अँड्रीच्न खूष्झ ल .्द लन ययच् ्कोपऱ्यच् त्
तरुण ांययच् ्कोंड ळ्यच् त्जॉजवब ई्उभी्होती.् सतथे्अनेक्फ्रें च्म णिे्गोळ ्झ ली्होती.् त्यच् त् मेसटक्व्हए्
होत .्क उांटेि्बेझुहॉव्ह्मॉस्कोल ्आल्यच् प िून्सतल ्नेम ने्मेसटक्व्हए्भेटत्अिे.्क उांट्इल्यच् ्अँड्रीचने्
मन शी्सनियच््केल .्कुण बरोबर्पते्त्खेळ यच्चे्न हीत, आपल्यच् ्मुलींन ्िोडून्ब जूि्व्ह यच्चे्न ही्आसण्
जॉजवब ईच ्क यच्वक्रम्िांपत च्इथून्िटक यच्चे. 
 

अन तोल् द र शी् ठेपल .् तो् रोस्तॉफमांडळींन ् भेट यच्ल ् आल ् होत ् यच् त् शांक च् नव्हती.्
आल्यच् बरोबर् क उांटल ् भेटल्यच् वर् तो् नत श कडे् गेल ् आसण् सतययच् ् िांगतीत् र हू् ल गल .् त्यच् ल ्
प हत िणीच्नत श ययच् ्मन त्सथएटर त्आलेली्भ वन ्उफ ळून्आली.्त्यच् ययच् ्प्रशांिेने्सतच ्अहांक र्
िुख वल .्तरीही्आपल्यच् ्दोघ ांमधील्अनैसतक्िांबांध ययच् ्ज सणवनेे्ती्भयच्भीत्झ ली. 
 

एलनने्नत श चे्मोठ्य ्आनांद ने्स्व गत्केले.्सतययच् ्िौंदयच्ाची्आसण्सतययच् ्वषे ची्ती्इतर ांन ्
ऐकू्न्ज ईल्अश ्आव ज त्त रीफ्करू्ल गली.्त्यच् नांतर्थोड्य च्वळे त्वषे्बदलण्यच् ि ठी्जॉजवब ई्
द लन ययच् ्ब हेर् गेली.् सदव णख न्यच् त् खुययच्ा्र ांगेने्म ांडण्यच् त्आल्यच् ्तशी्प हुणे्मांडळी्बिू्ल गली.्
अन तोलने् नत श िमोर् खुची्िरकवली्आसण् स्वतः् सतययच् ् शजे री् बिण र् होत ् पण्नत श वर्लि्
ठेवनू्अिण ऱ्यच् ्क उांटने्सतययच् जवळची्खुची्पटक वली.्त्यच् मुळे्अन तोलल ्नत श ययच् ्म गययच् ्र ांगेत्
बि व्ेल गले. 
 

गुबगुबीत्ह त वर्खळी्उमटलेली, ख ांद्य वर्स्क फव ् गुांड ळलेली्जॉजवब ई् खुययच्ांमधे् ठेवलेल्यच् ्
मोकळ्यच् ्ज गेत्कृसत्रम्पसवत्र ्घेऊन्उभी्र सहली. 
 

जॉजवब ईने्कर री् व्उद ि्नजरेने् पे्रिक ांन ् न्यच् ह ळून् घेतले.्ती्आईययच् ् पुत्र वरील्व िनेचे्
वणवन्करण री्फ्रें च्कसवत ्म्हणू्ल गली. 
 

पे्रिक ांतून्प्रशांिेचे्उद्ग र्सनघू्ल गले.्अप्रसतम, अलौसकक, सवलिण्िुांदर!्नत श ्त्यच् ्स्थूल्
नटीकडे् टक्ल वनू् प ह त् होती.् पण् सतल ् क ही् ऐकू् येच्त् नव्हते, क ही् सदित् नव्हते, िमोर्क यच््
च लले्आहे्हे्सतल ्कळत्नव्हते.्आपण्पुन्ह ्पुन्ह ्पूवीययच् ्जग प िून्दूर्अिलेल्यच् ्नव्यच् ्अनोळख्यच् ्
िांज्ञ हीन् जग त—सजथे् बरे् व ईट, शह णपण् मूखवपण् यच् ांतील् भ न् न हीिे् झ ले् आहे् अश ् जग त्
अटळपणे्खेचले्ज त्आहोत्अिे् सतल ्व टू्ल गले.्यच् खेरीज्अन्यच््ज णीव्उरली्न ही.् सतययच् ्म गे्
अन तोल् बिल ् होत .् त्यच् ययच् ् ि सन्नध्यच् ची् ज णीव् झ ल्यच् ने् कोणत्यच् ही् िण ल ् क हीही् घडेल् अशी्
ध स्ती्सतययच् ्मन त्सनमाण्झ ली. 
 

पसहले्स्वगत्िांपले्तशी्मांडळी्उठली्आसण्जॉजवब ईभोवती्जमून्सतची्प्रशांि ्करू्ल गली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

नत श चे्वडील्इतर ांबरोबर्उठले्आसण्गदीतून्व ट्क ढीत्त्यच् ्नटीकडे्ज ऊ्ल गले.्त्यच् ्
वळेी्नत श ्आपल्यच् ्वसडल ांन ्म्हण ली, ‘जॉजवब ई्असतशयच््िुांदर्आहे्न ही?’ 
 

नत श ययच् ्म गून्येच्ण ऱ्यच् ्अन तोलने्म्हटले, ‘तुझ्यच् कडे्प सहल्यच् वर्मल ्तरी्तिां्व टत्न ही.’ 
त्यच् ने् हे् व क्यच्् अश ् िणी् म्हटले् की् सतिऱ्यच् ् कुणीच् ते् ऐकले् न ही.् ‘तू् सकती् मोहक्आहेि...तुल ्
पसहल्यच् ांद ्प सहलां ्त्यच् ्िण प िून्मी्ि रख ...’ 
 

तेवढ्य त्म गे्वळून्क उांट्आपल्यच् ्मुलील ्म्हण ल , ‘चल, नत श , चल्लवकर.’ 
 

क ही्न्बोलत ्नत श ्वसडल ांकडे्गेली्आसण्अन तोलकडे्चसकत्नजरेने्प हू्ल गली. 
 

सवसवध् तऱ्हेने् अनेक् कसवत ् म्हटल्यच् वर् जॉजवब ई् सनघून् गेली.् क उांटेि् बेझुहॉव्हने् िवांन ्
मोठ ल्यच् ्द लन त्यच् यच्ची्सवनांती्केली. 
 

एलनने्आयच्त्यच् ्वळेी्न चिम रांभ्यच्ोजल ्होत .्आपल ्सवरि्करू्नक ्अशी्सतने्सवनांती्केली्
म्हणून्क उांटने्त बडतोब्सतच ्सनरोप्घेतल ्न ही.्रोस्तॉफमांडळींन ्मुक्क म्कर व ्ल गल .्अन तोलने्
नत श ल ्वॉल्ट्ट्ि्कर यच्ल ्बोल वले.्वॉल्ट्ट्िययच् ्वळेी् सतची्कां बर्आसण् सतचे्ह त्आवळीत्तो् सतल ्
म्हण ल , ‘तू्मल ्वडे्ल वलां ्आहेि.्मी्तुझ्यच् ्पे्रम त्पडलो्आहे.’ ती्पुन्ह ्त्यच् ययच् ्बरोबर्एकोिेझ्नृत्यच््
करू् ल गली.् ती् एकटी् अित न ् अन तोल् क ही् न् बोलत ् सतययच् कडे् नुित ् प ह त् र सहल .् तशी्
नत श ल ्िांशयच््पडल .्वॉल्ट्ट्िवळेी्तो् जे्क ही्बोलल ् ते्आपण्स्वप्न त्तर्ऐकले्न ही? नृत्यच् च ्
पसहल ्खांड्िांपत ्िांपत ्त्यच् ने्पुन्ह ् सतच ्ह त्द बल .्भयच्भीत्झ लेल्यच् ्नत श ने्त्यच् ययच् कडे्प सहले्
पण्त्यच् ययच् ् पे्रमळ्दृष्टीत्आसण् क्स्मत त् सतल ्इतके्आर्श् िन्आसण्इतकी्आपुलकी् सदिून्आली्की्
सतचे्शब्द्तोंड तल्यच् ्तोंड त्सवरून्गेले.्सतने्नजर्ख ली्वळवली. 
 

ती्भरभर्बोलली, ‘तुम्ही्मल ्अिां्क ही्बोलू्नक .्म झां्लग्न्ठरलां ्आहे.्म झां्दुिऱ्यच् वर्पे्रम्
आहे् हे् सविरू् नक .’ सतने् त्यच् ययच् कडे् प सहले.् सतययच् ् शब्द ांनी् अन तोल् दुख वल ् गेल ् नव्हत , 
अस्वस्थही्झ ल ्नव्हत . 
 

‘मल ्क ही्ऐक यच्चां्न ही.्त्यच् ययच् शी्म झ ्िांबांध्न ही.्म झां्तुझ्यच् वर्सजव प ड्पे्रम्आहे्एवढांच्
ि ांगतो.्तू्वेड्ल गेल्अशी्िुांदर्आहेि्ह ्म झ च्दोष्क ?—आपण्म घ र्घेऊन्च लण र्न ही—’ 
 

उत्कां सठत्आसण् बेचैन्झ लेली् नत श ् त्यच् ययच् कडे् भयच्सवक्स्मत्डोळे् सवस्फ रून् प हू्ल गली– 
नेहमीपेि ्आत ्ती्असधक्आनांद्अनुभवीत्अिल्यच् चे्सदित्होते.्त्यच् ्र त्री्क यच््घडले्हे्सतययच् ्ध्यच् न त्
आलेच्न ही.्त्यच् ्र त्री्ती्दोघे्एकोिेझ्न चली.्सतययच् ्वसडल ांनी्घरी्सनघण्यच् ची्िूचन ्केली्पण्सतने्
वसडल ांन ्आणखी्थोड ्वेळ्थ ांबण्यच् ची्सवनांती्केली.्ती्कुठेही्अिली्आसण्कुण बरोबर्अिली्तरीही्
त्यच् चे्डोळे्सतययच् वर्सखळलेले्होते.्सतल ्हे्ि रखे्ज णवत्होते.्नांतर्क यच््झ ले्तेही्सतल ्आठवले.्
वसडल ांची् परव नगी् घेऊन् ती् कपडे् नीट् करण्यच् ि ठी् ड्रेचिगरूममधे् गेली.् सतययच् म गून् एलन्आली्
आसण् ती् आपल्यच् ् भ व ययच् ् असभल षेबद्दल् क हीतरी् हिून् बोलली.् बठैकीययच् ् छोट्य ् खोलीत् पुन्ह ्
अन तोलशी्ग ठ्पडली.्क हीतरी्सनसमत्त्करून्एलन्सतथून्न हीशीझ ली्आसणती्दोघेच्उरली.्सतच ्
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ह त्ह त त्घेऊन्पे्रमळ्स्वर त्अन तोल्म्हण ल , ‘मी्तुल ्भेटू्शकण र्न ही.्मी्तुल ्यच् पुढां्कधीच्
भेटू्शकण र्न ही्क ? तुझ्यच् वर्म झां्सनरसतशयच््पे्रम्आहे.्मी्कधीच—’सतययच् ्म गात्र हून्त्यच् ने्आपल ्
चेहर ्सतययच् ्चेहऱ्यच् जवळ्नेल . 
 

त्यच् ् तरुण चे् सवश ल् चमकते् डोळे् सतययच् ् डोळ्यच् ययच् जवळ् इतके् आले् की् सतल ् त्यच् ययच् ्
डोळ्यच् ांखेरीज्दुिरे्क ही्सदिेन िे्झ ले. 
 

‘नत ली?’ तो्कुजबुजल .्त्यच् ल ्क ही्तरी्सवच र यच्चे्होते.्त्यच् ने्सतचे्ह त्दुखेपयंच्त्आवळले. 
 

‘मल ्क ही्कळत्न ही.्मल ्क ही्ि ांग यच्चां्न ही.’ सतचे्डोळे्म्हणत्होते. 
 

त्यच् ने् व िनेने् पेटलेले् ओठ् सतययच् ् ओठ ांवर् द बले.् सतल ् एलनची् प वले् आसण् सतच ्
िळिळण र ् ग ऊन्ऐकू्आल .्नत श ने् वळून्एलनकडे्प सहले.् सतने्चसकत्होऊन्प्रश्न थवक् मुदे्रने्
त्यच् ययच् कडे्प सहले्तेव्ह ्ती्ल लबुांद्झ ली्होती्आसण्थरथरत्होती.्ती्द र ययच् ्सदशनेे्ज ऊ्ल गली्
तेव्ह ् अन तोल् म्हणू् ल गल , ‘कृप ्करून्िणभर्थ ांब...एक्िणभर’. तशी् ती् थ ांबली, त्यच् ल ्क यच््
ि ांग यच्चे्आहे् हे् त्यच् ने् ि ांगून् ट क व्े म्हणजे्आपल्यच् ल ् क यच्् घडले् हे् िमजेल्आसण् त्यच् वर् क ही्
उप यच्ही्ि पडेल्अिे्सतल ्ि रखे्व टू्ल गले. 
 

‘नत ली...अगदी्थोडक्यच् त्ि ांगतो...’ तो्आपल ्पुन्ह ्पुन्ह ्बोलतच्होत , पण्क यच््बोल व्ेहे्
त्यच् ली्िुचत्नव्हते.्एलन्त्यच् ययच् कडे्येच्ऊन्पोचेपयंच्त्तो्तेचतेच्बोलत्र सहल . 
 

एलन्नत श बरोबर्सदव णख न्यच् त्आली.्रोस्तॉफमांडळीने्र त्रीययच् ्जेवण ल ्न्थ ांबत ्त्यच् ांच ्
सनरोप्घेतल . 
 

िक ळ्झ ली्आसण् दैनांसदन् सववांचन ्आसण् ध वपळ्यच् ांन ् प्र रांभ् झ ल .्िवांययच् ् ह लच लींन ्
आसण्बोलण्यच् ल ्िुरुव त्झ ली.्चशपी्पुन्ह ्येच्ऊन्द खल्झ ले.्म यच्ा्सदसमव्येच्वन ने्ब हेर्ज ऊन्त्यच् ांन ्
चह प न ल ्बोल वले. 
 

नत श ने्रोजययच् ि रखी्सदिण्यच् ची्सशकस्त्केली.्दुप रययच् ्जेवण नांतर्नत श ्एकटीच्होती.्
तेवढ्य त् एक् द िी् पत्र् घेऊन् आली, ‘ब ईि हेब,’ ती् कुजबुजली.् ‘त्यच् ांनी् हे् तुम्ह ल ् द्य यच्ल ्
ि ांसगतलां .’त्यच् ्द िीने्नत श ल ्पत्र्सदले.्‘ब ईि हेब, कृप ्करून...’ द िीययच् ्शब्द कडे्नत श चे्लि्
नव्हते.्सतने्सवच र्न्करत ्यच् ांसत्रकतेने्पत्र चे्िील्फोडले्आसण्अन तोलने्प ठवलेले्पे्रमपत्र्व च यच्ल ्
िुरुव त् केली.् त्यच् तले् एक् अिरही् सतल ् कळले् न ही.् ते् पत्र् ज्यच् चे् आपल्यच् वर् पे्रम् आहे् त्यच् ्
अन तोलकडून्आले्एवढ च्बोध्सतल ्झ ल .्‘होयच्.्म झां्त्यच् ययच् वर्पे्रम्आहे.्न हीतर्जे्घडलां ्ते्किां्
घडलां ्अितां? सतचां्पे्रमनितां्तर्त्यच् ययच् कडून्पे्रमपत्र्कश ल ्आलां ्अितां? 
 

सतने् थरथरत्यच् ् ह त त् ते् उत्कट् भ वनेने् सलसहलेले् पे्रमपत्र् धरले.् खरे् तर् डोलोहॉव्हने्
अन तोलल ् ते् पत्र् सलहून् सदले् होते.् ती् पत्र् व चू् ल गली् तेव्ह ् सतल ् व टू्ल गले्आपल्यच् ् भ वन ांचे्
पडि दच्यच् ्पत्र त्उमटत्आहेत. 
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‘क ल्र त्री्म झे्भसवतव्यच््ठरल्यच् ि रखे्आहे.्तुझे्पे्रम्मल ्समळेल, न हीतर्मल ्मृत्यच्ू्येच्ईल.्
यच् खेरीज्सतिर ्म गव्म झ्यच् पुढे्न ही’ अशी्पत्र ची्िुरुव त्होती. 
 

त्यच् ने् पुढे् सलसहले् होते, ‘मल ् ठ ऊक्आहे् तुझे् न तेव ईक् तुझे् लग्न् म झ्यच् शी् ल वनू् देण र्
न हीत.् त्यच् ल ्अनेक्ख जगी्क रणे्आहेत.् तू्एकटी् भेटलीि्तर्मी् तुल ्ि ांगेन.् तुझे्म झ्यच् वर् पे्रम्
अिेल्तर्नुित ्होक र्कळव.्मग्कुठलीही्म नवी्शक्ती्आपल्यच् ्िुख आड्येच्ण र्न ही.्पे्रम्िवांवर्
म त्करील.्तुल ्घेऊन्मी्कुठेही्दूर्दुगवम्सठक णी्ज ऊ्शकेन.’ 
 

त्यच् चे्पत्र्सकतीतरी्वळे ्व चल्यच् वर्नत श ल ्त्यच् ययच् ्प्रत्येच्क्शब्द त्गहनगूढ्अथव्प्रतीत्होऊ्
ल गल .्आसण्सतल ्व टू्ल गले्:—‘म झां्खरांच्त्यच् ययच् वर्पे्रम्आहे.’ 
 

त्यच् ् र त्री्म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ने्दोन्ही् मुलींन ्आपल्यच् बरोबर् घेऊन्अर रॉव्हकुटुांब कडे्ज ण्यच् चे्
ठरवले.्नत श ने्डोकेदुखीची्िबब्ि ांसगतली्आसण्ती्घरीच्र सहली. 
 

िोन्यच् ् र त्री् उसशर ् घरी् आली् आसण् नत श ययच् ् खोलीत् सशरली.् नत श ् रोजच ् पोष ख् न्
उतरवत च्िोफ्यच् वर्झोपलेली्प हून्सतल ्आियच्व्व टले.्जवळ्टेबल वर्अन तोलचे्उघडे्पत्र्होते.्
ते्उचलून्िोन्यच् ्व चू्ल गली. 
 

पत्र् व चून् िोन्यच् ् झोपी् गेलेल्यच् ् नत श ययच् ् मुदे्रवर् चेहऱ्यच् त् व चलेल्यच् ् मजकुर चे् क ही्
स्पष्टीकरण्समळते्क ्बघू्ल गली.्पण्सतल ्क ही्बोध्झ ल ्न ही.्सतची्मुद्र ्श ांत, पे्रमळ, आसण्िुखी्
सदिली. 
 

िोन्यच् ् भीतीने् प ांढरीफटक् पडली्आसण्थरथर्क पू्ल गली.् त ण्िहन् न् होऊन्ती् बैठ्य ्
खुचीत्बिली्व्रडू्ल गली. 
 

‘मल ्हे्क हीच्किां्कळलां ्न ही? सतनां्इतकी्मजल्कशी्म रली? सतचां्सप्रन्ि्आन्दे्रवरील्पे्रम्
िांपुष्ट त् आलां ् क ? उद र् हृदयच् ययच् ् सनकोलेङ्क ल ् हे् कळलां ् तर् तो् क यच्् करील? पण् सतल ्
त्यच् ययच् सवषयच्ी्आस्थ ्व टणां्शक्यच््व टत्न ही.’ िोन्यच् चे्सवच र्िुरू्होते. 
 

डोळे्पुिून्िोन्यच् ्नत श कडे्गेली्आसण्पुन्ह ्एकद ्सतची्मुद्र ्क ळजीपूववक्सनरखू्ल गली. 
 

ती् सतल ्उठवण र्होती्मग् सतल ्व टले– ‘कद सचत् सतचां्अन तोलवर् पे्रम्निेलही.्म झीच्
चूक्झ ली्अिेल.्क ही्न्बोलणां्बरां.्सप्रन्ि्आन्दे्र्परत्आल ्तर्सकतीछ न्होईल!’ 
 

बुधव री् क उांट् शतेव डी् सवकत् घेऊ् प हण ऱ्यच् ् इिम बरोबर् मॉस्कोलगतययच् ् आपल्यच् ्
जसमनीकडे्गेल . 
 

क उांट् गेल ् त्यच् च् सदवशी् नत श ्आसण् िोन्यच् ् यच् ांन ् जूली् कॅरॅसगनने् मोठ्य ् भोजनिम रांभ चे्
आमांत्रण् सदले.् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ् त्यच् ांन ् सतथे् घेऊन् गेली.् त्यच् ् वळेी् नत श ् पुन्ह ्अन तोलल ् भेटली.्
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नत श ् त्यच् ययच् शी्इतर ांन ्ऐकू् येच्ण र्न ही्अश ्बेत ने्बोलत्होती्आसण्िबांध्िम रांभ त्ती्उते्तसजत्
होऊन्व वरत्होती्हे्िोन्यच् ययच् ्ध्यच् न त्आले. 
 

आत ्िोन्यच् ने्असधक्ब रक ईने्सतययच् वर्लि्ठेवले.्दुप रययच् ्भोजन ययच् ्वळेी्आसण्र त्री्ती्
पूवीि रखी्व गली्न ही.्सतययच् ्व गण्यच् त्िोन्यच् ल ्सवसचत्रपण ्आसण्कृसत्रमत ्ज णवली. 
 

सवच रलेल्यच् ् प्रश्न ांन ् ती् अिांबद्ध् उत्तरे् देऊ् ल गली.् तुटक् बोलू् ल गली् आसण् कोणत्यच् ही्
गोष्टील ्हिू्ल गली. 
 

चह प न नांतर्नत श ययच् ्खोलीजवळ्एक्द िी्रेंग ळत्अिल्यच् चे्िोन्यच् ययच् ्लि त्आले.्सतने्
द िील ्आत्ज ऊ्सदले.्द र शी्क न्सदल्यच् वर्सतल ्कळले–नत श ल ्सतने्दुिरे्पत्र्पोचवले्होते.्
त्यच् ्र त्री्नत श ने्क हीतरी्भयच्ांकर्बेत्आखल ्आहे्यच् ची्स्पष्ट्कल्पन ्िोन्यच् ल ्आली. 
 

सतने्दरव ज ्ठोठ वल .्पण्नत श ्सतल ्द र्उघडून्आत्घेईन . 
 

िोन्यच् ल ् व टले, आत ् ती् त्यच् ययच् बरोबर् पळून्ज ईल.् ती्क यच्् व टेल् ते्करील.् चुलत्यच् च ्
सनरोप्घेत न ्ती्रडली्होती्ते्सतल ्आठवले.् ‘सनसितच्ती्त्यच् ययच् बरोबर्पळून्ज ण र्आहे.्पण्मी्
क यच््करू?’ नत श ्किल ्तरी्भयच्ांकर्बेत्करीत्अिल्यच् ची्लिणे्लि त्येच्ऊन्िोन्यच् ल ्क यच््कर वे्
ते्कळेन .्‘क उांट्इथे्न ही.्मी्आत ्करू्तरी्क यच्?’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्ि ांसगतले्होते्त्यच् प्रम णे्त्यच् ्पीएरल ्पत्र्सलहू्क यच्?’ 
 

म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ल ्ि रे्कळवले्तर्त्यच् चे्पसरण म्व ईट्होतील्अिे्िोन्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

अांध ऱ्यच् ्कॉसरडॉरमधे्उभी्र हून्िोन्यच् ने्ठरवले– ‘मल ्तीन्र त्री्ज गरण्घडलां ्तरी्च लेल.्
मी्अशी् इथांच्कॉसरडॉरमधे्उभी् र हीन.् ती् पळून्ज ऊ्नयेच्् म्हणून् मी् म झी्शक्ती् व परीन.्आपल्यच् ्
कुटुांब ल ्कलांक्ल गेल्अिां्सतल ्क हीही्करू्देण र्न ही. 
 

अन तोल् नुकत च् डोलोहॉव्हकडे् र ह यच्ल ् गेल ् होत .् नत श ् रोस्तॉफल ् पळवनू् नेण्यच् ची्
यच्ोजन ्डोलोहॉव्हने्सकत्येच्क्सदवि ांपूवी्आखली्होती. 
 

र त्री् दह ् व जत ् म गययच् ् प्रवशेद्व र शी् येच्ऊन् उभी् र हण्यच् चे् वचन् नत श ने् कुरॅसगनल ् सदले्
होते.्तीन्घोडे्जोडून्तयच् र्अिलेल्यच् ्घिरग डीत्कुरॅसगन्सतल ्घेण रहोत ्आसणसतल ्मॉस्कोप िून्
च ळीि्मैल् दूर्अिलेल्यच् ्कॅमेङ्क ्खेड्य त्नेण र्होत .् त्यच् ् सठक णी्असधक रययुच्त्झ लेल ्धमवगुरू्
लग्न् ल वनू् देण्यच् ययच् ् तयच् रीत् होत .् कॅमेङ्क ् येच्थे् त्यच् ांन ् नेण्यच् ि् नव्यच् ् दम चे् घोडे् बॉिा् रोडपयंच्त्
नेण्यच् ि ठी्िज्ज्होते.्त्यच् नांतर्ती्दोघे्ज गोज गी्पसथक श्रम तून्नव्ेघोडे्समळवीत्ज ण र्होती. 
 

अन तोलकडे्प िपोटव्होत .्प्रत्येच्क्मुक्क म वर्घोडे्घेण्यच् ची्परव नगीही्त्यच् ने्समळवली्होती.्
त्यच् ने्दह ्हज र्रूबल्बसहणीकडून्आसण्दह ्हज र्रूबल्डोलोहॉव्हययच् ्मदतीने्समळवले्होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

खोट्य ्लग्निभ रांभ ि ठी्ि िीद र्र हण्यच् ि ठी्व्हॉक्स्टकॉव्ह्आसण्मकॅॅसरन्हे्दोघे्तयच् र्झ ले्
होते.् ते्चह ् घेऊन्ब हेरययच् ्खोलीत्बिले्होते.् व्हॉक्स्टकॉव्ह्ह ्एक क ळी्ि म न्यच््असधक री्होत .्
पते्त्खेळत न ् डोलोहॉव्ह् त्यच् च ् उपयच्ोग्करून् घेई.् मकॅॅसरन् ह ् सनवृत्त्झ लेल ् घोडदल तील् िैसनक्
होत .्ह्य ्अशक्त्आसण्िुस्वभ वी्म णि ची्कुरॅसगनवर्अमयच्ाद्भक्ती्होती. 
 

डोलोहॉव्हययच् ् प्रशस्त् अभ्यच् सिकेययच् ् चभती्आसण् तक्तपोशी, पर्नशयच् चे् रांग, अस्वल ची् क तडी्
आसण्शसे्त्र्यच् ांनी्िुशोसभत्केली्होती.्प्रव िी्घट्ट्ज सकट्घ लून्आसण्गुडघ्यच् ांपयंच्त्पोचण रे्बटू्चढवनू्
तो्सलसहण्यच् ययच् ्टेबल प शी्बिल ्होत .्त्यच् ्टेबल वर्सहशबे चे्क गदपत्र्आसण्नोट ांची्बांडले्ठेवलेली्
होती.्गणवषे्चढवनू्पण्बटणे्न्ल वत च्अन तोल्येच्रझ ऱ्यच् ्घ लत्होत .्सजथे्ि िीद र्बिले्होते्
ती्खोली्आसण्सजथे्फ्रें च्नोकर्इतर्नोकर ांययच् ्मदतीने्शवेटययच् ्ि म न ची्ब ांध ब ांध्करीत्होत ्ती्
खोली्यच् ांययच् ्दरम्यच् न्डोलोहॉव्हययच् ्खोलीतून्त्यच् ययच् ्येच्रझ ऱ्यच् ्च लल्यच् ्होत्यच् .्डोलोहॉव्ह्पैिे्मोजून्
नोंद्करीत्होत . 
 

‘हे्बघ्तुल ्व्हॉक्स्टकॉव्हल ्दोन्हज र्रूबल्द्य व्ेल गतील’ तो्म्हण ल . 
 

‘मग्देऊन्ट क्त्यच् ल .’ अन तोल्उत्तरल . 
 

‘मकॅॅसरन्तुझ्यच् ि ठी्व टेल्त्यच् ्आपत्तींन ्तोंड्देईल.्आसण्त्यच् त्त्यच् ल ्क ही्ल भहोण र्न ही.्
आत ्आपल ्सहशबे्पुर ्झ ल .्िगळे्ठीक्झ लां ्न ? ‘डोलोहॉव्हने्त्यच् ल ्क गदपत्र्द खवीत्सवच रले. 
 

‘अथात् िवव् ठीक् आहे.’ अन तोल् म्हण ल .् त्यच् चे् डोलोहॉव्हकडे् लि् नव्हते् हे् स्पष्ट् होते.्
नेहमीययच् ्हिऱ्यच् ्मुदे्रने्तो्िरळ्िमोर्प ह त्होत . 
 

डोलोहॉव्हने् टेबल च ्खण्ध डकन्बांद्केल .्आसण्डोलोहॉव्हने्पैिे्यच्ोग्यच््ज गी् ठेवनू् सदले.्
प्रव ि ल ् सनघण्यच् पूवी् ख ण्यच् सपण्यच् ची् व्यच्वस्थ ् करण्यच् च ् हुकूम् त्यच् ने् नोकर ांन ् सदल ् आसण् तो्
व्हॉक्स्टकॉव्ह्आसण्मकॅॅसरन्ज्यच् ्खोलीत्होते्त्यच् ्खोलीत्गेल . 
 

अन तोल्अभ्यच् सिकेतील्िोफ्यच् वर्पहुडल ्होत . 
 

डोलोहॉव्ह् पलीकडययच् ् खोलीतून्ओरडल , ‘अन तोल, क हीतरी् ख ऊन् घे.् इकडे् येच्.् थोडे्
चड्रकदेखील्घे.’ 
 

‘मल ्क ही्नको्आहे.’ अन तोल्उत्तरल .्तो्अजूनही्स्वतःशी्क्स्मत्करीत्होत . 
 

‘अन तोल, इकडे्येच््न .्बॅलग ्इथे्आहे!’ अन तोल्उठून्भोजनगृह त्गेल .्बॅलग ्ह ्प्रसिद्ध्
ड्र यच्व्हर्होत .्गेली्िह ्वष्ेतो्अन तोल्आसण्डोलोव्हॉव्ह्यच् ांन ्ओळखीत्होत .्त्यच् ांन ्त्यच् ने्आपल्यच् ्
तीन्घोड्य ांययच् ्घिरग डीतून्सकत्येच्क्वळे ्नेले्होते.्अन तोलययच् ्रेसजमेंटच ्मुक्क म्त्वेर्येच्थे्होत .्त्यच् ्
क ळ त्सकतीद ्तरी्तो्अन तोलल ्त्वरेहून्र त्री् घेऊन्पह टे्मॉस्कोल ्नेई्आसण्पुन्ह ् दुिऱ्यच् ्र त्री्
त्वरेल ्आणून्पोचवीत्अिे.्जेव्ह ्जेव्ह ्डोलोहॉव्हच ्प ठल ग्होई्तेव्ह ्तेव्ह ्डोलोहॉव्हल ्िुरसितपणे्



 

 

अनुक्रमणिका 

नेत्अिे.् पुष्ट्कळद ् त्यच् ने् त्यच् ांन ् सजप्िी् व् खुश लचेंडू् सस्त्रयच् ांबरोबर्शहर तून् चहडवले् होते.् सफरवलेले्
होते.्त्यच् ांन ्घेऊन्ज त न ्सकतीद ्तरी्त्यच् चे्घोडे्क मी्आले्होते.्त्यच् ांन ्घेऊन्ज त न ्त्यच् ने्सकतीद ्
तरी् मॉस्कोमधील्लोक ांययच् ्अांग वर्ग डी्घ तली् होती, व हने्उलटवली् होती्आसण् त्यच् चे् म लकच्
त्यच् ल ्अश ्वळेी्िांकट तून्िोडवीत्अित.् त्यच् ांनी् त्यच् ल ् सकत्येच्कद ्बडसवले्होते.् सकत्येच्कद ्श ांपेन्
आसण् इतर् मदे्य् प जली् होती.् ि म न्यच्् म णि ल ् ज्यच् मुळे् िैबेसरयच् ल च् प ठवण्यच् त्आले्अिते्अशी्
अनेक्दुष्ट्कृत्येच््त्यच् ांनी्केलेली्त्यच् ल ्ठ ऊक्होती.्ते्नेहमीच्बॅलग ल ्मद्यप न त्िहभ गी्करून्घेत, 
त्यच् ल ्मद्य्प जीत्आसण्सजप्िी्पोरींबरोबर्न च यच्ल ्ल वीत.्त्यच् ांययच् ्हज रो्रूबल ांच ्व्यच्वह र्त्यच् ययच् ्
ह त ने्झ लेल ्होत .्त्यच् ांची्िेव ्करत न ्वषातून्वीि्वळे ्तरी्त्यच् ल ्आपल ्प्र ण्धोक्यच् त्घ ल व ्
ल गे, सजव वरययच् ्प्रिांग तून्ज व्ेल गे.्त्यच् चे्सकत्येच्क्घोडे्सनक मी्होत, त्यच् ांची्भरप ई्त्यच् ांनी्सदलेल्यच् ्
पैश ांनी्होत्निे.्पण्त्यच् ल ्ते्आवडत, त्यच् ांचे्घोड्य ांन ्बेफ म्सपट ळणे्आवडे, त ि ल ्ब र ्मलै्ग डी्
नेणे, ग डीव न ांन ्उलटवणे, मॉस्कोतील्प दच ऱ्यच् ांययच् ्अांग वरून्ग डी् नेणे्आसण् नेहमीच्मॉस्कोतील्
रस्त्यच् तून्भरध व्ग डी् ह कणे्ह्य ्ि ऱ्यच् ् गोष्टी् त्यच् ल ्आवडत.् ग डी्आणखी्भरध व् ह कणे्अशक्यच््
झ ले्तरी्म गून् चझगलेल्यच् ्म लक ांचे्ओरडणे्ऐकू् येच्ई.् ‘ज ऊ्दे—जोर त्ज ऊ्दे.’ ते् त्यच् ल ्आवडे.्
म गातून् भीतीने् अधवमेल ् होऊन् पळण ऱ्यच् ् शतेकऱ्यच् ांययच् ् म नेवर् च बकू् फटक वणे् त्यच् ल ् आवडे.्
बलॅग ययच् ्मते्ती्खरी्म णिे्होती. 
 

अन तोल्आसण् डोलोहॉव्ह् यच् ांन ही् बलॅग ्आवडे.् एकतर् तो् ध डिीपण ने् ग डी् ह के.् दुिरे्
म्हणजे्त्यच् ांन ्ज्यच् ्गोष्टी्आवडत्त्यच् च्गोष्टी्त्यच् ल ही्आवडत.्इतर्लोक ांबरोबर्बलॅग ्खूप्घ ि घीि्
करी.्दोन्त ि्ग डी्ह कण्यच् ि ठी्तो्इतर ांकडून्वळेप्रिांगी्पांचवीि्रूबल्देखील्घेईआसण्बहुध ्स्वतः्
ग डी्ह कण्यच् ऐवजी्आपल्यच् ्एख द्य ्तरुण्नोकर ि्प ठवनू्देई.्पण्आपल्यच् ्ह्य ्म लक ांि ठी्म त्र्तो्
स्वतः्ग डी्ह क यच्च .्क म च ्मोबदल ्आपणहून्कधी्म ग यच्च ्न ही. 
 

त्यच् ांययच् ् नोकर ि ठी् पैिे् भरपूर्अिल्यच् ची् ब तमी् समळ ली्की् तो् दोनतीन् मसहन्यच् ांतून् एकद ्
त्यच् ययच् कडे् फेरी् ट की.् श ांतपणे् झुकून् उभ ् र हून् तो् त्यच् ांन ् आपल्यच् ल ् अडचणीत् मदत् करण्यच् ची्
सवनांती्करी.्त्यच् चे्म लक्नेहमी्बिवनू्घेत. 
 

तो् म्हण यच्च , ‘फ्यच्ॉदॉर् इव्ह नॉसवच् मह र ज, मल ् यच् तून् व चव .् म झे् घोडे् सनक मी् झ ले्
आहेत; यच् ्जते्रल ्ज ण्यच् ि ठी्मल ्थोडे्पैिे्उिने्द्य .’ 
 

जवळ्भरपूर्पैिे्अिले्म्हणजे्अन तोल्आसण्डोलोहॉव्ह्त्यच् ल ्हज र्दोन्हज र्रूबल्देत्
अित. 
 

बलॅग ययच् ्डोक्यच् चे्केि् सफकट्सपवळे्होते, त्यच् चे्न क्चपटे्होते.्तो्ित्त वीि्वषांच ्होत .्
त्यच् च ् चेहर ्आसण्त्यच् तल्यच् ्त्यच् त्ज ड्गळ ्ल लबुांद्होत .् त्यच् ययच् ्लह नखोर्डोळ्यच् ांत्चमक्होती.्
त्यच् ची्द ढी्लह नशी्होती.्लोकरीययच् ्ल ांब्झग्यच् वर् त्यच् ने् रेशमी् सकन र्अिलेल ् िुरेख् सनळ ्कोट्
चढवल ्होत . 
 

िमोरययच् ्कोपऱ्यच् त्अिलेल्यच् ्डोलोहॉव्हकडे्ज ऊन्त्यच् ने्आपल ्लह न्ह त्पिरल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘बिै्ख ली्आसण्चड्रक्घे.’ अन तोल्म्हण ल ्आसण्त्यच् ने्मद्य च ्एक्मोठ ्ग्ल ि्त्यच् ल ्सदल .्
मद्य्प हूनच्त्यच् ्ग डीव न चे्डोळे्चमकले.्प्र रांभी्सशष्ट च र द खल्त्यच् ने्मद्य्घेण्यच् ि्नक र्सदल , मग्
घट घट ्सपऊन्ट कले्आसण्टोपीत्अिलेल्यच् ्ल ल्रेशमी्ह तरुम ल ने्तोंड्पुिले. 
 

‘मह र ज, केव्ह ्सनघ यच्चां्ते्ि ांग .’ 
 

अन तोल्आपल्यच् ्घड्य ळ कडे्प ह त्म्हण ल , ‘आपण्आत्त च्सनघ यच्ल ्प सहजे.’ 
 

अन तोल्खोलीब हेर् गेल ्आसण्ल गलीच्परत्आल .्आत ्त्यच् ने्ल ांब्लोकरी्कोट्घ तल ्
होत .्त्यच् वर्च ांदीच ्पट्ट ्ब ांधल ्होत .्सतरकी्ठेवलेली्ऐटद र्लोकरी्टोपी्त्यच् ययच् ्देखण्यच् ्चेहऱ्यच् ल ्
शोभत् होती.्आरश िमोर् उभे् र हून् त्यच् ने्आपले्रूप् न्यच् ह ळले.् त्यच् च्थ ट त् डोलोहॉव्हिमोर् उभे्
र हून्त्यच् ने्मद्य च ्ग्ल ि्घेतल . 
 

‘दोस्त ांनो, चल ् सनघू.’ अन तोल् उठून् म्हण ल .् ते् िगळे् ब हेरययच् ् द लन त् जमले.् तशी्
डोलोहॉव्ह् म्हण ल , ‘लोकरीच ् कोट् कुठां् आहे? इग्न त्क , म त्र्यच्ो् न म त्वयेेच्वन कडे् ज ् आसण्
सतययच् कडून् िेबलच ् लोकरीच ् कोट् घेऊन् येच्.’ ‘पळून् ज त न ् क यच्् क यच्् होतां् ते् मी् ऐकलां ् आहे’ 
डोलोहॉव्ह् डोळे् समचक वीत् म्हण ल , ‘ती् अधवमेली् होऊन् अांग वर् अिलेल्यच् ् वस्त्र सनशी् ब हेर् पडेल.्
थोड ि ् उशीर्झ ल ् तर्अश्रुप त् िुरू् होईल, सतल ् सप्रयच्् पप ्आसण् मम ् यच् ांची्आठवण् होईल, मग्
समसनटभर् ती् सथजून् ज ईल्आसण् परत् सफरण्यच् च ् सवच र् करील.् तू् सतल ् त बडतोब् ल ांब् झग्यच् त्
गुांड ळून्घेऊन्घिरग डीकडे्घेऊन्येच्.’ 
 

तेवढ्य त्नोकर्ब यच्क ांच ्ल ांब्झग ्घेऊन्आल . 
 

‘मूखा, तुल ्मी्लोकरीच ्कोट्घेऊन्यच् यच्ल ्ि ांसगतलां ्होतां, मतॅ्र्यच्ोश्क , लोकरीच ्कोट्हव ,’ 
तो्जोर ने्ओरडल ्आसण्त्यच् च ्आव ज्खोल्यच् खोल्यच् ांतून्सनन दत्गेल . 
 

कृश्ब ांध्यच् ची, सफकट्क ांतीची, चमकत्यच् ्क ळ्यच् भोर्डोळ्यच् ांची, सनळिर्छट ्अिलेल्यच् कुरळ्यच् ्
केि ांची्एक्देखणी् सजप्िी्स्त्री्ब हेर्ध वत्आली.् सतने्ल ल्श ल्अांग ल ्लपेटून्घेतली्होती्आसण्
सतने्ह त वर्लोकरीच ्कोट्धरल ्होत . 
 

‘ह ्घ्यच् .्मल ्ह ् गेल्यच् बद्दल्व ईट्व टण र्न ही.्घ्यच् .’ सतल ्आपल्यच् ्म लक ची्भीती्व टत्
अिल्यच् चे् सदित् होते.् झग ् ज ण र् म्हणून् ती् दुःखी् झ ली् होती.् डोलोहॉव्हने् क ही् उत्तर् न् देत ्
सतययच् कडून्झग ्घेतल ्आसण्मतॅ्र्यच्ोश्क ययच् ्अांग ल ्तो्लपेटल .्‘अिांच.आणखी्अश ्तऱ्हेनां’ मग्त्यच् ने्
सतययच् ्गळ्यच् भोवत लची्कॉलर् चेहऱ्यच् ययच् ्ब जूल ्थोडी्ज ग ् ठेवनू्िगळीकडे्उांच् केली.् ‘आसण्मग्
अश ् तऱ्हेनां.’ मग् त्यच् ने् अन तोलच ् चेहर ् कॉलरययच् ् उघड्य ् ज गेकडे् वळवल ् तेव्ह ् अन तोलल ्
मतॅ्र्यच्ोश्क च ्हिण र ्चेहर ्सदिल . 
 

सतचे्चुांबन्घेत्अन तोल्म्हण ल , ‘म त्र्यच्ोश्क , येच्तो्मी्आत .्गुडब य्.्म झी्इथली्गम्मत्आत ्
िांपली.्म त्र्यच्ोश , मी्िुखी्र ह वां्म्हणून्देव कडे्प्र थवन ्कर.्गुडब य््म त्र्यच्ोश्क .’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘सप्रन्ि, देव्तुल ्िुख त्ठेवो.’ म त्र्यच्ोश्क ्सजप्िी्उच्च र त्म्हण ली. 
 

प यच्ऱ्यच् ांप शी्दोन्तीन्घोड्य ांययच् ्ग ड्य ्उभ्यच् ्होत्यच् .्दोन्सधप्प ड्ग डीव न्लग म्खेचून्बिले्
होते.्बलॅग ने्अगदी्पुढची्ज ग ्पटक वली.्कोपर्वर्धरून्तो् मुद्द मच्ह त तील्लग म्नीट्करू्
ल गल .्त्यच् ययच् च्ग डीत्अन तोल्आसण्डोलोहॉव्ह्बिले.्मकॅॅसरन, व्हॉक्स्टकॉव्ह्आसण्नोकर्दुिऱ्यच् ्
ग डीत्चढले. 
 

‘सनघ यच्चां् न ?’ बलॅग ने् सवच रले.् मग् ह त भोवती् लग म् गुांड ळत् सपरग ळीत् तो् ओरडल ्
‘चल .’दुतफा्झ डे्अिलेल्यच् ्रस्त्यच् वरून्ग डी्सवलिण्वगे ने्ध व्ूल गली. 
 

बलॅग ्आसण्ग डीव न ययच् ्आिन ययच् ्ज गी्बिलेल ्तरुण्ग डीव न्ओरडत्होते. 
 

अबाट्स्की्चौक त्घिरग डी्एक ्घोड ग डीवर्ज ऊन्आदळली.्क हीतरी्मोडतोड्झ ल्यच् च ्
आसण्लोक ांययच् ्आरड ओरडीच ्आव ज्ऐकू्आल .्पण्ग डी्तशीच्अबाट्ट्स्की्मधून्भरध व्सनघ ली.्
पॉडनॉसवन्स्कीतून्ज त न ्दोनद ् वळणे् घेऊन्झ ल्यच् वर्बॅलग ने्घोड्य च ्लग म्खेचण्यच् ि् िुरुव त्
केली.्मग्म गे्वळून्प सहल्यच् वर्त्यच् ने्जुन्यच् ्इक्चेरीययच् ्चौक त्घोडे्थ ांबवले. 
 

तो्तरतरीत्तरुण्ग डीव न्विेणींन ्धरून्घोड्य ांन ्थोपवण्यच् ि ठी्उतरल .्अन तोल्आसण्
डोलोहॉव्ह् फूटप थवरून् च लू् ल गले.् फ टक ांप शी् ज त च् डोलोहॉव्हने् शीळ् घ तली.् त्यच् ल ् उत्तर्
म्हणून्शीळ्ऐकू्आली.्एक्द िी्ब हेर्ध वत्आली.् ‘आत्चौक त्यच् ्न हीतर् तुम्ही्दृष्टीि्पड ल.’ 
समसनटभर त्ती्आलीच... 
 

डोलोहॉव्ह् फ टक शी् थ ांबल .् अन तोल् द िीययच् ् म गून् चौक त् गेल .् कोपऱ्यच् वर् वळून् तो्
प यच्ऱ्यच् ्चढू्ल गल ्तेवढ्य त्त्यच् ल ्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन च ्सधप्प ड्नोकर्गॅ्रसब्रलॉ्भेटल .्व ट्अडवीत्तो्
घोगऱ्यच् ्आव ज त्म्हण ल , ‘ह्य ्व टेने्म लकीणब ईांन ्भेट यच्ल ्ज .’ 
 

‘कोणती्म लकीण? कोण्आहेि्तू?’ र्श् ि्न्घेत ्अन तोलने्हलक्यच् ्आव ज त्सवच रले. 
‘आत्चल .्तुम्ह ल ्आत्घेऊन्यच् यच्च ्मल ्हुकूम्आहे.’ 
‘कुरॅसगन्म गे्सफर.्दग फटक ्आहे.्पळ.’ 

 
कुरॅसगन्आत्गेल्यच् वर्फ टक शी्अिलेल ्पह रेकरी्फ टक्बांद्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्होत .्

त्यच् ् पह रेकऱ्यच् ने् फ टक् बांद् करू् नयेच्् म्हणून् डोलोहॉव्ह् त्यच् ययच् शी् झट पट् करीत् होत .् मोठ्य ्
सशकस्तीने्डोलोहॉव्हने्त्यच् ्पह रेकऱ्यच् ल ्ढकलले्आसण्अन तोलल ्फ टक ब हेर्ओढून्घेतले.्त्यच् ल ्
घेऊन्त्यच् ने्घिरग डीकडे्धूम्ठोकली. 
 

म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ने्कॉसरडॉरमधे् रडत्अिलेल्यच् ्िोन्यच् ल ् प सहले्आसण् सतययच् कडून्िगळ्यच् ्
गोष्टी् क ढून् घेतल्यच् .् नत श चे् पत्र् समळवनू् सतने् ते् व चले्आसण् ते् पत्र् घेऊन् ती् तशीच् नत श ययच् ्
खोलीत्सशरली्होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘सनलवज, बेशरम, उद्धट्क रटी.् एक्शब्दही् बोलू् नकोि.’ आियच्ाने् बघण ऱ्यच् ्आसण्डोळ्यच् ांत्
एक्सटपूि्न्आणण ऱ्यच् ्नत श ल ्सतने्खोलीत्ढकलून्सदले्आसण्ब हेरून्कुलूप्ल वले.् ‘सतल ्त्यच् ्
र त्री्कोणी्भेट यच्ल ्आल ्तर्त्यच् ल ्फ टक ययच् ्आत्घे, म त्र्पुन्ह ्ब हेर्पडू्देऊ्नकोि’ अशी्सतने्
पह रेकऱ्यच् ल ्आज्ञ ्सदली्होती.्‘भेट यच्ल ्येच्ण ऱ्यच् ्त्यच् ्म णि ांन ्म झ्यच् कडे्घेऊन्यच् .’ अि ्हुकूम्सतने्
आपल्यच् ् नोकर ांन ् सदल ् होत .् सतल ् पळवनू् नेण्यच् ि ठी् लोक् केव्ह ् येच्त त् यच् ची् व ट् बघत् म यच्ा्
सदसमत्र्येच्वन ्सदव णख न्यच् त्बिली्होती. 
 

‘आलेली् म णिे् पळून् गेली.’ गसॅब्रलॉने् येच्ऊन् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ल ् ि ांसगतले, तेव्ह ् सतने्
कप ळ ल ्आठ्य ्घ तल्यच् , प ठीम गे्ह त्जुळवनू्आत ्क यच््कर व्ेयच् च ्सवच र्करीत्ती्सकतीतरी्वेळ्
खोलीत्येच्रझ ऱ्यच् ्घ लत्र सहली.्मध्यच्र त्रीययच् ्िुम र ि्सतने् सखश त्च वी्आहे्क ्ते्च चपून्प सहले्
आसण्ती् नत श ययच् ्खोलीकडे् गेली.्िोन्यच् ्कॉसरडॉरमधे् हुांदके् देत् बिली्होती.् ‘म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन , 
कृप ्करून्मल ्आत्ज ऊ्दे.’ 
 

म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ने्दरव ज ्उघडल ्आसण्ती्आत्सशरली.्‘सतरस्क र्व ट व , ओांगळ्व ट व ्
अशी्ही्दुववतवनी्क टी.्मल ्सतययच् ्वसडल ांची्म त्र्दयच् ्येच्ते.्मल ्खूप्प्रयच् ि्पडले्तरी्च लतील्पण्
मी्कुण ल ्त्यच् ्गोष्टीची्व ययच्त ्करू्देण र्न ही.्क उांटल ्ती्गोष्ट्कळण र्न ही्अि ्प्रयच्त्न्करीन.’ 
किल ्तरी्सनियच््करून्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ्खोलीत्सशरली. 
 

नत श्िोफ्यच् वर् पहुडली् होती.् सतने् दोन्ही् ह त ांनी्आपल ् चेहर ् झ कून् घेतल ् होत .् म यच्ा्
सदसमत्र्येच्वन ्आली्तरीही्सतने्ह लच ल्केली्न ही.्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ्मघ शी्सतल ्ज्यच् ्क्स्थतीत्िोडून्
गेली्होती्त्यच् च्क्स्थतीत्ती्आत ही्होती. 
 

म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ्सतल ्बोलू्ल गली, ‘मोठे्गुण्उधळलेि्ग्ब ई!्सकती्िद्गुणी!्म झ्यच् ्घर त्
आपल्यच् ्ज र ययच् ्भेटी्घेतेि.्आत ्मल ्फिवनू्क ही्उपयच्ोग्होण र्न ही.्आत ्क यच््ि ांगते्ते्नीट्
ऐक.’ सतययच् ् ह त ल ् स्पशव् करून् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ् पुढे् बोलूल गली, ‘नीट्लि् देऊन् ऐक.् एख द्य ्
हलक्यच् ्प्रतीययच् ्ब ईप्रम णे्तू्स्वतःल ्बदन म्करून्घेतलां ्आहेि.्मी्तुझी्अवस्थ ्क यच््केली्अिती्
मल ्ि ांगत ्येच्त्न ही, पण्मल ्तुझ्यच् ्ब प ची्दयच् ्येच्ते.्त्यच् ल ्मी्ही्गोष्ट्कळू्देण र्न ही.’ 
 

नत श ्जशी्पडली्होती्तशीच्र सहली.्आव ज्न्देत ्ती्हुांदके्देऊ्ल गली्आसण्सतचे्िगळे्
शरीर्थरथरू्ल गले.्सतल ्धड्र्श् ि्घेत ्येच्ईन .्िोन्यच् कडे्वळून्प हून्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ्नत श जवळ्
िोफ्यच् ययच् ्कडेल ्बिली. 
 

‘तो् िुदैवी् म्हणून् म झ्यच् ् ह तून् सनिटून् गेल .् पण्मी् त्यच् ल ् पकडल्यच् सशव यच्् र हण र्न ही.’ 
म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ्ककव श्आव ज त्बोलू्ल गली, ‘मी्क यच््बोलते्आहे्ते्ऐकते्आहेि्न ?’ सतने्आपल ्
थोर ड्ह त्नत श ययच् ्डोक्यच् ख ली्धरल ्आसण् सतचे्तोंड्आपल्यच् ् सदशले ् वळवले.्नत श च ् चेहर ्
दृष्टीि्पडत च्िोन्यच् ्आसण्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ्यच् ्दोघींन ही्आियच्व्व टले.्सतचे्डोळे्चमकत्होते्पण्
कोरडे्होते.्सतने्ओठ्घट्ट्द बनू्घरले्होते, सतचे्ग ल्बिले्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मल ् आत ...मी् मेले् तर...’ ती् बोलली.् सतने् र ग ने् झटक ् देऊन् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन प िून्
आपली्िोडवणूक्करून्घेतली.्पुन्ह ्ती्पसहल्यच् ि रखी्पडून्र सहली. 
 

म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ्बोलू्ल गली, ‘नत ल्यच् , तुझां्कल्यच् ण्व्ह वां्अशी्म झी्इयछ ्आहे.्स्वस्थ्पडून्
र ह .्मी्तुल ्ह त्ल वीत्न ही.्स्वस्थ्पडून्मी्क यच््ि ांगते्ते्ऐक...तुझां्वतवन्सकती्व ईट्होतां्यच् बद्दल्
मी् तुल ्क ही्ि ांगण र्न ही.्त्यच् ची्ज णीव्तुल ्आहेच.्उद्य ्तुझे्वडील्परत्येच्त्आहेत.्मी्त्यच् ांन ्
क यच््ि ांगू?’ 
 

पुन्ह ्नत श ्हुांदके्देऊ्ल गली, सतचे्शरीर्थरथरू्ल गले. 
‘आसण्ही्गोष्ट्त्यच् ययच् –तुझ्यच् ्सनयच्ोसजत्पतीययच् ्क न वर्ज ईल.’ 
‘मल ्कुणी्सनयच्ोसजत्पतीच्न ही.्मी्त्यच् ल ्नक र्सदलेल ्आहे.’ 

 
‘तरी्पसरण म त्बदल्होण र्न ही.्त्यच् ययच् ्क न वर्गेल्यच् वर्ते्स्वस्थ्बितील्अिां्तुल ्व टतां्

क ? तुझ्यच् ्वसडल ांन ्मी्च ांगली्ओळखते.् तुझ्यच् ्वसडल ांनीच्जर् त्यच् ल ्द्वांद्वयुच्द्ध ि्आव्ह न् सदलां ्तर्
यच्ोग्यच््होईल्क ?’ 
 

‘मल ् स्वस्थ् पडू् दे.् प्रत्येच्क् गोष्टीत् तुम्ही् अडथळ ् क ् आणत ? क ् म्हणून? तुम्ह ल ् कोणी्
ि ांसगतलां ् अडथळे् आण यच्ल ?’ िोफ्यच् वरून् उठत ् उठत ् नत श ने् िूडबुद्धीने् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन कडे्
प ह त्सवच रले. 
 

म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ् पुन्ह ् भडकून्ओरडली, ‘अग् तुल ् हवां् होतां् तरी् क यच्? तुल ्आम्ही् क ही्
कोंडून् ठेवलां ् नव्हतां.् त्यच् ल ्घरी्यच् यच्ल ्कोणी्मन ् केली? सजप्िी् ब ईल ् पळवत त्तश ्तऱ्हेनां् तुल ्
पळवनू्नेण र्होत ्क ? तुल ्त्यच् नां्पळवलां ्अितां्तर्त्यच् ांनी्तुल ्पकडलां ्नितां्अशी्तुझी्िमजूत्आहे.्
क यच्? तुझ्यच् ्वसडल ांनी, न हीतर्तुझ्यच् ्भ व नां, न हीतर्तुझ्यच् ्सनयच्ोसजत्नवऱ्यच् नां्त्यच् ल ्पकडलां ्अितां.्
तो्तुल ्पळवनू्नेण र ्म णूि्बेशरम, हर मखोर्आहे...’ 
 

‘तुमययच् ्कोण हीपेि ्तो्असधक्च ांगल ्आहे.्तू्मध्येच््तोंड्घ तलां ्नितांि्तर...अरे्देव !्क यच््
प्रिांग्आणल ि्ह ? िोन्यच् , तू्क ्म्हणून...? ज ्च लती्हो्इथून...’ आपण्स्वतःच्आपल्यच् वर्आपत्ती्
ओढवनू्घेतली्आहे्यच् ची्ज णीव्होऊन्सनर श्होऊन्म णिे्शोक्करत त्ति ्ती्शोक्करू्ल गली, 
हुांदके्देऊ्ल गली. 
 

म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ्पुन्ह ्क ही्बोलण र्होती.्पण्नत श ्ओरडली, ‘च लत्यच् ् व्ह ्इथून.् तुम्ही्
म झ ्दे्वष्करत , सतरस्क र्करत ’ पुन्ह ्सतने्आपले्अांग्ध डकन्िोफ्यच् वर्ट कले. 
 

म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ्मग्सकतीतरी्वळे्नत श ल ्उपदेश्करीत्र सहली.्क उांटल ्यच् तील्क हीही्
कळू्देत ्क म ्नयेच््अिे्सतने्बज वले.्नत श ने्िवव्सविरून्ज ण्यच् ची्आसण्क ही्घडल्यच् ची्ज णीव्न्
द खवण्यच् ची् हमी् द्य वी् म्हणजे् कुण ल च् त्यच् बद्दल्कळण र् न ही् अिे् सतने् ि ांसगतले.् नत श ् मुक ट्
होती.् आत ् ती् हुांदके् देत् नव्हती.् म त्र् सतचे् शरीर् ि रखे् थरथरत् होते.् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ने् सतययच् ्
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डोक्यच् ख ली्एक्उशी्ि रली, सतययच् ्अांग वर्दोन्च दरी्घ तल्यच् , सतल ्आपल्यच् ्ह त ने्िोड वॉटर्
आणून्सदले.्नत श शी्ती्बोलण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गली, पण्नत श ने्ढुांकूनही्प सहले्न ही. 
 

‘झोप् ब पडी.’ ती् झोपली्आहे् अिे् िमजून् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ् खोलीब हेर् गेली.् पण् नत श ्
झोपलेली्नव्हती, सतच ्चेहर ्प ांढर फटक्झ ल ्होत ्आसण्आपल्यच् ्उघड्य ्सवश ल्डोळ्यच् ांनी्ती्िरळ्
प ह त्होती.्िबांध्र त्रभर्ती्झोपली्न ही, रडली्न ही.्िोन्यच् ्सकत्येच्कद ्उठून्सतययच् कडे्आली्पण्
नत श ्सतययच् शी्एक्शब्दही्बोलली्न ही. 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् जेवण ययच् ् वळेी् शब्द् सदल्यच् प्रम णे् क उांट् इल्यच् ् अँड्रीच् शहर ब हेरील्आपल्यच् ्
शतेव डीवरून्आल .्तो्प्रिन्न्मनःक्स्थतीत्होत .्शतेव डी्सवकून्ट कण्यच् च ्व्यच्वह र्जवळ्जवळ्पक्क ्
झ ल ्होत .्आत ्ज स्त्वळे्त्यच् ल ्मॉस्कोमधे्र ह व्ेल गण र्नव्हते.्सजची्त्यच् ल ्ओढ्ल गली्होती्
त्यच् ्क उांटेिल ्तो्आत ्लवकर्भेटू्शकण र्होत . 
 

म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ् त्यच् ल ् भेटली् आसण् म्हण ली, ‘क लप िून् नत श ल ् बरां् न ही.् क ल्
डॉक्टरल ्बोल वनू्आणलां ्होतां.्आज्सतल ्बरां्व टतां्आहे.’ 
 

त्यच् ् सदवशी्िक ळी्नत श ्खोलीतून्ब हेर्पडली्न ही.्ती् सखडकीशी्आपले् शुष्ट्क्ओठ्गच्च्
समटून् आसण् कोरड्य ् डोळ्यच् ांनी् नजर् ल वनू् सखडकीशी् बिून् रस्त्यच् तून् ज ण ऱ्यच् ् लोक ांकडे् प ह त्
र सहली.्खोलीत्आलेल्यच् ्लोक ांकडे्घ ईघ ईने्वळून्प हू्ल गली.्ती्त्यच् ांययच् कडून्क ही्ब तमी्कळेल्
यच् ची्अपेि ्करीत्होती, तो्आपण्होऊन्येच्ईल्सनद न्पत्र्तरी्सलहील्अिे्सतल ्व टत्होते. 
 

क उांट्खोलीत् सशरल ् तेव्ह ् पुरुषी् प वल ांच ्आव ज् ऐकून् सतने् अस्वस्थपणे् चेहर ् वळवल .्
सतययच् ्थांड्सनर्नवक र्मुदे्रवर्िूड ची्भ वन ्उमटली.्वडील्आले्तरी्ती्उठली्न ही. 
 

‘क यच््झ लां ्ब ळ? बरां्न ही्क ्तुल ?’ क उांटने्सवच रले. 
 

‘हो, थोडी्आज री्आहे.’ ती्उत्तरली. 
 

क उांटने्सवच रले, ‘इतकी्खचून्क ्गेली्आहेि? तुझ्यच् ्सनयच्ोसजत्वर बद्दल्क ही्कळलां ्क ?’ 
तशी् ती् म्हण ली, ‘तिां् क हीच् झ लेलां ् न ही.् तुम्ही् उग च् बेचैन् होऊ् नक .’ म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ने्
नत श ल ् दुजोर ् देत् म्हटले, ‘क ळजी्करण्यच् जोगां् क हीही् घडलां ् न ही.’ मुलीने् केलेली्आज र ची्
बत वणी, सतची् अस्वस्थ् मनःक्स्थती, िोन्यच् ् व् म यच्ा् यच् ांचे् बेचैन् चेहरे् यच् ांवरून् आपल्यच् ् गैरहजेरीत्
क हीतरी्घडले्अि व्ेयच् ची्स्पष्ट्कल्पन ्क उांटल ्आली.्आपल्यच् ्आवडत्यच् ्मुलीययच् ्ब बतीत्क ही्
बदन मी्करण रे्घडले्अिेल्ही्कल्पन ्क उांटल ्दुःिह्व टली्आसण्त्यच् ल ्आपली्मनःश ांती्असधक्
मोल ची् व टली् म्हणून् की् क यच्् त्यच् ने् चौकशी् करणे् ट ळले.् सवशषे् क ही् घडले् निेल् अि ् त्यच् ने्
आपल्यच् ्मन ल ्धीर्सदल .्सतययच् ्आज र मुळे्आपण ल ्ग व कडे्लौकर्ज त ्येच्ण र्न ही्यच् ्सवच र ने्
म त्र्त्यच् ल ्दुःख्झ ले. 
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आपली् पत्नी् मॉस्कोल ्आल्यच् प िून् सतययच् ् िहव ि त् र ह व्े ल गू् नयेच्् म्हणून् पीएर् कुठेतरी्
ब हेरग वी्ज ण्यच् चे्बेत्करू्ल गल .्रोस्तॉफमांडळी्मॉस्कोल ्आली्आसण्नत श ने्पीएरययच् ्मन वर्
छ प् प डली् तेव्ह ् आपल ् बेत् तडीि् नेण्यच् ची् त्यच् ने् त्वर ् केली.् ऑसिप् अलेक्स्येच्सवचययच् ् सवधवेल ्
भेटण्यच् ि ठी्तो्त्वरेल ्गेल .्त्यच् ्ब ईने्आपल्यच् ्मृत्नवऱ्यच् ची्क गदपते्र्देण्यच् चे्म गेच्वचन्सदले्होते. 
 

पीएर्मॉस्कोल ्परत्आल ्तेव्ह ्त्यच् ल ्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ने्प ठवलेले्पत्र्समळ ले.्सतने्त्यच् ल ्
आन्दे्र् बोलकॉन्स्की् आसण् त्यच् ची् सनयच्ोसजत् वधू् यच् ांययच् िांबांधी् महत्त्व ययच् ् ब बींवर् चचा् करण्यच् ि ठी्
बोल वले्होते.्पीएर्आजवर्नत श ल ्ट ळीत्आल ्होत .्समत्र ययच् ्व ग्दत्त्वधूबद्दल्सवव सहत्पुरुष ि्
जे्व ट व्ेत्यच् हून्खूपच्ज स्त्आकषवण्आपण ि्नत श बद्दल्व टते्आहे्हे्पीएरल ्ज णवत्होते.्दैव्
म त्र्त्यच् ल ्ितत्सतययच् ्िहव ि त्ठेव्ूप ह त्होते. 
 

‘सप्रन्ि्आन्दे्र् त्वर ्करून्घरी् येच्ईल्आसण् सतययच् शी्लग्न्करील्तर् सकती् बरां् होईल!’ पीएर्
म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ययच् ्घरी्ज त ्ज त ्म्हणत्होत . 
 

दुतफा्झ डी्अिलेल्यच् ्रस्त्यच् वरून्तोज त्अित न ्कुणीतरी्त्यच् ल ्ह क्म रली. 
 

‘पीएर, परतून्खूप्सदवि्झ ले्क ?’ पसरसचत्आव ज्क न वर्पडल .्पीएरने्म न्वर्करून्
प सहले.् अन तोल् आसण् त्यच् च ् नेहमी् िोबत् अिलेल ् दोस्त् मकॅॅसरन् घिरग डीतून् ज त् होते.्
घिरग डीचे्करड्य ् रांग चे् घोडे् म गययच् ् प यच् ांनी् घिरग डीययच् ् पुढययच् ् भ ग वर् सहम्उडवीत् दुडक्यच् ्
च लीने्ज त्होते. 
 

पीएर्म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ययच् ् प्रवशेद लन त्पोचल ् तेव्ह ् त्यच् च ्लोकरी्कोट्उतरवीतअित न ्
नोकर्म्हण ल , ‘म लकीणब ईांनी्सवनांती्केली्आहे.्आपल्यच् ्खोलीत्बोल वलां ्आहे.’ 
 

पीएरने्स्व गतद लन च ्दरव ज ्उघडल ्तेव्ह ्त्यच् ल ्सखडकीशी्बिलेली्नत श ्सदिली.्ती्
कृश् झ ली् होती.् सतच ् चेहर ् सफकट् झ ल ् होत ् आसण् मुद्र ् सचडलेली् सदित् होती.् सतने् वळून्
त्यच् ययच् कडे्प सहले्आसण्कप ळ ल ्आठ्य ्घ तल्यच् .्आढ्यतेने्ती्खोलीययच् ्ब हेर्गेली. 
 

‘घडलां ्आहे् तरी् क यच्?’ पीएरने् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ल ् सवच रले् तशी् ती् उत्तरली, ‘फ र् छ न्
व गते्आहे्ती.्मल ्अठ्ठ वन्वष्ेझ ली्पण्अश ्लज्ज स्पद्गोष्टी्प सहल्यच् ्नव्हत्यच् .’ ऐकलेल ्एक्शब्दही्
कोण ल ् ि ांगण र् न ही् अिे् सतने् पीएरकडून् वचन् घेतले् आसण् ि ांसगतले, ‘आपल्यच् ् वसडल ांन ् न्
ि ांगत च्नत श नां्आपल ्व ङ्सनियच््मोडल ्आहे.्त्यच् ल ्क रण्आहे्अन तोल्कुरॅसगन.्तुझ्यच् ्पत्नीनांच्
सतची्त्यच् ययच् शी्भेट्घ लून्सदली.्त्यच् ययच् शी्चोरून्लग्न्करण्यच् ि ठी्वडील्घरी्नित न ्सतनां्पळून्
ज ण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल .’ 
 

पीएर् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन चे् बोलणे्आ् व िून् ऐकत् होत .् त्यच् च ् त्यच् वर् सवर्श् ि् बिेन .् सप्रन्ि्
आन्दे्रने् सजययच् वर् उत्कट् पे्रम् केले् होते् आसण्आजवर् जी् आकषवक् व टत् होती् ती् नत श ् रोस्तॉफ्
सवव सहत्अिलेल्यच् ्अन तोलवर् पे्रम्करीत्होती.्(अन तोलययच् ्लग्न चे्रहस्यच््पीएरल ्म हीत्होते.)्
आसण्त्यच् ययच् बरोबर्पळून्ज यच्ल ्तयच् र्झ ली्होती्हे्ऐकून्पीएरल ्क ही्कळेन िे्झ ले.्अिे्होईल्
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यच् ची् त्यच् ल ् कल्पन ही् नव्हती.् तो् नत श ल ् लह नपण प िून् ओळखत् होत .् त्यच् ययच् ् अांतःकरण त्
नत श िांबांधीययच् ् मधुरस्मृती् गोळ ्झ लेल्यच् ् होत्यच् .् त्यच् च ् मेळ् सतययच् ्आत ययच् ् मूखव, िदु्र्आसण् सनदवयच््
व गण्यच् शी्घ लत ् येच्णे्अशक्यच््होते.् त्यच् ल ्आपल्यच् ्पत्नीची्आठवण्झ ली.् दुदैव ने्आपली्हलक्यच् ्
वृत्तीययच् ्स्त्रीशी्जन्म ची् ग ठ् पडली.् पण्आपल्यच् ि रखे् इतरही् यच् ्जग त्आहेत्यच् ् सवच र िरशी् तो्
स्वतःशीच् म्हण ल , ‘िगळ्यच् ् सस्त्रयच् ् ि रख्यच् च् वृत्तीययच् !’ पण् तरीही् त्यच् ल ् सप्रन्ि् आन्दे्रबद्दल् व ईट्
व टले, त्यच् च ्स्व सभम न्आठवनू्व ईट्व टले.्त्यच् ल ्समत्र बद्दल्असधक सधक्िह नुभतूी्व टू्ल गली.्
तितशी्नुकत्यच् च्आढ्यतेने्गेलेल्यच् ्घुम्यच् ्नत श बद्दल्असधक सधक्सतरस्क र्आसण्घृण ्व टू्ल गली.्
नत श चे् मन् त्यच् ् वळेी् सनर शनेे, शरमेने्आसण्अपम न ने् व्यच् पले् होते; यच्ोग यच्ोग नेच् त्यच् ् वळेी् सतययच् ्
चेहऱ्यच् वर्आढ्यत ्सदिली्होती.्पण्पीएरल ्यच् ची्कल्पन ्नव्हती. 
 

‘क यच्? त्यच् ययच् शी्लग्न्करण र्आहे? त्यच् ल ्लग्न्किां्करत ्येच्ईल? त्यच् चां्लग्न्झ लेलां ्आहे.’ 
 

‘मग्आणखीनच्व ईट.्फ र्च ांगली्स्व री्आहे.्एक्नांबरच ्बदम ष्आहे्तो.्ती्तर्त्यच् ची्व ट्
प हते्आहे.्गेले्दोन्सदवि्व ट्प हते्आहे.्सतल ्यच् ची्कल्पन ्देऊ्म्हणजे्तरी्ती्त्यच् ची्व ट्प हण र्
न ही.’ 
 

म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ने्पीएरकडून्अन तोलययच् ्लग्न िांबांधीची्ब रीकि रीक्म सहती्क ढून्घेतली.्
अन तोलल ्खूप्सशव्यच् ्देऊन्त्यच् ययच् वरील्र ग्व्यच्क्त्केल .्मग्सतने्पीएरल आपण्क ्बोल वनू्घेतले्
ते्ि ांसगतले, ‘क उांट्कुठल्यच् ही्िण ल ् येच्ईल्आसण्मी्लपवण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल ्तरी् त्यच् ल ् त्यच् ्गोष्टी्
कळतील्अशी् मल ् ध स्ती् व टते.् मग् तो् कुरॅसगनल ् द्वांद्वयुच्द्ध चे्आव्ह न् सदल्यच् खेरीज् र हण र् न ही.्
म्हणून्तुम्ही्आपल्यच् ्मेहुण्यच् ल ्मॉस्को्िोडून्ज यच्ल ्ि ांग —त्यच् नां्सतल ्पुन्ह ्तोंड्द खवण्यच् चां्ि हि्
करत ्क म ्नयेच्.’ क उांट्सनकोल यच््आसण्सप्रन्ि्आन्दे्र्यच् ययच् वर्कोणते्िांकट्कोिळले्त्यच् ची्ज णीव्
पीएरल ्झ ली.्त्यच् ने्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ययच् ्इयछेप्रम णे्व गण्यच् चे्वचन्सदले.्आपल्यच् ्इयछ ्थोडक्यच् त्
अचूकपणे्ि ांगून्सतने्त्यच् ल ्सदव णख न्यच् त्ज ऊ्सदले. 
 

ती्त्यच् ल ्म्हण ली, ‘क उांटल ्यच् ब बत्एक्अिर्कळत ्क म ्नयेच्् हे्लि त्घ्यच् .्आपल्यच् ल ्
क ही् म हीत् न ही् अश ् तऱ्हेने् तुम्ही् व ग .् मी् सतल ्ज ऊन्ि ांगते—त्यच् ची् व ट् बघून्क ही् उपयच्ोग्
होण र्न ही.्शक्यच््अिेल्तर्र त्री्जेवण्करून्ज .’ 
 

पीएरल ्थोरल ्क उांट्भेटल .्तो्अस्वस्थ्आसण्चचत ग्रस्त्झ लेल ्सदिल . 
 

क उांट्पीएरल ्म्हण ल , ‘आई्इथां्निल्यच् मुळां ्ह्य ्मुलींनी्म झ्यच् वर्िांकटां्आणली्आहेत.्इथां्
आल्यच् च ्आत ्मल ्च ांगल च्पि त्त प्होत्आहे.्मी्तुझ्यच् कडे्मन्मोकळां्करण र्आहे.्सतनां्कुण ल ्न्
ि ांगत ्लग्न्मोडलां ्हे्तू्ऐकलिां्क ? मल ्ते्लग्न्पिांत्नव्हतां् हे्मी्कबूल्करतो.्तो्च ांगल ्तरुण्
आहे्यच् बद्दल्व द्न ही.्वसडल ांययच् ्इयछेसवरुद्ध्ज ऊन्सतनां्लग्न्केलां ्अितां्तर्ती्िुखी्झ ली्निती.्
नत श ल ् म गणी् घ लण ऱ्यच् ांची् कमतरत ् पडण र् न ही.् लग्न् ठरून् खूप् सदवि् झ लेले् अित न ्
आईवसडल ांन ्सवच रल्यच् सशव यच््सतनां्अि ्सनणवयच््घ्यच् व हे्च ांगलां ्न ही.्आत ्तर्ती्आज री्पडली्आहे.्
कश नां्आज री्आहे्देव्ज णे.्आईप िून्मुलील ्दूर्आणणां्फ र्व ईट.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

क उांट्असतशयच््अस्वस्थ्झ लेल ्प हून्पीएरने्िांभ षण च ्सवषयच््बदलण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल ्पण्
क उांट्पुन्ह ्आपल्यच् ्अडीअडचणींबद्दल्बोलू्ल गल . 
 

िोन्यच् ्सदव णख न्यच् त्आली्त्यच् ्वळेी्सतची्मुद्र ्िांत्रस्त्झ लेली्होती. 
 

‘नत श ् आपल्यच् ् खोलीत् आहे.् सतल ् अजून् बरां् न ही.् तुम्ही् सतल ् भेटल त् तर् बरां् होईल.्
सतययच् बरोबर्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ्आहे.्तुम्ही्यच् वां्अशी्सतची्इयछ ्आहे.’ िोन्यच् ्पीएरल ्म्हण ली. 
 

‘अरे, तू्तर्बोलकॉन्स्कीच ्परमसमत्र्आहेि.्ख त्रीनां्तुझ्यच् कडे्क ही्सनरोप्देण र्अिेल.्अरे्
देव !्गेले्ते्िुख चे्सदवि’ क उांट्खोलीब हेर्गेल . 
 

अन तोल् सवव सहत् अिल्यच् ची् ब तमी् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ने् नत श ल ् ऐकवली.् पण् नत श च ्
सवर्श् ि् बिेन .् प्रत्यच्ि् पीएरने् अन तोलने् लग्न् केल्यच् चे्आपल्यच् ल ् ि ांग व्े अि ् सतने्आग्रह् धरल .्
पीएरल ्नत श ययच् ्खोलीकडे्कॉसरडॉरमधून्नेत न ्िोन्यच् ने्ही्गोष्ट्ि ांसगतली. 
 

म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ययच् ्शजे री्बिलेल्यच् ्नत श ची्मुद्र ्सफकट्आसण्कर री्होती.्द र त्पीएरल ्
प हत च्सतची्अस्वस्थ्दृष्टी्चमकली. 
 

त्यच् ल ्प हून् सतने् क्स्मत्केले्न ही् चकव ्म नही्ह लवली्न ही.् सतने्त्यच् ययच् कडे्केवळ्रोखून्
प सहले.्नत श ल ्उदे्दशून्म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ्म्हण ली, ‘त्यच् ल ्िगळां्ठ ऊक्आहे.्मी्खरां्ि ांसगतलां ्की्
न ही्तोच्ि ांगेल.’ 
 

नत श ने्प्रत्येच्क कडे्प सहले. 
 

‘नत ल्यच् ्इक्ल्यच्सनचन ,’ पीएर्नजर्ख ली्वळवनू्बोलू्ल गल ्तेव्ह ्त्यच् ल ्त्यच् ्मुलीबद्दल्दयच् ्
व टू्ल गली.्अिले्क म्कर वे्ल गत्आहे् म्हणून् स्वतःच च् सतरस्क र्व टू्ल गल .्तो् सतल ् म्हणू्
ल गल , ‘गोष्ट् खरी् अिली् क यच्् अगर् खोटी् अिली् क यच्् तुझ्यच् वर् सतच ् क ही् पसरण म् होण र्
निल्यच् नां...’ 
 

‘त्यच् चां्लग्न्झ लां ्आहे्ही्ब तमी्खोटी्तर...’ 
‘न ही, ती्खरी्आहे.’ 
‘तो्अजून्इथांच्आहे्क ’? सतने्भरभर्सवच रले. 
‘होयच्, मी्आत च्त्यच् ल ्भेटलो्होतो.’ 

 
यच् वर् क ही् बोल यच्ल ् ती् अिमथव् सदिली.् सतने् उि ि ् ट कून् ह त नेच् त्यच् ल ् ज यच्ल ्

ि ांसगतले.्पीएर्जेवण ि ठी्थ ांबल ्न ही.्नत श ययच् ्खोलीब हेरपडल ्आसण्सनघून्गेल . 
 

अन तोलल ्शोधण्यच् ि ठी्त्यच् ने्शहरभर्ग डी्सपट ळली.्सजप्िींययच् ्वस्तीत्तो्आढळल ्न ही.्
मग्पीएर्क्लबकडे्वळल .्क्लबमधे् नेहमीप्रम णे्जीवन् िुरू्होते.् जेवण् घेण्यच् ि ठी्आलेले्िभ िद्



 

 

अनुक्रमणिका 

गट गट ने् बिले् होते.् त्यच् ांनी् पीएरचे् स्व गत् केले्आसण् शहर ययच् ् गोष्टी् िुरू् झ ल्यच् .् पीएरययच् ् एक ्
पसरसचत ने् सवच रले, ‘कुरॅसगन् नत ली् रोस्तॉफल ् घेऊन् पळून् गेल्यच् चे् ऐकलांत्क ? िगळ्यच् ् शहर त्
यच् च् गोष्टीची् चचा् च लू्आहे.् ही् ब तमी्खरी्आहे्क ?’ पीएर् हित्उत्तरल , ‘ब तमीत् तर्थयच्् न ही.्
सनव्वळ्मूखांची्बडबड्आहे.्मी्आत ्रोस्तॉफ्कुटुांब कडूनच्येच्तो्आहे.’ त्यच् ने्प्रत्येच्क कडे्अन तोलची्
सवच रपूि्केली.्तो्अजून्आल ्निल्यच् चे्एक ने्ि ांसगतले्तर्दुिऱ्यच् ने्तो्आज्जेव यच्ल ्येच्ण र्होत ्
अशी्ब तमी्सदली.्सतथे्जमलेल्यच् ्म णि ांन ्पीएरययच् ्अांतःकरण तील्खळबळीच ्थ ांगपत्त ्नव्हत .्ती्
िगळीच्कशी् श ांत, उद त्त् होती.् ते् प हून् पीएरल ् चमत्क सरक् व टले.् तो् सदव णख न्यच् त् येच्रझ ऱ्यच् ्
घ लत्र सहल .्िगळे्येच्ईपयंच्त्सतथे्थ ांबल ्पण्अन तोलच ्पत्त ्नव्हत .्म्हणून्जेवण्न्घेत च्तो्घरी्
सनघ ल . 
 

त्यच् ्सदवशी्अन तोलने्डोलोहॉव्हकडे्जेवण्घेतले.्अिफल्झ लेली्ि हिी्क मसगरी्कशी्प र्
प ड यच्ची्यच् ची्चचा्केली.्यच् ि ठी्नत श ची्भेट्घेणे्त्यच् ल ्आवश्यच्क्व टले.्सतल ्भेटण्यच् ची्व्यच्वस्थ ्
कश ्तऱ्हेने्करत ्येच्ईल्यच् ब बत्िल्ल ्घेण्यच् ि ठी्अन तोल्आपल्यच् ्बसहणीकडे्आल ्होत .्पीएर्िवव्
मॉस्को्शहर्सफरून्अन तोलच ्शोध्न्ल वत च्घरीपरत्आल ्तेव्ह ्त्यच् ययच् ्नोकर ने्सप्रन्ि्अन तोल्
व्हॅसिल्येच्सवच्क उांटेिबरोबर्बोलत्अिल्यच् ची्ब तमी्सदली.्क उांटेिच ्सदव णख न ्प हुण्यच् ांनी्भरलेल ्
होत . 
 

पीएर्आपल्यच् ् पत्नील ् ती् मॉस्कोल ्आल्यच् प िून् भेटल ् नव्हत .्आत ् त्यच् ने् स्व गत च ् एक्
शब्दही् उच्च रल ् न ही.् त्यच् ् िणी् तर् त्यच् ल ् सतच ् कधी् नव्हे् इतक ् सतरस्क र् व टू् ल गल .्
सदव णख न्यच् त्गेल्यच् वर्त्यच् ययच् ्दृष्टील ्अन तोल्पडल .्तो्िरळ्त्यच् ययच् कडे्गेल . 
 

आपल्यच् ् नवऱ्यच् जवळ् ज त् क उांटेि् म्हण ली, ‘पीएर, सबच र ् अन तोल् केवढ्य ् िांकट त्
ि पडल ्आहे्यच् ची् तुल ्कल्पन ्न ही.् ‘डोके्ख ली् झुकवलेल्यच् ्नवऱ्यच् ययच् ्चमकत्यच् ्डोळ्यच् ांत्आसण्
सनियच्ी्प वल ांत् सतल ् त्यच् ययच् ्िांत प चे्आसण्त्यच् ययच् ्ि मर्थयच्ाचे्भीषण्दशवन्झ ले्आसण्ती्ल गलीच्
थ ांबली.्डोलोहॉव्हबरोबर्झ लेल्यच् ्द्वांद्वयुच्द्ध नांतर्सतल ्घडलेले्त्यच् चे्दशवन्यच् हून्वेगळे्नव्हते. 
 

पीएर्आपल्यच् ्पत्नील ्म्हण ल , ‘तू्सजथां्अिशील्सतथां्दुगुवण्आसण्दुष्टपण ्अिण रच.’ मग्तो्
फ्रें चमधे्अन तोलल ्म्हण ल , ‘अन तोल्इकडे्येच्.्मल ्तुझ्यच् शी्क ही्बोल यच्चां्आहे.’ अन तोलने्वळून्
आपल्यच् ्बसहणीकडे्प सहले.्मुक ट्य नेउठून्पीएरययच् ्म गोम ग्ज यच्ल ्तयच् र्झ ल . 
 

पीएरने्त्यच् च ्ह त्धरल , त्यच् ल ्आपल्यच् कडे्खेचले्आसणतो्खोलीययच् ्ब हेर्पडल . 
 

‘म झ्यच् ् सदव णख न्यच् त् तू्अश ्तऱ्हेनां—’ एलन्हळू्आव ज त्बोलली.् पण् सतययच् शी्क ही्न्
बोलत ्पीएर्खोलीययच् ्ब हेर्पडल . 
 

अन तोल्त्यच् ययच् म गून्नेहमीययच् ्आढ्यतेने्ज ऊ्ल गल .्म त्र्त्यच् ची्मुद्र ्अस्वस्थ्सदित्होती.्
आपल्यच् ् खोलीत् सशरत च् पीएरने् दरव ज ् ल वनू् घेतल .् अन तोलकडे् न् प हत ् त्यच् ल ् उदे्दशून् तो्
म्हण ल , ‘तू्क उांटेि्रोस्तॉफल ्लग्न चां्वचन्सदलांि्क ? तू्सतल ्पळवनू्नेण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल ्होत ि्
क ?’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

अन तोल्फ्रें चमधे् म्हण ल , ‘िद्गृहस्थ , अश ् िुर त् सवच रलेल्यच् ् प्रश्न ांन ्उत्तर् देण्यच् चां् बांधन्
म झ्यच् वर्आहे्अिां्मी्म नीत्न ही.’ 
 

मघ ् प ांढर फटक् अिलेल ् पीएरच ् चेहर ् आत ् िांत प ने् वडे व कड ् झ ल .् त्यच् ने् आपल्यच् ्
मोठ ल्यच् ्पांज ने्अन तोलची्कॉलर्पकडली्आसण्अन तोल्च ांगल च् भेदरून्ज ईपयंच्त् त्यच् ने् त्यच् ल ्
गदगद ्ह लवले. 
 

‘तू् एक्नांबरच ् प जी, बदम ष् इिम्आहेि.् तुझां् मस्तक्मी् अद्य प्फोडून्किां्क ढलां ् न ही्
यच् चांच् मल ्आियच्व् व टतां.’ पीएर्फ्रें चमधे् बोलत् होत ् त्यच् मुळे् त्यच् चे् बोलणे् असतशयच्् भयच् नक् कृसत्रम्
व टत् होते.् त्यच् ने् भलेमोठे् पेपरपेट् घेतले् आसण् त्यच् ने् अन तोलल ् धमक वण्यच् ि ठी् त्यच् ययच् ् सदशनेे्
उग रले.्मग्ल गलीच्ते्ज गययच् ्ज गी्ठेवनू्सदले. 
 

‘तू्सतल ्लग्न चां्वचन्सदलां ्होतांि्क यच्?’ 
 

‘मी...मी...मल ्न ही्व टत...मी्मुळीच्वचन्सदलां ्न ही्तरीपण...’ 
 

पीएरने् त्यच् ल ्पुढे्बोलू्न् देत ् सवच रले.् ‘तुझ्यच् कडे् सतची्क ही्पत्रां्आहेत्क ? ि ांगलवकर’ 
त्यच् ययच् ्अांग वर्ज त्पीएरने् सवच रले, त्यच् ययच् कडे्दृष्टी्ट कून्अन तोलने्एकदम् सखश त्ह त्घ लून्
पते्र्क ढून्मुक ट्य ने्पीएरययच् ्त ब्यच् त्सदली. 
 

पीएरने् पते्र् घेतली.् म गात् अिलेले् टेबल् ब जूल ् ि रले्आसण् त्यच् ची् स्थूल् मूती् िोफ्यच् वर्
बिली. 
 

अन तोल् भेदरलेल ् प हून् पीएर् म्हण ल , ‘घ बरू् नकोि, मल ् ह ण म री् कर यच्ची् न ही.’ 
एख द ् धड ् प ठ् केल्यच् ि रख ् तो् पते्र् मोजू्ल गल .् िणभर् श ांतत ् पिरली.् मग् तो् उठून् येच्रझ र ्
घ लत ्घ लत ्म्हण ल , ‘उद्य ्तुल ्मॉस्को्िोडून्ज वां्ल गेल.’ 
 

‘ते्किां्शक्यच््आहे?’ 
 

त्यच् ययच् कडे्लि्न्देत ्पीएर्बोलू्ल गल , ‘तू्आसण्तरुण्क उांटेि्यच् ांमधे्क यच््घडलां ्त्यच् बद्दल्
तू्एक्चक र्शब्द्कुठे्बोलत ्क म ्नयेच्ि.्तुझ्यच् ्ह लच लींन ्मी्प यच्बांद्घ लू्शकत्न ही्यच् ची्ज णीव्
आहे.् पण् तुल ्िदिद्सववके् बुद्धीची्क ही् च ड्अिेल्तर...’ पीएर् सकतीतरी् वेळ्खोलीत् येच्रझ र ्
घ लीत्र सहल .्अन तोल्कप ळ ल ्आठ्य ्घ लून, द तओठ्ख त्टेबल जवळ्बिल ्होत . 
 

‘आपल्यच् ् स्वतःययच् ् िुख खेरीज् इतर ांययच् ् िुख ययच् , इतर ांययच् ् मनःश ांतीच ् तू् सवच र् केल ्
प सहजेि.्केवळ्स्वतःययच् ्करमणुकीि ठी, स्वतःययच् ्चैनीि ठी्तू्दुिऱ्यच् चां्जीवन्बरब द्करीत्आहेि्
हे्सविरू्नकोि.्म झ्यच् ्ब यच्कोि रख्यच् ्सस्त्रयच् ांबरोबर्तू्चैन्कर यच्ल ्हरकत्न ही.्सतथां्तुझ ्तू्मुखत्यच् र्
आहेि.् तुल ् क यच्् प सहजे् हे् त्यच् ् सस्त्रयच् ांन ् ठ ऊक् अितां.् त्यच् ही् दुगुवणी् अिल्यच् ने् तुझ्यच् शी् मुक बल ्
कर यच्ल ् त्यच् ् िज्ज् अित त.् पण् एख द्य ् मुलील ् लग्न चां् वचन् देणां, फिवणां, चोरी् करणां...यच् ांतील्



 

 

अनुक्रमणिका 

कोणतीही्गोष्ट्वृद्ध वर्न हीतर्लह न्मुल वर्हल्ल ्करण्यच् इतकीच्नीच्आहे्हे्सविरू्नकोि.’ पीएर्
बोल यच्च ् थ ांबल ्आसण् अन तोलकडे् प हू् ल गल .्आत ् त्यच् ययच् ् नजरेत् र ग पेि ् सजज्ञ ि च् असधक्
होती.्‘तुल ्प्रव ि ल ्पैश ची्जरुरी्पडेल.्त्यच् ि ठी्हे्पैिे्घेऊन्ज .’ 
 

अन तोलने्क्स्मत्केले. 
 

त्यच् ययच् ्मुदे्रवरील्िदु्रत ्आसण्ल च री्प हून्पीएरचे्म थे्भडकले.्आपल्यच् ्पत्नीययच् ्चेहऱ्यच् वर्
हेच्क्स्मत्त्यच् ने्प सहलेले्होते. 
 

‘एकज त्नीच, अधम्म णिां्ि ली.’ तो्ओरडून्खोलीब हेर्पडल . 
 

दुिऱ्यच् ्सदवशी्अन तोल्पीटझवबगवल ्सनघ ल . 
 

म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ने्कुरॅसगनल ्मॉस्कोतून्घ लवनू्द्य यच्ल ्ि ांसगतले्होते.्पीएरने्ती्क मसगरी्
प र् प डली् होती.् ते् ि ांगण्यच् ि ठी् तो् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन कडे् आल .् त्यच् ल ् िगळ्यच् ् घर त् खळबळ्
म जलेली् सदिली.् नत श ् खूप् आज री् झ ली् होती.् म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन नेत्यच् ल ् एक ् ब जूि् नेऊन्
ि ांसगतले् तेव्ह ् त्यच् ल ्कळले.् अन तोलचे्लग्न्झ ले्आहे् हे् कळले् त्यच् ययच् ् दुिऱ्यच् ् सदवशी् नत श ने्
कुठून्तरी्आिेसनक्समळवले्आसण्थोडेिे् सगळत च्ती्प र्भेदरून्गेली्आसण्सतने्िोन्यच् ल ्उठवले्
आसण्आपण्क यच्् केले् ते् ि ांसगतले.् यच्ोग्यच्् वळेी् उत र ् देण्यच् त्आल्यच् ने् ती् बच वली, पण्ती् इतकी्
अशक्त्झ ली्की्सतल ्ग वी्नेण्यच् ची्गोष्ट्कुणी्स्वप्न तही्क ढीत्नव्हत .्क उांटिेल ्बोल वणे्प ठवले्
गेले.् पीएरने्आपत्तीत् ि पडलेल्यच् ् क उांटची्आसण् रडण ऱ्यच् ् िोन्यच् ची् भेट् घेतली.् त्यच् ल ् नत श ल ्
भेटत ्आले्न ही. 
 

त्यच् ् सदवशी्पीएरने् क्लबमधे् जेवण् घेतले.्क उांटेि्नत श ् रोस्तॉफल ्पळवनू् नेण्यच् च ्प्रयच्त्न्
करण्यच् त्आल ्ही्गोष्ट्प्रत्येच्कजण्बोलत्होत .्पीएरने्ह्य ्व तेच ्इन्क र्केल .्त्यच् ने्िवांन ्ि ांसगतले, 
‘ह्य ्अफवयेयच् ्मुळ शी्एकच्गोष्ट्आहे.्म झ्यच् ्मेव्हण्यच् नां्त्यच् ्मुलील ्म गणी्घ तली्होती्आसण्त्यच् ल ्
नक र् समळ ल ् होत .’ खर ् प्रक र्दडवनू्क उांटेि् नत श च ्लौसकक्जपणे्आपले्कतवव्यच््आहे्अिे्
पीएरल ्व टत्होते. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्आल्यच् नांतर्क यच््होते् सन्क यच््न ही्यच् ची्त्यच् ल ्ध स्ती्पडली.्प्रत्येच्क्सदवशी्तो्
थोरल्यच् ्क उांटकडे्ज ऊन्सप्रन्ि्आन्दे्र्आल ्की्क यच््हे्सवच रून्येच्ई. 
 

शहर त् िुरू् अिलेल्यच् ् िगळ्यच् ् अफव ् सप्रन्ि् सनकोल यच्् ॲड्रीचल ् बसूरअनब ईम फव त् कळत्
अितां.्सप्रन्ि्सनकोल यच््पूवीपेि ्असधक्प्रिन्न्मनःक्स्थतीत्होत .्तो्मोठ्य ्अधीरतेने्आपल्यच् ्मुल ययच् ्
येच्ण्यच् ची्प्रतीि ्करीत्होत . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्मॉस्कोल ्आल्यच् बरोबर् त्यच् ययच् ् वसडल ांनीच् त्यच् ल ्नत श ने् पळून्ज ण्यच् च ्कि ्
प्रयच्त्न्केल ्होत ्ते्ि ांसगतले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्ि्आन्दे्र्र त्री्आल्यच् मुळे्दुिऱ्यच् ्सदवशी्िक ळी्त्यच् ययच् ्भेटील ्पीएर्आल .्नत श प्रम णेच्
सप्रन्ि्आन्दे्रचीही्मनःक्स्थती्झ ली्अिेल्अशी्पीएरची्कल्पन ्होती.्पण्पीटझवबगवमधील्किल्यच् तरी्
क रस्थ न बद्दल् त व त व ने् बोलण ऱ्यच् ् सप्रन्ि्आन्दे्रच ्आव ज् अभ्यच् सिकेतून् क न वर् येच्त च् पीएरल ्
आियच्व्व टले.्थोरल ्सप्रन्ि्आसण्कुणीतरी्त्यच् ल ्मधूनमधून्अडवीत्अिल्यच् चे्ऐकू्येच्त्होते.्सप्रन्िेि्
म यच्ा् पीएरययच् ् स्व गत ि ठी् ब हेर् आली.् सतने् उि ि ् ट कल .् सप्रन्ि् आन्दे्र् अिलेल्यच् ् खोलीययच् ्
द र कडे् नजर् ट कून् त्यच् ययच् ् दुःख त्आपण्िहभ गी् अिल्यच् चे् सतने् द खवले.् पण् सतययच् ् मुदे्रवरून्
पीएरल ्कळून्चुकले.्जे्घडले्त्यच् बद्दल्आसण्आपल्यच् ्सनयच्ोसजत्वधूययच् ्सवर्श् िघ त ची्ब तमी्सप्रन्ि्
आन्दे्रने्ज्यच् ्तऱ्हेने्ऐकून्घेतली्त्यच् बद्दल्सतल ्आनांद्झ ल्यच् चे्सदित्होते. 
 

ती्म्हण ली, ‘अिां्घडेल्यच् ची्आपण ि्कल्पन ्होती्अिां्तो्म्हण ल .्तो्इतक ्म नी्आहे्की्
आपल्यच् ्भ वन ्व्यच्क्त्करण र्न ही.्पण्क ही्झ लां ्तरी्त्यच् नां्म झी्कल्पन ्होती्त्यच् हून्च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्
िहन्केलां .्अिां्घड यच्चां्होतां्अिां्सदितां...’ 
 

‘पण्खरोखर्यच् ्प्रकरण च ्शवेट्झ ल ्आहे्क ?’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्त्यच् ययच् कडे्आियच्ाने्प हू्ल गली.्त्यच् ने्अि ्प्रश्न्कि ्सवच रल ्ते्सतल कळेन .्
पीएर्अभ्यच् सिकेत्सशरल .्सप्रन्ि्आन्दे्रमध्येच््आत ्खूप्बदल्झ ल ्होत .्तो्असधक्द ांडग ्सदित्होत .्
पण्त्यच् ययच् ्दोन्ही्सभवयच् ांमध्येच््एक्नवीन्आडवी्रेष ्उमटली्होती.्ि ध ्पोष ख्करून्तो्आपले्वडील्
आसण्मेशचेस्की्त्यच् ययच् िमोर्उभ ्र हून्त व त व ने्व द्करीत्होत , जोर जोर ने्ह तव रे्करीत्होत . 
 

त्यच् ांययच् ्व द च ् सवषयच््होत ् स्पेर न्स्की.् स्पेर न्स्कील ्क म वरून्क ढून्ट कण्यच् त्आले्होते.्
त्यच् ने्देशद्रोह्केल ्अि व ्अिे्बोलले्ज त्होते.्मॉस्कोमधे्ह्य ्व ता्येच्ऊन्थडकल्यच् ्होत्यच् . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्बोलत्होत , ‘मसहन्यच् पूवी्जे्त्यच् ययच् बद्दल्(म्हणजे्स्पेर न्स्कीबद्दल)्उत्ि ह नां्बोलत्
होते्आसण्ज्यच् ांन ्त्यच् ची्धोरणां्िमजण्यच् ची्कुवत्नव्हती्ते्लोक्त्यच् ययच् वर्आत ्टीक ्करतील, त्यच् च ्
सनषेध्करतील.्एकद ्मनुष्ट्यच््मजीतून्उतरल ्म्हणजे्त्यच् च ्सनषेध्करणां्िोपां्अितां, लोक ांययच् ्िगळ्यच् ्
चुक ांचां् ख पर् त्यच् ययच् ् म र्थयच् वर् म रणां् िोपां् अितां.् पण् मी् ठ मपणां् ि ांगतो्आजययच् ् र जवटीत्कोणी्
मोल चीक मसगरी् बज वली् अिेल् तर् ती् फक्त् त्यच् नांच् बज वली्आहे, दुिऱ्यच् ् कुणीही् न ही.’ पीएर्
दृष्टीि्पडत च्सप्रन्ि्आन्दे्र्थ ांबल .्त्यच् ची्मुद्र ्थरथरली.्मुदे्रवर्िूड ची्भ वन ्उमटली.्‘त्यच् ल ्पुढील्
सपढ्य च् न्यच् यच्् देतील.’ अिे् बोलून् तो् पीएरकडे् वळून् म्हण ल , ‘किां् क यच्् च लांल् आहे? आपल ्
असधक सधक्लठ्ठ्होतो्आहेि.’ अिे् बोलत न ् त्यच् ययच् ्कप ळ वरील्आठी्असधक्खोल्उमटली.् ‘मी्
ठीक्आहे.’ पीएरययच् ्प्रश्न ि्त्यच् ने्उत्तर्देऊन्क्स्मत्केले.्त्यच् ययच् ्क्स्मत च ्अथव्होत — ‘मी्ठीक्आहे.्
पण्म झ्यच् ्धडध कट्शरीर च ्कोण ल च्उपयच्ोग्न ही.’ 
 

पोलांडययच् ्आघ डीप िूनच ्भयच्ांकर्रस्त , क्स्वट्झलंडमधे् भेटलेली्पीएरययच् ्ओळखीची्म णिे्
आसण् मुल ययच् ् सशिण ि ठी् क्स्वट्झलंडमधून्आणलेल ् देिलेॅ्यच् ांबद्दल्त्यच् ने्पीएरकडे्थोड ्वेळ्गोष्टी्
केल्यच् .्दोन् वृद्ध ांनी् स्पेर न्स्कीबद्दल्िांभ षण्च लू् ठेवले्होते् त्यच् त् सप्रन्ि्आन्दे्रने्पुन्ह ्तळमळीने्भ ग्
घेतल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘त्यच् ने्देशद्रोह्केल ्अित ्आसण्नेपोसलअनशी्त्यच् ने्चोरटे्िांध न्ब ांधल्यच् बद्दलचे्पुर वे्अिते्
तर्ते्ज हीर्केले्गेले्अिते.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्त व त व ने्बोलत्होत .्‘व्यच्क्क्तशः्मल ्स्पेर न्स्की्आवडल ्
नव्हत ्आसण्आत ही्आवडत्न ही.्पण्मल ्न्यच् यच््सप्रयच््आहे.’ 
 

असतशयच््दुःखद्अिण रे, अांतःकरण्व्यच् पून्ट कण रे्सवच र्दडपून्ट कण्यच् ि ठीच्सप्रन्ि्आन्दे्र्
नेहमीच् स्वतःच ्िांबांध् निलेल्यच् ्गोष्टींची्चचा्करण्यच् ची्आसण्खळबळजनक्गोष्टींत् रमण्यच् ची् इयछ ्
धरी.्त्यच् ची्ती्इयछ ्पीएरल ्च ांगली्ठ ऊक्होती.्त्यच् ्इयछेची्आज्त्यच् ल ्ओळख्पटली. 
 

सप्रन्ि् मेशचेस्कीं् सनघून् गेल्यच् वर् सप्रन्ि्आन्दे्रने् पीएरच ्ह त्धरून् त्यच् ल ्आपल्यच् कडे् येच्ण्यच् चे्
आमांत्रण्सदले.्त्यच् ययच् ्खोलीत्घडी्करत ्येच्ण्यच् जोग ्पलांग्होत , उघड्य ्रांक ्व्पेट्य ्होत्यच् .्सप्रन्ि्
आन्दे्रने्एक ्रांकेतून्बगॅ्क ढली्आसण्तीतून्पत्र ांच ्जुडग ्क ढल .आन्दे्रची्प्रत्येच्क्कृती्श ांतपणे्आसण्
भरभर्होत्होती.्तो्उठून्ख करल .्त्यच् ययच् ्कप ळ ल ्आठ्य ्पडल्यच् .्त्यच् चे्ओठ्गच्च्समटले्होते. 
 

‘तुल ्त्र ि् देतो्आहे.्िम कर...’ सप्रन्ि्आन्दे्र्आत ्नत श बद्दल्बोलण र्आहे्यच् ची्पीएरल ्
कल्पन ्आली.्त्यच् ययच् ्मुदे्रवर्िह नुभतूी्आसण्दयच् ्उमटली.्त्यच् ययच् ्मुदे्रवरील्भ व मुळे्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्
चीड्आली.्तो्ठ मपणे, स्पष्टपणे्आसण्कडवटपणे्म्हण ल , ‘क उांटेि्रोस्तॉफनां्मल ्नक र्कळवल ्
आहे.्तुझ ्मेहुण ्सतययच् शी्लग्न्करू्बघत्होत ्अशी्अफव ्म झ्यच् ्क न ांवर्आली्आहे्ती्खरी्आहे्
क यच्?’ 
 

‘खरीही्आहे्आसण्खोटीही्आहे’ पीएर्ि ांगू् ल गल .् तोच् त्यच् ल ् मधेच्अडवनू् सप्रन्ि्आन्दे्र्
म्हण ल , ‘ही्बघ्सतची्पत्रां्आसण्सतची्छबी.’ त्यच् ने् टेबल ययच् ्खण ांतून्पत्र ांच ्जुडग ्क ढून्पीएरल ्
सदल . 
 

‘तुल ती्भेटली्तर्हे्ि रां्सतल ्देऊन्ट क.’ 
‘ती्फ र्आज री्आहे.’ पीएर्म्हण ल . 
‘म्हणजे? ती्अजून्इथांच्आहे? मग्सप्रन्ि्कुरॅसगन्कुठां्आहे?’ तो्भरभर्बोलत्होत . 
‘तो्सनघून्गेल्यच् ल ्खूप्सदवि्झ ले.्ती्म त्र्मृत्युच्शय्येच्वर्आहे.’ 

 
‘सतययच् ्आज र ची्ब तमी्ऐकून्मल ्फ र्व ईट्व टतां’, सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल .्तो्वसडल ांप्रम णे्

दुष्टपणे्भेिूर्हिल . 
 

‘क उांटेि्रोस्तॉफल ्लग्न्करून्उपकृत्कर वां्अिां्कुरॅसगनल ्व टलां ्न ही्तर?’ सप्रन्ि्आन्दे्र्
ि रख ्फुरफुरत्होत . 
 

‘त्यच् चां्लग्न्झ लेलां ्अिल्यच् नां्त्यच् ययच् शी्सतल ्लग्न्करत ्आलां ्नितां.’ पीएर्म्हण ल . 
सप्रन्ि्आन्दे्र्आपल्यच् ्वसडल ांप्रम णे्भेिूर्हिल . 
‘आत ्तो्तुझ ्मेहुण ्कुठां्आहे? हरकत्निेल्तर्ि ांग.’ 
‘तो्बहुध ्पीटझवबगवल ...मल ्सनसित्ठ ऊक्न ही.’ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

तशी्सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल , ‘क उांटेि्रोस्तॉफल ्म झ ्सनरोप्ि ांग—ती्पूणव्स्वतांत्र्होती्आसण्
आहे.्सतल ्िुखी्िमृद्ध्जीवन्ल भ वां्अशी्मी्इयछ ्करतो.’ 
 

‘हे्बघ.्तुल ्आपली्पीटझवबगवमधील्चचा्आठवते्क ?’ पीएरने्सवच रले. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र् घ ईघ ईने् म्हण ल , ‘मल ्आठवतां.् मी् म्हण लो् होतो् पसतत् सस्त्रयच् ांन ् िम ् केली्
प सहजे.्पण्मी्िम ्करीन्अिां्मी्म्हण लो्नव्हतो.्मल ्ते्शक्यच््न ही.’ 
 

‘तू् अशी् तुलन ्क ्करतो्आहेि?’ पीएरने् सवच रले.् त्यच् ल ् बोलू् न् देत ् सप्रन्ि्आन्दे्र्ककव श्
िुर त् ओरडल , ‘पुन्ह ् सतल ् म गणी् घ ल यच्ची, औद यच्व् द खव यच्चां् आसण् अश ् तऱ्हेययच् ् गोष्टी्
कर यच्ययच् —तिां्व गणां्थोर्अिेल्पण्मी्अश ्थोर ांययच् ्म गानां्च लण र ्न ही.् तुल ्म झी्मतै्री्हवी्
अिेल्तर्पुन्ह ्त्यच् बद्दल्एक्शब्द्बोलू्नकोि...तू्ते्ि रां्देशील्न ?’ 
 

पीएर्तेथून्सनघ ल ्तो्थोरल ्सप्रन्ि्आसण्सप्रन्िेि्म यच्ा्यच् ांययच् कडे्आल . 
 

त्यच् ांययच् कडे् प ह त च् त्यच् ांन ् रोस्तॉफकुटुांब बद्दल् सकती् घृण ् व टत् अि वी् त्यच् ची् कल्पन ्
पीएरल ् आली.् कोणत्यच् ही् पुरुष ख तर् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् िोडून् देण ऱ्यच् ् त्यच् ् मुलीचां् केवळ् न वही् ह्य ्
म णि ांययच् ्देखत्उच्च रणे्अशक्यच््आहे्अिां्पीएरल ्व टू्ल गले. 
 

सप्रन्ि् आन्दे्रचे् क म् करण्यच् ि ठी् पीएर् त्यच् ् र त्री् रोस्तॉफकुटुांब कडे् गेल .् नत श ् अांथरुण त्
पडली् होती.् थोरल ् क उांट् क्लबमध्येच्् गेल ् होत .् िोन्यच् ययच् ् हव ली् पत्रां् करून् पीएर् म यच्ा्
सदसमत्र्येच्वन ल ् भेट यच्ल ् गेल .् सप्रन्ि्आन्दे्रवर्त्यच् ्ब तमीच ्पसरण म्क यच््झ ल ् हे्ज णून्घ्यच् यच्ल ्ती्
उत्िुक् होती.् दह ब र ् समसनट ांत् िोन्यच् ् सतथे् येच्ऊन् पोचली्आसण् म्हण ली, ‘पीएरनां् भेटून्ज वां् अि ्
नत श च ्आग्रह्आहे.’ 
 

‘त्यच् ल ् सतययच् कडे् घेऊन् ज यच्चां् म्हणतेि? सतथां् तर् िगळ ् गोंधळ् आहे.’ म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ्
म्हण ली. 
 

‘पोष ख्करून्ती्सदव णख न्यच् त्आली्आहे’ िोन्यच् ्म्हण ली. 
 

म यच्ा् सदसमत्र्येच्वन ने् ख ांदे् उडवले् आसण् ती् पीएरल ् म्हण ली, ‘थोरली् क उांटेि् कधी् येच्ण र्
कुण ि्ठ ऊक.्सहनां्मल ्फ रच्हैर ण्केलां ्आहे.्हे्बघ्तू्सतल ्िगळां्क ही्ि ांगू्नकोि.्त्यच् ्सबच रीची्
मल ्इतकी्करुण ्येच्ते.्सतल ्दम्भर यच्ल ्म झां्मन्धजत्न ही.’ 
 

सदव णख न्यच् ययच् ्मध्यच्भ गी्उभी्अिलेली्नत श ् कृश्आसण् सफकट् सदित्होती.् सतच ् चेहर ्
सनर्नवक र् सदित् होत .् पीएरल ् व टले् होते् तशी् ती् शरचमधी् झ लेली् सदित् नव्हती.् पीएरल ् द र त्
सदित च्सतची्ध ांदल्उड ली.्तो्आल ्म्हणून्थ ांब वे्क ्त्यच् ल ्ि मोरे्ज व्ेहे्सतल ्कळेन . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएर्घ ईघ ईने्सतययच् जवळ्आल .्नेहमीप्रम णे्ती्आपल ्ह त्पुढे्करील्अिे्त्यच् ल ्व टले.्
ती् त्यच् ययच् जवळ्आली्तेव्ह ्कष्ट ने्र्श् ि्घेऊ्ल गली.्खोलीययच् ्मध्यच्भ गी्ग ण्यच् ि ठी्उभी्र हत न ्
जशी्ती्उभी्र ह यच्ची्तशी्ती्उभी्र सहली्होती, सतने्सनजीवपणे्आपले्ह त्िोडले्होते.्आत ्सतययच् ्
मुदे्रवर् ग ण्यच् ययच् ् वळेचे् भ व् सबलकुल् नव्हते.् ती् भरभर् बोलू् ल गली, ‘प्यच्ॉत्र् सकसरसलच, सप्रन्ि्
बोलकॉन्स्की् तुमच ् समत्र् होत —तुमच ् समत्र्आहे.’ सतने् आपले् सवध न् दुरुस्त् केले् (िगळ्यच् ् घटन ्
भतूक ळ त्घडल्यच् ्होत्यच् .्आत ्िगळ्यच् ्गोष्टी्बदलल्यच् ्आहेत्अिे्सतल ्व टू्ल गले्होते)्त्यच् नां्मल ्
तुमययच् कडे्क यच््हवां्अिेल्ते्म ग यच्ल ्ि ांसगतलां ्होतां.’ 
 

सतययच् कडे् प हत न ् पीएरल ्क ही् बोलवले्न ही.् त्यच् च ् गळ ् द टून्आल .्आत पयंच्त् त्यच् ने्
सतल ्दोष्सदल ्होत .्सतच ्सतरस्क र्केल ्होत .्आत ्सतल ्त्यच् ची्इतकी्दयच् ्आली्की्त्यच् चे्मन्
सतल ्मुळीच्दोष्देईन िे्झ ले. 
 

‘तो् इथां् आलेल ् आहे...् त्यच् ल ् ि ांग ...मल ् िम ् कर यच्ल ् ि ांग ...’ ती् थ ांबली.् सतच ्
र्श् िोयछ ्व ि्आणखी्वेग ने्िुरू्झ ल , पण्ती्रडली्न ही. 
 

‘ि ांगेन...मी्त्यच् ल ्ि ांगेन...्पण...’ पुढे्क यच््बोल व्ेते्पीएरल ्िुचले्न ही. 
 

पीएरययच् ् मन त्कोणते् सवच र्आले्अितील् त्यच् ची् नत श ल ्कल्पन ्आली्आसण्ती् दुःखी्
झ ली. 
 

ती् घ ईघ ईने् म्हण ली, ‘िगळ्यच् ् गोष्टींच ् शवेट् झ ल ् यच् ची् मल ् कल्पन ् आहे.् आत ् तिां्
घडण र्न ही.्मी् त्यच् च ्अपर ध् केल ्आहे् म्हणून्मल ् दुःख्भोगणां्भ ग्आहे.् त्यच् ल ्म झी् एवढीच्
सवनांती्ि ांग .्म झ्यच् कडून्घडलेल्यच् ्िवव्गोष्टींची् त्यच् नां्मल ्िम ्कर वी.्िमेखेरीज्मल ्क ही्नको्
आहे.’ सतचे्िबांध्शरीर्थरथरू्ल गले.्ती्खुचीत्बिली. 
 

‘मी्ि ांगेन्त्यच् ल ्पुन्ह ्एकद .्िगळां्ि ांगेन, पण्मल ्एक्गोष्ट्ज णून्घ्यच् यच्ची्आहे.’ 
‘क यच््ज णून्घ्यच् यच्चां्आहे?’ नत श चे्डोळे्सवच रीत्होते. 
‘मल ्ज णून्घ्यच् यच्चां्आहे...्तुझां्त्यच् ययच्वर्पे्रम्होतां्क ?’ 

 
पीएरल ्अन तोलल ्क यच््म्हण व्ेकळेन .्त्यच् ययच् ् सवच र ने्तो्ल लबुांद्झ ल ्होत .् ‘तुझां्त्यच् ्

म णि वर्पे्रम्होत्क ?’ 
 

‘मल ् ठ ऊक् न ही...मल ् ठ ऊक् न ही...’ ती् पुन्ह ् रडू् ल गली.् कधी् नव्हे् ती् पीएरययच् ्
अांतःकरण त् दयच् , आपुलकी् आसण् प्रीतीची् भ वन ् सनमाण् झ ली् आसण् तो् हेल वनू् गेल .् आपल्यच् ्
डोळ्यच् ांतून्अश्रू्येच्त्अिल्यच् ची्त्यच् ल ्ज णीव्झ ली. 
 

‘पोरी, आपण् त्यच् बद्दल्आत ्क ही्बोलू्यच् ्नको’ तो् म्हण ल .् त्यच् चे् मृदू, पे्रमळ, िह नुभतूीने्
ओथांबलेले्शब्द्ऐकून्सतल ्एकदम्आियच्व्व टले.्‘आत ्त्यच् बद्दल्आपण्बोलू्यच् ्नको.्मी्त्यच् ल ्िगळां्
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ि ांगेन.्मी्तुल ्आग्रह नां्ि ांगतो.्मल ्तू्आपल ्समत्र्िमज.्तुल ्मदत्हवी्अिेल, क ही्िल्ल ्हव ्
अिेल्तर्म झी्आठवण्ठेव...आत ्नको.’ 
 

त्यच् ने् सतच ् ह त् ह त त् घेऊन् त्यच् चे् चुांबन् घेतले.् ‘तुझ्यच् ि ठी् क ही् कर यच्ल ् मल ्आनांदच्
व टेल...’ पीएरच ्आत ्गोंधळ्उड ल ्होत . 
 

पीएरने् सतच ्ह त्पकडून् ठेवल ्नित ्तर्ती्खोलीययच् ्ब हेर्पडली्अिती.्आपण्आणखी्
क ही् बोलले् प सहजे् अिे् त्यच् ल ् व टले.् जेव्ह ् तो् बोलल ् तेव्ह ् त्यच् ल ्आपल्यच् च् बोलण्यच् चे्आियच्व्
व टले. 
 

‘सनर श्होऊ्नकोि.्तुझ्यच् ्जीवन ल ्आत ्कुठां्िुरुव त्झ ली्आहे’ तो्सतल ्म्हण ल .्‘जीवन्
िांपलां ्आहे्अिां्क ्म्हणतेि्तू? मी्जर्दुिर ्कुणी्अितो,्अत्यच्ांत्देखण , हुश र्आसण्श्रेष्ठ्पुरुष्अितो्
आसण्म झ ्मी्स्वतांत्र्अितो्तर्आत ्ह्य च्िणी्तुझ्यच् िमोर्गुडघे्टेकून्तुल ्म गणी्घ तली्अिती.’ 
 

सकत्येच्क् सदवि ांनांतर् प्रथमच् नत श ययच् ् डोळ्यच् ांत् कृतज्ञतेचे् अश्रू् उभे् र सहले.् सतययच् ्
अांतःकरण तील्खळबळ्श ांत्झ ली.्पीएरकडे्दृसष्टिेप्ट कून्ती्खोलीब हेर्सनघ ली. 
 

पीएर्सतययच् ्म गोम ग्प्रवशेद लन तून्ध वत्िुटल .्त्यच् च ्गळ ्द टून्आल ्होत . 
 

त्यच् ने् आनांद श्रू् आवरून् धरले् होते.् ह त् ि रत ् न् आल्यच् ने् त्यच् ने् लोकरीच ् कोट् नुित च्
अांग वर्घेतल ्आसण्तो्ग डीत्सशरल . 
 

‘मह र ज, कुठां्ज यच्चां?’ ग डीव न ने्सवच रले.्पीएर्स्वतःशीच्बोलू्ल गल , ‘कुठां्ज यच्चां्बरां? 
मी्आत ् कुठां्ज वां्बरां? क्लबमध्येच््ज ण्यच् त्अथव्न ही.्मल ्कोण ल ् भेट वांिांही्व टत्न ही.’ त्यच् ययच् ्
अांतःकरण त् द टून् येच्ण रे् पे्रम्आसण् िौख्यच्, तिेच् सतने् भरल्यच् ् डोळ्यच् ांनी् शवेटययच् ् िणी् त्यच् ययच् कडे्
ट कलेली्हळुव र्व्कृतज्ञ्दृष्टी्यच् ांययच् ्तुलनेने्त्यच् ल ्िगळी्म णिे्त्यच् ल ्दयच्नीयच्, गरीब्व टू्ल गली. 
 

‘घरी् ज यच्चां’ ब हेर् कड क्यच् च ् ग रठ ् होत ् तरीदेखील् पीएरने् आपल्यच् ् सवश ल् छ तीवरील्
लोकरी्कोट ची्बटणे्क ढली्होती.्आनांद मुळे्त्यच् च ्र्श् िोयछ ्व ि्वगे ने्होत्होत . 
 

आक श्सनरभ्र्होते, कड क्यच् ची्थांडी्पडली्होती.्घ णेरडे्रस्ते्मधून्मधून्प्रक शत्होते, छपरे्
क ळीभोर्सदित्होती.्वर्आक श त्च ांदण्यच् ्चमकत्होत्यच् . 
 

∎∎ 
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भाग नववा 
 

१८१२ 
 

युच्द्ध्िुरू्होईल्अिे्िवांन च्व टत्होते.्ते्अखेर्िुरू्झ ले. 
 

र जदरब र तील् सप्रन्ि, ड्यूक, र जे् आसण् एक् िम्र ट् यच् ांययच् ् कोंड ळ्यच् त् तीन् आठवडे्
घ लवल्यच् वर् नेपोसलअन्ड्रेझ्डनहून् २९् मे् रोजी् सनघ ल .् तो्िह ् घोड्य ांययच् ् ग डीतून् सनघ ल ् होत .्
त्यच् ययच् ्पुढे्म गे्व्ब जूल ्हुजरे, ॲडज्युच्टांट्आसण्िशस्त्र्िांरिक्िैसनक्होते.्पॉिेन, थॉनव्डॅक्न्झग्आसण्
कॉसनग्झबगव्यच् ्शहर ांतून्ज त न ्हज रो्लोक ांनी्आनांद ने्व्भीतीनेही्त्यच् चे्स्व गत्केले. 
 

त्यच् चे् िैन्यच्् पसिमेकडून् पूवेकडे् च लले् होते.् त्यच् म गून् त्यच् ची् ग डी् च लली् होती.्
टप्प्यच् टप्प्यच् वर्त ज्यच् ्दम चे्िह ्घोडे्थकलेल्यच् ्घोड्य ांऐवजी्जोडले्ज त्होते.्दह ्जून्रोजी्त्यच् ने्
िैन्यच् ल ्म गे्ट कून्र त्री्सवल्कॉसवक्अरण्यच् त्मुक्क म्केल .्पोसलश्क उांटययच् ्शतेव डीवर्त्यच् ययच् ि ठी्
सनव िस्थ न्िुिज्ज्ठेवलेले्होते. 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् नेपोसलअनची् ग डी् िैन्यच् ल ् म गे् ट कून् नीमन् नदीकडे् आली.् नदी् प र्
करण ऱ्यच् ्िैन्यच् ची्प हणी्करण्यच् ि ठी्त्यच् ने्पोसलश्गणवषे्चढवल ्आसण्तो्घोड्य वरून्क ठ क ठ ने्
सफरू्ल गल . 
 

पलीकडययच् ्क ठ वर्कोिकॅ ांनी् तळ् ठोकल ् होत .् त्यच् पलीकडे् अिलेल्यच् ् सवस्तीणव् म ळ वर्
खूप् दूरवरची् ि म्र ज्यच् ची् र जध नी् पसवत्र् मॉस्को् शहर् सदित् होते.् त बडतोब् पुढे् घुिण्यच् च ्आदेश्
देऊन्नेपोसलअनने्मुत्िद्द्य ांन ्चसकत्केले्आसण्युच्द्ध ययच् ्ड वपेच चे्सनयच्मही्झुग रले. 
 

नेपोसलअन् आल्यच् चे् िैसनक ांन ् ठ ऊक् होते.् ते् त्यच् ल ् शोधीत् होते.् तो् िमोरययच् टेकडीवर्
आपल्यच् ्तांबूिमोर्मोठ ्कोट्घ लून्उभ ्अिलेल ् सदित च् त्यच् ांनी्टोप्यच् ्उडवीत्जयच्जयच्क र्केल .्
‘िम्र ट् सचर यच््ूहोवोत.’ प्रचांड्अरण्यच् त्लपलेले् िैन्यच््आत ्ब हेर् पडू्ल गले.् रेसजमेंट्म गून् रेसजमेंट्
ब हेर्पडू्ल गली.्तीन्पुल ांवरून्नदी्प र्करण्यच् ि ठी्िैसनक ांचे्सवभ ग्पडू्ल गले. 
 

दीघवक ळ्ज्यच् ्मोसहमेची्प्रतीि ्केली्होती्ती्मोहीम्िुरू्झ ली्होती.्त्यच् मुळे्झ लेल ्आनांद, 
उत्ि ह्आसण्िमोरययच् ्टेकडीवर्उभ्यच् ्अिलेल्यच् ्व्यच्क्तीवरील्भक्ती्एकज त्िवांययच् ्मुदे्रवर्उमटली्
होती. 
 

िैन्यच् ची् प हणी् करीत् आसण् ड वपेच ांच ् अभ्यच् ि् करीत् रसशयच् ययच् ् िम्र ट ने् क्व्हलन ् येच्थे्
मसहन्यच् हून् असधक् क ळ् घ लवल .् युच्द्ध् होण र् अशी् िववच् अपेि ् करीत् होते.् युच्द्ध ची् तयच् री्
करण्यच् ि ठी्जरी्झ र्पीटझवबगवहून्आल ्होत ्तरी्त्यच् ् सदशनेे्क हीच्तयच् री्झ ली्नव्हती.्लढ ईची्
िववि ध रण्यच्ोजन ्आखलेली्नव्हती.्मुख्यच््ठ ण्यच् वर्झ र्मसहन भर्र सहल्यच् नांतर्त्यच् ल ्िुचवलेल्यच् ्
यच्ोजन ् आसण् त्यच् ांतील् एकही् अमल त्आणत ् येच्ऊ् नयेच्् अशी् अिमथवत ् यच् तील् असनसितत ् पूवीहून्
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असधक्नजरेत्भरण री्होती.्िैन्यच् ययच् ्तीनही्दल ांचे्नेतृत्व्वेगवगेळे्कम ांडर-इन्-चीफ्करीत्होते.्त्यच् ्
िवांवर्ित्त ्अिलेल ्कम ांडर्म त्र्नव्हत .्झ रने्अश ्कम ांडर-इन्-चीफची्क मसगरी्स्वतःकडे्घेतली्
न ही. 
 

झ रच ्क्व्हलन ्येच्थील्मुक्क म्जिजि ्ल ांबत्च लल ्तितशी्रसशयच्न्िैन्यच् ची्लढ ईची्तयच् री्
असधक सधक्मांद व्ूल गली.्युच्द्ध ची्प्रतीि ्करून्करून्िैन्यच््कां ट ळले्होते.्िम्र ट ांच ्वळे्मजेत्कि ्
ज ईल्आसण् ते् होऊ् घ तलेले् युच्द्ध्किे् सविरतील् यच् ि ठी् त्यच् ांययच् ् भोवती् अिलेल्यच् ् िवव् म णि ांची्
धडपड्च ललेली्होती्अिे्व टत्होते. 
 

प्रसतसष्ठत् पोसलश् व्यच्क्ती, दरब री् लोक्आसण् स्वतः् झ र् न चिम रांभ दी् उत्िव्ि जरे्करीत्
होते.् झ रचे् मदतनीि् अिलेल्यच् ् पोसलश् जनरल ांपैकी् एक ने् ‘िवव् असधक ऱ्यच् ांनी् झ रययच् ् िन्म न थव्
भोजन्आसण् न चिम रांभ् यच्ोज व ’ अिे् जून् मसहन्यच् त् िुचवले.् त्यच् ् िूचनेल ् िवांनी् उचलून् धरले.्
झ रनेही् त्यच् ् बेत ि् िांमती् सदली.् झ रययच् ् िैन्यच् तील् असधक ऱ्यच् ांनीही् आवश्यच्क् ती् वगवणी् जमसवली.्
रसिक् झ रल ् ज स्तीत् ज स्त् पिांत् पडेल् अश ् स्त्रीची् यच्जम नीण् म्हणून् सनवड् झ ली.् क उांट्
बेचनग्झनययच् ् म लकीची्जमीन् क्व्हलन ् प्र ांत त् होती.् त्यच् ने्ह्य ्िम रांभ ि ठी्शहर ब हेरील्घर् सदले.्
क उांट्बेचनग्झनययच् ्उपनगर तील्घरी्तेर ्जून्रोजी्न चिम रांभ, भोजनिम रांभ, होड्य ांची्शयच्वत्आसण्
द रुक म्हे्क यच्वक्रम्करण्यच् चे्ठरले. 
 

ज्यच् ्सदवशी्नेपोसलअनने्नीमननदी्ओल ांडण्यच् च ्हुकूम्सदल ्होत ्आसण्त्यच् चे्िैसनक्रसशयच्न्
िरहद्दीत् घुिून् कोिकॅ ांन ् म गे् हटवीत् होते् त्यच् च् सदवशी् अलेक्झ ांडर् आपल्यच् िल्ल ग र् मांडळ तील्
जनरल ांनी्क उांट्बेचनग्झनययच् ्घरी्यच्ोजलेल्यच् ्न चिम रांभ त्िहभ गी्झ ल ्होत . 
 

िम रांभ चे् व त वरण् असतशयच्् आनांदी् होते.् सतथे् जमल्यच् ् होत्यच् ् तेवढ्य ् िुांदर् सस्त्रयच् ् अन्यच्त्र्
क्वसचतच् जमल्यच् ् अितील् अिे् रसिक ांचे् मत् पडले.् पीटझवबगवप िून् क्व्हलन पयंच्त् झ र् म गून् ज्यच् ्
रसशयच्न् सस्त्रयच् ् गेल्यच् ् होत्यच् ् त्यच् ांमध्येच्् क उांटेि् बेझुहॉव्ह् होती.् ती् न चिम रांभ ल ् हजर् होती.् सतययच् ्
िौंदयच्ाययच् ् र ांगड्य ् रसशयच्न् ध टणीमुळे् सतययच् हून् िुिांस्कृत् अिलेल्यच् ् पोसलश् सस्त्रयच् ् सफक्यच् ् पडल्यच् ्
होत्यच् .् ती् िगळ्यच् ांचे् लि् वधूेन् घेत् होती.् झ रल ् देखील् सतययच् बरोबर् नृत्यच्् करून् सतययच् वर् कृप ्
द खव वी्अिे्व टले. 
 

बोसरि्द्रबेत्स्कॉयच्ने्आपल्यच् ्पत्नील ्मॉस्को् येच्थे्िोडले्होते.् त्यच् ययच् ्भ षेत्तो्आत ् क्व्हलन ्
येच्थे्ब्रह्मच ऱ्यच् चे्जीवन्घ लवीत्होत .्तोही्िम रांभ ल ्आल ्होत .्तो्जरी्स्ट फवरील्जनरल्नव्हत ्
तरीही्त्यच् ने्न चिम रांभ ल ्भली्मोठी्वगवणी्सदली्होती.्बोसरि्आत ्श्रीमांत्झ ल ्होत ्आसण्मोठमोठे्
िन्म न् समळवीत् होत .् आत ् तो् कोण ययच् ् कृप छत्र ययच् ् शोध त् नव्हत .् उलट् आपल्यच् ् िमक लीन्
असतशयच््सवख्यच् त्व्यच्क्तींययच् ्बरोबरीचे्स्थ न्त्यच् ने्समळवले्होते.्क्व्हलन ्येच्थे्तो्एलनल ्भेटल .्सतल ्
तो्बरेच्सदवि्भेटल ्नव्हत .्एलनवर्अत्यच्ांत्प्रसतसष्ठत्व्यच्क्तींच ्लोभ्होत .्बोसरिचे्नुकतेच्लग्न्झ ले्
होते.् त्यच् ांनी् भेटल्यच् वर्गतक ळच ्उल्लेख् केल ्न ही.्दोन् जुने् िुस्वभ वी् समत्र् भेट वते्तशी्ती् दोघे्
भेटली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मध्यच्र त्र्झ ली्तरी्नृत्यच््च लूच्होते.्एलनल ्न च यच्ल ्कुणी्यच्ोग्यच््ि थीद र्समळ ल ्नव्हत ्
म्हणून् सतने्आपणहूनच्बोसरिल ्मझुका् नृत्यच््कर यच्ल ्बोल वले.् नृत्यच् त्भ ग् घेण रे् ते् सतिरे् युच्गुल्
होते. 
 

क ळे्तलम्वस्त्र्पसरध न्केलेल्यच् ्आसण्अांग वर्अलांक र्घ तलेल्यच् ्एलनचे्िुांदर्उघडे्ख ांदे्
बोसरि् थांडपणे् सनरखीत् होत .् सतययच् शी् जुन्यच् ् ओळखीययच् ् म णि ांबद्दल् बोलत् होत .् इतर ांन ् आसण्
त्यच् ल ् स्वतःल ही् आपण् एकि रखे् खोलीत् अिलेल्यच् ् झ रकडे् प ह त् आहोत् यच् ची् मुळीच् ज णीव्
नव्हती.्झ र् नृत्यच््करीत्नव्हत .्तो्दरव ज त्उभ ्होत ्आसण्एकेक ्व्यच्क्तील ्थ ांबवनू् सतची्मोठ्य ्
सजव्ह ळ्यच् ने्सवच रपूि्करीत्होत . 
 

मझुका् नृत्यच् ल ्आरांभ्करत न ् बोसरिने् प सहले.्जनरल् बॅल शॉव्ह–झ रययच् ्ख ि् गोट तील्
असधक री–झ रजवळ्गेल .्झ र्एक ्पोसलश्स्त्रीशी्बोलत्अित न ्तो्सशष्ट च र्िोडून्त्यच् ययच् ्शजे री्
उभ ् र सहल .् त्यच् ् स्त्रीशी् च र् शब्द् बोलून् झ ल्यच् वर् झ रने् प्रश्न थवक् मुदे्रने् बॅल शॉव्हकडे् प सहले.् तो्
क हीतरी्प्रबल्क रण्अिल्यच् मुळेच्अश ्तऱ्हेने्व गत्आहे्हे्झ रययच् ्लि त्आल्यच् व चून्र सहले्न ही.्
त्यच् ने् म नेनेच् त्यच् ् स्त्रील ् ज ण्यच् ची् खूण् केली् आसण् आपण् बॅल शॉव्हकडे् वळल .् बॅल शॉव्ह् बोलू्
ल गत च्झ रययच् ्चेहऱ्यच् वर्आियच्व्उमटू्ल गले.्झ र्बलॅ शॉव्हच ्ह त्ह त त्घेऊन्प्रक सशत्केलेल्यच् ्
ब गेत्सशरल . 
 

बोसरि्मझुका्नृत्यच््करीत्अित न ्बॅल शॉव्हने्कोणती्ब तमी्आणली्अिेल्आसणती्िवांययच् ्
अगोदर्आपण ल ्कशी्समळवत ्येच्ईल्यच् ्सवच र ने्त्रस्त्झ ल ्नृत्यच् ययच् ्एक ्भ ग त्त्यच् ने्एक ्स्त्रीची्
सनवड्कर यच्ची्होती.्त्यच् ्वळेी्तो्एलनल ्हलकेच्म्हण ल , ‘मल ्क उांटेि्प्रोटॉस्कीची्सनवड्कर यच्ची्
आहे.्मल ्व टते्ती्आत ्ब ल्कनीमधे्अि वी.’ मग्तो्ति च्ब गेकडील्दरव ज्यच् कडे्गेल .्झ र्आसण्
बलॅ शॉव्ह् व्हर ांड्य कडे् येच्त् अिलेले् प हून् तो् ति च् स्वस्थ् उभ ् र सहल .् व्यच्क्क्तगत् अपम न ने्
सचडलेल्यच् ्म णि ि रख ्झ र्बोलत्होत .्‘युच्द्ध्ज हीर्न्करत ्रसशयच् त्प्रवशे्करत त्म्हणजे्क यच्? 
जेव्ह ्शत्रचू ्एकही्िशस्त्र्िैसनक्म झ्यच् ्देश त्उरण र्न ही्तेव्ह च्मी्िमेट ल ्म न्यच्त ्देईन.’ 
 

बोसरि्आपले्िांभ षण्आडून्ऐकत्होत .्म्हणून्आठ्य ्घ लीत्झ र्म्हण ल , ‘ह्य्गोष्टी्दुिऱ्यच् ्
कुण ल ही्कळत ्क म ्नयेच्.’ 
 

हे्आपल्यच् ल ्उदे्दशून्आहे्हे्बोसरिने्ओळखले.्डोळे्समटून्त्यच् ने्डोके्थोडेिे्म गे्कलते्केले.्
झ र्पुन्ह ्नृत्यच् ययच् ्द लन त्गेल .्सतथे्तो्आणखी्अधा्त ि्र सहल . 
 

फ्रें च्िैन्यच् ने्नीमन्नदी्ओल ांडल्यच् चे्वृत्त्ऐकण र ्पसहल ्श्रोत ्होत ्बोसरि. 
 

अनेक्प्रसतसष्ठत्व्यच्क्तींन ्बोसरिने्पटवनू्सदले– ‘इतर ांन ्ठ ऊक्निण ऱ्यच् ्अनेक्गोष्टी्बहुतेक्
करून्मल ्ठ ऊक्अित त.’ त्यच् ्िगळ्यच् ्लोक ांययच् ्दृष्टीने्बोसरिचे्महत्त्व्पूवीहून्खूपच्व ढले. 
 

मॉस्को् येच्थे्पीएरल ् भेटल्यच् वर् सप्रन्ि्आन्दे्र्आपल्यच् ् कुटुांसबयच् ांन ्पीटझवबगव् येच्थे्क म्अिल्यच् चे्
ि ांगून् सनघ ल .्खरे् तर् पीटझवबगवल ् त्यच् ल ् अन तोल् कुरॅसगनल ् भेट यच्चे् होते.् त्यच् ल ् भेटणे् त्यच् ल ्



 

 

अनुक्रमणिका 

आवश्यच्क्व टले्होते.्पीटझवबगव् येच्थे् गेल्यच् वर्त्यच् ने्त्यच् ची्चौकशी्केली्तेव्ह ्तो् सतथे्नव्हत .्पीएरने्
आपल्यच् ् मेव्हण्यच् ल ् सप्रन्ि् आन्दे्र् शोधत् अिल्यच् चे् कळवले् होते.् अन तोल् कुरॅसगन् मोठ्य ् त्वरेने्
युच्द्धमांत्र्यच् कडून्कसमशन्समळवनू्मॉल्डेव्हीज ्येच्थील्िैन्यच् त्द खल्होण्यच् ि ठी्सनघून्गेल ्होत . 
 

पीटझवबगव् येच्थे् अित न ् सप्रन्ि्आन्दे्र्आपल्यच् शी् नेहमी् मतै्रीने् व गण र ् वृद्ध् जनरल् कुटूझॉफ्
यच् ल ् भेटल .् कुटूझॉफने् त्यच् ल ्आपल्यच् ्बरोबर्मॉल्डेव्हीआल ् येच््अिे् िुचवले.् तेथील्िैन्यच् चे् नेतृत्व्
कर यच्ल ्तो्ज ण रच्होत .्कम ांडरच ्िल्ल ग र्मदतनीि्म्हणून्सप्रन्ि्आन्दे्रची्नेमणूक्झ ली्आसण्तो्
तुकव स्थ नकडे्सनघ ल . 
 

तो् कुरॅसगनल ् प्रत्यच्ि् भेटण्यच् च ् प्रयच्त्न् करीत् होत .् पण् तुकव स्थ न् येच्थील् िैन्यच् तही् त्यच् ल ्
कुरॅसगन्भेटल ्न ही.्सप्रन्ि्आन्दे्र्तुकव स्थ न तील्िैन्यच् त्पोचल्यच् नांतर्थोड्य च्वेळ त्कुरॅसगन्रसशयच् ल ्
सनघून्गेलेल ्होत . 
 

नव्यच् ् प्रदेश त् नव्यच् ् व त वरण त् सप्रन्ि् आन्दे्रल ् जीवन् िुिह्य् व टू् ल गले.् सनयच्ोसजतवधूने्
केलेल्यच् ् सवर्श् िघ त तून् तो् ि वरल ् नव्हत .् त्यच् ् दुःख च ् आपल्यच् वरील् पसरण म् इतर ांप िून्
दडवण्यच् ची् तो् सशकस्त्करू्ल गल .् जे् व त वरण् त्यच् ययच् ्जीवन त् िुख् सनमाण्करत्होते् ते्आत ्
त्यच् ल ् दुःिह्होऊ्ल गले.्एकेक ळी्अत्यच्ांत्महत्त्व ययच् ्व टण ऱ्यच् ्स्व तांत्र्यच््आसण्स्व वलांबन्ह्य ्गोष्टी्
आत ् त्यच् ल ्कटकटीययच् ् व टू्ल गल्यच् .्ऑस्टरसलट्िययच् ् रणिेत्र वर्प्रथमच्तो् सवच र्करू्ल गल ्
होत .् पीएरययच् ् िहव ि त् अित न ् चचतन त् रांगून् ज णे, त्यच् ल ्आवडू् ल गले् होते.् बॉगुचेरॉव्होययच् ्
एक न्त त, नांतर् रोम् व् क्स्वट्झलंडमधेही् चचतनशीलतेमुळे् त्यच् चे् जीवन् िमृद्ध, िांपन्न् झ ले् होते.्
एक क ळी् अमयच्ाद् प्रक शम गव् ज्यच् ांनी् द खवले् होते् त्यच् ् सवच र ांची् त्यच् ल ्आत ् ध स्ती् व टू् ल गली.्
आत ्तो्अगदी्जवळययच् ्असतशयच्् व्यच् वह सरक्गोष्टींमधे् रि् घेण्यच् त्मग्न्झ ल .् त्यच् ् जुन्यच् ्आदशांशी्
त्यच् च ्दुरूनही्िांबांध्र सहल ्न ही.्जेवढ्य ्उत्िुकतेने्तो्व्यच् वह सरक्गोष्टींत्रुतू्ल गल ्तेवढ्य ्वगे ने्
जुने् आदशव् त्यच् ययच् प िून् दूर् ज ऊ् ल गले.् एकेक ळी् त्यच् ययच् वर् अिलेले् अमयच्ाद् अग ध् आक श्
एक एकी्बदलून्त्यच् ल ्गुदमरवनू्ट कण रे्अरुां द्भयुच् र्बनले्होते.्त्यच् तील्िवव्गोष्टी्स्पष्ट्होत्यच् , पण्
एकही्मुळीच्श र्श्त, अद्भतु्नव्हती. 
 

कुटूझॉफययच् ्ह त ख ली्त्यच् ने्जनरल्ह्य ्न त्यच् ने्मोठ्य ्तळमळीने्आसण्सचक टीने्क म्केले्
होते.् त्यच् ययच् ् क यच्वतत्परतेमुळे् आसण् िदिद्सववेकबुद्धीमुळे् कुटूझॉफ् आियच्वचसकत् झ ल ् होत .्
तुकव स्थ नमधे्कुरॅसगनची्भेट्चुकली्तेव्ह ्त्यच् ल ्शोधण्यच् ि ठी्पुन्ह ्म गे्रसशयच् त्घोडदौड्करीत्ज वे्
अिे्क ही् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्व टले्न ही.्कुरॅसगनबद्दल्त्यच् ल ्खूप् सतरस्क र्व टत्होत .्आपण्आपली्
प तळी्िोडून् कुरॅसगनशी्भ ांड व्े एवढ्य ्ल यच्कीच ्तो् न ही्अिे् सप्रन्ि्आन्दे्र् स्वतःल ्ि रख ् पटवनू्
देण्यच् च ् प्रयच्त्न्करीत् होत .् तरीही् त्यच् ल ् व टत् होते—सकतीही्क ळ्लोटल ् तरी्आपण ल ् त्यच् ल ्
द्वांद्वयुच्द्ध चे्आव्ह न् सदल्यच् व चून् र हवण र्न ही.्उप शी्म णि ल ्अन्न कडे्ध व् घेतल्यच् व चून् र हवत्
न ही् तशी्आपली् क्स्थती् होण र्आहे.् तुकव स्थ न त्आल्यच् प िून् सप्रन्ि्आन्दे्रने् क यच्वमग्न् अिल्यच् च , 
क हीि ्महत्त्व क ांिी्आसण्अक रण्उत्ि ही्अिल्यच् च ्बह ण ्करून्उिने्अवि न्आणले्होते.्परांतु्
आपण्अपम न च ् बदल ्अजून् घेतल ् न ही, आपल ् र ग्अजून्ओिरलेल ् न ही् उलट्तो्आपल्यच् ्
अांतःकरण त्ि ठून्आहे्ह्य ्ज सणवनेे्त्यच् ची्वरवर्श ांत्अिलेली्वृत्ती्पोखरून्सनघत्होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बुख रेस्ट्येच्थे्गेले्चौद ्मसहने्कुटूझॉफ्आपल्यच् ्वॉलेसकअन्ब ईबरोबर्सदवि्घ लवीत्होत .्
१८१२् मध्येच्् नेपोसलयच्नबरोबर् युच्द्ध् िुरू् झ ले.् ती् ब तमी् बुख रेस्टल ् पोचली् तेव्ह ् सप्रन्ि् आन्दे्रने्
आपल्यच् ल ् पसिमेकडील् िैन्यच् त् बदल व्े अशी् सवनांती् केली.् न हीतरी् बॉलकॉन्स्कीययच् ् आजवरययच् ्
उत्ि ह मुळे् कुटूझॉफल ् वैत ग्आलेल च्होत .् त्यच् ययच् ्उत्ि ह मुळे्आपल ्आळि्च ांगल च् दूषणीयच््
ठरतो्अिे्त्यच् ल ्ितत्व टत्होते.्त्यच् मुळे्त्यच् ल ्ज ऊ्देण्यच् ि्तो्नेहमीच्उत्िुक्होत .्त्यच् ने्सप्रन्ि्
आन्दे्रल ्ब क्ली्द्टॉल्यच्ययच् ्न व्ेनेमणूकपत्र्देऊन्प ठवले. 
 

पसिमेकडील् िैन्यच्् मे्मधेच् सड्रि ् येच्थे् मुक्क म्ठोकून्होते.् सतथे्द खल्होण्यच् पूवी् सप्रन्ि्आन्दे्र्
ब्लीक्सहल्िल ्गेल .्ब्लीक्सहल्ि्स्मॉलेन्स्क्र जरस्त्यच् प िून्दोन्अडीच्मलै ांवर्होते. 
 

गेल्यच् ् तीन् वषांत् सप्रन्ि् आन्दे्रययच् ् जीवन त् सवलिण् क्स्थत्यच्ांतरे् घडून् आली् होती.् त्यच् ययच् ्
भ वन ांत, सवच र ांत्खूपच्उलथ प लथ्झ लेली्होती.्पूवव्व्पसिम्भ ग त्भ्रमांती्केल्यच् मुळे्त्यच् ने्सवसवध्
प्रक रचे्जीवन्प सहले्होते.्त्यच् मुळे्ब्लीक्सहल्िमध्येच््अगदी्पूवीययच् च्तऱ्हेने्जीवन्च लू्अिलेले्प हून्
त्यच् ल ्आियच्व्व टले.्दुतफा्झ डी्अिलेल्यच् ्रस्त्यच् वरून्घर ययच् ्दगडी्फ टक पयंच्त्ज ईतो्त्यच् ल ्घर्
ज दूने्भ रलेल्यच् ्सनसद्रस्त्सकल्ल्यच् ि रखे्व टू्ल गले्होते.्घर मध्येच्् पूवीचेच्ग ांभीयच्व, पूवीचीच्स्वयछत ्
आसण् पूवीचीच्श ांतत ्आढळून्आली.्घर तील्फर्ननचर, चभती, आव ज, गांध्यच् ांत्क ही्फरक्झ ल ्
नव्हत .्सतथे्पूवीचेच्भेदरलेले्चेहरे्सदित्होते, पण्ते्आत ्पूवीहून्असधक्प्रौढ, असधक्वृद्ध्झ ले्होते्
एवढेच. 
 

सप्रन्िेि् म यच्ा् पूवीचीच् ि म न्यच्् सभत्री् मुलगी् होती.् सतययच् ् त रुण्यच् च ् बहर्ओिरलेल ् होत .्
सतययच् ्आयुच्ष्ट्यच् तील्उत्तमोत्तम् वष्ेिततययच् ् ध स्तीत्आसण् दुःख त् व यच् ्ज त् होती.् िगळ्यच् ् िुख ांन ्
आसण्िगळ्यच् ्फ यच्द्य ांन ्आचवनू्ती् केवळ् सजणे्कां ठीत्होती.्बसूरअनब ई्म त्र् पूवीि रखीच्स्वतःवर्
तृप्त्अिलेली, चवच ल्स्त्री्होती.्जीवन तील्प्रत्येच्क्िण च ्आनांद ने्उपभोग्घेत्होती.्आपले्भ वी्
जीवन्असतशयच््िुख त्ज ण र्अि ्जबर्आश व द्ब ळगून्होती.्सतययच् तील्सधट ई्क यच््ती्व ढलेली्
आहे्अिे्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्व टल्यच् व चून्र सहले्न ही.्क्स्वटझलवडहून्त्यच् ने्आणलेल ्ट्यूटर्देिलेॅ्ह्य ने्
रसशयच्न्पद्धतीच ्कोट्घ तल ्होत .्तो्नोकर ांशी्आत श ्मोडकीतोडकी् रसशयच्न्भ ष ् बोलू्ल गल ्
होत .् तोही् पूवीि रख च् िांकुसचत् मन च ् र सहल ् होत , पूवीि रख च् सशष्ट च र चे् प लन् करण र ्
बनलेल ् होत , पूवीि रख च् िदिद्सववके् बुद्धील ् स्मरून् व गत् होत .् प ांसडत्यच्पूणव् भ षेत् गुरूपदेश्
करीत्होत .्थोरल्यच् ्सप्रन्िमधे्लि त्येच्ण्यच् जोग ्बदल्झ ल ्होत .्तो्म्हणजे्त्यच् च ्ब जूच ्एक्द त्
पडल ्होत .् स्वभ व्म त्र् पूवीि रख च्होत .्जग त्घडण ऱ्यच् ्गोष्टींब बत्तो् पूवीहून्असधक्त्रस्तपणे्
बोलत् होत .् तो् असधक् प खांडी् वृत्तीने्जग कडे् प ह त् होत .् सनकोलुश्क ्क यच्् तो्खरोखर् बदलल ्
होत .्तो्असधक्उांच्व ढल ्होत .्त्यच् ची्क ांती्गुल बी्झ ली्होती.्त्यच् चे्केि्क ळेभोर, कुरळे्झ ले्
होते.् ज दूने् भ रलेल्यच् ् सनसद्रस्त् सकल्ल्यच् तील् तोचतोपण ययच् ् सनयच्म ययच् ् बांधन ल ् त्यच् नेच् क यच्् ते्
झुग रलेले्होते.्ब ह्यतः्िवव्गोष्टी् पूवीि रख्यच् च्सदित्होत्यच् .्परांतु् सप्रन्ि्आन्दे्र् पूवी्अित न चे्िांबांध्
तेथील्म णि म णि ांत्आत ्र सहले्नव्हते.्घर मध्येच््परस्पर ांशी्वैरभ व्ब ळगण रे्दोन्गट्सनमाण्झ ले्
होते.् ते् परस्पर ांशी् फटकून् व गत, दूर् र ह त् होते.् सप्रन्ि्आन्दे्र्आल ् होत ् म्हणून् त्यच् ययच् ख तर् ते्
त्यच् ययच् ् उपक्स्थतीत् आपल्यच् ् नेहमीययच् ् िवयच्ी् िोडून् एकत्र् आले् होते.् एक ् गट त् थोरल ् सप्रन्ि, 
बसूरअनब ई, आसण् घरब ांधक मग र् हे् होते.् दुिऱ्यच् ् गट त् सप्रन्िेि् म यच्ा, देिलेॅ, सनकोलुश्क ् आसण्
िगळ्यच् ्द िी्होत्यच् . 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्ि्आन्दे्रच ्मुक्क म्ब्लीक्सहल्ि्येच्थे्अिेपयंच्त्कुटुांब तील्िवव्मांडळी्एकत्र्भोजन्करी, पण्
प्रत्येच्कजण्बेचैन्अिे.्आपल्यच् ल ् प हुण्यच् ि रखे् व गवण्यच् त् येच्त्आहे.आपल्यच् ि ठी् सनयच्म ांन ्अपव द्
करण्यच् त् येच्त् आहे, आपल्यच् ् उपक्स्थतीमुळे् प्रत्येच्क ल ् चमत्क सरक् व टत् आहे् ह्य ची् ज णीव् सप्रन्ि्
आन्दे्रल ्होऊ्ल गली.्पसहल्यच् च् सदवशी् त्यच् ल ् हे्ज णवल्यच् खेरीज्र सहले्न ही.् त्यच् मुळे्तो्क ही्न्
बोलत ् बिल .् त्यच् ची्ही्अस्व भ सवक्स्तब्धत ्थोरल्यच् ् सप्रन्िययच् ्लि त्आली.्तोदेखील् सतथे् कुढत्
स्तब्ध्बिून्र सहल ्आसण्भोजन्होत च्ल गलीच्आपल्यच् ्खोलीकडे्वळल .्त्यच् ्र त्रीनांतर्सप्रन्ि्आन्दे्र्
त्यच् ययच् ्खोलीत् गेल ् त्यच् च ्कल्अजम वण्यच् ि ठी, त्यच् ल ्िांभ षण त्ओढण्यच् ि ठी् त्यच् ने्तरुण् सप्रन्ि्
कॅमेन्स्कीययच् ्मोसहमेबद्दल्बोलण्यच् ि्िुरुव त्केली.्थोरल ्सप्रन्ि्सप्रन्िेि्म यच्ाबद्दल्बोलू्ल गल .्सतययच् ्
अांधश्रदे्धबद्दल्आसण्त्यच् ययच् वर्सजव्ह ळ ्द खवण री्एकमेव्व्यच्क्ती्बसूरअनब ई्सहययच् बद्दल्ती्द खवीत्
अिेलल्यच् ्न वडीबद्दल्तो्कुरकूर्करू्ल गल ्तेव्ह ्त्यच् ल ्आियच्व्व टले. 
 

थोरल ् सप्रन्ि् म्हण ल , ‘म झ्यच् ्आज र ल ् सप्रन्िेि्म यच्ा्िववस्वी्क रणीभतू्आहे.्ती् हेतुपूववक्
मल ्ित वीत्अिते, छळीत्अिते.्सप्रन्ि्सनकोल यच्चे्ल ड्करून, त्यच् ल ्अचरट्गोष्टी्ि ांगून्ती्त्यच् ल ्
सबघडवनू्ट कीत्आहे.्मी्म झ्यच् ् मुलीच ्छळ्करतो.् सतचे्जीवन् दुःख कष्ट ांनी्भरलेले्आहे.् हे्मल ्
कुणी्ि ांग यच्ल ्नको–सतच ्छळ्केल्यच् खेरीज्मल ्र हवत्न ही्यच् ची्मल ्कल्पन ्आहे.्पण्म झ्यच् ्मते्
सतच ् छळ् व्ह व ् अशीच् सतची् ल यच्की् आहे.’ आपण् इतके् बोलत् अित न ् सप्रन्ि् आन्दे्र् आपल्यच् ्
बसहणीसवषयच्ी्क हीही्बोलत्क ्न ही्हे्थोरल्यच् ्सप्रन्िल ्िमजत्नव्हते.्तो्सवच र्करीत्र सहल .् ‘मी्
बदम ष्आहे, मूखव् थेरड ्आहे् म्हणून्उग च्आपल्यच् ् मुलीशी्फटकून्व गतो्आहे्आसण्बसूरअनब ईशी्
मतै्री्करीत्आहे्अिे्त्यच् ल ्व टत्आहे्की्क यच्? त्यच् ल ्क ही्कळत्न ही, तेव्ह ्मल ्िगळ्यच् ्गोष्टी्
त्यच् ल ् िमज वनू् ि ांसगतल्यच् ् प सहजेत.् म झी् ब जू् त्यच् ल ् ऐकवल्यच् खेरीज् मी् र हण र् न ही.’ सतची्
असवच री्व गणूक्आपण ल ्क ्िहन्होत्न ही्हे्तो्त्यच् ल ्िमज वनू्देऊ्ल गल . 
 

तशी्सप्रन्ि्आन्दे्रने्आपल्यच् ्वसडल ांकडे्न्प हत च्बोलण्यच् ि्िुरुव त्केली.्(आयुच्ष्ट्यच् त्प्रथमच्
तो्आपल्यच् ्वसडल ांन ्दोष्देत्होत .)्‘तुम्ही्म झ ्िल्ल ्सवच रीत्अि ल्तर–खरां्तर्मल ्ह ्सवषयच्च्
क ढ यच्च ्नव्हत –पण्तुम्ही्सवच रत ्म्हणून्ि ांगतो.्ह्य ्िवव्गोष्टीिांबांधी्म झां्स्पष्ट्मत्मी्मोकळेपण नां्
ि ांगतो.् म यच्ामध्येच््आसण् तुमययच् मध्येच्् जो् गैरिमज् सनमाण् झ ल ्आहे, जो् दुर व ् सनमाण् झ ल ्आहे्
त्यच् ल ् मी् सतल ्जब बद र् धरीत् न ही.् सतचां् तुमययच् वर् सकती् पे्रम्आहे, सकती् भक्ती्आहे् यच् ची् मल ्
कल्पन ्आहे.’ आत श ्सप्रन्ि्आन्दे्रच ्बोलत न ्तोल्ज त्अिे.्ति ्तो्गेल ्आसण्तो्सचडून्म्हण ल , 
‘तुम्ही् सवच रलांत् तर् मी् एकच् गोष्ट् ि ांगेन.् तुम्ह ् दोघ ांत् गैरिमज्अिलेच् तर् ते् अिण्यच् चां् एकमेव्
क रण्ती्न ल यच्क्स्त्री्आहे.्ती्म झ्यच् ्बसहणीची्िखी्अि यच्ल िववस्वी्अप त्र्आहे.’ 
 

त्यच् ्वृद्ध ने्िणभर्आपल्यच् ्मुल कडे्रोखून्प सहले.्ओढूनत णून्चेहऱ्यच् वर्ह स्यच््आणले.्तशी्
त्यच् ययच् ्तोंड तील्द त्पडलेली्ज ग ्सदिू्ल गली.्ति ्चेहर ्प हण्यच् ची्िवयच््सप्रन्ि्आन्दे्रल ्नव्हती्
त्यच् मुळे्त्यच् ल ्किेिेच्व टले. 
 

‘कोणत्यच् ्िखीबद्दल्म्हणतो्आहेि? तू्तर्आधीच्आपलां ्मत्बनवलां ्आहेि!’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्ि्आन्दे्र्कठोर् स्वर त् म्हण ल . ‘तुमययच् ्व गणुकीवर्मत्द्य यच्ची्म झी्इयछ ्नव्हती.्पण्
तुम्ही्मल ्बोल यच्ल ्भ ग्प डत्आह त.’ मी्म झां्मत्ि ांसगतलां ्आहे्तेच्पुन्ह ्ि ांगेन.्म रीच ्यच् त्क ही्
दोष्न ही.्सजल ्दोष्द्य यच्ल ्प सहजे्अशी्एकच्व्यच्क्ती्आहे्आसण्ती्म्हणजे्ती्फ्रें च्ब ई.’ 
 

‘शवेटी्त्यच् नां्आपलां ्मत्ि ांसगतलांच्तर!’ 
 

म्ह त र ्हळू्आव ज त्म्हण ल ्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्मन त्गोंधळ्उड ल .्ल गलीच्त डकन्उठून्
तो्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्ओरडल , ‘च लत ्हो्इथून.्पुन्ह ्म झ्यच् ्डोळ्यच् ांिमोर्र हू्नकोि!’ 
 

जूनययच् अखेरीि् सप्रन्ि्आन्दे्र् िैन्यच् ययच् ् मुख्यच््ठ ण्यच् ल ् पोचल .् ज्यच् बरोबर्झ र्होत ् ते् पसहले्
िेन दल् सद्रि ् येच्थे्बांदोबस्त् ठेवनू् मुक्क म्करून्होते.् दुिरे् िेन दल्फ्रें च ांययच् ्प्रबळ्िैन्यच् मुळे्पसहल्यच् ्
िेन दल प िून्दूर्सपट ळले्गेले्होते.्ते्म घ र्घेत्पसहल्यच् ्िेन दल शी्समळण्यच् ची्धडपड्करीत्होते.्
रसशयच्न् िैन्यच् त् घडण ऱ्यच् ् िववि ध रण् घटन ांब बत् प्रत्येच्कजण् अिांतुष्ट् होत .् तरीही् रसशयच्न् प्र ांत वर्
आक्रमण चे् िांकट् ओढवेल, पोलांडययच् ् पसिम् प्र ांत ययच् ् िरहद्दीपलीकडे् युच्द्ध् पिरत् ज ईल् अशी्
कुण ल ही्कल्पन ्नव्हती. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ्ब ल्की्द्टॉल्यच्ची्भेट्घ्यच् यच्ल ्ि ांगण्यच् त्आले्होते.्त्यच् ल ्तो्सद्रि ययच् ्तीर वर्
भेटल ्िैन्यच् ने्तळ्ठोकल ्तेथे्जवळप ि्मोठेिे्ग व्नव्हते् चकव ्वस्तील ्यच्ोग्यच््अश ्ज ग ्नव्हत्यच् .्
त्यच् मुळे् िैन्यच् ययच् ् बरोबर्अिलेल्यच् ्अिांख्यच््जनरल ांन ्आसण्दरब री्लोक ांन ् नदीययच् ् दोन्ही् तीर ांवर्
ि तआठ्मैल ययच् ्पसरिर तील्खेड्य तील्च ांगल्यच् ्च ांगल्यच् ्घर ांमधे्र ह व्ेल गत्होते.्ब ल्की्द्टॉल्यच््
झ रप िून्तीनएक्मैल ांवर्र ह त्होत .् त्यच् ने् सप्रन्ि्आन्दे्रचे्रुि, थांड्स्व गत्केले.्तो्जमवन्भ षेययच् ्
उच्च रण्यच् ययच् ्लकबीत्म्हण ल , ‘मी् तुझ्यच् िांबांधी्झ रकडे्बोललो्आहे.् भेटील ्बोल वीपयंच्त् तू्म झ्यच् ्
िल्ल ग र्मांडळ वर्र ह ्अशी्मी्तुल ्सवनांती्करतो.’ 
 

पसहले्च र्सदवि्त्यच् ल ्क हीच्क म्ि ांगण्यच् त्आले्न ही.्ते्च र्सदवि्त्यच् ने्िुिज्ज्केलेल्यच् ्
तळ भोवती् घोड्य वरून् रपेट्करण्यच् त् घ लवले.् स्वतःययच् ् अनुभव च ् उपयच्ोग्करून्आसण् स्वतःहून्
असधक् अनुभवी् अिलेल्यच् ् लोक ांशी् िांभ षण् करून् त्यच् ने् िैन्यच् ययच् ् तळ बद्दलययच् ् कल्पन ् सनसित्
करण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल . 
 

िगळीकडे्अांद धुांदी्प हून्तो्चसकत्झ ल .्झ रययच् ्भोवती्स्पष्ट्सदिण रे्अिे्आठ्गट्झ ले्
होते.् ते् परस्पर ांशी् भ ांडत् होते् आसण् मोसहमेि ठी् आपल्यच् ् धोरण च ् झ रने् प ठपुर व ् कर व ् म्हणून्
झ रची्कृप ्िांप दन्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्होते. 
 

यच् मध्येच््जे्जोरजोर ने्बोलत्होते्ते्बहुतेक्सवदेशी्जनरल्होते, कुणी्स्वीसडश, कुणी्फ्रें च्होते्
हे्प हून्सप्रन्ि्आन्दे्र्अस्वस्थ्झ ल .्जमवन्जनरल्तर्आपल्यच् ्यच्ोजन च्क यच््त्यच् ्यच्शस्वी्होतील्अिे्
आग्रह ने्ि ांगत्होते. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्िैन्यच् त्सशरल ्तेव्ह ्आणखी्एक्गट–नवव ्गट–इतर्आठ्गट ांतून्सनमाण्होत्
होत ् आसण् ह्य ् गट ययच् ् मत ांच ् प्रभ व् पडू् ल गल ् होत .् त्यच् ् गट त् र जक रण च ् अनुभव्



 

 

अनुक्रमणिका 

अिलेलीवयच्ोवृद्ध, िमांजि् म णिे् होती.् परस्परसवरोधी् मते् ती् ध रण्करीत् नव्हती.् मुख्यच्् ठ ण्यच् ययच् ्
सठक णी् घडण ऱ्यच् ् घटन ांचे् िववि ध रण् स्वरूप् िमज वनू् घेण्यच् ि् ती् िमथव् होती.् तिेच् अांधुकत , 
असनसितत , िांभ्रम्आसण्दुबवळत ्अश ांप िून्मुक्त्होण्यच् चे्म गव्शोधून्क ढण्यच् चे्ज्ञ न्त्यच् ांन ्होते. 
 

झ रने्आपल्यच् बरोबर्प्र मुख्यच् ने् िैन्यच् मध्येच््लष्ट्करी्दरब र्आणल्यच् मुळेच्बऱ्यच् च्व ईट्गोष्टींन ्
प्र रांभ्झ ल ्अिे्ह्य ्गट ययच् ्लोक ांन ्व टत्होते, तिे्ते्बोलून्द खवीत्होते.्त्यच् मुळेच्परस्पर्िांबांध्
असतशयच््असनसित्झ ले्आहेत, कोणत्यच् ्न ्कोणत्यच् ्गोष्टीवर्अवलांबनू्र हू्ल गले्आहेत, ितत्बदलू्
ल गले् आहेत् अिे् त्यच् ांन ् व टे.् झ रने् र ज्यच्् कर व्े पण् िैन्यच् चे् नैतृत्व् स्वीक रू् नयेच्.् ह्य ्
प्र प्तपसरक्स्थतीतून्ब हेर्पड यच्चे्अिेल्तर्झ रने्आपल्यच् ्लव जम्यच् िह् िैन्यच् तून् सनघून्ज यच्ल ्हवे्
अिे् त्यच् ांचे् मत्होते.्झ र् केवळ्उपक्स्थत्अिल ्तरी् त्यच् ययच् ् व्यच्क्क्तगत् िुरसिततेि ठी् पन्न ि्हज र्
िैसनक् ठेव वे् ल गत त् आसण् त्यच् मुळे् एवढे् िैसनक् लढ ईययच् ् दृष्टीने् सनरुपयच्ोगी् ठरत त.् झ रययच् ्
उपक्स्थतीने् आसण् िते्तने् ह त् जखडले् गेलेल्यच् ् िवोत्कृष्ट् कम ांडर-इन्-चीफ््पेि ् स्वतांत्रपणे् क मसगरी्
बज वण र ्अत्यच्ांत्सनकृष्ट्कम ांडर-इन्-चीफ््असधक्च ांगल ्अिे्त्यच् ांन ्व टे. 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् किलेही् क म् न् करत ् सद्रि ् येच्थे् सदवि् घ लवीत् अित न ् शवेटययच् ् गट च ्
प्रसतसनधी्आसण्र ज्यच् च ्िेके्रटरी्सिश्कॉव्ह्यच् ने्झ रल ्एक्पत्र्प ठवले.्त्यच् ययच् बरोबर्बलॅ शॉव्ह्आसण्
अर क्चीव्ह्ह्य ांनीही् त्यच् ् पत्र ख ली् िह्य ् केल्यच् .् झ रने् सिश्कॉव्हल ् िववि ध रण् प्रश्न ांवर् मत् व्यच्क्त्
कर यच्ची् परव नगी् देऊन् ठेवली्होती.् त्यच् ् परव नगीच ्फ यच्द ् घेऊन् त्यच् ने्झ रल ् िैन्यच््िोडण्यच् ची्
अत्यच्ांत् आदरपूववक् िूचन ् केली.् लोक ांययच् ् भ वन ् चेतवण्यच् ि ठी् र जध नीमधे् त्यच् ययच् ् उपक्स्थतीची्
अत्यच्ांत्गरज्आहे्अिे्सनसमत्त्त्यच् ने्पुढे्केले. 
 

लोक ांन ्आव हन्करून्सपतृभमूीययच् ्रिण ि ठी्त्यच् ांन ्प्रवृत्त्करणे्अत्यच्ांत्आवश्यच्क्क यच्व्आहे्
अशी् झ रची् िमजूत्करून् देण्यच् त्आली.् िैन्यच्् िोडून्ज ण्यच् ि् हे्क रण् पुरेिे्आहे् अिे् झ रल ही्
व टले. 
 

खूप् वषांपूवी् प्रत्यच्ि् युच्द्ध वर् अित न ् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् नेहमीच् व टे—लष्ट्करीश स्त्र् अिे् एख दे्
श स्त्र्अिणे्शक्यच््न ही्आसण्म्हणूनच्लष्ट्करीश स्त्र त्अलौसकक्बुसद्धमत्त ्अिलेल ्इिम्अिणे्शक्यच््
न ही.्त्यच् ल ्हे्आपले्मत्आत ्िववथैव्ित्यच््अिल्यच् चे्पटू्ल गले.्युच्द्ध ची्पसरक्स्थती्नेहमीच्असनसित्
अिते.्ती्कधीच्कुण ल ्आकलन्होत्न ही.्त्यच् हीपेि ्अज्ञ त्अिते्युच्द्ध त्गुांतलेल्यच् ्िैन्यच् चे्ि मर्थयच्व.्
अश ् क्स्थतीत्युच्द्ध चे्तत्त्वज्ञ न, युच्द्ध चे्श स्त्र्बनणे्मुळीच्शक्यच््न ही.् येच्त्यच् ्चोवीि्त ि ांतील्आमययच् ्
आसण् शत्रयूयच् ् िैन्यच् ययच् ् ह लच लीच ् तौलसनक् अांद ज् कुण ल ही् ब ांधत ् येच्त् न ही, ति ् ब ांधत ् येच्णे्
अशक्यच््आहे. 
 

ह्य ्चकव ्त्यच् ्अलग्पडलेल्यच् ्िेन दल ययच् ्ि मर्थयच्ाची्कोण ल ही्अटकळ्ब ांधत ्येच्ण र्न ही.्
व्यच्वह र तील् प्रत्येच्क्गोष्टीप्रम णे् युच्द्ध तही्कोणतीही् गोष्ट् सनसित् निते, प्रत्येच्क्गोष्ट्अनांत् प्रक र ांययच् ्
पसरक्स्थतीवर्अवलांबनू्अिते, त्यच् ्िवांच ्पसरण म्कधी्एक ्िण त्सदिून्येच्तो.्ह ्िण्केव्ह ्उद्भवले्
हे्कोण ल ही्ि ांगत ्येच्त्न ही.्अश ्युच्द्ध चे्श स्त्र्बनणे्कधीतरी्शक्यच््आहे्क ? 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

फ र्क ळ पूवी्अलौसकक्बुसद्धमते्तच ्सिद्ध न्त्तयच् र्करण्यच् त्आल ्हे्पूणवपणे्िमजण्यच् ि रखे्
आहे.्हे्अलौसकक्बुसद्धव न्िते्तचे्प्रसतसनसधत्व्करत त्हे्त्यच् चे्क रण्आहे.्लढ ईतील्यच्श वर्खरे्तर्
त्यच् ांच ्मुळीच्हक्क्नितो.्खरे्तर्युच्द्ध तील्यच्श्चकव ्अपयच्श्पसहल्यच् ांद ्सवजयच् ची्आरोळी्ठोकण ऱ्यच् ्
चकव ् भीतीने्ओरडत् िुटण ऱ्यच् ् ि म न्यच्् िैसनक ांवर् अवलांबून् अिते.् म्हणूनच्आपण्उपयच्ोगी्आहोत्
अश ्ठ म्सवर्श् ि ने्नोकरी्करणे्ि म न्यच््िैसनक ल च्शक्यच््अिते. 
 

भोवत लची्चचा्ऐकून्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्मन त्अश ्प्रक रचे्सवच र्येच्ऊ्ल गले. 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् प हणीययच् ् वळेी्झ रने् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् सवच रले, ‘तुल ्नोकरी् कुठे् हवी्आहे?’ 
आन्दे्रने्आपण ि्आघ डीवर्प ठव ्अशी्सवनांती्केली.्झ रययच् ्पसरव र त्त्यच् ने्नोकरी्म सगतली्न ही.्
अश ्तऱ्हेने्दरब री्जग तील्िुवणविांधी्त्यच् ने्आपणहून्क यच्मची्घ लवली. 
 

मोसहमेल ् िुरुव त् होण्यच् पूवी् रोस्तॉफल ् आईवसडल ांकडून् एक् पत्र् आले.् त्यच् ांनी् नत श ययच् ्
आज रपण च ्आसण् सतचे्लग्न्मोडल्यच् च ्उल्लेख्थोडक्यच् त् केल ्होत .् िैन्यच् तून् सनवृत्त्होऊन्त्यच् ने्
आपल्यच् कडे्घरी्यच् व्ेअि ्त्यच् ांनी्त्यच् ल ्आग्रह्केल ्होत .्नत श ने्आपण्होऊन्व ङ्सनियच््मोडल्यच् चे्
त्यच् ांनी् कळवले् होते.् पत्र् समळ ल्यच् नांतर् सनकोल यच्ने् सनवृत्तहोण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल ् न ही, रज ्
समळवण्यच् चीही्धडपड्केली्न ही.्त्यच् ने्आईवसडल ांन ्सलसहले, ‘नत श ्आज री्पडल्यच् चे्ऐकून्तिेच्
सतचे् सनयच्ोसजत्वर शी् सबनिल्यच् चे्ऐकून्मल ्व ईट्व टले.् तुमययच् ्इयछेप्रम णे्व गण्यच् ची्मी् सशकस्त्
करीन.’ त्यच् ने्िोन्यच् ल ्वगेळे्पत्र्सलसहले. 
 

युच्द्ध ल ्प्र रांभ्झ ल ्म्हणूनच्वचन्सदल्यच् प्रम णे्रोस्तॉफ्घरी्ज ऊ्शकल ्न ही्आसण्िोन्यच् शी्
लग्न् करू् शकल ् न ही.् ऑरॅड्नू् येच्थील् सशक रींनी् भरलेले् ऑक्टोबर-नोव्हेंबरचे् सदवि, न त ळच ्
उत्िव्आसण्िोन्यच् ययच् ्प्रीतीने्भ रलेल ्सहव ळ ्यच् मुळे्पूवी्अपसरसचत्अिलेले्अिे्खेड्य तील्िुख चे, 
श ांतीचे्िण्त्यच् ययच् ्मनििूांिमोर्तरळू्ल गले्आसण्त्यच् चे्मन्ि रखे्म गे्म गे्ओढ्घेत्र सहले.्‘मोहक्
पत्नी, मुले, च ांगल्यच् ् सशक री् कुत्र्यच् ांच ् कळप, देखभ ल् करत ् येच्ईल् अशी् शतेव डी, शजे री, 
सनवडणुक ...’ 
 

रोस्तॉफचे् सवच र् च लूच् होते.् पण्आत ् युच्द्ध् िुरू् झ ले् होते् आसण् त्यच् ल ् आपली् रेसजमेंट्
िोडत ् येच्त् नव्हती.् ह्य ् गोष्टी् अपसरह यच्व् अिल्यच् ने् आपल्यच् ् स्वभ व नुि र् सनकोल यच्् रोस्तॉफ्
रेसजमेंटमधील्जीवन वर्िम ध न्म नीत्होत .्एवढेच्नव्हे्तर्ते्आनांद ने्जगत्होत . 
 

सनकोल यच््रज ्िांपवनू्परत्आल ्तेव्ह ्त्यच् ययच् ्िहक ऱ्यच् ांनी्मोठ्य ्आनांद ने्त्यच् चे्स्व गत्केले.्
त्यच् ल ्त ज्यच् ्दम चे्घोडे्आणण्यच् ि ठी्प ठवण्यच् त्आले.्युच्के्रनमधून्तो्अगदी्मन ि रखे्अव्वल्दजाचे्
घोडे्आणण्यच् त्यच्शस्वी्झ ल .्त्यच् ययच् ्वसरष्ठ ांनी्त्यच् ची्त्यच् बद्दल्प्रशांि ्केली.्त्यच् ययच् ्गैरहजेरीत्त्यच् ल ्
कॅप्टनच ् हुद्द ् देण्यच् त् आल ् होत .् युच्द्ध ल ् िज्ज् करण्यच् ि ठी् जेव्ह ् रेसजमेंटमधे् नव्यच् ् िैसनक ांची् भर्
घ लण्यच् त्येच्त्होती्तेव्ह ्त्यच् ल ्त्यच् ययच् ्जुन्यच् ्स्क्वॉड्रनचे्नेतृत्व्देण्यच् त्आले. 
 

मोसहमेल ्प्र रांभ्झ ल ्ति ्पग र् दुप्पट्करण्यच् त्आल .् रेसजमेंटमधे्नव्े िैसनक, नवी्म णिे, 
नव्ेअसधक री्यच् ांची्भरती्झ ली.्नव्ेघोडेही् घेण्यच् त्आले.् रेसजमेंट्पोलांडमधे् सशरली्होती.् युच्द्ध ययच् ्



 

 

अनुक्रमणिका 

प्र रांभी् अिते् तिे् उत्कां ठेचे, उत्ि ह चे् व त वरण् िगळ्यच् ् िैन्यच् त् सनमाण् झ ले् होते.् रोस्तॉफल ्
रेसजमेंटमधील्आपल्यच् ्व ढलेल्यच् ् हुद्द्य ची्च ांगलीच्ज णीव्होती.्कधीन कधी्आपण् िैन्यच् तून् सनवृत्त्
होण र्यच् ची् रोस्तॉफल ्कल्पन ्होती.्तरीही्तो्आपल्यच् ् िैन्यच् ययच् ् िुखिोयच्ीकडे्मन प िून्लि् देत्
होत . 
 

र ज्यच्, धोरण्आसण् ड वपेच् इत्यच् दी् सवसवध् क रण ांमुळे् िैन्यच् ल ् क्व्हलन ् येच्थून् म घ र् घ्यच् वी्
ल गली.्म घ रीययच् ्प्रत्येच्क्प वल म गे्मुख्यच््ठ ण्यच् वरील्म णि च ्स्व थव, व दसवव द, हेवदे व,े र गलोभ्
ह्य ्गुांत गुांतीययच् ्गोष्टी्होत्यच् . 
 

िैन्यच् ल ्उन्ह ळ्यच् तील्च ांगल्यच् ्व त वरण त्म घ र्घ्यच् वी्ल गत्होती.् त्यच् ययच् बरोबर्अन्न दी्
वस्तूांच ् पुरेि ् पुरवठ ् होत ् त्यच् मुळे् प वलोगॅ्रड् रेसजमेंटमधील्घोडेस्व र ांन ् ही् म घ रीची् ब ब्असतशयच््
िरळ, ि धी् आसण् सप्रयच्् व टत् होती.् फक्त् मुख्यच्् ठ ण्यच् वर् क यच्् ती् सनर श , अस्वस्थत ् आसण्
कटक रस्थ न ची् वृत्ती् अिण्यच् ची् शक्यच्त ् होती.् आपण् कुठेआसण् कश ि ठी् च ललो् आहोत् यच् ची्
सफकीर्ि म न्यच््िैसनक ांनी्कधीही्केली्न ही. 
 

म घ र्घेत न ्िैसनक ांन ्व ईट्व टले्ते्आपण्अांगवळणी्पडलेली्सठक णे्आसण्िुांदर्पोसलश्
यच्जम नीण्िोडून्ज त्आहोत्यच् ्सवच र ने. 
 

१३्जुलै्रोजी्प वलोगॅ्रड्घोडदळ ने्पसहल्यच् ्प्रथम्चकमकीत्भ ग्घेतल . 
 

आदल्यच् च्र त्री्जोर चे्तुफ न्होऊन्प ऊि्आसण्ग र ्पडल्यच् ्होत्यच् .्१८१२्ययच् ्उन्ह ळ्यच् त्
ि रखी्तुफ ने्होत्होती. 
 

दोनही्प वलोगॅ्रड्पथके्र यच्ययच् ्शते ययच् ्मध्यच्भ गी्उघड्य वर्तळ्ठोकून्होती.्र यच्ययच् ्रोप ांन ्
नुकतीच्कणिे् येच्त्होती.् पण् गुर ांनी्आसण्घोड्य ांनी्शते् प र् तुडवनू्ट कले्होते.् प ऊि् मुिळध र्
पडत् होत .् रोस्तॉफि ठी् घ ईघ ईने् एक्खोप् बनवण्यच् त्आलीहोती.् तीत् इक्ल्यच्न् न व ययच् ्आपल्यच् ्
ऑसफिरिह्रोस्तॉफ्बिल ्होत . 
 

रोस्तॉफने्प इपच ्एक्झुरक ्घेत्म न्वळवली.्त्यच् ययच् ्म नेवरून्प णी् सठबकू्ल गले.्त्यच् चे्
हकीकतीकडे्फ रिे्लि्नव्हते.्शजे री्बिलेल्यच् ्तरुण्असधक ऱ्यच् ल ्तो्मधून्मधून्प ह त्होत .्िोळ ्
वषांच ् पोरग ् इक्ल्यच्न् नुकत च् रेसजमेंटमधे् द खल् झ ल ् होत .् इक्ल्यच्न् प्रत्येच्क् ब बतीत् रोस्तॉफचे्
अनुकरण्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्करी. 
 

इक्ल्यच्न्म्हण ल , ‘हे्ओले्कपडे्मल ्अांग वर्नको्व टत हेत.्मी्अगदी्पुरत ्सभजून्गेलो्आहे.्
कुठां्तरी्आिर ्शोधून्क ढतो.्मल ्व टतां–आत ्प ऊि्जोर च ्निेल.’ इक्ल्यच्न्ब हेर्ध वल . 
 

प च् समसनट ांनांतर् इक्ल्यच्न् सचखल् उडवीत् झोपडीकडे् आल .् ‘रोस्तॉफ, आनांद ची् ब तमी.्
दोनेकश्े प वल ांवर् पसथक श्रम्आहे.् चल ् घ ई् कर .् सनघू् यच् ् इथून.् बरेचजण् सतथां् अगोदरच्जमले्
आहेत.्आपण्सतथां्कोरडे्होऊ्शकू.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

रोस्तॉफने् िदर ् उडवनू् ल वु्रश्क ल ् िगळ्यच् ् वस्तू् घेऊन् म गून् यच् यच्ल ् ओरडून् ि ांसगतले.्
आपण्इक्ल्यच्नबरोबर् सचखल्तुडवीत, डबक्यच् तील्प णी्उडवीत् सनघ ल .्ब रीक्ब रीक्प ऊि्पडत्
होत .्दूरवरययच् ्सवजेने्मधूनमधून्अांध र्सचरून्सनघत्होत . 
 

सनळ्यच् ् गणवेष तील् फ्रें च् घोडेस्व र ांनी् आमययच् ् भ ल इत ांच ् (ऊल न ांच )् प ठल ग् केलेल ्
ज्यच् ांनी् प्रथम् प सहल ् त्यच् ांत् खेळ डूांची् तीक्ष्ण् दृष्टी् अिलेल ् रोस्तॉफ् होत .् भ ल इत ांच ् अस्त व्यच्स्त्
झ लेल ्जम व्वगे ने्जवळजवळ् येच्त् होत .्फ्रें च्घोडेस्व र ांनी् त्यच् ांच ् प ठल ग्च लवल ् होत .्आत ्
रोस्तॉफल ्प्रत्येच्क् िैसनक्वगेवगेळ ् सदिू्ल गल .् टेकडीययच् ्प यच्र्थयच् शी् दूरअिल्यच् ने् ते्अगदी्लह न्
सदित्होते.्त्यच् ांययच् मधे्लढ ई्िुरू्होती.्एक्दुिऱ्यच् ल ्ग ठीत्होत .्ते्आपल्यच् ्तलव री्आसण्इतर्
शसे्त्र्सफरवीत्होते. 
 

िमोर्च ललेल्यच् ्प्रक र कडे्रोस्तॉफ्सशक रीकडे्प ह व्ेति ्प ह त्होत .्क ्कोण्ज णेत्यच् ल ्
एक एकी्व टू्ल गले.्आपण्आत ्आपले्घोडदळ् घेऊन्फ्रें च्घोडेस्व र ांवर्हल्ल ्चढवल ्तर् त्यच् ांच ्
सनभ वल गण र्न ही.्त्यच् ांययच् वर्हल्ल ्चढव यच्च ्अिेल्तर्तो्यच् ्िणीच्चढवल ्प सहजे, न हीतर्मग्
खूप्उशीर्झ लेल ्अिेल, उपयच्ोग्होण र्न ही.्त्यच् ने्वळून्भोवत ली्प सहले,्त्यच् ययच् जवळ्अिलेल्यच् ्
कॅप्टनची्नजरदेखील्ख ली्अिलेल्यच् ्घोडदळ वर्सखळलेली्होती. 
 

रोस्तॉफ्म्हण ल , ‘आन्दे्र्िेव क्स्टअसनच, आपण्ख त्रीने्त्यच् ांन ्ग ठून्हल्ल ्करू्शकू.’ 
 

‘फ र्च ांगलां ्होईल.’ कॅप्टनने्म्हटले. 
 

त्यच् ययच् ्पुढील्उत्तर ची्व ट्न्प हत च्रोस्तॉफने्आपल्यच् ्घोड्य ल ्ट च्म रली्आसण्आपल्यच् ्
स्क्वॉड्रनिमोरून् घोड ् सपट ळीत् नेल .् त्यच् ने् क ही् हुकूम् देण्यच् ययच् ् आधीच् िगळी् स्क्वॉड्रन् त्यच् ययच् ्
भ वनेशी् िहमत् होऊन् त्यच् ययच् ् म गोम ग् भरध व् िुटली.् आपण् अिे् क ् केले, किे् केले् हे् खुद्द्
रोस्तॉफल ही्ि ांगत ्आले्निते.्सवच र्न्करत ्िवव्गोष्टी्आत ्त्यच् ययच् कडून्झ ल्यच् .्फ्रें च्घोडेस्व र्
जवळ्आलेले् आहेत.् बेसशस्तपणे् त्यच् ांचे् घोडे् उधळत हेत् हे् त्यच् ने् प सहले.् आपल्यच् पुढे् त्यच् ांच ् सनभ व्
ल गण र्न ही् हे् त्यच् ने्ओळखले.्ह्य च्िणी्आपण्धडक्म रली्प सहजे, ह ्िण्घ लवल ्तर्पुन्ह ्
येच्ण र्न ही्हे्त्यच् ने्ज णले. 
 

िैर वैर ्पळण ऱ्यच् ्फ्रें च्घोडेस्व र ांन ्अडवण्यच् ि ठी् त्यच् ने्आपल ्घोड ्कम ल्वगे ने् फेकल .्
एक्भ ल ईत्थ ांबल .्दुिर ्जसमनीवरच ्ऊल न्आपण्तुडवले्ज ऊ्नयेच््म्हणून्ख ली्प लथ ्झोपल .्
घोडदल ययच् ् िैसनक ांनी् घोडेस्व र् निलेल ् एक् घोड ्आपल्यच् बरोबर् नेल .्आत ् बहुतेक् िगळे् फ्रें च्
घोडेस्व र् पळ् क ढीत् होते.् रोस्तॉफने् र खी् घोड्य वरील् घोडेस्व र ांपैकी् एक ल ् हेरले्आसण् त्यच् च ्
प ठल ग्केल .्रोस्तॉफ्प ठल ग्करत न ्िरळ्झुडप त्घुिल ्तरीही्त्यच् च ्शूर्घोड ्त्यच् तून्ब हेर्
पडल .् रोस्तॉफ् घोड्य वर् ि वरून् नीट् बिल ् न् बिल ् तोच् त्यच् ल ् आपण् हेरलेल ् शत्रू् आपल्यच् ्
त वडीत्लवकर्ि पडण र्अिे्सदिले.्गणवेष वरून्बहुध ्ऑसफिर्अिण र ्तो्फ्रें च्िैसनक्आपल्यच् ्
र खी्घोड्य वर्अांग्आकिून्बिल ्होत ्आसण्तलव रीने्घोड्य ल ्सपट ळू्बघत्होत .्दुिऱ्यच् च्िणी्
रोस्तॉफययच् ्घोड्य ने्त्यच् ययच् ्घोड्य ययच् ्पुठ्ठ्ठ्य ल ्धडक्सदली.्तेव्ह ्जवळजवळ्तो्घोड ्कोिळल च.्



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् च्िणी्रोस्तॉफने्आपली्तलव र्त्यच् ्फ्रें च्िैसनक वर्उग रली.्आपण्अिे्क ्केले्हे्त्यच् चे्त्यच् ल च्
कळले्न ही. 
 

त्यच् च्िणी्त्यच् ची्िगळी्उमेद्एक एकी्न हीशी्झ ली.्तो्प र्खचून्गेल .्तो्फ्रें च्ऑसफिर्
जसमनीवर्कोिळल .्तलव रीची्जखम्झ ली् म्हणून्तो्कोिळल ्नव्हत .्क रण्तलव रीने् त्यच् ययच् ्
दांड ल ्थोडेिेच्खरचटले्होते.्तो्असतशयच््घ बरल ्होत ्आसण्त्यच् ययच् ्घोड्य ल ्धडक्समळ ली्होती्
म्हणून् कोिळल ् होत .् रोस्तॉफने् घोड्य च ् लग म्खेचल .् ज्यच् ल ्आपण् पर भतू् केले् तो् कोणत्यच् ्
प्रक रच ्शत्र्ूआहे्हे्तो्प हू्ल गल ्होत .्कोणत्यच् ही्िणी्आत ्आपल्यच् वर्तड ख ्बिेल्ह्य ्भीतीने्
कप ळ वर्आठ्य ्घ लून्डोळे् सफरवीत्तो्रोस्तॉफकडे्प हू्ल गल .् त्यच् ् देखण्यच् ्तरुण्ऑसफिरययच् ्
ग ल वर्खळी् होती.त्यच् चे् डोळे् सनतळ् सनळे् होते.् त्यच् ची् मुद्र ् मुळीही् युच्द्धखोर् सदित् नव्हती.् त्यच् च ्
िुस्वभ वी् चेहर ् रणिेत्र वरील् शत्रलू ् ि जेि ् अिण्यच् ऐवजी् शकेोटीप शी् श ांतपणे् बिण ऱ्यच् ् समत्र ल ्
ि जेि ्होत .्त्यच् चे्क यच््कर वे्यच् च ्रोस्तॉफने्सनणवयच््घेण्यच् पूवीच्तो्ऑसफिर्ओरडून्म्हण ल , ‘मी्
शरण्आलो्आहे.’ त्यच् ने् सरसकबीतून्आपल ्प यच््क ढून्घेण्यच् ची्घ ईघ ईने्धडपड्केली, पण्ती्व्यच्थव्
ठरली.् तो् आपल्यच् ् भयच्भीत् सनळ्यच् ् डोळ्यच् ांनी् रोस्तॉफकडे् अजूनही् प ह त् होत .् घोडेस्व र ांनी्
त्यच् ययच् जवळ्घोडे्नेऊन्त्यच् च ् सरसकबीत्अडकलेल ्प यच््िोडवनू्त्यच् ल ्घोड्य वर्नीट्बिवले.्फ्रें च्
घोडेस्व र ांशी्आमययच् ्घोडेस्व र ांययच् ्चकमकी्िवव्ब जूांनी्झडतच्होत्यच् .्एक ्फ्रें च्घोडेस्व र ल ्जखम्
झ ली.्िगळ ्चेहर ्रक्त ने्म खून्सनघ ल ्तरीही्तो्आपल ्घोड ्िोडीत्नव्हत .्दुिर ्घोडदल तील्
िैसनक ल ्कवट ळून्म गे्घोड्य वर्बिल ्होत .् सतिर ्घोडदल तील्िैसनक ांययच् ्मदतीने्घोड्य वर्
स्व र्होण्यच् ची्धडपड्करीत्होत . 
 

िमोरचे्फ्रें च्प यच्दळ्पळत पळत ्गोळ्यच् ्झ डीत्होते.्घोडदल चे् िैसनक्फ्रें च् कैद्य ांन ् घेऊन्
जलदीने्म गे्परतत्होते.्इतर ांबरोबर्रोस्तॉफही्घोड्य वरून्म गे्आल .्त्यच् ययच् ्मन ल ्किली्तरी्
बोचणी् ल गली, हृदयच् त् किलीतरी् वदेन ् होती.् त्यच् ् फ्रें च् ऑसफिरल ् त्यच् ने् पकडले् होते, आसण्
त्यच् ययच् वर्एक्व र् केल ्होत .् त्यच् मुळे् त्यच् ययच् ्मन त्किल ्तरी्गोंधळ्उड ल ्होत .् त्यच् चे् सनसित्
स्वरूप्त्यच् चे्त्यच् ल चकळत्नव्हते. 
 

घोडदल चे् िैसनक् परतले् तेव्ह ्क उांट्ऑस्टरमनने् रोस्तॉफची् ग ठ् घेतली.् त्यच् ल ् बोल वनू्
घेऊन् त्यच् चे्आभ र्म नले्आसण् म्हटले, ‘मी् तुझ्यच् ्शूर् कृत्यच् ांची्व ता्झ रययच् ्क न वर्घ लीन.् तुल ्
िन्म नदशवक् िेंट् जॉजव् कू्रि् समळ व ् म्हणून् सशफ रि् करीन.’ क उांट् ऑस्टरमनने् बोल वले् तेव्ह ्
रोस्तॉफल ् व टले—हल्ल ् करण्यच् च ् आपण ि् हुकूम् नित न ् आपण् हल्ल ् केल ् आहे, त्यच् मुळे्
सशस्तभांग बद्दल्क नउघ डणी्करण्यच् ि ठी्आपण ि्बोल वनू्घेतलेले्अिण र.्पण्क उांट्ऑस्टरमनने्
त्यच् ची् स्तुती् केली् आसण् त्यच् ल ् बिीि् समळेल् अिे् आर्श् िन् सदले.् त्यच् मुळे् रोस्तॉफल ् आियच्व्
व टल्यच् व चून् र सहले् न ही.् तरीही्आपण्क हीतरी् नैसतक् दृष्ट्ट्य ् गुन्ह ् केलेल ्आहे् ही् अांधुक्कटू्
रुखरुख् त्यच् ययच् ् मन तून् गेली् न ही.् जनरलकडून् सनघून् घोड्य वरून् ज त् अित न ् तोस्वतःल च्
सवच रू्ल गल , ‘मी्क ्म्हणून्अि ्त्रस्त्होतो्आहे? इक्ल्यच्नबद्दल्मल ्चचत ्व टते्आहे्क ? तो्तर्
िुखरूप्आहे.्मी्शरम्व टण्यच् जोगां्क ही्कृत्यच््केलां ्आहे्क ? सनसित्न ही.’ पि त्त प ि रखी्किली्
तरी् भ वन ् त्यच् च ् जीव् पोखरू् ल गली.् ‘होयच्् होयच्.’ त्यच् ् ग ल वर् खळी् अिलेल्यच् ् ऑसफिरल ्
म रण्यच् ि ठी्मी्तलव र्उग रली्तेव्ह ्म झ ्ह त्कि ्अवघडल ्ते्मल ्आत ्स्पष्ट्आठवते्आहे.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

रोस्तॉफने्कैद्य ांन ्नेत्अिल्यच् चे्प सहले.्ग ल वर्खळी्अिलेल्यच् ्त्यच् ्ऑसफिरल ्प हण्यच् ि ठी्
त्यच् ने्आपल्यच् ्घोड्य ल ्सपट ळले.्वगेळ ्गणवषे्घ तलेल ्तो्ऑसफिर्एक ्घोड्य वर्बिून्भोवत ली्
अस्वस्थपणे् प ह त् होत .् त्यच् ययच् ् दांड ल ् तलव रीने्खरचटलेहोते.् त्यच् ल ्जखम् म्हणत ्आले् निते्
इतके् थोडे् खरचटले् होते.् त्यच् ने् रोस्तॉफकडे् प हून् बळेबळे् अस्वस्थ् क्स्मत् केले् आसण्आपल ् ह त्
ह लवनू् स्व गत् केले.् रोस्तॉफल ्अजूनही् तीअस्वस्थत ्आसण्अांधुक् पि त्त प ची् भ वन ्िोडून् गेली्
नव्हती. 
 

रोस्तॉफ् अजूनही् आपल्यच् ् नेत्रदीपक् पर क्रम च ् सवच र् करीत् होत .् ‘ते् आमययच् पेि ् असधक्
भयच्भीत्झ लेले्होते.्यच् ्शौयच्ाच ्अथव्तरी्क यच्? मी्हे्शौयच्व्ग जवलां ्ते्म झ्यच् ्देश ि ठी्ग जवलां ्क ? 
तो्ग ल वर्खळी्अिलेल , सनळ्यच् ्डोळ्यच् ांच ्ऑसफिर्अपर धी् होत ्क ? तो् सबच र ् सकती्भयच्भीत्
झ ल ्होत !् त्यच् ल ्व टलां ्मी्आत ् त्यच् ल ्ठ र्करण र्आहे.् त्यच् ल ्मी्क ् म्हणून्ठ र्करू? म झ्यच् ्
ह त ांन ् कां प् िुटल ् होती् तरीही् त्यच् ांनी् मल ् िन्म नदशवक् िेंट् जॉजव् कू्रि् सदल ् आहे!् मल ् क हीच्
कळेन िां् झ लां ् आहे.’रोस्तॉफ् सनकोल यच्चे् मन् ह्य ् प्रश्न ांनी् त्रस्त् झ ले् होते.् तो् ित वण ऱ्यच् ् शांक ांन ्
सनसित्उत्तरे्शोधण्यच् च ्आट सपट ्करीत्होत .्त्यच् च्वळेी्त्यच् चे्भ ग्यच्चक्र्सफरले्होते्आसण्त्यच् ययच् वर्
भ ग्यच् ची्कृप ्होत्होती.्लष्ट्कर मधे्सकतीद ्तरी्घडते्तिे्घडत्होते.्ओस्र वन ्येच्थील्घटनेनांतर्तो्
िवांययच् ्लि त्आल .् त्यच् ल ्घोडदल ययच् ् िैसनक ांययच् ् बट सलअनच ्कम ांडर्करण्यच् त्आले.्ध डिी्
ि हिी्ऑसफिरची्गरज्पडली्तेव्ह ्त्यच् ची्सनवड्करण्यच् त्आली. 
 

नत श ययच् ् आज र ची् ब तमी् आली् त्यच् ् वळेी् क उांटेि् रोस्तॉफल ् पूणव् बरे् व टले् नव्हते.् ती्
अशक्त्होती्तरीही् पेत्यच् ल ्आसण् कुटुब तील्इतर्मांडळींन ् घेऊन्मॉस्कोल ् सनघ ली.् रोस्तॉफकुटुांब्
म यच्ा्सदसमत्र्येच्वन ययच् ्घरून्सनघ ले्आसण्िगळेजण्आपल्यच् ्स्वतःययच् ्घर त्र हू्ल गले. 
 

नत श चे्दुखणे्इतके्गांभीर्होते्की्त्यच् मुळे्सतययच् ्व्सतययच् ्आईवसडल ांययच् ्िुदैव ने्िगळ्यच् ांन ्
सतययच् ्आज र ययच् ्क रण च , सतययच् ्व गण्यच् च ्आसण्सतययच् ्सफिकटलेल्यच् ्व ङ्सनियच् च ्सविर्पडल .्
ती्इतकी्आज री्होती्की्घडलेल्यच् ्िवव्गोष्टींन ्ती्सकतपत्जब बद र्होती्यच् च ्सवच र्करण्यच् ययच् ्
मनःक्स्थतीत्कुणीही्नव्हते.्नत श ची्झोप्उड ली्होती.्ती्क ही्ख त्नव्हती.्ती्व ळत्च लली्होती.्
डॉक्टर ांययच् ्मते्सतची्क्स्थतीअसतशयच््गांभीर्होती.्ती्पुन्ह ्बरी्कशी्होईल्ह ्एकच्प्रश्न्िवांन ्पडल ्
होत . 
 

डॉक्टर्दररोज्येच्त्होत , न डी्प ह त्होत , जीभ्तप ित्होत , सतची्मुद्र ्उद ि्अिे्तरी्तो्
सवनोद्करीत्होत .्जेव्ह ्तो्शजे रययच् ्खोलीत्ज ई्तेव्ह ्त्यच् ची्मुद्र ्गांभीर्होई.्गांभीरपणे्म न्हलवीत्
तो् म्हणे, ‘खरोखरच् सतची् क्स्थती् गांभीर् आहे् तरीही् असलकडे् नवीन् औषधां् सनघ ली् आहेत.् त्यच् ांच ्
उपयच्ोग्होईल्अशी्मल ्आश ्व टते्आहे.्आत ्जे्होईल्ते्प हणां्एवढांच्आपल्यच् ्ह त त्आहे.्सहययच् ्
आज र ल ्श रीसरक्क रण ांपेि ्म नसिक्क रणांच्असधक्आहेत.’ क उांटेि्त्यच् ल ्कळू्न्देत ्त्यच् ययच् ्
ह त त्क ही्िुवणवमुद्र ्ठेवी्आसण्स्वतःल ही्कळलां ्न ही्अिां्द खवनू्प्रिन्न्मन ने्रोग्यच् ययच् ्खोलीकडे्
वळे. 
 

१८१३्ययच् ्िांबांध्उन्ह ळ्यच् मधे्रोस्तॉफकुटुांब ल ्खेड्य कडे्ज त ्आले्न ही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

नत श ल ्खेड्य तल्यच् ्जीवन ची्िवयच््होती.्त्यच् ्जीवन ल ्ती्आचवली्होती.्तरीही्त रुण्यच् ने्
रोग वर् म त् केली.् दैनांसदन् जीवन तील् अनुभव ांनीच् नत श ् आपले् दुःख् सविरू् ल गली.् सतययच् ्
अांतःकरण तील् ते् दुःखद्ओझे् दूर्झ ले.्आत ् ते् दुःख्भतूक ळ त् सवलीन् होऊ्ल गले्आसण्नत श ्
पुन्ह ्सनरोगी्होऊ्ल गली. 
 

नत श ययच् ् मन ची् बेचैनी् कमी् झ ली् पण् सतययच् ् िुख त्क ही् भर् पडली् न ही.् न चिम रांभ, 
स्केचटग, िांगीत ययच् ्मफैली, न टके्इत्यच् दी्करमणुकीययच् ्प्रक र प िून्ती्दूर्र ह यच्ची्एवढेच्नव्हे्तर्
ती्कधी् हित न ही् दुःख श्रू्आवरू्शकली्न ही.् सतल ्ग त ् येच्त्निे.् पण् जेव्ह ्ती् हिू्ल गे् चकव ्
एकटीच्ग ण्यच् च ्प्रयच्त्न्करी्तेव्ह ्सतचे्डोळे्अश्रूांनी्भरत.्सतच ्कां ठ्द टून्येच्ई.्सनर मयच््आनांद चे्िण्
पुन्ह ् येच्ण र्न हीत्ह्य ् सखन्न् सवच र ने् सतचे्डोळे्भरून्येच्त.्आपण्आपले्त रुण्यच््िुखी्करण्यच् ऐवजी्
आपल्यच् च् ह त ांनी् बेजब बद रपणे् नष्ट् केले् यच् ् ज सणवनेे् िांत्रस्त् होऊन् ती् अश्रू् ढ ळू् ल गे.् आपल्यच् ्
शोक ची्टर्उडवण्यच् ि ठी्ह स्यच््आसण्ग यच्न्आहेत्अिे्सतल ्व टे्आसण्कुणी्स्तुती्कर वी्अिे्सतल ्
कधीच्व टले्न ही.सतययच् मधे्अहांक र च , दांभ च ्लवलेश्नव्हत . 
 

सतने्किल्यच् ही्प्रक रचे्िुख्घेऊ्नयेच््म्हणून्सतययच् ्अांतयच्ामी्कुणीतरी्पह र ्देत्अि व , अिे्
व टे.्एकेक ळी्आशनेे्भरलेल्यच् ्ब लपण ययच् ् सनष्ट्क ळजी्जीवन ची्गोडी्आत ्ती्जणू् पूणवपणे्हरवनू्
बिली्होती.्शरद तले्सदवि्आसण्ऑरॅड्नू्येच्थे्सनकोल यच््बरोबर्घ लवलेले्न त ळचे्सदवि्यच् ांची्ती्
व रांव र्आठवण्क ढी्आसण्उि िे्ट की.्त्यच् ्क ळ तल ्एख द ्सदवि्परत्यच् व ्म्हणून्सतने्व टेल्ती्
चकमत्सदली्अिती.्पण्सतययच् ्सहशबेी्आत ्ि रे्िांपले्होते.्तरीदेखील्सतल ्जीवन्कां ठणे्भ ग्पडले्
होते.्जीवन तील्आनांद्िांपल ्होत .्पण्जीवन्पुढे्च लले्होते. 
 

कुटुांब तील्िवांप िून्ती्दूरदूर्र ह त्होती.्आपल्यच् ्भ व ययच् ्– पेत्यच् ययच् ्िहव ि त्क यच््ते्
सतल ्बरे्व ट यच्चे.्इतर ांपेि ्त्यच् च ्िहव ि्क यच््तो्सतल ्आवड यच्च .्त्यच् ययच् ्िांगतीत्एकटीच्अिली्
तर् केव्ह केव्ह ् ती् हि यच्ची् देखील.् ती् घर् िोडून् क्वसचतच् कुठे् ब हेर् ज ई.् पीएर् िोडल्यच् ि् इतर्
कुणीही्प हुणे्आले्तरी्त्यच् ांन ् भेट यच्ल ्सतल ्आनांद्होत्निे.्पीएरची्भेट्म त्र्ती्आनांद ने्घेई.्तो्
क यच््तो्सतययच् शी्व गत न ्पे्रमळपणे, ि वधसगरीने्आसण्त्यच् च्वळेी्गांभीरपणे्व ग यच्च . 
 

नत श ल ् त्यच् ययच् ् पे्रमळ् स्वभ व ची् नकळत् ज णीव् होत् होती.् आसण् म्हणून् की् क यच्् सतल ्
त्यच् ययच् ्िहव ि त्खूप्आनांद्होई.्पण्त्यच् ि ठी्सतल ्पीएरबद्दल्कृतज्ञत ही्व टलीन ही.्प्रयच्त्न्करून्
पीएर् च ांगुलपण ् द खवतो्आहे् अिे् सतल ् कधीही् व टले् न ही.् पीएरशी् च ांगुलपण ् इतक ् उपजत, 
स्व भ सवक् होत ् की् तो् त्यच् च ् ख ि् गुण् अि ् व टतच् नव्हत .् तो् सतल ् िुख् व ट वे् म्हणून् क ही्
करण्यच् च ्प्रयच्त्न्करी, कधी्िांभ षण मुळे्सतययच् ्दुःखद्स्मृती्ज ग्यच् ्होतील्यच् ची्त्यच् ल ्भीती्व टे्तेव्ह ्
तो्सतययच् ्ि सन्नध्यच् त्गोंधळून्ज ई, ग वांढळ ि रख ्व गे, हे्नत श ययच् ्ध्यच् न त्आल्यच् व चून्र ह त्निे.्
तो् नेहमीययच् ् पे्रमळपण मुळे् आसण् ल ज ळूपण मुळे् अिे् व गतो् आहे, कोणत्यच् ही् व्यच्क्तीशी् तो् अि च्
व गण र्अिे्सतल ्व टू्ल गे.्सतल ्कल्पन ्नित न ्पीएरने्ते्शब्द्उच्च रलेले्होते.्‘मी्स्वतांत्र्अितो्
तर्तुझ्यच् िमोर्गुडघे्टेकून्तुल ्म गणी्घ तली्अिती.’ सतययच् ्बद्दलययच् ्उत्कट्भ वनेययच् ्िणी्त्यच् ने्ते्
शब्द्उच्च रले् होते.् पण् तेव्ह प िून् पीएरने्आपल्यच् ् भ वन ् एक ्शब्द नेही् व्यच्क्त् केल्यच् ् नव्हत्यच् .् त्यच् ्
शब्द ांमुळे् तेव्ह ् सतल ् केवढे् आर्श् िन् समळ ले् होते.् रडण ऱ्यच् ् मुल चे् ि ांत्वन् करण्यच् ि ठी् अथवशून्यच््
बडबड् करत त् तश ् प्रक रे् त्यच् ने् ते् शब्द् उच्च रले् होते.् त्यच् ांहून् त्यच् ांन ् अथव् नव्हत , हे् सतल ् लख्ख्
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उमगले.् पीएर् सवव सहत् होत ् म्हणून् नव्हे् तर् त्यच् ययच् ् सतययच् मधील् नैसतक् बांधन ांच ् (कुरॅसगनययच् ्
िहव ि त्सतल ्ज्यच् ्बांधन ची्ज णीव्मुळीच्झ लेली्नव्हती्त्यच् ्नैसतक्बांधन च )्प्रभ व्एवढ ्होत ्की्
पीएरबरोबर् आपल्यच् ् िांबांध चे् रूप ांतर् आपल्यच् कडून् प्रणयच् त् होईल् अिे् सतल ् व टले् न ही.् पीएर्
आपल्यच् वर् पे्रम्करू्ल गेल्अिे् तर् सतल ् मुळीच् व टले् न ही.् एवढेच् नव्हे् तर् सतल ् ज्यच् ची् अनेक्
उद हरणे्ठ ऊक्होती् त्यच् ्हळुव र, आत्मसनष्ठ्आसण्प्रणयच्ी्अश ्स्त्रीपुरुष ांमधील्स्नेहिांबांध त्पसरणती्
होईल्अिे्सतल ्कधीही्व टले्न ही. 
 

जुलैययच् ्प्र रांभी्मॉस्को्येच्थे्युच्द्ध िांबांधीययच् ्ब तम्यच् ांन ्पेव्फुटले्होते्आसण्घबर ट्सनमाण्झ ली्
होती.्झ रने्लोक ांन ्आव हन् केले् होते् त्यच् बद्दल्चचा् िुरू्होती.् स्वतः्झ र् िैन्यच््िोडून्मॉस्कोल ्
येच्ण र्आहे्अशी्आवई्उठली्होती.्११्जुलैपयंच्त्ज हीरन म , तिेच्लोक ांन ्केलेले्आव हन्पोचले्
निल्यच् ने् त्यच् बद्दल् आसण् रसशयच् ययच् ् युच्द्ध तील् स्थ न बद्दल् असतरांसजत् ब तम्यच् ् पिरत् होत्यच् .् िैन्यच््
िांकट त्अिल्यच् ने्झ र्परत्सफरत्आहे.्स्मॉलेन्स्कने्शरण गती्पत्करली, केवळ्चमत्क र्झ ल ्तरच्
रसशयच् ्व चेल्अश ्तऱ्हेचे्उद्ग र्लोक ांत्सनघत्होते. 
 

शसनव री्११्जुलै्रोजी्ज हीरन म ्येच्ऊन्पोचल ्पण्तो्अद्य प्छ पून्तयच् र्नव्हत .्रोस्तॉफ्
मांडळीकडे् पीएर्आलेल ् होत .् त्यच् ने्क उांट् र स्तोक्प्चनकडून्ज हीरन म ् समळवनू् तो् दुिऱ्यच् ् सदवशी्
म्हणजे्रसवव री्भोजन ल ्येच्तेवळेी्आणण्यच् चे्वचन्सदले. 
 

त्यच् ्रसवव री्नेहमीप्रम णे्रोस्तॉफ्मांडळी्र झुमॉव्स्कीययच् ्ख जगी्चचवमधे्प्र थवनेि ठीगेली.्जुलै्
मसहन ् अिल्यच् ने् त्यच् ् सदवशी् च ांगल च् उष्ट्म ् ज णवत् होत .् रोस्तॉफमांडळी् दह ् व जत ् ग डीमधून्
चचविमोर् उतरली् तेव्ह ् देखील् दमट् हव , रस्त्यच् वरील् फेरीव ल्यच् ांचे्ओरडणे, जम व तील् म णि ांचे्
उन्ह ळ्यच् तील्भडक्रांग चे्पोष ख, रस्त्यच् ययच् ्दोन्ही्ब जूांन ्अिण ऱ्यच् ्झ ड ांची् धुळीने्म खलेली्प ने, 
लष्ट्कर चे्िांगीत, परेडि ठी्म चव्करीत्ज ण ऱ्यच् ्िैसनक ांययच् ्प ांढऱ्यच् ्सवज री, फूटप थवरील्खडखड ट, 
प्रखरतेने्तळपण र ् िूयच्व् यच् ्ि ऱ्यच् ांवर्उन्ह ळ्यच् ची् ग्ल नी् पिरली्होती.् प्रखरतेने् िूयच्व् तळपत्अिल ्
म्हणजे्मोठ्य ्ग व तही्म णि ांचे्मन्वतवम नक ळ बद्दल्िम ध न्आसण्अिम ध न्अश ्समश्र्भ वन ांनी्
भरून्ज ते, तिे् त्यच् ांचेही् मन् भरून् गेले.् मॉस्कोमधील्िवव् फशनेबल् सस्त्रयच् ् तिेच् रोस्तॉफमांडळीययच् ्
पसरचयच् तील् म णिे् चचवमधे् जमली् होती.् बरीचशी् श्रीमांत् कुटुांबे् बहुध ् उन्ह ळ ् शहर ब हेर् खेड्य त्
घ लवीत्अित.्ती्जणू्िवव्त्यच् ्वषी्किल्यच् तरी्गोष्टीची्अपेि ्करीत्मॉस्कोमधेच्र सहली. 
 

स्वयछ्सदिण र ्एक्देखण ्वृद्ध्धीरगांभीर्आव ज त्प्र थवन ्व चत्होत .्प्र थवन ्ऐकण ऱ्यच् ांययच् ्
मन चे्उन्नयच्न्होत्होते, श ांतवन्होत्होते.्प्र थवन मांसदर चे्दरव जे्ल वले्होते.्पडद ्िोडलेल ्होत .्
गूढ्व टण ऱ्यच् ्मांद्आव ज त्शब्द्उच्च रले्ज त्होते.्नत श ययच् ्डोळ्यच् ांत्आिवे्आली.्ती्क ्आली्ते्
सतचे्सतल च्ि ांगत ्आले्निते.्अन समक्आनांद ने्ती्अस्वस्थ्होऊन्गेली. 
 

‘मी् जीवन् किे् व्यच्तीत् कर वे,मी् प पी् म गाप िून् दूर् किे् र ह वे् हे् मल ् सशकव– नेहमीच्
सशकव.’ 
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ती् प्र थवन ् करू् ल गली.् डीकन् वेदीययच् ् पडद्य िमोरील् प यच्ऱ्यच् ांवर् उभ ् र सहल .् इतर्
बोट ांप िून्आपल ्अांगठ ् दूर्धरून्त्यच् ने्आपल्यच् ्िफेत्डगल्यच् मधून्आपले्ल ांब्केि्ब हेर्ओढले.्
आपल्यच् ्छ तीवर्क्रॉि्धरून्तो्गांभीरपणे्मोठ्य ्आव ज त्प्र थवन ्म्हणू्ल गल — 
 

‘आपण्िगळे्एक्होऊन्प्रभचूी्प्र थवन ्करू्यच् .’ 
 

‘वगवज त्सविरून, वैरभ व्सविरून, बांधुभ व ने्एकत्र्येच्ऊन्आपण्िगळेजण्एकसदल ने्प्रभचूी्
प्र थवन ्करू्यच् .’ नत श ्मन शी्म्हणत्होती. 
 

‘परलोक ि ठी्आसण्आमययच् ्आत्म्यच् ययच् ्मोि ि ठी–’ 
 

‘देवदूत ांययच् ्लोक ांि ठी्आसण्आमययच् वरती्र हण ऱ्यच् ्आत्म्यच् ांययच् ्मोि ि ठी–’ नत श ्प्र थवन ्
करू्ल गली. 
 

जेव्ह ्त्यच् ांनी्िैन्यच् ि ठी्प्र थवन ्केली्तेव्ह ्नत श ल ्आपल्यच् ्भ व ची्आसण्डेसनिॉव्हची्आठवण्
झ ली.्िमुद्र वरून्आसण्जसमनीवरून्प्रव ि्करण ऱ्यच् ्िवव् व्यच्क्तींि ठी् प्र थवन ्करण्यच् त्आली् तेव्ह ्
सतल ्सप्रन्ि्आन्दे्र्आठवल .्त्यच् ययच् ि ठी्सतने्प्र थवन ्म्हटली ‘परमेर्श्र , मी्त्यच् च ्अपर ध्केल ्आहे,्
मल ्िम ्कर.’ अशी्प्र थवन ् सतने्मन तल्यच् मन त्केली.्जे्आपण ्िवांवर् पे्रम्करत त्त्यच् ्िवांि ठी्
प्र थवन ्म्हणण्यच् त्आली्त्यच् वळेीसतने्आपले्कुटुांब, आपले्आईवडील, िोन्यच् —ि ऱ्यच् ि ऱ्यच् ांि ठी्प्र थवन ्
म्हटली.् त्यच् ययच् शी्व गत न ्आपण्चुकत्होतो् हे् सतल ् तेव्ह ्प्रथमच्ज णवले.् त्यच् ययच् बद्दल्अिलेले्
आपले्उत्कट्पे्रमही् सतल ्तेव्ह च्पसहल्यच् ांद ्ज णवले.्आपल ्दे्वष्करण ऱ्यच् ांि ठी्जेव्ह ्त्यच् ांनी्प्र थवन ्
म्हटली्तेव्ह ्ती्आपले्शत्रू्आठव्ूल गली.्त्यच् ांययच् ि ठी्प्र थवन ्म्हणू्ल गली.्आपल्यच् ्वसडल ांचे्धनको्
तिेच्आपल्यच् ् वसडल ांशी् आर्नथक् व्यच्वह र् करण रे् िगळेजण् सतल ् शत्रू् व टू् ल गले.् दे्वष् करण ऱ्यच् ्
शत्रूांययच् ्सवच र िरशी्सतल ्अन तोलची्आठवण्झ ली.्अन तोल्सतययच् शी्सकती्कू्ररपणे्व गल ्होत .्
त्यच् ने्जरी् सतच ् सतरस्क र् केल ्नव्हत ् तरीही् त्यच् ल ्शत्र्ूिमजून् त्यच् ययच् ि ठी् सतने्आनांद ने् प्र थवन ्
केली.् अश ् प्र थवन ् करीत् अित न च् ती् सप्रन्ि् आन्दे्र् आसण् अन तोल् यच् ांययच् बद्दल् श ांतपण ने् आसण्
स्वयछपण ने् सवच र्करू्शकली.्ईर्श्र ययच् ्भक्तीपुढे् त्यच् ांययच् बद्दलययच् ्भ वन ्क हीच्नव्हेत्अशी् सतची्
ध रण ्बनू्ल गली.्जेव्ह ्िम्र ट ांचे्कुटुांब्आसण्धमविभ ्यच् ांययच् ि ठी्प्र थवन ्म्हणण्यच् त्आली.्तेव्ह ्सतने्
पूवीहून्असधक्भक्क्तभ व ने् प्र थवनेत् भ ग् घेतल .् त्यच् च् वळेी् ती् स्वतःल ्ि ांगू् ल गली् होती— ‘मल ्
प्र थवन ्पुरती्कळली्निेल्पण्मी्सनःशांक्झ ले्आहे.्क ही्झ लां ्तरी्म झां्पसवत्र्धमविभेवर्पे्रम्आहे्
आसण्मी्त्यच् ि ठी्प्र थवन ्करीत्आहे.’ 
 

प्र थवन ्आटोपली्तशी्डीकनने्आपल्यच् ्गळ्यच् भोवत लययच् ् रेशमी् वस्त्र ने्छ तीवर् कू्रिची् खूण्
जुळवनू्म्हटले— 
 

‘प्रभ्ूसखस्त ल ्आम्ही्आमचे्जीवन्अपवण्करीत्आहोत.’ 
 

‘आम्ही् परमेर्श्र ल ् जीवन् अपवण् करीत्आहोत.’ नत श ् मन तल्यच् ् मन त् बोलली.् ‘प्रभो, मी्
तुल ्शरण्आले्आहे.्मी्क हीही्म गत्न ही.्मल ्कश चीही्इयछ ्न ही.्मल ्म झ्यच् ्कतवव्यच् बद्दल्
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म गवदशवन्कर.्तुझ्यच् ्इयछेप्रम णे्किे्व ग व्ेते्सशकव.्तू्म झ ्स्वीक र्कर.’ नत श ्अधीर्भक्क्तभ व ने्
उद्ग रली.् सतने् कू्रिची् खूण् जुळवली् न ही.् आपले् कृश् ह त् तिेच् िोडून् ती् उभी् र सहली.् जणू्
कुणीतरी् अज्ञ तशक्ती् कोणत्यच् ही् िणी् येच्ऊन्आपण ल ् घेऊन् ज ईल, आपली्आपल्यच् प िून् िुटक ्
करील, आपल्यच् ्इयछ , खांत, पि त्त प, आश , प पे्यच् ्िवांप िून्आपली् मुक्तत ्करील.्अशी्अपेि ्
ब ळगून्ती्सतथे्उभी्होती. 
 

प्र थवन ् च लू् अित न ् क उांटेिने् सकतीद ् तरी् वळून् आपल्यच् ् मुलीययच् ् भ सवक् चेहऱ्यच् कडे, 
उजळत्यच् ्डोळ्यच् ांकडे्प सहले्आसण्परमेर्श्र ल ्प्र थवन ्केली, ‘प्रभो, सहल ्मदत्कर.’ 
 

प्र थवन ्अधी्झ ल्यच् चे्नत श ल ्च ांगले्िमजले.्त्यच् ्वळेी्डीकनने्एक्लह नि ्ब क्आणल .्
तेथून् गुडघे् टेकून् प्र थवन ् पुन्ह ् म्हणण्यच् त् आली.् ह्य ् वळेी् िगळ्यच् ांन ् आियच्व् व टत् होते.् प्र थवन ्
िांपल्यच् नांतर्ब क्चचवययच् ्द र िमोर् ठेवण्यच् त्आल .् सफकट् गुल बी्गोल्टोपी्घ तलेल ्धमवगुरू्पुढे्
झ ल .्त्यच् ने्आपले्केि्म गे्ि रले.्मोठ्य ्कष्ट ने्त्यच् ने्गुडघे्टेकले.्जमलेल्यच् ्िवांनी्एकमेक ांकडे्
आियच्ाने् प ह त् त्यच् चे् अनुकरण् केले् आसणमग् धमविभेकडून् आलेली् शत्रपू िून् रसशयच् देश् मुक्त्
होण्यच् ि ठी्केलेली्प्र थवन ्म्हणण्यच् त्आली. 
 

‘आम्ह ल ् शक्ती् देण ऱ्यच् , आम्ह ल ् मुक्ती् देण ऱ्यच् ् प्रभो,’ धमवगुरू् जोर् न् देत ् स्पष्ट,् िौम्यच््
आव ज त्प्र थवन ्म्हणू्ल गल . 
 

‘मोिद त्यच् ् शक्क्तम न् प्रभो, आम्ह ् प मर ांवर् कृप ्कर.् दयच् ळूपणे्आमययच् ् प्र थवनेकडे्लि् दे.्
आमययच् वर्दयच् ्द खव्आसण्आमचे्रिण्कर.्शत्र्ूतुझ्यच् ्भमूीवर्आक्रमण्करीत्आहे.्िवव्जग सवरुद्ध्
उठून् ते्नष्ट्करण्यच् ययच् ्प्रयच्त्न त् त्यच् ल ्आनांद्व टत्आहे, तुझ्यच् ् र ज्यच् वर्स्व री्करण्यच् ि ठी, तुझ ्
पसवत्र् जेरुिलेम् देश, तुझ ् सप्रयच्् रसशयच् देश्नष्ट्करण्यच् ि ठी, तुझी् मांसदरे् सवध्वांिण्यच् ि ठी, तुझ्यच् ् वदेी्
उडवण्यच् ि ठी, आमची्पसवत्र्प्र थवन स्थळे्भ्रष्ट्करण्यच् ि ठी, क यच्द , नीसतसनयच्म्झुग रून्देण री्म णिे्
एकत्र्जमली्आहेत.्प्रभो, ह्य ्दुष्ट ांच ्सकती्क ळ्जयच््होत्र हण र्आहे–सकती्क ळ? हे्दुष्ट्आपली्
प पी्इयछ ्सकती्क ळ्अमल त्आणण र्आहेत? 
 

‘िवव्शक्क्तम न्प्रभो, आमची्प्र थवन ्ऐक.्आमचे्कृप ळू्व्िववश्रेष्ठ्िम्र ट्अलेक्झ ांडर्यच् ांन ्तुझी्
शक्ती् देऊन्शक्क्तम न् बनव.् त्यच् ांची् ित्यच्सप्रयच्त , त्यच् ांच ् दयच् ळूपण ्लि त् घे.् त्यच् ांययच् ् ित्कृत्यच् ांनुि र्
त्यच् ांन ्बिीि्दे.्त्यच् ांययच् ्ित्कृत्यच् ांमुळे्तुझ्यच् ्आवडत्यच् ्इझे्रअलचे्रिण्होईल्अिे्प ह , त्यच् ांनी्सदलेल ्
िल्ल , त्यच् ांनी्सदलेली्आर्श् िने, त्यच् ांची्कृत्येच््यच् ्ि ऱ्यच् ांन ्आशीवाद्दे.्तुझ्यच् ्शक्क्तम न्ह त ांनी्त्यच् ांययच् ्
र ज्यच् चे्िांरिण्कर.्मोझेिल ्ॲमलेकवर, सगसडअनल ्समडीअनवर्आसण्डेक्व्हडल ्गसलअथवर्जि ्
सवजयच्् समळवनू् सदल ि् ति ् प्रभो, आमययच् ्िम्र ट ांन ् त्यच् ांययच् ् शत्रवूर् सवजयच्् समळेल्अिे्कर.् त्यच् ांययच् ्
िैन्यच् चे्रिण्कर.्तुझे्न व्घेऊन्लढ ई्करण ऱ्यच् ांययच् ्ह त त्सपतळेची्हत्यच् रे्दे.्त्यच् ांन ्लढण्यच् चे्धैयच्व्
दे.्भ ल ्आसण्ढ ल्घेऊन्तू्आमययच् ्मदतील ्ध व्घे.्आमचे्व ईट्करण्यच् ि ठी्जे्क रस्थ न्करत त्
त्यच् ांन ्शरम्व टेल, ते्गोंधळ त्पडतील्अिे्कर.्तुझ्यच् वर्सनष्ठ ्ठेवण ऱ्यच् ्िैन्यच् िमोर्शत्रू, व ऱ्यच् िमोर्
धुरळ ् उडून्ज तो् ति ् उधळून् पळून्ज ईल्अिे्कर.् तुझ ् शक्क्तम न् दूत् त्यच् ांन ् सपट ळून्ल व्ू दे.्
त्यच् ांच ् गोंधळ् उडवनू् दे.् त्यच् ांययच् ् नकळत् त्यच् ांययच् ् ज ळ्यच् त् तेच् ि पडू् देत.् त्यच् ांनी् गुप्तपणे् केलेली्
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क रस्थ ने्त्यच् ांययच् वरच्उलटू्देत.्तुझ्यच् ्द ि ांययच् ्चरण ांवर्ते्नम्र्होऊन्पडू्देत.्आमययच् ्स्व मीकडून्
त्यच् ्शत्रूांच ्न यच्न ट्होऊ्दे. 
 

‘प्रभो, तुल ्आमचे्व डवडील्भजत्होते.्आम्हीही्भजत्आहोत.्तुझी्दयच् , तुझी्करुण ्कधीही्
न्िांपण री्आहे.्आमययच् प िून्तू्दूर्होऊ्नकोि.्आम्ही्न ल यच्क्अिलो्तरीही्आमययच् वर्कृप ्कर.्
तुझी्करुण ्अप र्आहे.्तुझ ्च ांगुलपण ्अग ध्आहे.्तू्आमययच् ्चुक , आमची्प पे्सविरून्आम्ह ल ्
िम ्कर.्आमची्अांतःकरणे्पसवत्र्कर, आमययच् ्मन त्िांजीवन्भर.् तुझ्यच् ्पसवत्र्लोक ांययच् ्प्र रब्ध वर्
प पी्लोक ांययच् ्र जदांड ची्ित्त ्र हू्देऊ्नकोि. 
 

‘प्रभो, तुझ्यच् वर्आमची्सनष्ठ ्आहे, तुझ्यच् ्दयच् ळूपण बद्दल्आमययच् ्मन त्गोंधळ्सनमाण्होऊ्देऊ्
नकोि.्तू्आम्ह ल ्आमययच् वरील्आशीवाद ची्खूण्पटवनू्दे.्प्रभो, आमययच् वर्दयच् ्कर.्ह्य ्घटकेल ्
दयच् ्कर्आसण्आमच ्उद्ध र्कर.्आमययच् ्शत्रूांन ्तड खे्ह ण.् तुझ्यच् ् सनष्ठ वांत् िेवक ांययच् ्प यच् ख ली्
त्यच् ांन ्तुडवनू्ट क.्तुझ्यच् वर्जे्श्रद्ध ्ठेवत त्त्यच् ांचे्िांरिण्तूच्आहेि.्त्यच् ांच ्आध र्तूच्आहेि.्त्यच् ांच ्
सवजयच््तूच्आहेि.्तुझ , सपत्यच् च , पुत्र च ्आसण्पसवत्र्आत्म्यच् च ्जयच्जयच्क र्अिो—िदैव्जयच्जयच्क र्
अिो.्तथ स्तु.’ 
 

भ सवक, िांवेदनिम् नत श ययच् ् मन वर् ह्य ् प्र थवनेच ् च ांगल च् पसरण म् झ ल .् मोझेिच ्
ॲमलेकवरील, सगडीअनच ् समडीअनवरील, डेक्व्हडच ्गसलअथवरील् सवजयच््आसण्त्यच् ययच् ् जेरुिलेमच ्
सवन श् यच् िांबांधीचे् शब्दन््शब्द् सतने् ऐकले.् अांतःकरण त् तुडुांब् भरलेल्यच् ् पे्रम ने् आसण् कळकळीने् सतने्
देव ची्प्र थवन ्केली. 
 

ह्य ् प्र थवनेद्व रे् देव कडे् आपण् क यच्् म गत् आहोत् ह्य ची् सतल ् मुळीच् स्पष्ट् कल्पन ् नव्हती.्
नविांजीवन्समळ वे, आश ्आसण्सनष्ठ ्यच् ांनी्अांतःकरण्िमथव्व्ह वे, प्रीसतभ वनेच ्जन्म्व्ह व ्यच् ांि ठी्सतने्
मन प िून्प्र थवन ्केली.्शत्र्ूप यच् ख ली्तुडवले्ज वेत्अशी्प्र थवन ्म त्र्ती्करू्शकली्न ही.्क रण्
त्यच् पूवी्क ही्समसनटे्आपल्यच् ्शत्रूांन ्िम ्कर वी्आसण्त्यच् ांययच् ि ठी्प्र थवन ्कर वी्अिे्सतल ्व टू्ल गले्
होते.् तरीही् त्यच् ् धमवगुरूने् गुडघे् टेकून् केलेली् प्र थवन ् अयच्ोग्यच्् होती् अिे् सतल ् मुळीच् व टले् न ही.्
म णि ांन ् प तक बद्दल् सशि ् समळण र् आहे—सवशषेतः् आपल्यच् ल ् आपल्यच् ् प तक ांबद्दल् सशि ् होण र्
आहे.्ह्य ्कल्पनेने्ती्मन तल्यच् ्मन त्ह दरून्गेली.्सतने्परमेर्श्र ची्प्र थवन ्केली, ‘प्रभो, त्यच् ्िवांन ्
िम ्कर.्मल ्िम ्कर.्त्यच् ांन ्आसण्मल ्मनःश ांती्दे.्िौख्यच््दे.’ 
 

परमेर्श्र ने्आपली्प्र थवन ्ऐकली्अि ्सतल ्भ ि्झ ल . 
 

नत श ची्कृतज्ञ्दृष्टी्आठवनू्आपल्यच् िमोर्नवी्िृष्टी्उलगडत्आहे्अिे्पीएरल ्व टू्ल गले्
होते.्त्यच् ्सदवि प िून्त्यच् ल ्दांभ च ्प्रश्न्आसण्भौसतक्गोष्टींची्सनरथवकत ्ह्य ्गोष्टींनी्ित वले्न ही.्
त्यच् ने्कोणतेही्क म्ह ती्घेतले्की्त्यच् ल ्‘क ? कश ि ठी’ हे्प्रश्न्भांड वनू्िोडीत्अित.्त्यच् ांची्ज ग ्
नव्यच् ् प्रश्न ांनी् घेतली् न ही् अगर् त्यच् ् प्रश्न ांन ् उत्तरे् समळ ली् न हीत् तरीही् त्यच् ् प्रश्न ांची् ज ग ् सतययच् ्
प्रसतमेने् घेतली.् पूवी्तो्िुल्लक्ब बींवर्बोले् व ् त्यच् ांबद्दल्क हीन ्क ही् ऐके.्म नवी्िदु्रतेबद्दल्आसण्
मूखवपण बद्दल्क हीन ्क ही् व ची्अगर् ऐके् त्यच् ् वेळी् तो् सवषण्ण् होई.्आत ् तिे् होत् नव्हते.्जीवन्
िणभांगुर्चांचल्अित न ्लोक्त्र ग ्क ्करत त्अि ्प्रश्न्तो्पूवी्सवच री्ति ्आत ्सवच रीत्निे.्तो्
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आत ् सतययच् ् भेटीच ् सवच र्करीत्र ही्आसण्त्यच् चे् सवकल्प, त्यच् ययच् ्शांक ् दूरपळून्ज त.्ह्य चे्क रण्
त्यच् ल ्ित वण ऱ्यच् ्प्रश्न ांची्उत्तरे्सतययच् कडून्समळत्अिे्नव्हते.्त्यच् चे्क रण्सतची्मूती्त्यच् ल ्िण धात्
आत्मज्ञ न ययच् ् उजळ् प्रदेश त् घेऊन् ज ई.् ज्यच् ि ठी् जीवन् व्यच्तीत् कर वे् अि ् तो् िौंदयच्ाच ् आसण्
प्रीतीच ्प्रदेश्अिे.्किल्यच् ही् दुलौसकक च ् सवच र् त्यच् ययच् ्मन त्आल ् म्हणजे्तो् स्वतःशी् म्हणे,‘देश्
आसण्झ र्यच् ांजकडून्िन्म न्समळत्अित न च्एख द ्त्यच् ांन ्लुब डीत्अिेल्तर्लुब डू्दे.्पण्क ल्
मल ्प हून्सतने्क्स्मत्केले.्आपल्यच् कडे्बोल वले.्म झे्सतययच् वर्पे्रम्आहे.्कुण ल ्ते्कळण र्न ही,’ 
तो्सवच र्करीत्र ही. 
 

पीएर् अजूनही् उच्चभ्र्ू मांडळींत् समिळत् होत .् येच्थेयछ् मद्यप न् करीत् होत .् पूवीययच् प्रम णेच्
आळशी्उदे्दशहीन्जीवन्घ लवीत्होत .् रोस्तॉफमांडळींययच् ्घरी्घ लवलेल ्वेळ्िोडल ्तर्उरलेल ्
क ळ्त्यच् ल ्कि तरी्घ लव व ्ल गत्होत .्मॉस्कोमधील्त्यच् ययच् ्ओळखी्आसण्त्यच् ययच् ्िवयच्ी्ह्य मुळे्
त्यच् ल ्पूवीचेच्जीवन्जग व्ेल गत्होते. 
 

आघ डीवरून् असधक सधक् अस्वस्थ् करण ऱ्यच् ् व ता् येच्ऊ् ल गल्यच् ् होत्यच् .् नत श ची् प्रकृती्
िुध रत् होती.् सतययच् बद्दल् पूवीप्रम णे् क ळजी् करण्यच् चे् क रण् उरले् नव्हते.् पण् पीएर् असधक सधक्
अस्वस्थ् होत् होत .् आपल्यच् ् अस्वस्थतेची् क रणे् त्यच् ची् त्यच् ल च् ि ांगत ् येच्त् नव्हती.् आपण् ज्यच् ्
पसरक्स्थतीत्आहोत्ती्पसरक्स्थती्फ र्क ळ् सटकण र्न ही, आपल्यच् ्िवव्जीवन ल ्कल टणी् देण री्
लह न्आपत्ती्येच्ण र्आहे्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले्होते.्आसण्तो्त्यच् ्मह न्आपत्तीययच् ्सचन्ह ांची्प्रतीि ्
करीत्होत . 
 

रसवव री्चचवमधून्नवीन्प्र थवन ्व चली्गेली.्त्यच् ययच् ्आदल्यच् ्सदवशी्पीएरने्रोस्तॉफ्मांडळील ्
‘क उांट्र स्तोप््सचन्म झ्यच् ्च ांगल्यच् ्पसरचयच् च ्आहे.्त्यच् ययच् कडून्मी्झ रने्देश ल ्केलेल्यच् ्आव हन ची्
प्रत्आसण् िैन्यच् ययच् ् ह लच लीबद्दलची् अद्ययच् वत् ब तमी् घेऊन् येच्तो’ अिे्आर्श् िन् सदले् होते.् पीएर्
िक ळी्क उांट्र स्तोप््सचनकडे्गेल .्सतथे्त्यच् ल ्नुकत च्िैन्यच् कडून्येच्ऊन्पोचलेल ्ज िूद्सदिल .्
तो्पीएरययच् ्ओळखीच ्होत .्मॉस्को्येच्थे्न चिम रांभ त्त्यच् ांची्पुष्ट्कळद ्ग ठ्पडत्अिे. 
 

तो्ज िूद् म्हण ल ,‘िैसनक ांनी्आपल्यच् ्आईवसडल ांन ् सलसहलेली्अनेक्पत्रां्म झ्यच् कडे्आहेत.्
तुम्ही्कृप ्कर ल्तर्म झां्ओझां्थोडांफ र्कमी्होईल.’ 
 

त्यच् ् पत्र तील् एक् पत्र् सनकोल यच्् रोस्तॉफने् आपल्यच् ् वसडल ांन ् प ठवलेले् होते.् पीएरने् ते्
आपल्यच् कडे्घेतले.्झ रने्मॉस्कोययच् ्जनतेल ्केलेले्आव हन्नुकतेच्छ पले्होते.्त्यच् ने्त्यच् ची्एक्प्रत्
आसण् िैन्यच् तील्क ही्ज हीर् सनवदेने्आसण्क ही् सभसत्तपसत्रक ्पीएरल ् सदल्यच् .् पीएरने् िैन्यच् त्प्रिृत्
करण्यच् त् आलेली् ज हीर् सनवदेने् च ळली.् एक ् सनवदेन त् जखमी, मृत् आसण् बढती् समळ लेल्यच् ्
िैसनक ांययच् ्यच् दीत्त्यच् ल ्सनकोल यच््रोस्तॉफचे्न व्आढळले.्ओस्रॉवन ययच् ्चकमकीत्त्यच् ने् सवलिण्
शौयच्व्ग जवल्यच् बद्दल्त्यच् ल ्चतुथव्दजाचे्िेंट्जॉजव्पदक्बह ल्करण्यच् त्आले्होते.् त्यच् च् सनवदेन त्
सप्रन्ि् आन्दे्र् बोलकॉन्स्कील ् घोडेस्व र ांययच् ् रेसजमेंटच ् कम ांडर् नेमण्यच् त् आल्यच् ची् ब तमीही् होती.्
पीएरल ् रोस्तॉफमांडळींन ् बोलकॉन्स्कीची्आठवण्करून्द्य यच्ची् नव्हती.् म त्र् त्यच् ांययच् ् मुल ल ् बढती्
समळ ली्ती्ब तमी्ि ांगून्त्यच् ांन ्आनांसदत्कर व्ेअिे्त्यच् ल ्व टल्यच् खेरीज्र सहले्न ही.्झ रचे्सनवदेन, 
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रोस्तॉप्सचनययच् ्सभसत्तपसत्रक ्आसण्इतर्ज हीर्सनवेदने्भोजन ययच् ्वळेी्नेण्यच् ि ठी्पीएरने्आपल्यच् कडे्
ठेवनू्घेतली.्ज हीर्पत्रके्आसण्सनकोल यच्चे्पत्र्त्यच् ने्रोस्तॉफमडळींकडे्ध डून्सदले. 
 

र स्तॉप्सचनययच् ्बोलण्यच् तून् त्यच् ची्क ळजी्आसण्घ ई् व्यच्क्त्होत्होती.्ज िुद ने्ज त ्ज त ्
िैन्यच् तील् भयच् नक् क्स्थतीच ् उल्लेख् केलेल ् होत .् मॉस्कोमधे् हेर् पकडण्यच् त् आले् आहेत् व्
ऑक्टोबरअखेर्नेपोसलअन्दोन्ही्र जध न्यच् ांत्हजर्होईल्अश ्अथाचे्पत्रक्शहर तून्व टले्ज त्आहे, 
आसण् दुिऱ्यच् च् सदवशी्झ र्मॉस्कोल ् भेट् देण र्आहेत, अश ्प्रक रययच् ्अफव ्पिरत्होत्यच् .्पीएरने्
धूमकेतू् प सहल ् होत .् तेव्ह ् त्यच् ययच् ् मन त्खळबळ् म जली् होती, अपेि ् सनमाण्झ ल्यच् ् होत्यच् .् तीच्
भ वन ्आत ्युच्द्ध्िुरू्झ ल्यच् प िून्आसधक्तीव्र्होऊ्ल गली. 
 

िैन्यच् त्द खल्व्ह वे्अिे्पीएरल ्फ र्पूवीप िूनच्व टत्होते.्तो्द खलही्झ ल ्अित .्परांतु्
सवर्श्श ांती्आसण्युच्द्धिम प्ती्ही्ज्यच् ्मेिन ांची्उसद्दष्टे्होती, त्यच् ्मेिन ांययच् ्बांधुभ व ची्शपथ्त्यच् ने्घेतली्
होती.्मॉस्कोमधील्अनेक्िद्गृहस्थ्गणवशे्चढवनू्स्वतःल ् देशभक्त्म्हणवीत्ते् त्यच् ने्प सहले्आसण्
त्यच् ांययच् ्प वल ांवर्प ऊल्ट क यच्ची्त्यच् ल ्शरम्व टू्ल गली. 
 

दर्रसवव री्रोस्तॉफ्मांडळीकडे्मूठभर्सनकटचे्स्नेही्भोजन ल ्येच्त्तिे्ते्आजही्आले्होते. 
 

रोस्तॉफकडे्कुणी्आले्नितील्अश ्अपेिेने्पीएर्आल .्त्यच् ्वषी्पीएर्अांग ने्भलत च्भरल ्
होत .्तो्उांच्नित , त्यच् चे्ख ांदे्सवश ल्निते, व ढलेले्शरीर्िहजपणे्पेलून्तोलून्धरण्यच् ची्त कद्
त्यच् ययच् मधे्निती्तर्ह ्सधप्प ड्पीएर्बोजड, ह स्यच् स्पद्प्र णी्व टल ्अित . 
 

ध प ्ट कत, स्वतःशीच्क ही्पुटपुटत्तो्सजन ्चढल .्कोचमनने्त्यच् ल ् ‘मी्कुठे्थ ांबू?’ अिे्
सवच रले् न ही.्क उांट् रोस्तॉफकडे्आल ्की् मध्यच्र त्रीपयंच्त् तो् ब हेर् पडण र् न ही् हे् त्यच् ल ् ठ ऊक्
होते. 
 

रोस्तॉफययच् ् घरी् त्यच् ल ् पसहल्यच् ् प्रथम् नत श ् सदिली.् त्यच् ने् सतल ् प हण्यच् पूवी् सतची् प वले्
ऐकली.्ती् सदव णख न्यच् मधे् नृत्यच् च ्िर व्करीत्होती.्आज री् पडली् तेव्ह प िून् सतने् नृत्यच््ट कले्
होते्हे्त्यच् ल ्ठ ऊक्होते.्त्यच् मुळे्सतच ्आव ज्ऐकून्त्यच् ल ्आियच्व्व टले्आसण्आनांदही्झ ल .्त्यच् ने्
ि वक श् दरव ज ् उघडल .् प्र थवनेययच् ् वळेच ् सफकट् ज ांभळ पोष ख् सतने् केलेल ् होत .् खोलीमध्येच््
येच्रझ ऱ्यच् ्घ लीत्ती्ग त्होती.्त्यच् ने्दरव ज ्उघडल्तेव्ह ्सतची्प ठ्त्यच् ययच् कडे्होती.्पण्ती्झटकन्
म गे्वळली.्त्यच् च ्चसकत्झ लेल ्घवघवीत्चेहर ्प हून्ती्ल जली्आसण्सतने्त्यच् ययच् कडे्ध व्घेतली. 
 

‘मल ्पुन्ह ्नृत्यच् च ्प्रयच्त्न्कर यच्च ्आहे.्पुन्ह ्ग यच्चां्आहे.्तुम्ही्आल त्म्हणून्मल ्सकती्बरां्
व टलां !्आज्मी्खूपच्आनांद त्आहे.’ पीएर्सकतीतरी्सदवि ांनी्सतल ्उत्ि ह ने्बोलत न ्प ह त्होत .्
‘तुम्ह ल ्कळलां ्अिेल–सनकोलेन्क ल ्िेंट्जॉजव्कू्रि्समळ ल ्आहे.्मल ्त्यच् च ्खूप्असभम न्व टतो.’ 
 

‘म हीत्आहे्तर.्मीच्तर्ते्सनवदेन्प ठवनू्सदलां .्तुझां्नृत्यच््च लू्दे.्मी्त्यच् त्व्यच्त्यच्यच््आणीत्
न ही.’ तो्सदव णख न्यच् कडे्वळण र्होत .्पण्नत श ने्त्यच् ल ्थ ांबवले्आसण्त्यच् ल ्सवच रले, ‘क उांट, 
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मी् ग ते् ही् मी् चूक् करते् आहे् क ?’ अिे् बोलत न ् ती् ल जली् पण् सतची् प्रश्न थवक् दृष्टी् पीएरवर्
सखळलेली्होती. 
 

‘छे्छे!्त्यच् त्चूक्किली? उलट...पण्तू्मल ्अिां्क ्सवच रलांि?’ 
 

‘मल च्ठ ऊक्न ही.’ नत श ने्ल गलीच्उत्तर्सदले.्‘तुम्ह ल ्आवडण र्न ही्अशी्कोणतीही्
गोष्ट्करणां्मल ्आवडण र्न ही.्म झ ्तुमययच् वर्सवर्श् ि्आहे.्िवव्ब बतींत्सवर्श् ि्आहे.्मी्तुम्ह ल ्
सकती्म नते, तुम्ही्म झ्यच् वर्केवढे्उपक र्केले्आहेत्यच् ची्तुम्ह ल ्कल्पन ्निेल.’ ती्भरभर्बोलत्
होती.्आपल्यच् ्शब्द ांनी् पीएर्िांकोचून्ज त्आहे्इकडे् सतचे् सबलकुल्लि्नव्हते.् ‘मी् त्यच् ् सनवदेन त्
व चले.’ मग्सतने्‘बोलकॉन्स्की’ ह ्शब्द्असतशयच््दबल्यच् ्आव ज त्भरकन्उच्च रून्म्हटले, ‘तो्रसशयच् त्
आल ् आहे.् पुन्ह ् िैन्यच् त् द खल् झ ल ् आहे.् तुम्ह ल ् क यच्् व टतां?’आपली् शक्ती् आपल्यच् ल ् दग ्
देईल, पुरते्बोलत ही्येच्ण र्न ही्ह्य ्ध स्तीने्ती्वगे ने्बोलून्घेत्होती.्‘तो्मल ्कधीतरी्िम ्करील्
क ? म झ्यच् बद्दल् त्यच् ययच् ् मन त् सनरांतर्आकि ची् भ वन ् र हण र् न ही् न ? ि ांग ् न , तुम्ह ल ्क यच््
व टतां?’ 
 

‘मल ्व टतां...’ पीएर्म्हण ल , ‘त्यच् नां्िम ्कर वी्अिां्क हीच्घडलेलां ्न ही...्त्यच् ययच् ्ज गी्मी्
अितो् तर...’ कल्पन ि हचयच्ामुळे् पीएर् त्यच् च्िणी् गतक ळ त् सशरल .् एकेक ळी् त्यच् ने् सतचे्ि ांत्वन्
केले्होते.्तेव्ह ्तो्सतल ्म्हण ल ्होत , ‘मी्मी्नितो, जग तील्एख द ्थोर्पुरुष्अितो्आसण्स्वतःच ्
मुखत्यच् र्अितो, तर्मी्गुडघे्टेकून्तुझ्यच् ्पे्रम ची्यच् चन ्केली्अिती.’ हे्त्यच् ल ्आठवले्आसण्पुन्ह ्
तीच्करुणेची, सजव्ह ळ्यच् ची, प्रीतीची्भ वन ्त्यच् ययच् ्अांतःकरण त्द टून्आली.्त्यच् ययच् ्ओठ त्तेच्शब्द्
उमटण र्होते्पण्सतने्त्यच् ल ्बोलूच्सदले्न ही. 
 

‘तुमची् गोष्टच् वगेळी.’ सतने् ‘तुमची’ ह ् शब्द् सवलिण्उत्ि ह ने् उच्च रल .् ‘तुमययच् हून्असधक्
दयच् ळू, असधक्उद र्मनुष्ट्यच््मल ्ठ ऊक्न ही—पुढां्कधी्आढळेल्अिांही्व टत्न ही.्त्यच् ्वळेी्तुम्ही्
मदतील ्आल ्नित ां्तर...आसण्आत ् देखील् तुमची्मदत्निती्तर...म झां्क यच््झ लां ्अितां्मल ्
कल्पन च्करवत्न ही.’ सतचे्डोळे्एकदमभरून्आले.्वळून्स्वरलेखन च ्क गद्डोळ्यच् ांिमोर्धरून्ती्
ग ऊ्ल गली.्खोलीत्येच्रझ र ्घ लू्ल गली. 
 

त्यच् च्वेळी् पेत्यच् ् सदव णख न्यच् तून्ध वत्आल .्पांधर ्वषांच ् पेत्यच् ्आत ् देखण ् सदित्होत .्
त्यच् ची् क ांती् गुल बी् झ ली् होती.् त्यच् चे् ओठ् नत श प्रम णे् ल ल् झ ले् होते.् युच्सनव्हर्निटीत् प्रवशे्
समळवण्यच् ि ठी्आत श ्त्यच् ल ्सशिण्सदले्ज त्होते.्पण्आत ्त्यच् ने्घोडदल त्ि मील्व्ह यच्चे्अि ्
सनियच््गुप्तपणे्आपल ्िोबती्ऑबेलन्स्की्यच् ययच् बरोबर्केल ्होत . 
 

आपल्यच् ्यच्ोजनेबद्दल्बोलण्यच् ि ठी् पेत्यच् ्पीएरकडे्ध वत् गेल .् पेत्यच् ल ्पीएरचे्न व् ठेवण्यच् त्
आले्होते. 
 

त्यच् ने्पीएरल ्सवनांती्केली,‘मल ्घोडदल त्प्रवशे्देतील्क ्यच् ची्चौकशी्कर .’ 
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पेत्यच् कडे्लि्न्देत ्पीएर्सतथे्येच्रझ र ्घ लीत्र सहल .्पीएरचे्लि्वेधून्घेण्यच् ि ठी्पेत्यच् ने्
त्यच् च ्ह त्ओढल . 
 

‘प्यच्ॉत्र्सकसरलॉसवच, म झ्यच् ्यच्ोजनेबद्दल्तुम्ह ल ्क यच््व टतां्ते्ि ांग ्न ? तुमययच् वरच्म झी्आत ्
सभस्त्आहे.’ 
 

‘तुझी्यच्ोजन ्म्हणतोि? तुल ्घोडदळ त्ज यच्चां्आहे? मी्बोलेन्त्यच् बद्दल.्िवांन ्तुझी्यच्ोजन ्
आजच्ि ांगेन.’ 
 

‘अरे्ब ब ् तुल ्ज हीरन म ् समळ ल ्की्न ही? ध कटी्क उांटेि् रॅझुमॉवस्की्चचवमधे्प्र थवनेल ्
गेली् होती.् सतथां् सतनां् नवी् प्र थवन ् ऐकली.् तीम्हणत् होती् फ र् च ांगली् प्र थवन ्आहे.’ आत् येच्त ् येच्त ्
थोरल्यच् ्क उांटने्सवच रले. 
 

‘ती्प्र थवन ्आहे्की्म झ्यच् जवळ.्उद्य ्झ र्इथां्येच्त्आहेत.्उमर व ांची्एक्कधी्झ ली्नव्हती्
अशी्िभ ्होण र्आहे.्दर्हज री्दह ्जण ांची्लष्ट्करभरती्व्ह यच्ची्आहे.्मी्तुमचां्त्यच् ि ठी्असभनांदन्
करतो.’ 
 

‘देव ची्कृप , िैन्यच् बद्दल्क यच््ब तमी्आहे?’ 
 

‘पुन्ह ्आमययच् ्िैसनक ांनी्म घ र्घेतली्आहे.्ते्स्मॉलेन्स्कपलीकडे्आहेत्अिां्ि ांगत त’ पीएरने्
उत्तर्सदले. 
 

‘परमेर्श्र्आमययच् वर्दयच् ्करो.्ज हीरन म ्कुठां्आहे्बरां!’क उांटने्सवच रले. 
 

‘झ रचां् आव हन् न ? देतो् की,’ पीएर् आपल्यच् सखश त् ते् पत्रक् शोधू् ल गल , पण् त्यच् ल ् ते्
ि पडेन .्तो्सखिे्च चपडत्अित न ्क उांटेि्आत्आली्तेव्ह ्त्यच् ने्त्यच् अवस्थेत्सतययच् ्ह त चे्चुांबन्
घेतले.्आत ्तो्अस्वस्थ्होऊन्भोवती्प हू्ल गल .्नत श ने्ग णे् नुकतेच्थ ांबवले्होते.्ती्अजूनही्
सदव णख न्यच् त्आली्नव्हती.्ती्कोणत्यच् ही्िण ल ् येच्ईल्अिे् त्यच् ल ्व टत्होते.् ‘अरे् देव , मी् कुठां्
ठेवल ्बरां? मल ्क हीच्आठवने िां्झ लां ्आहे.’ 
 

‘तो्नेहमी्प्रत्येच्क्गोष्ट्भलत्यच् च्ज गी्ठेवतो.’ क उांटेि्उद्ग रली. 
 

नत श ्आत्आली्तेव्ह ्सतच ्हळुव र्चेहर ्त्रस्त्सदित्होत .्पीएरकडे्प ह त्क ही्न्बोलत ्
ती् बिून् र सहली.् ती् आत् आली् तेव्ह ् पीएरच ् हत श् झ लेल ् चेहर ् उजळल .् क गदपत्र् शोधीत्
अित न ्त्यच् ने्सकतीतरी्वेळ ्सतययच् कडे्िहेतुक्दृष्टी्ट कली. 
 

‘अरे्देव , मल ्आत ्घरीच्ग डी्न्यच् यच्ल ्हवी.्मी्तो्ज हीरन म ्घरीच्सविरलो्अिण र.’ 
 

‘पण्आत ्गेल त्तर्भोजन ल ्उशीर्होईल.्आसण्ग डीव न्थ ांबलेल ही्निेल.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

पणत्यच् ्आधी्िोन्यच् ्सदव णख न्यच् ब हेरील्खोलीत्क गदपत्र्शोधण्यच् ि ठी्गेली्होती.्पीएरल ्
आपल्यच् ्हॅटमधील्ग दीख ली्क ळजीपूववक्ठेवनू्सदलेले्क गद्आढळले. 
 

पीएर्आत ्ज हीरन म ्व चण र्होत .्पण्क उांट् म्हण ल , ‘आत ्नको, जेवण्झ ल्यच् नांतर.’ 
क उांटल ्त्यच् ्ज हीरन म्यच् चे्व चन्म्हणजे्एक्मेजव नी्व टत्होती, हे्उघड्सदित्होते. 
 

भोजन ययच् ् वळेी् त्यच् ांनी् िेंट् जॉजव् म नसचन्ह् समळवण ऱ्यच् ् घोडेस्व र ल ् आरोग्यच्् चचतून् श ांपेन्
घेतली.्सशक्न्शनने्त्यच् ांन ्शहर तील्व ता्ऐकवल्यच् ; वृद्ध्जॉर्नजयच्न्सप्रन्िेि्आज री्अिल्यच् चे्ि ांसगतले.्
मॉस्कोहून्मेसटक्व्हए्न हीि ्झ ल्यच् ची्ब तमी्सदली. 
 

सशक्न्शनने् आणखी् ब तमी् पुरवली.् ‘तुम्ही् ऐकलां ् अिेलही–सप्रन्ि् गसॅलटसझननां् रसशयच्न्
सशकण्यच् ि ठी् एक ् रसशयच्न् सशिक ची् नेमणूक् केली्आहे.् रस्त्यच् तून्फ्रें च् बोलत्ज णां् धोक्यच् चां् झ लां ्
आहे.’ 
 

‘हे्बघ्क उांट् प्यच्ॉत्र, आत ्जर्क ्न गरी्दल्उभ रलां ् गेलां ्तर् तुल ही्घोड्य वर्स्व र् व्ह वां्
ल गेल.’ पीएरल ्उदे्दशून्थोरल ्क उांट्म्हण ल . 
 

पीएरनें्क उांटकडे्प सहले्तेव्ह ्त्यच् ययच् ्चेहऱ्यच् वर्क हीही्न्कळल्यच् च ्भ व्सदित्होत . 
 

‘युच्द्ध ि ठी? मी? छे्छे!्मल ्किल ्िैसनकी्पेश ्जमण र? पण्पसरक्स्थती्इतकी्चमत्क सरक्
झ ली्आहे.्अिां्क ्व्ह वां्ते्म झां्मल च्कळत्न ही.्खरां्तर्मल ्लष्ट्करी्पेश ची्सबलकुल्आवड्न ही.्
पण्ह्य ्सदवि ांत्कुण ल ्कुण च ्भरवि ्देत ्येच्ण र्न ही.’ 
 

भोजन्झ ल्यच् वर्क उांट्बैठ्य ्खुचीत्आर मशीर्बिल ्आसण्त्यच् ने्मोठ्य ्गांभीर्मुदे्रने्च ांगल्यच् ्
व चन ि ठी्लौसकक्अिण ऱ्यच् ्िोन्यच् ल ्झ रचे्आव हन्व च यच्ल ्ि ांसगतले. 
 

‘र जध नी्मॉस्को्येच्थील्न गसरक्हो!्शत्रिैुन्यच््प्रचांड्िांख्येच्ने्आपल्यच् ्हद्दीत्घुित्आहे.्आपल ्
सप्रयच््देश्बेसचर ख्करू्प ह त्आहे.’ िोन्यच् ्क ळजीपूववक्हळू्आव ज त्व चू्ल गली.्क उांट्डोळे्समटून्
ऐकत्होत ्आसण्क ही्पसरयछेद ययच् ्वेळी्उि िे्ट कीत्होत . 
 

नत श ्त ठ्बिली्होती.्पीएरकडे्कुतूहल ने्प ह त्होती. 
 

नत श ची्दृष्टी्आपल्यच् वर्आहे्हे्पीएरल ्ज णवले.्त्यच् ने्सतययच् कडे्वळून्न्प हण्यच् च ्प्रयच्त्न्
केल .् ज हीरन म्यच् मधील् प्रत्येच्क् गांभीर् सवध न ययच् ् वळेी् क उांटेि् न र जीने्आसणर ग ने् म न् ह लवत्
होती.्ह्य ्ज हीरन म्यच् तील्िवव्शब्द ांतून्सतल ्एकच्सदित्होते—सतययच् ्मुल वरील्िांकट्लवकर्दूर्
होण र् नव्हते.् सशक्न्शन्ओठ च ् चांब्ू करून्आसण् उपरोसधक् क्स्मत् करून् येच्ऊ् घ तलेल्यच् ् कोणत्यच् ही्
सवषयच् ांची् टर् उडवण्यच् ि् टपलेल ् सदित् होत .् िोन्यच् चे् व चन, क उांटची् त्यच् वरील् मल्लीन थी् चकव ्
दुिरे्क हीच्सनसमत्त्ि पडले्न ही्तर्प्रत्यच्ि्ज हीरन म ्िुद्ध ्त्यच् ययच् ्थटे्टतून्िुटण र्नव्हत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

रसशयच् वर्येच्ऊ्घ तलेले्िांकट, झ रने्मॉस्कोवर्सवशषेतः—्मॉस्कोतील्प्रसिद्ध्उमर व्वगावर्
ठेवलेल ्भरवि ्यच् बद्दल्िोन्यच् ने्व चन्केले.्बहुध ्िगळेजण्सतचे्व चन्ध्यच् न्ल वनू्ऐकत्अिल्यच् ने्
िोन्यच् च ् स्वर् क पर ् झ ल .् तश च् थरथरत्यच् ् आव ज त् ती् व चू् ल गली.् ‘आम्ही् लवकरच्
र जध नीतील्न गसरक ांची्भेट्घेण र्आहोत.्तिेच्ि म्र ज्यच् ययच् ्इतर्भ ग तही्ज ण र्आहोत.्िवांशी्
चचा्करणे्ह ्आमच ्उदे्दश्आहेच.्तिेच्अगोदरप िूनच्शत्रूची्गती्थोपवनू्धरण ऱ्यच् ्न गरीदल ययच् ्
म गवदशवन ि ठी्आम्ही्दौर ्क ढण र्आहोत.्शत्रूशी् झुांज् देत ्यच् वी् म्हणून्आम्ही्आणखी्न गरी्दले्
स्थ पन्करण र्आहोत.् शत्र्ूआम्ह ल ् सवन श ची् भीती् घ लत्आहे.् त्यच् ् शत्रचू च् सवन श् होवो.् मुक्त्
झ लेल ्युच्रोप्रसशयच् चे्न व्उज्ज्वल्करो.’ 
 

‘ठीक् आहे.’ आपले् आिव ांनी् सभजलेले् डोळे् उघडीत् क उांट् उद्ग रल .् न क ल ् स्मेचलग्
िॉल्टची्ब टली्धरल्यच् गत्तो् सकतीद तरी् चशकल .् चशकण्यच् ने् येच्ण र ्अडथळ ्िोडल ्तर्तो्एरव्ही्
ि रख ्बोलत्र सहल .्‘आमययच् ्िम्र ट ांययच् ्तोंडून्शब्द्यच् यच्च ्अवक श, आम्ही्मुळीच्कुरकूर्न्करत ्
व टेल्तो्त्यच् ग्करू.’ 
 

क उांटययच् ् देशभक्तीवर् सशक्न्शनल ् क हीतरी् सवनोद् िुचल ् होत .् तो् क ही् बोलण्यच् आधीच्
नत श ्उठून्आपल्यच् ्वसडल ांकडे्ध वत्आली. 
 

‘पप , तुम्ही् सकती् च ांगले्आह त’ वसडल ांचे् चुांबन् घेत् ती्जवळजवळ्ओरडली.् सतने् नकळत्
पीएरकडे्पे्रम च ्कट ि्ट कल .्ती्पुन्ह ्नव्यच् ने्जीवन त्रि्घेऊ्ल गत च्अशी्िलगी्व गण्यच् त्येच्ऊ्
ल गली. 
 

‘केवढी्सहची्देशभक्ती!’सशक्न्शन्म्हण ल . 
 

‘केवळ्देशभक्ती्नव्हे...’ नत श ्त्रस्त्होऊन्म्हण ली.् ‘तुम्ह ल ्प्रत्येच्क्गोष्टीत्सवनोद्सदितो.्
ही्ब ब्अत्यच्ांत्गांभीर्आहे.्ह ्सवनोद्मुळीच्नव्हे.’ 
 

‘सवनोद?’पुन्ह ्क उांट्म्हण ल , ‘िम्र ट ांययच् ्तोंडून्शब्द्यच् यच्च ्अवक श, आम्ही्िगळे...आम्ही्
क ही्जमवन्लोक्नव्हेत.’ 
 

‘तुमययच् ्लि त्आल ्क ्तो्शब्द? चचेि ठी...?’पीएरने्सवच रले. 
 

‘अथातच्क हीही्झ ले्तरी्आम्ही...’ 
 

एवढ्य ्वळे त्पेत्यच् ्आपल्यच् ्वसडल ांकडे्गेल .्आत पयंच्त्त्यच् ययच् कडे्कुणीच्लि्सदले्नव्हते.्
ल लबुांद्होऊन्तो्वसडल ांशी्बोलू्ल गल .् त्यच् च ्प्र रांभीच ्उद्धट्स्वर्ककव श्झ ल .् ‘पप , मी्आत ्
तुम्ह ल ्सनवाणीचां्ि ांगतो्आहे.्आई, तू्क ही्म्हटलांि्तरी्मी्ऐकण रन ही.्तुम्ही्मल ्िैन्यच् त्द खल्
होण्यच् ची्परव नगी्सदलीच्प सहजे.्मल ्आत ्अशक्यच््आहे...आणखी्क ही्बोलण्यच् ची्गरज्न ही.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

क उांटेिने्सनर श्होऊन्आपली्नजर्वर्वळवली, दोन्ही्ह त ांचे्पांजे्एकत्र्घट्ट्जुळवले्आसण्
ती्र ग र ग ने्आपल्यच् ्नवऱ्यच् ल ्म्हण ली, ‘तुमययच् ्बोलण्यच् च ्क यच््पसरण म्झ ल ्ते्प ह्यलांत?’ 
 

पण्त्यच् च्िणी्क उांटने्स्वतःल ्ि वरले.्‘अरे्व !्फ र्च ांगल ्िैसनक्होशील्तू!्ह ्मूखवपण ्
पुरे्झ ल .्आधी्आपल्यच् ्अभ्यच् ि कडे्लि्दे.’ 
 

‘ह ्मूखवपण ्न ही, पप .्फेद्य ्ऑबॉलेन्स्की्म झ्यच् हून्लह न्आहे.्तरीदेखील्तो्िैन्यच् त्ज ण र्
आहे.् सशव यच््म झां्अभ्यच् ि त्लि्ल गत्न ही, क रण...?’पेत्यच् ्थ ांबल .्त्यच् च ्चेहर ्ल लबुांद्झ ल .्
त्यच् ल ्घ म्फुटल ्तरीही्तोधीर्करून्म्हण ल , ‘क रण्आपल ्देश्िांकट त्आहे.’ 
 

‘पुरे–पुरे, मूखव्कुठल !’ 
 

‘तुम्ही्आत च्म्हण ल त—तुम्ही्व टेल्तो्त्यच् ग्कर यच्ल ्तयच् र्आह त्म्हणून?’ 
 

‘पेत्यच् , एक् अिर् बोलू् नकोि’ क उांट् आपल्यच् ् पत्नीकडे् प ह त् ओरडल .् ती् सबच री्
प ांढरीफटक्होऊन्आपल्यच् ्ध कट्य ्मुल कडे्प ह त्होती. 
 

‘मल ्बोलू्द्य ...प्यच्ॉत्र्सकसरलॉसवच्तुम्ह ल ्ि ांगतील...’ 
 

‘मी् तुल ् ि ांगतो् ह ् मूखवपण ्आहे.्ओठ वरचां् दूध् व ळलां ् न ही्आसण्ह्य ल ् िैन्यच् त् ज यच्ल ्
प सहजे.’ क उांट् िगळी् पत्रकां ् आपल्यच् बरोबर् घेऊन् ब हेर् ज ऊ् ल गल .् तो् बहुध ्आपल्यच् ् खोलीत्
ज ऊन्पुन्ह ्एकव र्ती्पत्रकां ्व चण र्होत . 
 

‘प्यच्ॉत्र्सकसरलॉसवच, धूम्रप न्करण र्क ?’ 
 

िांकोचून्गेलेल्यच् ्पीएरल ्क यच््बोल व्ेकळेन .्कधी्नव्हे्ते्नत श चे्उजळ्उत्िुक्डोळे्त्यच् ययच् ्
सदशनेे्वळत्होते.्त्यच् ांमध्येच््आस्थेहून्असधक्क हीतरी्होते.्त्यच् मुळे्त्यच् ची्अशी्अवस्थ ्झ ली्होती. 
 

‘नको.्मी्आत ्घरी्ज वां्म्हणतो.’ 
 

‘घरी्ज ण र? तुम्ही्र त्र्इथांच्घ लवण र्होत ्न ?...आधी्तुम्ही्क्वसचतच्आमययच् ्इथां्येच्त .’ 
मग्आपल्यच् ् मुलीकडे् प ह त् खुशीत् येच्त् तो् म्हण ल , ‘ही् म झी् मुलगी् तर् तुम्ही् अिल त् म्हणजेच्
उत्ि ह त्अिते.्एरव्ही्कधीही्तशी्निते.’ 
 

‘मी् क ही् गोष्टी् सविरलो् आहे.् मल ् खरांच् घरी् ज यच्ल ् प सहजे.् महत्त्व चां् क म...’ पीएर्
घ ईघ ईत्बोलत्होत . 
 

‘ठीक्आहे.्मग्मी्तुमच ्सनरोप्घेतो.’क उांट्खोलीब हेर्पडत ्पडत ्बोलल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘तुम्ही्क ्ज त ह त? इतके्अस्वस्थ्क ्झ ल ्आह त? ि ांग ्न .’ नत श ने्पीएरल ्सवच रले.्
सतययच् ्नजरेत्आव्ह न्होते. 
 

त्यच् ल ्व टले.् सतल ्ि ांग व.े् ‘मी्ज तो्यच् चां्क रण्म झां् तुझ्यच् वर् पे्रम्आहे.’ पणत्यच् ने् ते्शब्द्
उच्च रले्न हीत.्त्यच् च ्चेहर ्आरक्त्झ ल .्डोळ्यच् ांतून्अश्रू्ओघळले. 
 

‘तुझ्यच् ्िांगतीत्व रांव र्निणां्म झ्यच् ्सहत चां्आहे्म्हणून्क रण...मल ्महत्त्व चां्क म्आहे.’ 
 

‘क ् म्हणून् ज त ् आह त? मल ् न ही् ि ांगण र् क ?’नत श ् सनियच्ी् स्वर त् म्हण ली, पण्
ल गलीच् ती् गप्प् झ ली.् दोघेही् परस्पर ांकडे् िांकोचून, सनर शनेे् प ह त् होती.् त्यच् ने् हिण्यच् च ् व्यच्थव्
प्रयच्त्न्केल .् त्यच् ययच् ्हिण्यच् तून्वदेन ् व्यच्क्त्झ ल्यच् .् सतययच् ्ह त चे्चुांबन्घेऊन्एकही्शब्द्न्बोलत ्
त्यच् ने्सतच ्सनरोप्घेतल . 
 

पीएरने्रोस्तॉफमांडळींन ्पुन्ह ्भेट यच्चे्न ही्अि ्सनियच््केल . 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् झ र् मॉस्कोशहर त्आल .् त्यच् ल ् प हण्यच् ि ठी् रोस्तॉफययच् ् सकत्येच्क् नोकर ांनी्
ब हेर्ज ण्यच् ची्आज्ञ ्समळवली.्कोण ल ्क ही्न्ि ांगत ्पेत्यच् ने्टोपी्चढवली्आसण्िगळ्यच् ांच ्डोळ ्
चुकवनू्तो्म गययच् ्द र ने् ब हेर्पडल .् सजथे्झ र्अिेल् तेथे्िरळ्ज यच्चे्अिे् त्यच् ने्ठरवनू्ट कले्
होते. 
 

जि जि ् तो् पुढे् ज ऊ् ल गल ् तिति ् के्रमलीनभोवती् जमलेल्यच् ् गदीत् असधक सधक् रांगून्
ज ऊ्ल गल .्प्रौढ्म णि ांप्रम णे्गांभीरपणे्व्िांथ्ि वधपणे्व गणे्तो्सविरल च.्तोके्रमलीनययच् ्अगदी्
जवळ्आल ्तेव्ह ्आपण्चेंगरून्ज ऊ्नयेच््यच् ची्धडपड्त्यच् ल ्कर वी्ल गली.्सनियच्ी्आसण्भयच्भीत्
मुदे्रने् तो् आपल्यच् ् दोन्ही् ब जूांि् कोपर् ि रू् ल गल .् िमोरून्आव ज् करत् येच्ण ऱ्यच् ् ग ड्य ् कम न्
अिलेल्यच् ्प्रवेशद्व र त्सरघत्होत्यच् .्िगळ्यच् ्ग ड्य ्िमोरून्गेल्यच् ्तेव्ह ्गदी्त्यच् ययच् ्सदशनेे्पुढे्िरकू्
ल गली.्गदीययच् ्लोट ने् पेत्यच् ल ही्आधीच्खचून्भरलेल्यच् ्चौक त्नेले.्चौक तच्नव्हे्तर्छपर ांवर, 
ज ग ्समळेल्त्यच् ्सठक णी्म णिेच्म णिे्होती. 
 

पेत्यच् ्चौक त्आल ्न्आल ्तोच्त्यच् ल ्घांट ांच ्न द्ऐकू् येच्ऊ्ल गल .्मग्िगळ्यच् ्लोक ांनी्
आनांद ने्कोल हल्करून्िगळ ्के्रमलीनच ्चौक्भरून्ट कल . 
 

थोड ्वळे्चौक त्चेंगर चेगरी्कमी्झ ली.्िवांनी्एकदम्टोप्यच् ्क ढल्यच् ्आसण्पुन्ह ्एकव र्
जम व्पुढे् घुिू्ल गल .् पेत्यच् ्तर्इतक ् सचरडल ् गेल ्की् त्यच् ल ्र्श् िही् घेत ् येच्ईन .्लोक्ि रखे्
आनांद ने्ओरडत्होते. 
 

पेत्यच् ् चवड्य वर् उभ ् र सहल .् िमोरययच् ल ् त्यच् ने् लोटले, सचमट ् घेतल , पण् त्यच् ल ्
भोवत लययच् ्गदीसशव यच््क हीही् सदिेन .्िवांययच् ् चेहऱ्यच् वर्बेहोषी् सदित्होती.्उत्ि ह ने् ते्ओिांडत्
होते.्पेत्यच् ययच् ्शजे री्उभी्अिलेली्दुक नद र ची्पत्नी्तर्हुांदके्देऊ्ल गली.्सतययच् ्ग ल ांवरून्अश्रू्
ओघळू्ल गले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्यच् ्बोट ांनी्अश्रू्पुशीत्ती्म्हणत्होती, ‘आमच ्सपत , आमच ्परमेर्श्र!’ 
 

िवव्ब जूांनी्गदीतून्आनांद ययच् ्घोषण ्होत्होत्यच् .्िणभर्गदी्क्स्थर्झ ली.्पुन्ह ्ती्पुढे् घुिू्
ल गली. 
 

भ व वगे ने्बेभ न्झ लेल्यच् ्पेत्यच् ने्आपल्यच् ्मुठी्वळवल्यच् ्आसण्असतशयच््त्वषे ने्डोळे्सफरवीत्तो्
पुढे् घुिू् ल गल .् कोपर ांनी् म गव् क ढू् ल गल .्आनांद ने् मोठ्य ने् घोषण ् देऊ्ल गल .् त्यच् ् िणी् तो्
स्वतःल ्न हीतर्दुिऱ्यच् ्कुण ल ही्ठ र्करील्अिे्व टत्होते.्पण्त्यच् चिणी्त्यच् ययच् ि रख्यच् च्त्वषे ने्
दुिरे्सकत्येच्कजण्त्यच् ययच् ्अांग वर्घुित्होते.्आरोळ्यच् ्देत्होते. 
 

तरीिुद्ध ्तो्सजव वर्उद र्होऊन्पुढे्घुितच्होत .्त्यच् ने्आपल्यच् ्िमोर्अिलेल्यच् ्लोक ांययच् ्
प ठीवरून्िमोर्पलीकडे्प सहले.्तो्त्यच् ल ्मोकळी्ज ग ्सदिली.्सतथे्मध्यच् वर्ल ल्वसे्त्र्अांथरलेल ्
म गव्त्यच् ल ्सदिल .्पण्त्यच् च्िणी्गदी्म गे्हटू्ल गली.्समरवणुकीययच् ्अगदी्जवळ्येच्ऊन्सभडलेल्यच् ्
लोक ांन ्पोलीि्म गे्हटवीत्होते.्झ र्र जव ड्य कडून्अस्पेन्स्की्कौक्न्िलकडे्च लल ्होत .्पेत्यच् ल ्
एक एकी् कुशीमधे् जोर च ् ठोि ् समळ ल ्आसण् तो् अि ् चेंगरल ् गेल ् की् त्यच् ययच् ् डोळ्यच् िमोर् धुके्
तरांगल्यच् ि रखे्ि रे्अांधुक्सदिू्ल गले्आसण्त्यच् ची्शुद्ध्हरपली. 
 

पुन्ह ्प ांग प ांग्झ ली.्गुदमरलेल्यच् ्आसण्प ांढर फटक्झ लेल्यच् ्पेत्यच् ल ्डीकनने्मोठ्य ्तोफेवर्
बिवले.्सकत्येच्क्लोक्पेत्यच् ि ठी्हळहळले.्एक एकी्बऱ्यच् च्लोक ांनी्पेत्यच् ची्अवस्थ ्बसघतली्आसण्
ते्त्यच् ययच् ्भोवती्गदी्करू्ल गले. 
 

पेत्यच् ् लवकरच् ि वध् झ ल .् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वरील् फटफटीतपण ् गेल .् वदेन ् म वळल्यच् .्
त त्पुरत्यच् ्गैरिोयच्ीमुळे्त्यच् ल ्तोफेवर्बि यच्ल ्समळ ले्होते.्त्यच् ्सठक ण हून्आपण ल ्परत्ज ण ऱ्यच् ्
झ रचे् दशवन् होईल्अशी्आश ् त्यच् ल ् व टू्ल गली.्झ रययच् ्आगमन सनसमत्त्ित्क रिम रांभ्अस्पेन्की्
कौक्न्िलमध्येच्् िुरू् झ ल ् आसण् तुकांशी् श ांतत ् कर र् केल्यच् बद्दल् त्यच् चे् आभ र् म नण्यच् त्आले.् त्यच् ्
अवधीत्गदी्चौक त्प ांगली्होती.् फेरीव ले् सनरसनर ळे्ख द्य्पद थव–चजजर, बे्रड, खिखि्घ तलेली्
समठ ई्ओरडून्सवकीत्होते.्पेत्यच् ल ्अिले्पद थव्फ र्आवडत.्पेत्यच् ्लोक ांमधे्च ललेले्नेहमीचे्सवषयच््
ऐकत्होत .् दुक नद र ची्ब यच्कोआपली्गदीत्फ टलेली्श ल्द खवीत्होती.्ती्आपण् केवढ्य ल ्
घेतली्होती्ते्ि ांगत्होती. 
 

‘रेशम चे् िगळेच् कपडे् आत श ् मह ग् झ ले् आहेत,’ अिे् दुिर ् एकजण् म्हणत् होत .्
सबशपबरोबर् आज् एक ् ध र्नमक् िम रांभ त् भ ग् घेण्यच् ि ठी् अनेक् धमवगुरू् जमले् होते.् दोन् तरुण्
क र गीर्तरुण्मोलकरणींची्थट्ट मस्करी्करीत्होते. 
 

दगडी्चभतीआडून्गोळीब र च ्आव ज्ऐकू्येच्ऊ्ल गल –झ रने्तुकांशी्श ांतत ्कर र्केल ्तो्
आनांद् ि जर ् करण्यच् ि ठी् तोफ ांचे् गोळे् िुटत् होते.् तोफ ांची् िरबत्ती् प हण्यच् ि ठी् जम व् चभतीययच् ्
सदशनेे्ध व्ूल गल .् पेत्यच् िुद्ध ्इतर ांबरोबर्ध वण र्होत .्पण्त्यच् ल ्मघ शी्व चवण र ्डीकन्ज ऊ्
देईन .् असधक री, जनरल, झ रची्ख ि् म णिे् अस्पेन्स्कीकौक्न्िलमधून् ध वत् ब हेर् पडत् होती् तरी्
तोफ ांची्िरबत्ती्च लूच्होती.्मग्इतर्लोक्ि वक श्ब हेर्पडले.्पुन्ह ्टोप्यच् ्क ढून्उांच वल्यच् ्गेल्यच् .्



 

 

अनुक्रमणिका 

तोफ ांची्िरबत्ती्बघ यच्ल ्गेलेली्म णिे्ध वत्म गे्आली.्शवेटी्गणवषे तील्च र्म णिे्कौक्न्िलययच् ्
द र तून्आली.्जम व ने्आनांद ययच् ्आरोळ्यच् ्सदल्यच् . 
 

‘कुठां्आहे? कोणत ?’जवळ्अिलेल्यच् ्लोक ांन ् पेत्यच् ् रडवले्यच् ्हळू्आव ज त् सवच रीत्होत .्
पण् कुणीच् त्यच् ल ् उत्तर् सदले् न ही.् प्रत्येच्कजण् बेहोष् झ ल ् होत .् पेत्यच् ने् त्यच् ् च र ांपैकी् एक् झ र्
अिण र् अिे् मन शी् ठरवले.् अश्रू् आल्यच् मुळेच् त्यच् ल ् नीट् बघत ् येच्त् नव्हते.् तरी् िगळ ् उत्ि ह्
एकवटून् त्यच् ् व्यच्क्तीकडे्तो्प ह त्होत .्ती् व्यच्क्ती्झ र्नव्हतीच.् त्यच् ने्वडे्य ि रखी्आरोळी् सदली.्
उद्य ्क ही्झ ले्तरी्िैन्यच् त्द खल्व्ह यच्चे्अि ्सनियच्हीकरून्ट कल . 
 

आत ्जम व्झ रम गून्ध व्ूल गल , र जव ड्य पयंच्त्गेल ्आसण्मग्प ांगू्ल गल .्उशीर्झ ल ्
होत .् पेत्यच् कडे्ख ण्यच् जोगे्क ही्नव्हते.् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वरून्घ म् सनथळत्होत .पण्तो्घरी्परतल ्
न ही.्झ रचे्भोजन्च लू्अित न ् र जव ड्य ब हेर्तशी्बरीच्मांडळी्थ ांबली्होती.् त्यच् ्लोक ांबरोबर्
तोही्थ ांबल .्क हीतरी्घडेल्ह्य ्अपेिेने् तो् र जव ड्य ययच् ् सखडक्यच् ांकडे् प ह त् र सहल .्झ रबरोबर्
भोजन् घेण्यच् ि ठी्आलेले् वजनद र, प्रसतसष्ठत् लोक् प्रवशेद्व र त् सशरत न ् प हून् तो् त्यच् ांच ् हेव ् करू्
ल गल .् सखडकीतून् त्यच् ल ् भोजनगृह तील् िेवक् ओझरते् सदित् होते.् त्यच् ांच ही् त्यच् ल ् हेव ् व टू्
ल गल . 
 

झ र्भोजन्करीत्अित न ्सखडकीययच् ब हेर्प ह त्व्हॅल्युच्एव्ह्म्हण ल , ‘मह र ज, लोक्अजून्
आपल्यच् ्दशवन ययच् ्आशनेे्थ ांबले्आहेत.’ 
 

भोजन्जवळ्जवळ्िांपत्आले्होते.्झ र्उठल .्अजून्तो्सबस्कीट्चघळत्होत .्तोब ल्कनीत्
येच्ऊन्र सहल .्जम व्त्यच् ्ब ल्कनीययच् ्सदशनेे्घुिल .्पेत्यच् ्जम व त्मध्यच्भ गी्होत . 
 

सपत्यच् ि रख्यच् ्पूज्यच्, देव ि रख्यच् ्वांद्य्झ रच ्लोक ांनी्आनांदून्जयच्जयच्क र्केल .्पेत्यच् ही्त्यच् त्
िहभ गी्झ ल .् सस्त्रयच् ांययच् ्तिेच्थोड्य फ र्प्रम ण त्पेत्यच् दी्पुरुष ांययच् ्डोळ्यच् ांत्आनांद ची्आिव्ेउभी्
र सहली. 
 

झ रने् ह त तील्एक्मोठे् सबस्कीट्मोडले, त्यच् चे् तुकडे् ब ल्कनीययच् ्कठड्य वर् पडले.् तेथून्
ख ली्जसमनीवर्पडले.्ज सकट्घ तलेल ्ग डीव न्अगदी्जवळ्उभ ्होत .्त्यच् ने्झडप्घ लून्क ही्
तुकडे् समळवले.् सकतीतरी् म णिे् मग् त्यच् ् ग डीव न कडे् घुिली.् ते् प हून् झ र् बरीच् सबक्स्कटे् ट कू्
ल गल .्पेत्यच् ्डोळे्सवस्फ रून्प हू्ल गल .्सचरडून्ज ण्यच् ययच् ्धोक्यच् ने्तो्कधी्नव्हे्तो्प्रभ सवत्झ ल ्
आसण्सबक्स्कट ांययच् ्सदशनेे्ध वल .्झ रययच् ्ह तचे्सबस्कीट्आपण्समळवले्प सहजे, म घ र्घेत ्क म ्नयेच््
अिे्त्यच् ल ्क ्कोण्ज णे्व टू्ल गले.्तो्जोर ने्घुिल ्तशी् सबस्कीट्उचलण्यच् ि ठी्व कलेली्एक्
वृद्ध् स्त्री् धक्क ् ल गून् पडली.् जसमनीवर् पडली् तरी् ती् वृद्ध् स्त्री् म घ र् घ्यच् यच्ल ् तयच् र् नव्हती.् ह त्
गुडघेटेकलेल्यच् ्अवस्थेतही्ती्सबक्स्कट ांवर्झडप्घ लीत्होती.्पेत्यच् ने्आपल्यच् ्गुडघ्यच् ने्सतचे्ह त्दूर्
लोटले, सबस्कीट्सहिक वनू्घेतले.्आपल्यच् ल ्उशीर्होईल्ह्य ्ध स्तीने्त्यच् ने्जोर ने्घोगऱ्यच् ्आव ज त्
ककव श्आरोळी्सदली.्‘झ र्मह र ज ांच ्जयच्जयच्क र्अिो!’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

झ र्आत् गेल ्तशी् बरीचशी्म णिे् सनघून् गेली.् पेत्यच् ने्घरी् गेल्यच् वर्आपल ् सनणवयच््ज हीर्
केल .् ‘तुम्ही् मल ् िैन्यच् त्ज ऊ् सदलां ् न ही् तर् मी् पळून्ज ईन’.क उांट् इल्यच् ्अडँ्रीचने् त्यच् चे् िववस्वी्
म नले्अिे्नव्हे्पण्सजथे्कमी्धोक ्अिेल्अश ्सठक णी्पेत्यच् ल ्कसमशन्समळेल्क यच््यच् ची्चौकशी्
करण्यच् ि ठी्तो्ब हेर्पडल . 
 

१५्त रखेल ्िक ळी् स्लॉबॉड्ड्स्की्र जव ड्य ब हेर् सकतीतरी्ग ड्य ्थ ांबल्यच् ्होत्यच् .्मोठेमोठे्
सदव णख ने् म णि ांनी् भरून् गेले् होते.् पसहल्यच् ् सदव णख न्यच् त् गणवषे्घ तलेले्उमर व् होते.् दुिऱ्यच् ्
सदव णख न्यच् त्ल ांब्द ढ्य ांचे, ल ांब्सनळे्कोट्घ तलेले, पदके्समळवण रे्व्यच् प री्होते. 
 

ज्यच् ांन ् पीएरने् क्लबमधे् चकव ् त्यच् ांययच् ् घरी् प सहले् होते् तेिवव् उमर व् गणवषे त् होते.्क हींनी्
कॅथरीनययच् ्दरब र ययच् ्वेळच ्गणवषे्केल ्होत .्क हींनी्िम्र ट्पॅवलेययच् ्वळेच ्गणवषे्चढवल ्होत , 
तर्क हींययच् ्अांग वर्अलेक्झ ांडरययच् ्र जवटीतील्नव ्गणवषे्होत . 
 

पीएर्िक ळप िून्असतशयच््तांग्अश ्गणवषे मुळे्अगदी् वैत गून् गेल ्होत .्तो्आत ्खोलीत्
होत .् तो् आत ् भ र वनू् गेल ् होत .् आज् अपूवव् यच्ोग् आल ् होत .् उमर व् आसण् व्यच् प रीवगव् यच् ्
उद रमतव दी् िमूह ांची् अपूवव् बठैक् प हून् त्यच् ययच् ् मन मधे् ‘ि म सजक् कर र’ आसण् फ्रें च् र ज्यच्क्र ांती्
यच् िांबांधीची्सवच रम सलक ्िुरू्झ ली.्बरेच्सदवि्त्यच् बद्दलचे्सवच र्त्यच् ययच् ्मन त्आले्नव्हते.्तरीही्
त्यच् ांच ् त्यच् ययच् ् मन वर् खोल् पसरण म् झ लेल ् होत .् ‘झ र् आपल्यच् ् जनतेबरोबर् चचा् करण्यच् ि ठी्
र जध नीि्येच्त्आहेत’हे्ज हीरन म्यच् तील्शब्द्त्यच् ने्व चले्तेव्ह ्त्यच् च ्आपल्यच् ्सवच र ांवर्सवर्श् ि्बिू्
ल गल .् त्यच् ् सदशनेे्महत्त्व ययच् ्गोष्टी्आत ्घडण र्आहेत.्आपण्आजवर्जे्शोधत्होतो् ते्प्रत्यच् ि त्
येच्ण र्आहे्ह्य ्अपेिेने्तो्भोवत लययच् ्लोक ांचे्बोलणे्लिपूववक्ऐकू्ल गल .्पण्ज्यच् ्कल्पन ांच ्त्यच् ने्
ध्यच् ि्घेतल ्होत ्त्यच् ्कल्पन ्कोणीही्बोलत न ्त्यच् ल ्आढळले्न ही. 
 

झ रययच् ्ज हीरन म्यच् चे्व चन्होत्होते, लोक ांत्उत्ि ह्व ढत्होत ्आसण्लोक्ि रखे्बोलत्
होते.् दैनांसदन्आवडीययच् ् सवषयच् ांखेरीज्इतर्सवषयच् ांवर्ते्बोलत्अिलेले्पीएरल ्आढळत्होते.्झ रचे्
आगमन् झ ल्यच् वर् म शवल ांनी् कुठे् र ह यच्चे, झ रि ठी् नृत्यच्िम रांभ् केव्ह ् आयच्ोसजत् कर यच्च , 
परगण्यच् नुि र् सवभ गणी्कर यच्ची्की्िगळ्यच् ्प्र ांत ययच् ् िैसनक ांन एकत्रच् ठेव यच्चे्इ.्इ.्गोष्टींिांबांधी् ते्
चचा् करीत् होते.् युच्द्ध् आसण् झ रययच् ् भेटीच ् उदे्दश् यच् िांबांधी् बोलणे् िुरू् झ ले् म्हणजे् म त्र् त्यच् ांययच् ्
बोलण्यच् त्क ही्सनसितत ्निे, त्यच् ांन ्ठ मपणे्क ही्बोलत ्येच्त्निे. 
 

सनवृत्त् न सवक्असधक ऱ्यच् ांययच् ् गणवषे तील् एक् मध्यच्म् वयच् च , देखण ् असधक री् एक ्खोलीत्
बोलत्होत , त्यच् ययच् भोवती्छोट ि ्जम व्होत .्त्यच् मधे्पीएरही्ि मील्होऊन्ऐकू्ल गल . 
 

‘स्मॉलेन्स्कययच् ् लोक ांनी् िम्र ट ांन ् िैसनक् पुरवले् म्हणून् क यच्् झ लां? ते् लोक्आमययच् ् क ही्
उपयच्ोग चे् आहेत् क यच्? मॉस्कोययच् ् उमर व ांन ् यच्ोग्यच्् व टत् अिेल् तर् त्यच् ांन ् अन्यच्् म गानां् आपली्
िम्र ट ांवरील्सनष्ठ ्द खवत ्येच्ईल; १८॰॰्मधील्लष्ट्करभरतीच ्आपण ि्सविर्पडल ्आहे्क यच्? त्यच् ्
वळेी्सभक रड्य ्धमवगुरूां चे्मुलगे्आसण्चोर्यच् ांनीच्फ यच्द ्उठवल ्होत .’ 
 

क उांट्इल्यच् ्अँड्रीचने्मांद्क्स्मत्करीत्िांमतीद खल्म न्ह लवली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘आसण् त्यच् ् िैसनक ांच ् देश ल ् क ही् फ यच्द ् झ ल ् क ? मुळीच् न ही.् त्यच् ांनी्आमययच् ् शतेीची्
न ि डी्म त्र्केली.्िक्तीची्लष्ट्करभरती्तरी्बरी्आहे.्त्यच् ्पसरक्स्थतीत्तुमययच् कडे्जो्मनुष्ट्यच््येच्तो्तो्
िैसनक्नितो, शतेकरी्नितो, क ही्नितो.्तो्अितो्केवळ्मनोधैयच्व्गम वलेल .्उमर व्आपले्प्र ण्
द्य यच्ल ् तयच् र् आहेत.् आम्ही् आपणहून् लोक ांकडे् ज ऊ.् सरकू्रट् समळव.ू् िम्र ट ांनी् फक्त् एक् शब्द्
उच्च रल ्तरी्पुरे, आम्ही्त्यच् ांययच् ि ठी्मर यच्ल ्तयच् र्आहोत.’ उत्ि ह ययच् ्भर त्एक्वक्त ्बोलल . 
 

हेल वनू् गेलेल ् पीएर् बोल यच्ल ् पुढे् िरकल .् तो्आपले् तोंड् उघडण र् तोच् तोंड चे् बोळके्
झ लेल्यच् ्एक ्धूतव्चेहऱ्यच् ययच् ्सिनेटरने्व्यच्त्यच्यच््आणल . 
 

तोंड चे् बोळके् झ लेल ् तो् सिनेटर् बोलू् ल गल , ‘मह शयच्, आजययच् ् िण ल ् देश ल ् असधक्
यच्ोग्यच््क यच्–िक्तीचे्लष्ट्कर्की् न गरीिांरिक्दल–यच् ची् चचा्कर यच्ल ्आपण ल ् बोल वलेले् न ही्
अिे् मल ् व टते.् आपल्यच् ् िम्र ट ांनी् कृप ळू् होऊन् जे् आपण ि् आव हन् केले् आहे् त्यच् ल ् उत्तर्
देण्यच् ि ठी्आम्ह ल ् बोल वण्यच् त्आले्आहे.् सरकू्रटभरती्करणे् यच्ोग्यच््की् न गरीिांरिक्दले्उभ रणे्
यच्ोग्यच््यच् च ्सनणवयच््आमययच् ्वसरष्ठ्ज गेवरील्व्यच्क्तीने्कर यच्च ्आहे.’ 
 

उमर व ांिमोर्अिलेल्यच् ्कतवव्यच् च ्ह ्प रांपसरक्आसण्िांकुसचत्दृसष्टकोण्म ांडण ऱ्यच् ्सिनेटरची्
पीएरल ्भलतीच्चीड्आली. 
 

तो् त्यच् ल ् उदे्दशून् म्हण ल , ‘मह शयच्, म फ् कर .् उमर व ांनी् व्यच्क्त् केलेली् िह नुभतूी् आसण्
उत्ि ह् ब जूल ् ठेवल ् तरी् मल ् अिे् व टते् की, कोणत्यच् ् तऱ्हेने् देश ल ् मदत् कर वी् यच् बद्दल् चचा्
कर वी्म्हणून्उमर व ांन ्बोलवण्यच् त्आले्आहे.’ पीएर्असधक सधक्भ वसववश्होत्होत .्‘आम्ही्केवळ्
तोफ ांचे्ख द्य्अशी्म णिे्पुरवण रे्शतेकरी्आहोत्आसण्आमययच् कडून्िल्ल ् समळण्यच् जोग ्न ही्अिे्
जर्त्यच् ांन ्आढळले्तर्स्वतः्िम्र टन र ज्होतील.’ 
 

सिनेटरययच् ्चेहऱ्यच् वरील्सतरस्क रयुच्क्त्ह स्यच््आसण्पीएरययच् ्बोलण्यच् तील्स्वतांत्र्सवच र्प हून्
सकत्येच्कजण् त्यच् ् गोट प िून्थोडेिे् दूर् िरकले.् पीएरययच् ् बोलण्यच् वर् एकच्मनुष्ट्यच्् खूष्झ ल ् होत .्
आसण्तो्म्हणजे्क उांट्इल्यच् ्अँड्रीच.्न सवक्असधक ऱ्यच् चे्भ षण्ऐकून्तिेच्सिनेटरचेही्भ षण्ऐकून्
तो्अि च्खूष्झ ल ्होत .्ऐकलेल्यच् ्शवेटययच् ्भ षण वर्तो्नेहमीच्अि ्खूष्व्ह यच्च . 
 

पीएर् बोलत् होत .् ‘मल ् व टले् यच् ् प्रश्न ची् चचा् करण्यच् पूवी् आपण् असतशयच्् आदरपूववक्
िम्र ट ांन ् सवच रले् प सहजे्आमययच् कडे् िैन्यच्् सकती्आहे? आमययच् ्लोक ांची्आसण् िैन्यच् ची् पसरक्स्थती्
क यच््आहे? आसण...’ 
 

पीएरने् एवढे् शब्द् उच्च रले् न् उच्च रले् तोच् एकदम् सतघ ांनी् त्यच् ययच् वर् हल्ल ् चढवल .् िवात्
प्रखर् हल्ल ् चढवल ् तो् पसरसचत ने.् त्यच् चे् न व् स्टेपन् स्टेपनॉसवच् ॲड्र स्कीन.् ह ् बोस्टनल ् पीएरच ्
भ गीद र्होत .्तो्खरे्तर्नेहमी्पीएरशी्अत्यच्ांत्मैत्रीने्व ग यच्च .्स्टेपन्स्टेपनॉसवच्अथातच्गणवषे त्
होत .् त्यच् मुळे् की् अन्यच्् क ही् क रण ांमुळे् अिेल् पीएरल ् तो् एकदम् बदललेल ् व टल .् स्टेपन्
स्टेपनॉसवच् म्ह त ऱ्यच् ि रख ् कोसपष्ठ् होऊन् ओरडू् ल गल .् ‘मी् प्रथम् बज वतो–िम्र ट ांन ् अिे् प्रश्न्
सवच रण्यच् च ्आम्ह ल ्मुळीच्हक्क्न ही.्उमर व ांन ्अि ्असधक र्अिल ्तरीही्िम्र ट ांन ्अश ्प्रश्न ांची्



 

 

अनुक्रमणिका 

उत्तरे्देणे्अशक्यच््आहे.्शत्रयूयच् ्िैन्यच् ययच् ्ह लच लीवर्आपल्यच् ्िैन्यच् ययच् ्ह लच ली्अवलांबनू्अित त.्
िैन्यच् तील्पथके्व ढत्अित त, कधी्कमी्होत्अित त.’ 
 

दुिऱ्यच् ्कुणी्ॲड्र स्कीनल ्अडवले.्आत ्बोलण र ्मनुष्ट्यच््च सळशीतील, मध्यच्म्उांचीच ्होत .्
बऱ्यच् च् क ळ पूवी् पीएरने् त्यच् ल ् सजप्िींययच् ् करमणुकीययच् ् क यच्वक्रम ल ् आलेल ् प सहले् होते.् तो् पते्त्
खेळण्यच् त्च ांगल ्सभडू्नव्हत .्जवळ्आल ्तेव्ह ्तोही्पीएरल ्गणवषे मुळे्बदललेल ्व टल . 
 

‘खरे्आहे.्चचेल ्वळे्तरी्कुठे्आहे?’तो्उमर व्बोलू्ल गल .्‘आत ्कृतीची्आवश्यच्कत ्आहे.्
रसशयच् त् युच्द्ध् च लू् आहे.् आपल्यच् ् देश च ् न श् करण्यच् ि ठी, आमययच् ् व डवसडल ांची् थडगी् भ्रष्ट्
करण्यच् ि ठी, आमची्ब यच्क पोरे्पळवण्यच् ि ठी्शत्र्ूयेच्त्आहे.’ त्यच् ्गृहस्थ ने्आपल्यच् ्छ तीवर्एक्ठोि ्
म रल .् ‘आम्ही्िगळे्प्रसतक र्करण्यच् ि ठी्िज्ज्होऊ, आम्ही्आमययच् ् सपत्यच् कडे, आमययच् ्िम्र ट ांकडे्
ज ऊ.’ आपले्त ांबरलेले्डोळे्सफरवीत्तो्ओरडू्ल गल .्जम व तील्सकतीतरी्म णिे्ओरडून्िांमती्
देत्होती.् ‘आम्ही्रसशयच्न्आहोत.्आमची् सनष्ठ , आमचे्चिह िन, आमच ् देश्ह्य ्िवांययच् ्रिण ि ठी्
आम्ही्आमचे्रक्त्आनांद ने्ि ांडण्यच् ि्तयच् र्आहोत.्आम्ही्जर्आपल्यच् ्सपतृभमूीचे्अस्िल्पुत्र्अिलो्
तर्आत ्व्यच्थव्बडबड्करण र्न ही.्रसशयच् ्आपले्िांरिण्किे्करू्शकतो्हे्आम्ही्युच्रोपल ्द खवनू्
देऊ’ तो्म णूि्ओरडत्होत . 
 

पीएरने् बोलण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल ् पण् त्यच् ल ् शब्द् िुचेन त.् पीएरल ् ि ांग यच्चे् होते.—‘पैश ांच , 
शतेकऱ्यच् ांच ् अगर् स्वतःच ् त्यच् ग् कर यच्ल ् मी् केव्ह ही् म गे् िरण र् न ही.् तरीही् मदत् कर यच्ल ्
शक्यच्व्ह व्ेम्हणून्आम्ह ल ्खरी्पसरक्स्थती्िमज वी्अिे्व टते.’ तो्अिे्बोलण र्होत ्खर ्पण्त्यच् ल ्
क हीच्बोलत ्आले्न ही. 
 

‘रसशयच्न् मेिेंजर’च ्िांप दक् क्ग्लङ्क ्उभ ् र सहल ् तेव्ह ्लोक ांनी् त्यच् ल ्ओळखले.् ‘लेखक, 
लेखक’ म्हणून् त्यच् चे्उत्ि ह ने् स्व गत् केले.् क्ग्लङ्क ् म्हणल , ‘नरक ल ् नरक नेच् सपट ळून्ल वले्
प सहजे.’ 
 

प ांढऱ्यच् ् केि चे्अगर्टक्कल्पडलेले, गणवषे्घ तलेले्आसण्पदके, सफती्ल वलेले्ित्तरीययच् ्
घर तील्उमर व्मोठ्य ् टेबल शी्बिलेले्होते.्पीएर् त्यच् ्िवांन च्कधी्न ्कधी् त्यच् ांययच् ्घरी् भेटल ्
होत .् कधी् त्यच् ांन ् क्लबवर् पते्त् खेळत न ् त्यच् ने् प सहलेले् होते.् पूवीि रख च् कोलहल् करीत् गदी्
टेबल जवळ्िरकू्ल गली.ते् वृद्ध्उमर व्एकमेक ांकडे्प ह त्बिले्होते.् त्यच् ांययच् ् चेहऱ्यच् वरून् त्यच् ांन ्
फ र्उकडत्अिल्यच् चे्क यच््ते्सदित्होते.्दुिर ्किल ही्भ व्त्यच् ांययच् ्चेहऱ्यच् वर्सदित्नव्हत . 
 

पीएरने्आपल्यच् ्कल्पन ्िोडल्यच् ्न हीत, न क रल्यच् ्न हीत.्पण्त्यच् ल ्क हीिे्अपर धी्व टू्
ल गले्आसण्तो्आपल्यच् ्मत चे्िमथवन्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गल . 
 

‘कश ची्आवश्यच्कत ्आहे्हे्आम्ह ल ्कळले्तर्आम्ही्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्त्यच् ग्करू्शकू्एवढेच्
मी्म्हण लो्होतो.’ इतर ांययच् ्आव ज ांहून्आपल ्आव ज्चढवीत्तो्ओरडून्ि ांगू्ल गल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ययच् ् जवळ् अिलेल्यच् ् एक ् वृद्ध् म णि ने् वळून् प सहले् पण् ल गलीच् टेबल ययच् ् दुिऱ्यच् ्
टोक ल ्कोणीतरी्ओरडल्यच् ने्त्यच् ने्सतकडे्प सहले. 
 

‘मॉस्को्शत्रूल ्द्य व्ेल गण र!्अश ्तऱ्हेने्प प चे्पसरम जवन्होण र!’ एकजण्ओरडल . 
‘तो्म नव्ज तीच ्शत्र्ूआहे’ दुिर ्ओरडू्ल गल . 
‘मल ्बोलू्द्य ल्तर...’ 
‘अरे्ब ब ांनो, तुम्ही्मल ्चेंगरून्ट कत ह त...’ 

 
त्यच् च्िणी्परतण ऱ्यच् ्गदीतून्झरझर्प वले्ट कीत्क उांट्र स्तोक्प्चन्आल .् त्यच् ची्हनुवटी्

पुढे्आलेली्होती.्त्यच् ची्दृष्टी्ि वध्होती.्जनरलच ्गणवषे्त्यच् ययच् ्अांग वर्होत ्आसण्ख ांद्य वर्फीत्
लटकवलेली्होती. 
 

‘िम्र ट्आत ्लवकरच्इकडे् येच्त्आहेत.’ र स्तोक्प्चन्म्हण ल .् ‘मी् त्यच् ांययच् कडून्आत्त च् येच्तो्
आहे.् आज्आपली् जी् अवस्थ ् आहे् सतच ् सवच र् करत ् असधक् चचेची् गरज् न ही् अिे् मी् म नतो.्
आम्ह ांल ्आसण्व्यच् प ऱ्यच् ांन ्बोल वणे्यच्ोग्यच््आहे्अिे्िम्र ट ांन व टले.्ही्त्यच् ांची्कृप .’ मग्व्यच् प ऱ्यच् ांययच् ्
सदव णख न्यच् कडे्अांगुसलसनदेश्करून् र स्तोक्प्चन् म्हण ल , ‘ते्ल खोंनी्पैि ्ओततील.्मनुष्ट्यच्बळ्उभे्
करणे, स्वतःहून.्त्यच् ्क म ल ्व हून्घेणे्हे्आमचे्कतवव्यच््आहे.्कमीत्कमी्एवढे्आम्ही्करू्शकूच.’ 
 

टेबल शी्बिलेल्यच् ्त्यच् ्मोठमोठ्य ्उमर व ांमधे्चचा्िुरू्झ ली.्िवव्चचा्इतकी्मांद्आव ज त्
च लली्होती्की्एख दी्शोकिभ ्च लली्आहे्अिे्व टत्होते.्कोल हल्िांपल ्म्हणजे्ती्वृद्ध्म णिे्
‘म न्यच्’चकव ्सवसवधत ्यच् वी्म्हणून्‘मल ्कबूल्आहे’अिे्बोलत्होती्ते्ऐकू्येच्त्होते. 
 

मॉस्कोतील् उमर वमांडळींच ् ठर व् सलहून् घेण्यच् ययच् ् हुकूम् िेके्रटरील ् समळ ल .् ‘स्मॉलेन्स्क ्
भ ग प्रम णेच्मॉस्कोमधील्उमर वमांडळी्दर्हज रीदह ्िैसनक्िवव्ि सहत्यच् सनशी्पुरवील.’ 
 

आत पयंच्त् बिून् र सहलेल ् एक् वृद्ध् िुटकेच ् र्श् ि् ट कून् उठल ् जसमनीवरून् खुययच्ा्
िरकवल्यच् च ्आव ज्ऐकू्आल ्आसण्प यच््मोकळे्करण्यच् ि ठी्उमर व्सफरू्ल गले. 
 

‘िम्र ट–िम्र ट’ िवव्खोल्यच् ांतून्एक एकी्शब्द्उमटल .्लोक्प्रवशेद्व र ययच् ्सदशनेे्ध वले.्दोन्ही्
ब जूांन ् द टीव टीने्उभ्यच् ्अिलेल्यच् ्उमर व ांययच् ् चभतीमधील्रुां द्मोकळ्यच् ्ज गेतून्झ र्च लत् गेल .्
प्रत्येच्क ययच् ्चेहऱ्यच् वर्आदर, सवस्मयच््आसण्सजज्ञ ि ्उमटत्होती.्पीएर्बऱ्यच् च्अांतर वर्उभ ्अिल्यच् ने्
झ रचे् िगळे् बोलणे् त्यच् ल ् िमजले् न ही.् जे् थोडेफ र् त्यच् ने् ऐकले् त्यच् वरून्ि म्र ज्यच््िांकट त्आहे्
आसण् त्यच् ची् सभस्त्मॉस्कोतील्उमर व ांवर्आहे्ह ् त्यच् ययच् ् बोलण्यच् च ्आशयच््अिल्यच् चे् त्यच् ल ्कळून्
चुकले.्आत च्उमर व ांनी्प ि्केलेल्यच् ्ठर व ची्म सहती्कुणीतरी्सदल्यच् चे्त्यच् ल ्ऐकू्आले. 
 

कां सपत्स्वर त्झ र्म्हण ल , ‘िज्जनहो–’ िगळ ्जम व्रोम ांसचत्झ ल .्पुन्ह ्श ांतत ्पिरली.्
पीएरल ्आत ्झ रच ् पे्रमळ्आसण्भ र वनू् गेलेल ्आव ज्स्पष्टपणे्ऐकू् येच्ऊ्ल गल .् ‘मल ्रसशयच् ययच् ्
उमर व ांययच् ् स्व समसनष्ठेबद्दल्कधीही् िांशयच्् व टत् न ही.आज्म त्र् म झ्यच् ्अपेिेहून्असधक् सनष्ठ ् म झ्यच् ्



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रत्यच्यच् ि् आली् आहे.् मी् सपतृभमूीययच् ् वतीने् तुमचे् आभ र् म नतो.् िज्जनहो–आत ् कृती् महत्त्व ची्
आहे...प्रत्येच्क्िण्ल ख्मोल च ्आहे.’ 
 

झ रचे्भ षण्िांपले्तशी्गदी्त्यच् ययच् भोवती्िरकू्ल गली.्भोवत लचे्लोक्उत्ि ह ने्घोषण ्
देऊ्ल गले.्देशिांरिण पुढे्आपण ल ्कश चीही्पवा्न ही्आसण्आपण्िववस्व च ्त्यच् ग्कर यच्ल ्तयच् र्
आहोत् हे्द खवनू्द्य व्ेहीच्एकमेव्इयछ ् त्यच् ्िणी्पीएरययच् ्मन त् सनमाण्झ ली.्आपल्यच् ्भ षण च ्
रोख्घटन सधसष्ठत्होत ् म्हणून्पीएरल ्अपर धी्व टत्होते.्आपले् ते्प प् धुऊन्ट कण्यच् ची्िांधी्तो्
प ह त्होत . 
 

क उांट्ममॅनॉव्ह्रेसजमेंट्उभी्करण र्आहे्हे्ऐकत च्पीएर्बेझुहॉव्हने्ल गलीच्रॉस्तोक्प्चनल ्
ि ांसगतले, ‘मी्एक्हज र्िैसनक्िवव्ि मग्रीसनशी्पुरवीन.’ 
 

जे्घडले्ते्आपल्यच् ्पत्नील ्ि ांगत्अित न ्वृद्ध्रोस्तॉफल ्अश्रू्आवरत्नव्हते.्त्यच् ल ्पेत्यच् ची्
इयछ ्ल गलीचपटली्आसण्तो्स्वतः्त्यच् ल ्प्रवशे्समळवण्यच् ि ठी्ब हेर्पडल . 
 

दुिऱ्यच् ्सदवशी्झ र्सनघून्गेल .्जमलेले्िगळे्उमर व्आप पल्यच् ्घरी्गेले.्आप पल्यच् ्क्लब त्
गेले.् त्यच् ांनी्आपले् गणवेष् उतरवनू् ठेवले.् त्यच् ांनी्आपल्यच् ् व्यच्वस्थ पक ांन ् िैन्यच्भरती्असधक् प्रम ण त्
करण्यच् चे्हुकूम्चरफडत्िोडले.्मग्म त्र्त्यच् ांचे्त्यच् ांन च्आपल्यच् ्कृतीचे्आियच्व्व टू्ल गले. 
 

∎∎ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

भाग दिावा 
 

१८१२ 
 

मुलग ् सनघून् गेल्यच् नांतर् दुिऱ्यच् च् सदवशी् सप्रन्ि् सनकोल यच्् अँड्रीचने् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् बोल वनू्
घेतले्आसण् म्हटले, ‘आत ् तुझे्िम ध न्झ लां ् न ? तू् म झां् म झ्यच् ् मुल बरोबर् भ ांडण्ल वनू् सदलिां.्
आत ्बरां्व टलां ्न ्तुल ? तुल ्हेच्हवां्होतां.्मन्श ांत्झ लां ्न ्तुझां?...म झ्यच् ्दृष्टीनां्ही्शोक ची्ब ब्
आहे.् मी्आत ् वृद्ध्झ लो्आहे.् दुबवल्झ लो्आहे.् तुझ्यच् ् इयछेप्रम णां् घडलां ्आहे.्आत ् तुझ्यच् ् दृष्टीनां्
आनांद च ्प्रिांग्आहे.’ त्यच् नांतर्सप्रन्िेि्म यच्ा्आपल्यच् ्वसडल ांन ्एक्आठवड ्भेटली्न ही.् ते्आज री्
पडले्आसण्आपल्यच् ्खोलीतून्ब हेर्पडले्न हीत. 
 

आज रपण त्वसडल ांनी्बसूरअनब ईल ही्भेटण्यच् चे्ट ळले्हे्म यच्ाययच् ्ध्यच् न त्आले्तेव्ह ्सतल ्
आियच्व्व टल्यच् खेरीज्र सहले्न ही.्केवळ्सतहॉन्त्यच् ांची्शुश्रूष ्करीत्होत . 
 

आठवड्य नांतर् सप्रन्ि् सनकोल यच्् बर ् होऊन् खोलीब हेर् सफरू् ल गल .् त्यच् च ् पूवीि रख ्
जीवनक्रम्िुरू्झ ल .्लि त्येच्ईल्अश ्उत्ि ह ने्तो्शतेव डीवरील्इम रत्आसण्ब ग ्यच् ांची्आखणी्
करू्ल गल .्बसूरअनब ईबरोबरचे्िांबांध्त्यच् ने्असजब त्तोडले.्सप्रन्िेि्म यच्ाशी्त्यच् चे्व गणे्रुि, तुटक्
झ ले् होते.् जणू् तो् िुचवीत् होत .् ‘तू् म झ्यच् सवरुद्ध्क रस्थ न् केलांि् हे् मल ् ठ ऊक्आहे.् त्यच् ् फ्रें च्
स्त्रीययच् ्आसण्म झ्यच् ्िांबांध बद्दल्तू्आन्दे्रल ्खोट्य न ट्य ्गोष्टी्ि ांसगतल्यच् ि्आसण्म झां्त्यच् ययच् शी्भ ांडण्
ल वलांि.्पण्लि त्ठेव, म झां्तुझ्यच् व चून्क ही्अडण र्न ही्आसण्त्यच् ्फ्रें च्बयेच्व चूनही्क ही्अडण र्
न ही.’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा् सनकोलुश्क ययच् ्ि सन्नध्यच् त्र हून् त्यच् ल ् रसशयच्न्भ षेचे्धडे् देण्यच् त्आसण् त्यच् च ्
इतर्अभ्यच् ि्करवनू् घेण्यच् त्तिेच् देिलेॅशी्बोलण्यच् त् सदवि च ्अधा–असधक्वळे्घ लवी.्उरलेल्यच् ्
वळे त् ती् व चन् करी, वृद्ध् द िीययच् ् िहव ि त् वेळ् घ लवी.् न हीतर् भक्तमांडळीशी् बोलत् र ही.्
िववि म न्यच्् सस्त्रयच् ांप्रम णेच् सप्रन्िेि्म यच्ा् युच्द्ध कडे्प ही.्आघ डीवर्अिलेल्यच् ्आपल्यच् ्भ व बद्दल्सतल ्
खूप्क ळजी्व टे, एकमेक ांन ्ठ र्करू्प हण ऱ्यच् ्म णि ांययच् ्सनदवयच्तेने्ती्भयच्भीत्होई.्हे्क यच््च लले्
आहे्ते्सतल ्कळत्निे.्म गे्होऊन्गेलेल्यच् ्युच्द्ध ि रखेच्हे्युच्द्ध्आहे्अिे्सतल ्व टे.्यच् ्युच्द्ध चे्महत्त्व्
सतल ्पुिटही्ज णवत्नव्हते.्नेहमी्सतययच् ्िहव ि त्अिण र ्देिलेॅ्युच्द्ध मधे्खूप्रि्घेत्होत ्आसण्
त्यच् बद्दल् सतल ्आपली् मते् ऐकवण्यच् च ् प्रयच्त्न्करीत् होत .् भयच्भीत्झ लेली् भक्तमांडळी् सतल ्आत ्
सिस्तसवरोधी् व्यच्क्ती् जन्म ल ् येच्ण र् आहे् अश ् तऱ्हेची् अफव ् शतेकरी् वगात् कशी् पिरली् आहे् ते्
आपल्यच् ्परीने्ि ांगत्होती.्आत ्सप्रन्िेि्द्रबेत्स्कॉयच््झ लेली्जूली्पुन्ह ्नव्यच् ने्पत्रव्यच्वह र ि्िुरुव त्
करून्सतल ्मॉस्कोहून्देशभक्तीने्ओथांबलेली्पते्र्ि रखी्प ठवीत्होती. 
 

जूलीने् सलसहले् होते, ‘सप्रयच्् मसैत्रणी, िवव् फ्रें च् म णि ांच , एवढेच् नव्हे् तर् फ्रें च् भ षेच ् मल ्
सतरस्क र्व टतो्म्हणून्मी्तुल ्हे्पत्र्रसशयच्न्भ षेत्सलहीत्आहे.्फ्रें च्भ ष ्ऐकणेही्मल ्िहन्होत्
न ही...मॉस्कोमधे्आम्ही्िववजण्परमपूज्यच््िम्र ट ांययच् ्भेटीि ठी्असतशयच््अधीर्झ लो्आहोत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘सबच र ् म झ ् नवर ् ज्यच्ूांययच् ् सभक र् पसथक श्रम त् िांकटे, उप िम र् यच् ांन ् तोंड् देत् आहे.्
त्यच् ययच् कडून्येच्ण ऱ्यच् ्ब तमीने्म झे्पे्रम्म त्र्व ढत्आहे. 
 

‘आम्ही्इथे्शक्यच््सततक ्मजेत्वेळ्घ लवीत्अितो.्पण्युच्द्ध मधे्युच्द्ध ल ्आवश्यच्क्अिेच्वतवन्
ठेवत् अितो.् सप्रन्िेि् ॲसलन ् आसण् िोसफयच् ् सदविभर् म झ्यच् ् ि सन्नध्यच् त् अित त्आसण् ज्यच् ांचे् नवरे्
सजवांत्आहेत्अश ्आम्ही, दुःखी्सवधव ्क पड्खरवडून्मऊ्करण्यच् चे्क म्करत्अित न ्िुरेख्गप्प ्
म रत्अितो.्आमययच् ्िुखी्जीवन त्उणीव्र हू्नयेच््म्हणून्तू्इथां्हवी्आहेि.’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाल ्युच्द्ध च ्अथव्आकलन्न्होण्यच् चे्प्रमुख्क रण्म्हणजे्थोरल्यच् ्सप्रन्िचे्व गणे.्तो्
युच्द्ध बद्दल्कधीच् बोलत्नव्हत .् युच्द्ध्च लू्आहे् हे् तो् म न्यच्च्करीत्नव्हत .् जेवण ययच् ् वेळी् देिलेॅने्
युच्द्ध च ् उल्लेख् केल ् की् तो् देिलेॅची् टर् उडवीत् होत .् त्यच् ययच् ् व गण्यच् ची् रीत् इतकी् श ांत् आसण्
आत्मसवर्श् िपूणव्होती्की्सतच ्त्यच् वर्सनःशांक्सवर्श् ि्बिल ्होत . 
 

िबांध्जुलै्मसहन भर्थोरल ् सप्रन्ि् सवलिण्उत्ि ह ने्न न ्उद्योग ांत्रमल ्होत .् त्यच् ने्नव्यच् ्
ब गेची्व्नोकर ांि ठी्नव्यच् ्सनव ि ची्यच्ोजन ्आखली्होती.्त्यच् ल ्च ांगली्झोप्येच्त्निल्यच् मुळे्सप्रन्िेि्
म यच्ाल ्खूप्क ळजी्व टत्होती.् नेहमीप्रम णे्आपल्यच् ्स्वतःययच् ्खोलीत्झोपण्यच् चे्त्यच् ने्िोडून्सदले्
होते.्रोज्र त्री्नवीन्सठक णी्तो्आपल ्सबछ न ्ट क यच्ल ्ि ांगे.्एक ्र त्री्तो्आपल ्प्रव िी्पलांग्
गलॅरीत् ठेव यच्ल ् ि ांगे् तर् दुिऱ्यच् ् र त्री् पोष ख् न् उतरत च् सदव णख न्यच् तील् िोफ्यच् वर् न हीतर्
आर मखुचीतडुलक्यच् ्घेत्पडून्र ही.्कोणी्त्यच् ल ्क हीतरी्मोठ्य ने्व चून्द खवी.्कधीकधी्थोरल ्
सप्रन्ि्भोजनगृह त्िगळी्र त्र्घ लवण्यच् च ्प्रयच्त्न्करी. 
 

ऑगस्टययच् ्पसहल्यच् ्त रखेि्सप्रन्ि्आन्दे्रकडून्दुिरे्पत्र्आले.्घर्िोडल्यच् नांतर्त्यच् ने्ल गलीच्
पसहले् पत्र् प ठवले् होते.् त्यच् त् त्यच् ने् मोठ्य ् नम्रतेने् आपल्यच् ् वसडल ांची् आपण् त्यच् ् वळेी् क ढलेल्यच् ्
उद्ग र ांबद्दल् िम ् म सगतली् होती.् म झ्यच् वरील् पे्रम् पूवववत् ठेव ् अशी् त्यच् ांन ् सवनांती् केली् होती.् ह्य ्
पसहल्यच् ् पत्र ल ् थोरल्यच् ् सप्रन्िेि् पे्रमपूववक् पत्र् प ठवले् होते.् त्यच् ् वळेेप िून् त्यच् ने् फ्रें च् ब ईल ् जवळ्
सफरकू्सदले्नव्हते.्फ्रें च्िैन्यच् ने्व्हीटेप्स्क्घेतल्यच् नांतर्सप्रन्ि्आन्दे्रने्दुिरे्पत्र्सलसहले्होते.्त्यच् त्त्यच् ने्
िगळ्यच् ् मोसहमेची् थोडक्यच् त् हकीकत् सदली् होती.् िोबत् त्यच् ने् आर खड ही् क ढलेल ् होत .्
भसवष्ट्यच्क ळ त् लढ ई् कश ् स्वरूप त् होईल् यच् बद्दल् त्यच् ने् आपले् सवच र् व्यच्क्त् केले् होते.् आपल्यच् ्
वसडल ांन ् सप्रन्ि्आन्दे्रने्िल्ल ् सदल ्होत , ‘तुम्ही् युच्द्ध ययच् ्धुम ळीप िून्फ र्दूर्निल्यच् ने् तुमची्ज ग ्
गैरिोयच्ीची्आहे.्शत्रयूयच् ्कूच्करण्यच् ययच् ्िरळ्रेषेत्तुम्ही्आह त.्तेव्ह ्तुम्ही्मॉस्कोल ्गेल त्तर्बरां्
होईल.’ 
 

त्यच् ् सदवशी् जेवण ययच् ् वेळी् देिलेॅ् म्हण ल , ‘फ्रें च् िैन्यच् नां् केव्ह च् व्हीटेप्स्क मध्येच्् प्रवशे् केल ्
आहे.्अिां्मी्ऐकतो.’ तेव्ह ्थोरल्यच् ्सप्रन्िल ्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्पत्र ची्आठवण्झ ली.्तो्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्
म्हण ल , ‘आजच्सप्रन्ि्आन्दे्रचां्पत्र्आलां ्आहे.्तू्व चलांि्क ?’ 
 

सप्रन्िेि् भीतभीत् म्हण ली, ‘न ही’. तेव्ह पयंच्त् सतने् पत्र बद्दल् ऐकले् नव्हते.् त्यच् मुळे् सतने् ते्
व चण्यच् ची्शक्यच्त च्नव्हती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘ह्य च्युच्द्ध बद्दल्त्यच् नां्सलसहलां ्आहे’. अिे्म्हणत न ्तो्तुयछतेने्हिल . 
‘सप्रन्ि्आन्दे्रल ्पसरक्स्थतीची्कल्पन ्अिल्यच् मुळां ्पत्र्व चनीयच््अिण र’. देिलेॅ्म्हण ल . 
‘सनसितच्व चनीयच््अिण र’ बसूरअनब ईने्री्ओढली. 

 
बसूरअनब ईल ्थोरल ्सप्रन्ि्म्हण ल , ‘ज ऊन्ते्पत्र्आण्बरां.्ते्छोट्य ्टेबल वर्पेपरवटेख ली्

आहे.’ 
 

बसूरअनब ई्उत्िुकतेने्उडी्म रल्यच् गत्उठली. 
 

कप ळ वर्आठ्य ्घ लीत्तो्ओरडल .्‘थ ांब, तू्नको्ज ऊि.्समह इल्इव्ह सनच, तूध वत्ज .’ 
समह इल् इव्ह सनच् उठल ् आसण् अभ्यच् सिकेत् सशरल .् तो् खोलीययच् ् ब हेर् पडल ् न् पडल ् तोच्
अस्वस्थपणे्भोवत ली्प ह त् नॅपसकन्ख ली् ठेवत्थोरल ् सप्रन्ि्उठल ्आसण्ब हेर् सनघ ल .् ‘कोणीच्
ठीक्क म्करीत्न ही.्गोंधळ्उडवत त्िगळे.’ तो्ब हेर्गेल ्तशी्सप्रन्िेि्म यच्ा, देिलेॅ, बसूरअनब ई्
आसण्ध कट ्सनकोलुश्क ही्क ही्न्बोलत ्एकमेक ांकडे्प ह त्र सहले.्थोरल ्सप्रन्ि्घ ईघ ईने्ध प ्
ट कीत्आल .् त्यच् ययच् बरोबर् समह इल् इव्हॉसनच् होत .् त्यच् ने्आपल्यच् बरोबर् पत्र्आणले् होते.् बरोबर्
आणलेल ्आर खड ्त्यच् ने्ब जूल ्ठेवल .्जेवण्होईतो्त्यच् ने्कुण ल च्पत्र्व चू्सदले्न ही. 
 

सदव णख न्यच् त् िववजण् जमले् तेव्ह ् त्यच् ने् ते् पत्र् सप्रन्िेि् म यच्ाकडे् सदले.् नव्यच् ् इम रतीच ्
आर खड ्िमोर्ठेवनू्त्यच् वर्नजर्सखळवनू्त्यच् ने्सतल ्पत्र्मोठ्य ने्व चण्यच् ची्आज्ञ ्केली. 
 

पत्र्व चून्झ ल्यच् वर् सप्रन्िेि्म यच्ाने्आपल्यच् ्वसडल ांकडे्प्रश्न थवक् मुदे्रने् प सहले.् त्यच् ांची्नजर्
आर खड्य वर्होती.्ते्स्वतःशी्किल तरी्सवच र्करीत्अिल्यच् चे्स्पष्ट्सदित्होते. 
 

‘सप्रन्ि्तुमचां्क यच््मत्आहे?’देिलेॅने्ध डि्करून्सवच रले. 
 

‘अां? क यच्् म्हण ल ि?’ तांद्रीतून् ज ग् यच् यच्ल ् थोरल्यच् ् सप्रन्िल ् कष्ट् झ ल्यच् ि रखे् सदिले.्
आर खड्य वरून्नजर्न्क ढत ्त्यच् ने्सवच रले्होते. 
 

‘युच्द्धिेत्र्आपल्यच् जवळ्येच्ण्यच् ची्बरीच्शक्यच्त ्आहे.’ 
 

जोरजोर ने्हित्थोरल ्सप्रन्ि्उद्ग रल , ‘किलां ्युच्द्धिेत्र्घेऊन्बिल ि? मी्नेहमीच्ि ांगत्
आलो्आहे्आसण्आत ही्तेच्ि ांगेन.्हे्युच्द्ध्पोलांडमधेच्होणां्अटळ्आहे.्शत्र्ूनीमननदीययच् ्अलीकडे्
येच्णां्कधीच्शक्यच््न ही.’ देिलेॅ्चसकत्होऊन्थोरल्यच् ्सप्रन्िकडे्प ह त्र सहल .्शत्र्ूकधीच्नीमननदीशी्
येच्ऊन् सभडल ् होत ् आसण् थोरल ् सप्रन्ि् म त्र् नीमननदीययच् ् गोष्टी् करीत् होत .् म त्र् सप्रन्िेि् म यच्ाने्
नीमननदीचे्नक श तील्सठक ण्सविरून्वसडल ांचे्म्हणणे्खरे्म नले्होते. 
 

‘सहम्सवतळू्ल गलां ्म्हणजे्शत्रचेू्िैसनक्पोलांडययच् ्दलदलीत्बुडून्मरतील.्त्यच् ांययच् ्हे्लि त्
येच्त्न ही् हे् नक्की.’ थोरल ् सप्रन्ि् म्हण ल .् तो्अजूनदेखील् १८०७् ययच् ् मोसहमेच ् सवच र्करीत्होत .्
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त्यच् ल ्ती्मोहीम्अगदी्क ल्परव ्घडल्यच् ि रखी्व टत्होती.् ‘बेचनग्झनने्यच् पूवीच्प्रसशयच् मधे्प्रवेश्
कर यच्ल ्हव ्होत .्मग्युच्द्ध ल ्वेगळीच्कल टणी्समळ ली्अिती.’ 
 

देिलेॅ्भीतभीत्म्हण ल , ‘परांतु्सप्रन्ि्पत्र मधे्क्व्हटेप्स्कच ्उल्लेख्आहे.’ 
 

‘पत्र त् उल्लेख् आहे? अिेल.’ थोरल ् सप्रन्ि् म्हण ल .् त्यच् ययच् ् स्वर त् न खुषी् व्यच्क्त् झ ली.्
‘अिेल.’ त्यच् ची्मुद्र ्एक एकी्सखन्न्झ ली.्जर ्वळे्थ ांबनू्म्हण ल , ‘होयच्.्त्यच् नां्सलसहलां ्आहे.—फ्रें च ांन ्
च ांगल ्म र्समळ ल .्कुठल्यच् ्नदीजवळ्बरां?’ 
 

नजर्ख ली्वळवनू्देिलेॅ्म्हण ल , ‘सप्रन्िनां्त्यच् बद्दल्क हीच्सलसहलेलां ्न ही.’ 
‘क ही्सलसहलां ्न ही्म्हणतोि? तुल ्क यच््व टतां–ह्य ्म झ्यच् च्कल्पन ्आहेत्म्हणून?’ 
बर च्वेळ्कुणी्क हीही्बोलले्न ही. 
मग्एक एकी्म न्उांच्करून्इम रतीययच् ्आर खड्य कडे्लि्वधेीत्सप्रन्ि्म्हण ल , 
‘समह इल्इव्ह सनच, तू्ि ांसगतलेल ्बदल्कि ्कुठां्कर यच्च ्ते्ि ांग ्बरां.’ 

 
समह इल् इव्ह सनच् प्लॅनजवळ् गेल .् थोरल ् सप्रन्ि् त्यच् बद्दल् त्यच् ययच् शी् बोलत् बोलत्आपल्यच् ्

खोलीकडे्वळल .्ज त ज त ्त्यच् ने्सप्रन्िेिम यच्ाकडे्आसण्देिलेॅकडे्सचडून्प सहले. 
 

आपल्यच् ् मुल चे् पत्र् सदव णख न्यच् तील् टेबल वर् सविरून् थोरल ् सप्रन्ि् गेल ् होत .् ते् प हून्
म यच्ाल ्सवस्मयच््व टल .्सतल ्त्यच् ्पत्र बद्दल्बोलण्यच् ची्भीती्व टली. 
 

सविरून् टेबल वर् र सहलेले् पत्र् म गण्यच् ि ठी् त्यच् ् र त्री् थोरल्यच् ् सप्रन्िने् सप्रन्िेि् म यच्ाकडे्
समह इल्इव्ह सनचल ्प ठवले.्सप्रन्िेि्म यच्ाने्त्यच् ययच् कडे्पत्र्सदले.्मन तून्आवडत्नव्हते्तरीही्सतने्
त्यच् ययच् कडे्वडील्क यच््करीत्आहेत्यच् ची्चौकशी्केली. 
 

‘अजून्खूप्क यच्वमग्न्आहेत.’ समह इल्इव्ह सनचने्आदरयुच्क्त्उपरोध ने्म्हटले्तशी्ती्भीतीने्
प ांढरीफटक्पडली.्नव्यच् ्ब ांधक म ची्खूप्चचत ्करीत्आहेत.्मघ शी्थोडे्व चत्होते्पण्आत ...मग्
हळू्आव ज त् म्हण ल , ‘मल ् व टतां्आत ् ते् टेबल ययच् ्खण तील्आपलां ् मृत्युच्पत्र् प ह त् अितील.’ 
मरण नांतर्म गां् ठेव यच्ची्क गदपत्रां—त्यच् ांन ् ते् मृत्युच्पत्र् म्हणत्अित—च ळत्र हणां्ह ्आत श ् त्यच् ांच ्
आवडत ्क यच्वक्रम्झ ल ्होत . 
 

‘स्मॉलेन्स्क्येच्थे्अल्प सटचल ्प ठवत्आहेत्न ?’सप्रन्िेि्म यच्ाने्सवच रले. 
 

‘ख त्रीनां्प ठवत्आहेत.्तो्केव्ह च ्हुकुम ची्व ट्प ह त्आहे.’ 
 

समह इल् इव्ह सनच् पत्र् घेऊन् खोलीत् आल ् तेव्ह ् थोरल ् सप्रन्ि् चष्ट्म ् ल वनू् बिल ् होत .्
त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांवर्ि वली्पडली्होती.्क गदपत्र ांययच् ्पि ऱ्यच् त्टेबल ययच् ्उघड्य ्खण जवळ्अिलेल्यच् ्
मेणबत्तीवरील्आयछ दन ची्ि वली्दूरवर्पिरली्होती.्तो्बहुध ्गांभीरपणे्क गदपते्र्व चत्होत .्(तो्
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क गदपत्र ांन ् आपली् ‘मते’ म्हणत् अिे.)् ही् क गदपते्र् त्यच् ययच् ् मृत्यच्ूनांतर् झ रल ् िुपूदव् केली् ज यच्ची्
होती. 
 

थोरल ् सप्रन्ि् आत ् जी् क गदपते्र् व चत् होत ् ती् त्यच् ने् जेव्ह ् सलसहली् होती् त्यच् ् क ळययच् ्
आठवणी्त्यच् ल ्आल्यच् ्आसण्समह इल्खोलीत्सशरल ्त्यच् ्िुम र ि्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांत्अश्रू्आले.्त्यच् ने्
समह इलययच् ्ह त तून्पत्र्घेतले.्आपल्यच् ्सखश त्ठेवले.्आपली्क गदपते्र्आवरून्ठेवली.्मघ प िून्
भेटीि ठी्ब हेर्बिलेल्यच् ्अल्प सटचल ्त्यच् ने्ह क्म रली. 
 

स्मॉलेन्स्कल ् आपल्यच् ल ् क यच्् ल गेल् हे् त्यच् ने् क गद ययच् ् कपट्य वर् नोदांवनू् ठेवले् आसण्
द र शी्उभ्यच् ्अिलेल्यच् ्अल्प सटचल ्िूचन ्देत्अित न ्तो्खोलीत्येच्रझ र ्घ लू्ल गल . 
 

‘ह्य ्नमुन्यच् ययच् ्पत्र च ्क गद्आठ्दस्ते्घे.्त्यच् ्क गद ची्कड ्िोनेरी्हवी.्ह ्नमुन ्घे्म्हणजे्
यच् ययच् शी्प रखून्घेत ्येच्ईल.्समह इल्इव्ह सनचययच् ्यच् दीप्रम णे्व्ह र्ननश,िील्करण्यच् ि ठी्मेण्इत्यच् दी्
गोष्टी्घे․․․’ 
 

त्यच् ने्येच्रझ र ्िुरू्ठेवल्यच् .्मग्ट चण कडे्प सहले. 
 

‘िैन्यच्भरतीचे् पत्र् गव्हनवर ांन ् तू् प्रत्यच्ि् नेऊन् दे.’नव्यच् ् इम रतीययच् ् दरव ज ांन ् बोल्ड् हवे् होते.्
स्वतःथोरल्यच् ् सप्रन्िने्बनवलेल्यच् ्नमुन्यच् चेच्हवे् होते.् सशव यच्् त्यच् चे् मृत्युच्पत्र् ठेवण्यच् ि ठी्लोखांडी् पेटी्
बनव यच्ल ्ि ांग यच्ची्होती. 
 

अल्प सटचल ्अश ्प्रक रययच् ्िूचन ्िुम रे्दोन्त ि्देऊनही्थोरल ्सप्रन्ि्त्यच् ल ्ज ऊ्देईन .्
तो् ख ली् बिल .् किल्यच् श ् सवच र त् गढल .् त्यच् ने् डोळे् समटले, त्यच् ल ् डुलकीआली.् अल्प सटचने्
ज ण्यच् ि ठी्थोडीशी्ह लच ल् केली.्तशी्तो् म्हण ल .् ‘तू्ज ऊ्शकतोि.्क ही्गरज्ल गलीच्तर्
तुल ्बोलवीन.’ 
 

अल्प सटच् सनघून् गेल .् थोरल ् सप्रन्ि् पुन्ह ् खण कडे् गेल .् आत् प ह त् त्यच् ने् आतील्
क गदपत्र ांवरून्ह त्सफरवल .्पुन्ह ्खण्समटल .्मग्टेबल शी्येच्ऊन्गव्हनवरल ्पत्र्सलहू्ल गल . 
 

पत्र्िील्करून्तो्उठल ्तेव्ह ्त्यच् ल ्बर च्उशीर्झ ल ्होत .्तो्पेंगुळल ्होत .्आपण ल ्
झोप्येच्ण र्न ही.्अांथरुण त्पडल्यच् वर्असतशयच््सवषण्ण्सवच र ांनी्मन्चक्र वनू्ज ईल्हे्त्यच् ने्ओळखले.्
त्यच् ने् सतहॉनल ् बोल वले.् त्यच् ् र त्री् कुठे् सबछ न ् ट क यच्च ् हे् ि ांगण्यच् ि ठी् तो् सतहॉनबरोबर्
खोल्यच् खोल्यच् ांतून्ज ऊ्ल गल .्प्रत्येच्क्कोपर ्तप िू्ल गल . 
 

त्यच् ल ् कुठलीही्ज ग ्पिांत्पडेन .्अभ्यच् सिकेतील्कोच् त्यच् ययच् ्िवयच्ीच ्होत .् त्यच् ने् त्यच् ची्
ध स्ती् घेतली् होती.् तशी् कुठलीच् ज ग ् त्यच् ल ् यच्ोग्यच्् व टत् नव्हती.् पण् त्यच् तल्यच् त्यच् त्
सदव णख न्यच् तील् सपॲनो् म गील्कोपऱ्यच् ची्ज ग ् त्यच् ल ्उत्तम्व टली.्तो्अद्य प् सतथे्कधी्झोपल ्
नव्हत . 
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नोकर ांययच् ्मदतीने्सबछ न ्आणून्सतहॉन्नीट्करू्ल गल . 
 

‘ति ् नको–ति ् नको’ थोरल ् सप्रन्ि्ओरडल .् त्यच् ने्आपल्यच् ् ह त ांनी् सबछ न ्कोपऱ्यच् प िून्
एक्इांचभर्दूर्केल ्आसण्पुन्ह ्तो्जवळ्ि रल . 
 

कपडे्क ढले्ज त न ्प्रयच् ि्होऊ्ल गल्यच् ने्थोरल्यच् ्सप्रन्िने्कप ळ ल ्आठ्य ्घ तल्यच् .्कपडे्
बदलून्झ ल्यच् वर्त्यच् ने्ध डकन्सबछ न्यच् वर्अांग्ट कले.्तो्आत ्सवच र त्गढल्यच् ि रख ्सदिल .्खरे्
तर्तो्सवच र्करीत्नव्हत .्प यच््उचलून्सबछ न्यच् वर्घेण्यच् च ्प्रयच् ि्करण्यच् आधी्तो्थ ांबल ्होत . 
 

प यच्् वर् घेण्यच् च ् ल ख व ् प्रयच्त्न् केल ् आसण् मग् तो् स्वस्थ् पडून् र सहल .् तोच् एक एकी्
अांग ख लच सबछ न ्पुढेम गे्ि रख ्ह लतो्आहे, ध प ्ट कतो्आहे, सहिके्देतो्आहे्अि ्भ ि्त्यच् ल ्
होऊ्ल गल .्प्रत्येच्क्र त्री्त्यच् ल ्अि ्भ ि्व्ह यच्च .्समटू्ल गलेले्डोळे्त्यच् ने्उघडले. 
 

कुण ् अज्ञ त् म णि वर् ड फरल्यच् ि रख ् तो् म्हण ल , ‘क यच्् कटकट् आहे.् मी् क हीतरी्
महत्त्व ची् गोष्ट् झोपत न ् आठवण र् होतो.् कोणती् ती् गोष्ट? बोल्ट् क ? मी् त्यच् बद्दल् बोललो् आहे.्
सदव णख न्यच् तील् एख दी् गोष्ट् अिण र.् सप्रन्िेि् म यच्ा् मूखाि रखी् बडबडली.् देिलेॅ् तर् अचरटच्
आहे...तो्क हीतरी्बोलल –्मल ्आत्क ही्आठवत्न ही.’ 
 

‘सटश्क , आपण्जेवण ययच् ्वळेी्किल्यच् ्गोष्टी्करीत्होतो?’ 
 

‘सप्रन्ि्समह इलबद्दल.’ 
 

‘थ ांब.् थ ांब’थोरल्यच् ् सप्रन्िने् टेबल वर् ह त् म रल .् ‘आलां ् आत ् लि त.् सप्रन्ि् आन्दे्रययच् ्
पत्र सवषयच्ी्बोलत्होतो.्सप्रन्िेि्म यच्ानां्पत्र्व चलां ्आहे.्देिलेॅ्क्व्हटेप्स्कबद्दल्क हीतरी्म्हण ल ्आत ्
मी्ते्पत्र्व चीन.’ 
 

त्यच् ने् सतहॉनल ्आपल्यच् ् सखश तून् पत्र्क ढ यच्ल ्ि ांसगतले.् वर् मेणबत्ती्अिलेले्छोटे् टेबल्
जवळ्ओढून्ठेव यच्ल ्ि ांसगतले.्चष्ट्म ्ल वनू्तो्व चू्ल गल .्त्यच् ्श ांत्र त्री्तो्पत्र्व चू्ल गल ्तेव्ह ्
कुठे्पसहल्यच् ्प्रथम्त्यच् ्पत्र च ्अथव्त्यच् ययच् ्अांतःकरण ल ्ज णवल .् ‘फ्रें च्िैन्यच््क्व्हटेप्स्कल ्आहे.्च र्
सदवि ांत् कूच् करून् ते् स्मॉलेन्स्कल ् पोचेल.् कद सचत् यच् ् वेळी् ते् आत ् इथां् आलांही् अिेल!’ त्यच् ने्
सतश्क ल ्ह क्म रली. 
 

ह केिरशी्सतहॉन्उडी्म रून्उभ ्र सहल .्तशी्थोरल ्सप्रन्ि्ओरडल .् ‘क ही्न ही्रे, क ही्
न ही.्उग च्ह क्म रली.’ 
 

त्यच् ने्मेणबत्तीययच् ्ख ली्पत्र्िरकवले्आसण्डोळे्समटून्घेतले.्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांिमोर्डॅन्यच्ूबनदी, 
उजळलेली्दुप र, लव्ह ळी, रसशयच्न्िैन्यच् च ्तळ्ही्ि क र्झ ली.्पोत्यच्ॉक्प्कनययच् ्भडक्रांग ययच् ्तांबतू्
प्रवशे्करण ऱ्यच् ्कप ळ वर्एकही्िुरकुती्निलेल्यच् ्धीट, आनांदी, ल लबुांद्चेहऱ्यच् ययच् ्तरुण्जनरलचे्
म्हणजेच्आपले्रूप्त्यच् ल ्मनििूांिमोर्सदिू्ल गले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रयच््व्यच्क्तीबद्दल्हेव ्व टून्तेव्ह ्त पद यच्क्िांवदेन ्ज्यच् ्तीव्रतेने्त्यच् ने्अनुभवल्यच् ्होत्यच् ्तश च्
तो्आत ही्अनुभव्ूल गल .्पोत्यच्ॉक्म्कनशी्झ लेल्यच् ्पसहल्यच् ्भेटीतील्शब्दन््शब्द्त्यच् ल ्आठव्ूल गल .्
मग्त्यच् ल ्रोगट्सफकट्गुबगुबीत्चेहऱ्यच् ची्स्थूल्स्त्री्िम्र ज्ञी्व टू्ल गली.्त्यच् चे्स्व गत्करत न ्सतने्
केलेले्क्स्मत्आसण्उच्च रलेले्शब्द्त्यच् ल ्आठव्ूल गले.्ल कडी्स्टँडवर्पहुडलेल्यच् ्त्यच् ्स्त्रीच ्चेहर ्
त्यच् ल ्सदिू्ल गल .्सतययच् ्ह त चे्चुांबन्घेण्यच् वरून्शवपेसटकेजवळ्झबूॉव्हशी्झ लेले्भ ांडणही्त्यच् ल ्
आठव्ूल गले. 
 

ब्लीक् सहल्ि् ही् शतेव डी् स्मॉलेन्स्कप िून् च ळीि् मलै ांवर् होती.् ती् स्मॉलेन्स्कययच् ् म गययच् ्
ब जूि्मॉस्कोल ्ज ण ऱ्यच् ्मुख्यच््रस्त्यच् प िून्दोनएक्मलै ांवर्होती. 
 

र त्री्अल्प सटचल ्थोरल्यच् ्सप्रन्िने्िूचन ्सदल्यच् . 
 

िगळ्यच् ् िूचन ् समळ ल्यच् वर्अल्प सटचने्आपली् प ांढरी् बीव्हरययच् ्लोकरीची् हॅट्चढवली् (ही्
त्यच् ल ् सप्रन्िकडून् भेट् समळ ली् होती.)् सप्रन्िप्रम णे् ह त त्क ठी् घेऊन्तो् ब हेर् पडल ् तेव्ह ् त्यच् ययच् ्
िोबत् घर तील् िगळी् म णिे् होती.् तो् ज्यच् ् ग डीतून् ज ण र् होत ् त्यच् ् ग डील ् तीन् त ांबूि् रांग चे्
तुकतुकीत्घोडे्जुांपलेले्होते. 
 

‘तिांच्क ही् घडलां ् तर् यच् कोव्ह्अल्प सटच, म गां्फीर.् कृप ्करून्आम्ह ल ् सविरू्नकोि.’ 
लढ ई्जवळच्होईल्आसण्शत्र्ूजवळ्येच्ईल्ह्य ्अफवले ्उदे्दशून्ब यच्को्त्यच् ल ्सवनवीत्होती. 
 

‘ह्य ् ब यच्क ्अश च् गडबड्गोंधळ्करण र.’ ग डी् सनघ ली् तशी् भोवत लययच् ् शते वरून्नजर्
सफरवीत्अल्प सटच्स्वतःशीच्पुटपुटल .्त्यच् ने्प सहले– र यच्ची्शतेे्सपवळी्होत्होती.्कुठेकुठे्अजूनही्
ओटची्शतेे् सहरवी्होती.्शते त् कुठेकुठे्अजूनही्क ळे्पटे्टर सहले्होते.् त्यच् त् दुिऱ्यच् ांद ्न ांगरणी् िुरू्
झ ली्होती. 
 

च र्त रखेि्र त्री्स्मॉलेन्स्कल ्पोचल्यच् वर्गेली्तीि्वषे्ज्यच् ्पसथक श्रम त्उतरत्अिे्त्यच् च्
पसथक श्रम त्तो्उतरल . 
 

छ पील्शटव्आसण्ज सकट्घ तलेल ्तुांसदलतनू्म लक्फेरॅपॉन्टॉव्ह्आपल्यच् ्दुक न िमोरच्उभ ्
होत .्अल्प सटचल ्प हत च्तो्त्यच् ययच् कडे्गेल . 
 

‘यच् कोव्ह् अल्प सटच, िुस्व गत!् लोक् शहर तून् ब हेर् पडत हेत्आसण् तू् म त्र् शहर त् सशरतो्
आहेि.’ 
 

‘लोक्ब हेर्पडत हेत? म्हणतोि्तरी्क यच्?’ 
 

‘तेच्तर्ि ांगतो्न .्मी्नेहमीच्म्हणतो.्लोक्बेटे्मूखव्अित त.्नेहमीच्फ्रें च ांची्ध स्ती्घेत त.’ 
 

‘ब यच्क ांि रखेच्अचरट्आहेत्िगळे.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मल ही्तेच्व टतां.्तू्नोटीि्प सहलीि्क ? क ही्झ लां ्तरी्आम्ही्फ्रें च ांन ् सरघू्देण र्न ही.्
आसण्तेच्अगदी्बरोबर्आहे.्ग डीघोड्य ि ठी्शतेकरी्तीन्रूबल्ि्म गत हेत्तीन्रूबल्ि.्लोक ांन ्
बऱ्यच् व ईट ची्क ही्च डच्उरली्न ही.’ 
 

यच् कोव्ह् अल्प सटचचे् त्यच् ययच् ् बोलण्यच् कडे् लि् नव्हते.् त्यच् ने् स्वतःि ठी् चह द णी् म गवली.्
घोड्य ि ठी्गवत्म गून्घेतले.्चह ्घेतल्यच् नांतर्तो्झोपी्गेल . 
 

दुिऱ्यच् ्सदवशी्अल्प सटचने्ख ि्शहर त्व परण्यच् ि ठी्ठेवलेले्घट्ट्ज सकट्अांग त्घ तले्आसण्
तो्आपल्यच् वर्िोपवलेले्क म् प र् प डण्यच् ि ठी् ब हेर् पडल .् िक ळप िून्लख्ख्ऊन् पडले् होते.्
आठव जेतो् च ांगल च् उष्ट्म ् होऊ् ल गल .् अल्प सटचययच् ् मन त्आले.् ‘पीक् क पणील ् िोन्यच् ि रख ्
सदवि्आहे्ह !’ शहर ययच् ्ब हेर्अगदी्िक ळप िून्िुरू्झ लेल ्गोळीब र्ऐकू्येच्त्होत . 
 

आठ्व जत ्तोफेययच् ्गजवनेत्बांदुकीच ्आव ज् समिळल .्घ ईघ ईने्ध वण ऱ्यच् ्लोक ांनी्आसण्
िैसनक ांनीही् रस्ते् भरून् गेले.् भ ड्य ि ठी् ग डीव न् फेऱ्यच् ् घ लू् ल गले.् आपल्यच् ् दुक न ांययच् ् द र त्
दुक नद र्उभे्होते.् नेहमीप्रम णे्चचवमधे्प्र थवन दी्ध र्नमक्सवधी् िुरू्होते.्अल्प सटच्दुक ने, िरक री्
कचेऱ्यच् , पोस्ट् ऑसफि् आसण् गव्हनवर चे् ऑसफि् यच् ् सठक णी् गेल .् िवव् सठक णी् त्यच् ल ् प्रत्येच्कजण्
युच्द्ध बद्दल् बोलत् अिल्यच् चे् आढळले.् शत्र्ू शहर वर् हल्ल ् करण र् अिे् बोलले् ज त् होते.् िगळेजण्
परस्पर ांि्आत ्पुढे्क यच््कर यच्चे्अिे्सवच रत्होते, परस्पर ांि्धीर्देत्होते. 
 

गव्हनवरययच् ् सनव ि कडे् अल्प सटच् आल ् तेव्ह ् त्यच् ल ् प्रवशेद्व र शी् पुष्ट्कळ् म णिे् जमलेली्
सदिली.् कोिकॅ् घोडेस्व र् आसण् गव्हनवर ांची् प्रव िी् ग डी् सदिली.् प यच्ऱ्यच् ांवर् अल्प सटचल ् दोघेजण्
भेटले.् त्यच् तील्एक् त्यच् ययच् ्ओळखीच ्होत .्एकेक ळी् पोलीि् कॅप्टन्अिलेल ्तो्मनुष्ट्यच््त व त व ने्
बोलत्होत .् ‘ही्थटे्टची्गोष्ट्न ही.् ज्यच् ल ् स्वतःचीच्क ळजी्कर वी्ल गते्तो् िुदैवी् होयच्.् एकट्य ्
म णि ल ् जीवन् सततकां ् िुख चां् न ही.् जेव्ह एख द्य ल ् शतेव डी् आहे.् तेर ् म णि चां् कुटुांब्
आहे...पसरक्स्थती् आत ् अशी् आली् आहे् की् आपण ् िवांच ् न श् होण र् आहे...एवढां् अिल्यच् वर्
िरक रबद्दल्क यच््बोलण र?...मी्तर्यच् ्लुट रूां न ्फ ि वरच्चढवीन...’ 
 

‘गप्प्बिै्ब ब .’ ब कीचे्त्यच् ल ्श ांत्करीत्होते. 
 

‘मी् कुण ची् पवा्करीत्न ही.् ऐकू् दे् त्यच् ल ्आम्ही्क ही् कुते्र् न ही.’ तो्म जी् पोसलि् कॅप्टन्
म्हण ल .्वळून्प सहल्यच् वर्त्यच् ययच् ्दृष्टीि्अल्प सटच्पडल . 
 

‘अरे्व !्अल्प सटच? तू्कि ्इकडे?’ 
 

‘पसरक्स्थती्कशी्आहे्यच् ची्चौकशी्करण्यच् च ्हुकूम्आम्ह ल ्कृप ळू्ख चवद ांनी्सदलेल ्आहे.’ 
असभम न ने् म न् उांच वनू्आसण् एक् ह त् ज सकट त् घ लून् अल्प सटचने् उत्तर् सदले.् थोरल्यच् ् सप्रन्िच ्
उल्लेख्करत न ्तो्नेहमी्अिेच्करी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ्म णि ने्त्यच् ल ्ओरडून्ि ांसगतले.्‘मग्ऐक्तर—पसरक्स्थती्इतकी्ह त ब हेर्गेलेली्आहे्
की, ग ड्य ्समळणां्अगदी्अशक्यच््होऊन्बिलां ्आहे.’ 
 

ज्यच् ्सदशनेे्गोळीब र चे्आव ज्येच्त्होते्सतकडे्बोट्द खसवत्तो्म्हण ल , ‘ऐकलांि्क ? पुन्ह ्
िुरुव त्झ ली.’ 
 

‘त्यच् ्दरोडेखोर ांनी्आमच ्ित्यच् न श्केल ्आहे.’ पुन्ह ्तो्ओरडल ्आसण्प यच्ऱ्यच् ्उतरून्गेल . 
 

अल्प सटचने्म न्ह लवली्आसण्तो्प यच्ऱ्यच् ्चढू्ल गल .्प्रतीि गृह ांत्व्यच् प री, सस्त्रयच् , क रकून्
यच् ांनी्गदी् केली्होती.्ती्िगळी्म णिे्क ही्न्बोलत ्परस्पर ांकडे्प ह त्बिली्होती.्गव्हनवर ांययच् ्
खोलीच ्दरव ज ्उघडल ्तशी्िगळीजण्उभी्र हून्पुढे्िरण्यच् ययच् ्पसवत्र्यच् त्र सहली.्खोलीतून्एक्
क रकून्ध वत्आल .्व्यच् प ऱ्यच् ल ्क हीतरी्म्हण ल .्मग्त्यच् ने्गळ्यच् ल ्क्रॉि्अिलेल्यच् ्एक ्द ांडग्यच् ्
असधक ऱ्यच् ल ्आपल्यच् ् म गून् यच् यच्ल ्ओरडून्ि ांसगतले्आसण् तो् पुन्ह ् न हीि ् झ ल .् इतर ांययच् ् मुद्र ्
आसण्त्यच् ांचे्प्रश्न्ट ळण्यच् च ् त्यच् च ्प्रयच्त्न्स्पष्ट् सदित्होत .्पण्अल्प सटच्पुढे्िरल .् दुिऱ्यच् ्खेपेि्
तोच्क रकून्पुन्ह ्ब हेर्आल .्तेव्ह ्अल्प सटचने्त्यच् च ्बटण ांच ्कोट्पकडल .्दोन्पते्र्पुढे्करीत्तो्
त्यच् ल ् म्हण ल , ‘जनरल-इन्-चीफ्् सप्रन्ि् बोलकॉन्िीने् म ननीयच्् बरॅन् ॲश् यच् ांन ् ही् सदली् आहेत.’ 
अल्प सटचने्हे्शब्द्अश ्भपक्यच् त्आसण्अथवपूणव्रीतीने्उच्च रले्की्त्यच् ्क रकुन ने्त्यच् ययच् कडे्वळून्ती्
पते्र्स्वीक रली, थोड्य च्वळे त्अल्प सटचल ्गव्हनवर ांययच् ्भेटील ्बोल वण्यच् त्आले.्गव्हनवर्घ ईघ ईने्
त्यच् ल ् म्हण ले, ‘सप्रन्ि्आसण् सप्रन्िेि्यच् ांन ्ि ांग ् मल ् त्यच् बद्दल्क हीच्म सहती्न ही.् वरून्आलेल्यच् ्
हुकम ची्मी्अांमलबज वणी्केली.्हे्घे...’ 
 

त्यच् ने्अल्प सटचल ्क गदपत्र्सदले. 
 

‘तरीपण् सप्रन्ि् आज री् अिल्यच् नां् त्यच् ांन ् म झ ् िल्ल ् ि ांग.् त्यच् ांनी् मॉस्कोल ् ज वां् हे् बरां.् मी्
स्वतःदेखील्लवकरच् सनघण र्आहे.् त्यच् ांन ्ि ांग...’ पण्गव्हनवर्आपले्व क्यच््पुरे्करू्शकल ्न ही.्
तेवढ्य तच् धुळीने् कपडे् म खलेल ् आसण् घ म ने् डबडबलेल ् एकअसधक री् खोलीत् ध वतच् सशरल ्
आसण्फ्रें चमधे्क हीतरी्ि ांगू्ल गल .्गव्हनवरची्मुद्र ्भयच्भीत्झ ली. 
 

‘तुम्ही्ज ऊ्शकत .’ गव्हनवरने्अल्प सटचल ्म नेने्खुण वले.्त्यच् ने्त्यच् ्असधक ऱ्यच् ल ्क ही्प्रश्न्
सवच रले.्अल्प सटच्जेव्ह ्गव्हनवर ांययच् ्खोलीतून्ब हेर्पडल ् तेव्ह ् त्यच् ययच् कडे्उत्िुक, भयच्भीत्आसण्
अिह य्यच्् मुद्र ् वळल्यच् .् अल्प सटच् घ ईघ ईने् पसथक श्रम कडे् येच्ऊ् ल गल .् तेव्ह ् त्यच् ल ् गोळीब र चे्
आव ज् असधक सधक् जवळ् येच्त् आहेत, व त वरण् असधक सधक् त पत् आहे.् हे् ज णवले् गव्हनवरने्
व च यच्ल ्सदलेल्यच् ्क गदपत्र तील्मजकूर्अि ्होत ्: 
 

‘स्मॉलेन्स्क्शहर ल ्किल ही्धोक ्न ही.्शहर वर्किलेही्िांकट्येच्ण्यच् च ्िांभव्न ही, अिे्
मी्आर्श् िन्देतो.्स्मॉलेन्स्कययच् ्पुढे्ब वीि्त रखेि्मी्एक ्ब जूने्आसण्सप्रन्ि्बगेॅ्रशन्दुिऱ्यच् ्ब जूने्
िैन्यच््एकसत्रत्करण र्आहोत.्दोन्ही्िैन्येच््एकसत्रत्होऊन्तुमययच् ्श िन ख लील्प्र ांत ययच् ्देशब ांधव ययच् ्
रिण ि ठी् पुढे् िरतील.्आमययच् ् देश चे् शत्र्ू म गे् हटेपयंच्त् अगर्आमययच् ् शूर् पलटणीतील् शवेटच ्
िैसनक् म रल ् ज ईपयंच्त्आमची् िैन्येच्् पुढेच् िरतील.् अश ् प्रक रचे् शूर् िैसनक् तुमचे् िांरिण् करीत्



 

 

अनुक्रमणिका 

आहेत.् त्यच् ांन ् आपल्यच् ल ् सवजयच्् समळण र् यच् बद्दल् पूणव् आत्मसवर्श् ि् आहे.् यच् वरून् तुम्ही्
स्मॉलेन्स्कमधील्रसहव श ांन ्आर्श् िन्सदले्तर्ते्पूणव्यच्ोग्यच््आहे.्अिे्तुम्ह ि्सदिेल.’ 
 

(ब क्ली्द्टॉल्यच््यच् ांचे्हुकम वरून्स्मॉलेन्स्कचे्गव्हनवर्बॅरन्ॲश्यच् ांि्रव न , १८१२) 
 

रस्त्यच् रस्त्यच् तून् लोक ांचे् जम व् अस्वस्थपणे् सफरत् होते.् घर तील् भ ांडी-कुां डी, खुययच्ा, कप टे्
यच् ांनी् भरलेल्यच् ् म लव हू् ग ड्य ् एकि रख्यच् ् फ टक फ टक तून् ब हेर् पडत् होत्यच् ्आसण् रस्त्यच् वरून्
च लल्यच् ् होत्यच् .् फेरॅपॉन्टॉव्हययच् ् शजे रययच् ् घर ययच् ् प्रवशेद्व र ांशी् ग ड्य ् उभ्यच् ् होत्यच् .् ब यच्क ् रडत्
होत्यच् .्एकमेकींच ्सनरोप्घेत्होत्यच् .्आव र तील्कुत्र ्घोड्य ांभोवती्उड्य ्म रत्भुांकत्होत . 
 

अल्प सटच्आव र त्सशरल ्तेव्ह ्त्यच् ची्प वले्पूवीहून्जोर त्पडू्ल गली.्तो्िरळ्शडेमधील्
घोडे् आसण् ग डी् होती् सतथे् गेल .् झोपलेल्यच् ् ग डीव न ल ् त्यच् ने् उठवले.् ग डील ् घोडे् जुांप यच्ल ्
ि ांसगतले्आसण्तो्बठैकीययच् ्खोलीत्सशरल .्घर ययच् ्आतल्यच् ्खोलीतून्मुल ांचे्रडणे्आसण्एक ्स्त्रीचे्
हृदयच्भेदक्आक्रां दन्त्यच् ल ्ऐकू्आले.्पसथक ांश्रम च ्म लक्र ग र ग ने्घोगऱ्यच् ्आव ज त्ओरडत्होत ्
तेही्त्यच् ने्ऐकले. 
 

अल्प सटच्आत्सशरल ्तेव्ह ्घ बरलेली्स्वैप कीण्आत्आली. 
 

अल्प सटचने्आपल्यच् ्वस्तू्गोळ ्केल्यच् .्त्यच् ्ग डीव न कडे्सदल्यच् ्आसण्म लक च ्सहशबे्चुकत ्
केल .्मग्फ टक तून्ग डी्सनघ ली. 
 

आत ्दुप र्कलली्होती.्अधा्रस्त ्ि वलीत्होत .्अध्यच्ा्रस्त्यच् वर्प्रखर्ऊन्होते.्अल्प सटच्
दरव ज जवळ् गेल .्मग्एक एकी् दूरवर् िुि टत्धड म्धूम्अि ् सवसचत्र्आव ज्ऐकू्आल .् त्यच् नांतर्
ल गलीच्तोफ ांच ्गडगड ट्झ ल ्आसण्सखडक्यच् ांची्त वद ने्थ ड-थ ड्आदळू्ल गली. 
 

अल्प सटच् रस्त्यच् वर्आल .्दोन्म णिे् पुल ययच् ् सदशनेे् रस्त्यच् वरून्ध वत्होती.् सनरसनर ळ्यच् ्
सदश ांतून्तोफ ांच ्िुि ट्आसण्गजवन ्ऐकू्येच्त्होती.्गोळे्शहर त्पडत्होते, स्फोट्होत्होते. 
 

िुरुव तील ्पडण ऱ्यच् ्ह तबाँबचे्आसण्नांतर्तोफ ांययच् ्गोळ्यच् ांचे्आव ज्ऐकून्लोक ांची्उत्िुकत ्
तेवढी् ज गी् झ ली् होती.् मघ प िून् रडत् अिण री् पसथक श्रम ची् म लकीण्आत ् थ ांबली.् मुल ल ्
घेऊन्ती्ब हेर्फ टक शी्उभी्र सहली.्क ही्न्बोलत ्लोक ांकडे्प ह त्आसण्आव ज्ऐकत्र सहली. 
 

आच री् आसण् दुक नद र् घर तून् ब हेर् पडून् फ टक प शी् आले.् िगळी् म णिे् डोक्यच् ांवरून्
ज ण ऱ्यच् ् गोळ्यच् ांचे्ओझरते् दशवन् व्ह व्े म्हणून् धडपडत् होती.् कोपऱ्यच् वरून् बरीच् म णिे् जोरजोर त्
बोलत्येच्त्होती. 
 

आणखी् क हीजण् त्यच् ् टोळक्यच् त् समिळले.् ते् थ ांबले् आसण् तोफेच ् गोळ ् आपल्यच् जवळील्
घर वर्कि ्पडल ्ते्ि ांगू्ल गले.् तेवढ्य ्क ळ त्त्यच् ांययच् ्डोक्यच् वरून्ितत्गोळे्वगे ने्उडत्ज त्
होते.्अल्प सटच्ग डीत्चढल ्तेव्ह ्म लक्फ टक शी्उभ ्होत . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘जन्म त् आ् व िून् कधी् र सहलीच् नव्हतीि् क यच्?’ फेरॅपॉन्टॉव्ह् स्वैप सकणीययच् ् अांग वर्
खेकिल .्ल ल् पेसटकोट्घ तलेली, ब ह्य ्वर् दुमडलेली् स्वैप कीण्कोपऱ्यच् शी् येच्ऊन्लोक ांचे्बोलणे्
ऐकत न ्आपल्यच् ्उघड्य ्ह त ांन ्हेलक व्ेदेत्उभी्होती. 
 

‘क यच््नवल्तरी...’ ती्आणखी्क ही्बोलण र्होती्पण्आपल्यच् ्म लक च ्आव ज्ऐकत च्ती्
म गे्आली.्आपल्यच् ्ब ह्य ्सतने्ख ली्केल्यच् . 
 

पुन्ह ्एकद ्क हीतरी्ख ली् झेप् घेण ऱ्यच् ्पक्ष्यच् ांि रखे् िुि टले्पण्आत ्अगदी्जवळ्आले.्
रस्त्यच् ययच् ्मध्यच्भ गी्आग्चमकून्गेली.्गोळी्झ डल्यच् च ्आव ज्आल ्आसण्रस्त ्धुर ने्भरून्गेल . 
 

त्यच् च् वेळी् सस्त्रयच् ांनी्आतव् चकक ळी् फोडली.्लह न् मुल ने् हृदयच्भेदक्आक ांत् म ांडल .् भयच् ने्
फटफटीत्झ लेले्लोक्स्वैंप सकणीभोवती्जम ्झ ले.् त्यच् ्िवव्आव ज ांन ्म गे्ट कून्गदीने् घेरलेल्यच् ्
स्वैंप सकणीययच् ्चकक ळ्यच् ्ऐकू्येच्ऊ्ल गल्यच् . 
 

‘अरे् देव !् अरे् कुणीतरी् मल ् व चव !् मल ् म रू् नक ् रे!् देव ् देव !् कुणीतरी् दयच् ् कर ्
म झ्यच् वर.’ 
 

प च्एक् समसनट ांनांतर् कुणीही् रस्त्यच् वर्थ ांबले्न ही.् बाँबययच् ् स्फोट ने् स्वैप सकणीययच् ्प यच् ल ्
च ांगलीच्इज ्झ ली.् सतल ् स्वैप कघर त् नेण्यच् त्आले.्तळघर त्बिून्अल्प सटच, त्यच् च ्ग डीव न, 
फेरॅपॉन्टॉव्हची् ब यच्को, त्यच् ांची् मुले्आसण्नोकर् ब हेरययच् ्जग कडे्क न् देऊन् होते.् तोफ ांची् गजवन , 
गोळ्यच् ांचे्िुि टत्ज णे, स्वैप सकणीययच् ्हृदयच्भेदक्आरोळ्यच् ्िणभरही्थ ांबल्यच् ्नव्हत्यच् .्फेरॅपॉन्टॉव्हची्
ब यच्को्आपल्यच् ्मुल ल ्म ांडीवर्घेऊन्थोपटून्उगी्करीत्होती.्तळघर त्कुणी्आल ्की्त्यच् ययच् कडे्
भयच्भीत्हळू्स्वर त्रस्त्यच् वरर सहलेल्यच् ्आपल्यच् ्नवऱ्यच् ची्चौकशी्करीत्होती.्दुक नद र ने्ि ांसगतले, 
‘तुझ ् नवर ् चचवमधे् गेल ्आहे.् त्यच् ् सठक णी्लोक्चमत्क र्करण री् स्मॉलेन्स्कची् पसवत्र् तिबीर् वर्
ल वनू्ठेवीत्आहेत.’ 
 

िांध्यच् क ळययच् ्िुम र ि्तोफेययच् ्गोळ्यच् ांच ्वषाव्कमी्झ ल .्अल्प सटच्तळघर तून्ब हेर्येच्ऊन्
दरव ज त्उभ ्र सहल . 
 

िांध्यच् क ळचे् सनरभ्र् आक श् आत ् िांपूणवपणे् धुर ने् क ळवांडून् गेले.् त्यच् ् धुर तून् आक श त्
चमकण री् चांद्रकोर् चमत्क सरक् व टू् ल गली.् तोफ ांची् भयच्क रक् गजवन ् बांद् पडल्यच् नांतर् शहर वर्
श ांततेचे्र ज्यच््पिरले, तरीही्मधूनमधून्प वल ांययच् ्आव ज ांनी्श ांततेच ्भांग्होत्होत .्ह्य ्प वल ांतून्
िबांध्शहर त्च लू्अिण ऱ्यच् ्कण्हण्यच् च ्आव ज, दूरवरययच् ्आरोळ्यच् ्आसण्पेटून्क डकन्मोडण ऱ्यच् ्
वस्तूांच ्आव ज्ज णवत्होत .्आत ् स्वैप सकणीचे्कण्हणे्थ ांबले्होते.्दोन्ही् ब जूांन ् धुर चे्क ळे्ढग्
आगीतून् उठत् होते्आसण्िरकत् च लले् होते.् वेगवगेळ्यच् ् गणवषे तील् िैसनक् सनरसनर ळ्यच् ् सदश ांनी्
रस्त्यच् वरून्ज त्होते, ध वत्होते.्आत ्ते्र ांग ांनी्ज त्नव्हते.्व रुळ तून्ब हेर्पडण ऱ्यच् ्सडवचलेल्यच् ्
मुांग्यच् ांि रखे् ते् ध वत् पळत्होते.्अल्प सटचययच् ्डोळ्यच् ांिमोर् सकत्येच्क् िैसनक् फेरॅपॉन्टॉव्हययच् ्आव र त्
घुिले.्अल्प सटच्फ टक शी् गेल .् रेसजमेंटमधील् िैसनक्म गे्वळले.्गदी्करून् त्यच् ांनी् मोठ्य ् त्वरेने्
रस्त ्अडवनू्धरल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘शहर् शरण् गेलां ् आहे, आत ् दूर् व्ह ’ त्यच् ल ् प हून् असधक री् म्हण ल .् आसण् ल गलीच्
िैसनक ांकडे् वळून् ओरडल , ‘आव र तून् ध वत ् आह त् क यच्? थ ांब ; मी् तुम्ह ल ् च ांगल च् धड ्
सशकसवतो?’ 
 

अल्प सटच्आसण्ग डीव न्थरथरत्यच् ्ह त ांनी्शडेमधील्घोड्य चे् गुांतलेले्लग म्व्पटे्ट्िोडव्ू
ल गले. 
 

ग डी् फ टक तून् ब हेर् सनघण र् होती.् तेवढ्य त् अल्प सटचने् प सहले– फेरॅपॉन्टॉव्हययच् ्
दुक न िमोर् दह ब र ् िैसनक् मोठमोठ्य ने्आप पि त् बोलत् होते.् ते्आपल्यच् ् सपशव्यच् ांत् गव्ह चे् पीठ्
आसण्िूयच्वफुल ांययच् ्सबयच् ्भरत्होते.्त्यच् च्वळेी्फेरॅपॉन्टॉव्ह्परत्आल ्आसण्आपल्यच् ्दुक न त्सशरल .्
िैसनक ांन ्प हत च्तो् त्यच् ांययच् ्अांग वर्ओरडण र्होत .्पण्एक एकी्त्यच् ने्स्वतःल ्आवरले.्आपल्यच् ्
डोक्यच् चे्केि्मुठीत्पकडीत्तो्हुांदके्देत्देत्हिू्ल गल . 
 

‘ब ळ ांनो्घेऊन्ज , घेऊन्ज ्िगळे.्िैत न ांि ठी्आणखी्क ही्सशल्लक्ठेव्ूनक .’्तो्आपणच्
पोती् ओढून् रस्त्यच् वर् ट कू् ल गल .् क ही् िैसनक् घ बरून् पळ ले.् क ही् सपशव्यच् ् भरीतच् र सहले.्
अल्प सटचल ् प हत च् फेरॅपॉन्टॉव्ह् त्यच् ययच् कडे् वळून् म्हण ल , ‘रसशयच् च ् िववन श् झ ल !् अल्प सटच्
िववन श्झ ल !्मी्स्वतःच्आत ्िगळे्पेटवनू्देतो...िववन श्झ ल ...’ अिे्ओरडत्फेरॅपॉन्टॉव्ह्घर त्
ध वल . 
 

रस्त्यच् वरून् येच्ण ऱ्यच् ् िैसनक ांच ्लोंढ ्िांपतच्नव्हत .् रस्त ्अडल्यच् मुळे्अल्प सटचल ्पुढेज त ्
येच्ईन .्त्यच् ल ्थ ांबणे्भ ग्पडले.्फेरॅपॉन्टॉव्हची्पत्नी्आसण्मुले्ग डीत्बिून्ग डी्कधी्च लू्होते्यच् ची्
व ट्बघत्होती. 
 

आत ्च ांगल च्क ळोख्पडल .्आक श त्च ांदण्यच् ्होत्यच् , आसण्मधूनमधून्धुर ययच् ्पडद्य तून्
चांद्र ची्कोर्चमकत्होती.्अल्प सटच्आसण्त्यच् ची्यच्जम नीण्यच् ांययच् ्ग ड्य ्हळूहळू् िैसनक ांययच् ्आसण्
इतर ांययच् ् व हन ांतून् व ट्क ढीत्ज ऊ्ल गल्यच् .् नीपरनदीययच् ् उत र ल ् ग ड्य ्ल गल्यच् ् तेव्ह ् त्यच् ांन ्
मुळीच्पुढे्ज त ्येच्ईन .्पुढे्सतठ्य वर्रहद री्पूणवपणे्थ ांबली्होती.्अलीकडे्अिलेल्यच् ्गल्लीत्दुक ने्
आसण्घरे्जळत्होती.्आत ्आग्सवझत्च लली्होती.्ज्व ळ ांययच् ्ितत्तडतडण्यच् ल ्पुरून्उरण ऱ्यच् ्
आरोळ्यच् ्आसण्बोलणे्ऐकू्येच्त्होते.्ग डी्पुढे्ज यच्ल ्बर च्वळे्ल गेल्हे्िमजत च्अल्प सटच्उतरून्
म गे्गल्लीत्ज ऊन्आग्प हू्ल गल .्आगीजवळ्िैसनक ांययच् ्ह लच ली्जोर त्िुरू्होत्यच् .्अल्प सटचने्
प सहले– दोन्िैसनक्आसण्निीद र्कोट च ्एक्मनुष्ट्यच््रस्त्यच् ययच् ्पलीकडील्आगीतून्जळण री्बह ले्
जवळययच् ्घर जवळ्नेत्होते.्इतर्िैसनक्गवत्दोन्ही्ह त ांनी्कवळून्नेत्होते. 
 

ध न्यच् ययच् ् कोठ र ची्आग् पुरती् भडकली् होती.् ती् प ह त् अनेक्लोक् उभे् होते.् अल्प सटच्
त्यच् ांययच् त्उभ ् र हून्आग्प हू्ल गल .्िगळ्यच् ् चभती्धडधड ् पेटत्होत्यच् .्म गची् चभत्तर्कोिळून्
पडली् होती.् छपर ययच् ् फळ्यच् ् मोडून् पडत् होत्यच् .् बह ले् पेटून् सनघ ली् होती.् छप्पर् केव्ह ् ख ली्
कोिळून्पडते् त्यच् ्िण ची् व ट्प ह त्लोक ांच ्जम व्उभ ्होत .्अल्प सटच् देखील् त्यच् ि ठीच्उभ ्
होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘अल्प सटच’, एक एकी्पसरसचत्ह क्त्यच् ्वृद्ध्म णि ययच् ्क न ांवर्पडली. 
 

‘देव् तुमययच् वर् कृप ् करो, मह र ज.’ आपल्यच् ् तरुण् म लक च ् आव ज् ल गलीच् ओळखून्
अल्प सटच्उद्ग रल .् सप्रन्ि्आन्दे्रने् सबनब ह्य ांच ् िैल्अांगरख ् घ तल ् होत .्क ळ्यच् ् घोड्य वर् स्व र्
झ लेल ्सप्रन्ि्आन्दे्र्जम व तून्अल्प सटचकडे्प ह त्होत . 
 

‘तू्इथां्कि ्क यच््आल ि?’ त्यच् ने्सवच रले. 
 

‘म लक...म लक’ अल्प सटच् बोलण्यच् च ् प्रयच्त्न् करत ् करत ् रडू् ल गल .् ‘म लक...आपल ्
खरांच्क ्न श्झ ल ?’ 
 

‘तू् इथां्कि ्आल ि?’ सप्रन्ि्आन्दे्रने् पुन्ह ् सवच रले.् त्यच् च्िणी् ज्व ळ ् भडकल्यच् ्आसण् त्यच् ्
उजळ् प्रक श त् अल्प सटचल ् आपल्यच् ् छोट्य ् म लक ची् प ांढरीफटक, खचलेली् मुद्र ् सदिली.्
अल्प सटचने्आपण ि्शहर त्किे्प ठवले्आसण्आत ्ज त न ्कशी्िांकटे्येच्त हेत्ते्ि ांसगतले. 
 

‘तुमचां्क यच््मत्आहे्म लक? खरांच्क ्आपल ्िववन श्ओढवण र?’ त्यच् ने्पुन्ह ्सवच रले. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने् उत्तर् न् देत च्आपली् वही् क ढली.् फ डलेल्यच् ् प न वर् गुडघ्यच् ांवर् वही् ठेवनू्
आपल्यच् ्बसहणील ्पत्र्सलसहले्: 
 

‘स्मॉलेन्स्क्शरण्गेले्आहे.्आठवड भर त्शत्र्ूब्लीक्सहल्ि्व्यच् पील.्तुम्ही्ल गलीच्मॉस्कोल ्
सनघ .्तुम्ही्केव्ह ्सनघत ्ते्मल ्ल गलीच्कळव , उस्व्यच् झ्येच्थे्सनरोप्प ठव .’ 
 

एवढे् सलहून् झ ल्यच् वर् त्यच् ने् अल्प सटचल ् तो् क गद् सदल .् थोरल ् सप्रन्ि, सप्रन्िेि, आपल ्
मुलग ्आसण् त्यच् च ् सशिक्यच् ांची्कश ् तऱ्हेने् रव नगी्कर वी, ते् गेल्यच् नांतर्ल गलीच्आपण ि्कश ्
तऱ्हेने्कुठे्कळव व्ेयच् बद्दल्आणखी्िूचन ्त्यच् ने्अल्प सटचल ्सदल्यच् . 
 

आगीमधे्क हीतरी्जोर ने्पडले; िणभर्आग्श ांत्झ ली.्छपर ख लून्धुर चे्लोटययच् ्लोट्उठू्
ल गले.्पुन्ह ्एकव र्क हीतरी्प्रचांड्वजन ची्वस्तू्पडल्यच् च ्भयच् नक्आव ज्झ ल . 
 

ध न्यच् ययच् ् कोठ र ची् तक्तपोशी् कोिळून् पडली, तशी् जम व ने्आरोळ्यच् ् ठोकल्यच् .् पेटण ऱ्यच् ्
गव्ह च ् भ जलेल्यच् ् प व ि रख ् व ि् िुटल .् पुन्ह ् ज्व ल ् भडकल्यच् ् आसण् त्यच् ् प्रक श त् खुषीत्
अिलेल्यच् ्आसण्क ळजीने्घेरलेल्यच् ्लोक ांचे्चेहरे्उजळून्सनघ ले. 
 

निीद र्कोट्घ तलेल ्मनुष्ट्यच््आपले्ह त्सफरवीत्ओरडत्होत , ‘िुरेख!्अप्रसतम!्छ न्प्र रांभ्
झ ल य्—दोस्तहो.्एकदम्अप्रसतम.’ 
 

‘तो्स्वतः्म लक्आहे’लोक्कुजबुजू्ल गले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

स्मॉलेन्स्कहून्रसशयच्न्िैन्यच््म घ र्घेऊ्ल गले.्शत्र्ूत्यच् ांच ्प ठल ग्करू्ल गल .्दह ्ऑगस्ट्
रोजी् सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ् त ब्यच् तील् रेसजमेंट् र जरस्त्यच् वरून् कूच्करू्ल गली.् ब्लीक् सहल्िल ्ज ण र ्
रस्त ्र जरस्त्यच् ल ्सजथे्समळ ल ्होत ्तेथून्ज ऊ्ल गली. 
 

गेले् तीन् आठवडे् उष्ट्म ् होत् होत ् प ऊि् मुळीच् पडल ् नव्हत .् दररोज् चपज रलेले् ढग्
आक श त्जमत.् त्यच् मुळे् िूयच्व् क ही् झ कल ्ज त् निे.् िांध्यच् क ळययच् ् िुम र ि्आक श् मोकळे् होई.्
र त्रीययच् ्वेळी्जोर चे्दव्पडून्जमीन्ओली्होई.्उन्ह ने्होरपळून्सनघ लेल्यच् ्कुरण त्क हीच्चर यच्ल ्
न्समळ ल्यच् ने्भकेुलेली्गुरे्हांबरत्होती.्दळणवळण्करण ऱ्यच् ्आसण्तोफव हू्ग ड्य ांची्च के्आि पयंच्त्
धुरळ्यच् त् रुतत् आसण् त्यच् मुळे् आव ज् न् करत ् ग ड्य ् ज ऊ् ल गत.् गुदमरवनू् ट कण र , भ जून्
क ढण र ् मऊ् धुरळ ् र त्रीययच् ् वळेीही् ग र् होत् निे.् त्यच् ् धुरळ्यच् त् प यच्दळ ांययच् ् िैसनक ांची् प वले्
घोट्य पयंच्त्रुतू्ल गत.्तो्धुरळ ्त्यच् ांययच् ्प यच् ांवर्बिे, ग ड्य ांययच् ्च क वर्बिे.्त्यच् चे्लोळ्डोळ्यच् पयंच्त्
उठत.् रस्त्यच् वरून् च लण ऱ्यच् ् म णि ांययच् ् आसण् जन वर ांययच् ् डोळ्यच् ांत, केि ांत, न कपुड्य ांत् आसण्
फुफ्फुि ांत् धुरळ ् सशरू्ल गे.् त्यच् ्कोंडलेल्यच् ्व त वरण त्र्श् ि् घेण्यच् ि ठी्लोक ांन ्त्र ि्पडत्होत .्
प ण्यच् ि ठी्भ ांडणे्होत.्सचखल्ढवळून्येच्ईतो्ते्प णी्सपऊ्ल गत. 
 

आपले्वडील, मुलग ्व्बहीण्मॉस्कोल ् सनघून्गेल्यच् ची्व ता्दोन्सदवि ांपूवीच्सप्रन्िआन्दे्रल ्
समळ ली्होती.्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्करण्यच् जोगे्अिे्क हीही्क म्ब्लीक्सहल्िल ्उरले्नव्हते.्त्यच् ने्ब्लीक्
सहल्ि्येच्थे्घोड्य वरून्रपेट्म रून्येच्ण्यच् चे्ठरवले. 
 

मग्तो्कूच्करण्यच् च ्मुख्यच््म गव्िोडून्आपल्यच् ्वसडल ांययच् ्घर कडे्वळल .्त्यच् ्घर त्त्यच् च ्
जन्म्झ ल ्होत .्सतथेच्त्यच् चे्ब लपण्गेले्होते.्त्यच् च ्घोड ्छोट्य ्तळ्यच् जवळून्ज ऊ्ल गल .्ह्य ्
सठक णी्तेव्ह ्दह ब र ्ब यच्क ्गप्प ्म र यच्ययच् , कपडे्धुव यच्ययच् , न हीतर्द ांडक्यच् ने्कपडे्बडव यच्ययच् .्
आत ्म त्र्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्कुणीही्त्यच् ्सठक णी्आढळले्न ही.्पूवी्फळ्यच् ांययच् ्उभ रलेल्यच् ्उांचवट्य वर्
तो् उभ ् र ह त्अिे.् तो् उांचवट ्आत ् सनखळून् तळ्यच् त् मध्यच्भ गी्कलत ् होऊन्अधा् प ण्यच् त् बुडून्
र सहल ् होत .् सप्रन्ि्आन्दे्रने् रखव लद र ययच् ् सनव ि कडे् घोड ् वळवल .् दगडी् प्रवशेद्व र शी् कुणीही्
नव्हते, प्रवशेद्व र् उघडेच् होते.् ब गेतील् व ट ् तण् व ढून् झ कून् गेल्यच् ् होत्यच् .् ग ई-बलै् आसण् घोडे्
कुरण त्सफरत्होते.्मग्सप्रन्ि्आन्दे्रने्रोपे्तयच् र्करण्यच् ययच् ्ब गेकडे्घोड ्नेल .्ब गेची्त वद ने्फुटली्
होती.् कुां ड्य ांतील्क ही्झ डे्मोडून्पडली्होती.्क ही्प र्व ळून् गेली्होती.् त्यच् ने् सतथल ्ब गव न्
त रि्ह्य ल ् ह क्म रली.् पण् कुणीही्ओ् सदली्न ही.् टेरेिवरील्ब गेभोवती् सफरत च् त्यच् ल ्कळून्
चुकले् की् गज ांचे् कठडे् प र् सनखळून् गेले् आहेत.् जदाळूययच् ् झ ड ांययच् ् फ ांद्य ् फळ ांिकट् ख ली्
ओढलेल्यच् ् होत्यच् .् ज्यच् ल ् सप्रन्ि्आन्दे्र्आपल्यच् ् लह नपणी् ब गेययच् ् प्रवशेद्व र शी् प ह यच्च ् तो् शतेकरी्
आत ् वृद्ध्झ ल ् होत .् तो्आत ् सहरव्यच् ग र् ब गेतील्जसमनीवर् बिून्ि लीययच् ् दोऱ्यच् ांचे्जोडे् सवणीत्
होत . 
 

तो्बसहर ्झ ल ्होत .्त्यच् मुळे्त्यच् ल ्सप्रन्ि्आन्दे्र्जवळ्आल ्तरी्कळले्न ही.्ज्यच् ्आिन वर्
तो् बिल ् होत , त्यच् वर् बिणे् सप्रन्ि् आन्दे्रल ् फ र् आवड यच्चे.् त्यच् ने् जवळच् अिलेल्यच् ् मोडलेल्यच् , 
व ळलेल्यच् ्मॅग्नोसलयच् ययच् ्फ ांद्य ांवर्ि लीचे्दोर्लोंबकळत्ठेवले्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्ि्आन्दे्रने् घर पयंच्त् घोड ् नेल .् जुन्यच् ् ब गेतील् सकतीतरी् चलब ांची् झ डे् तोडून् ट कण्यच् त्
आली्होती.्घर िमोरील् गुल ब ांययच् ्झ ड मधे् एक्क ळे-प ांढरे् पटे्ट्अिलेली्घोडी्आसण्एक् चशगरू्
सदित् होते.् तळमजल्यच् वरील् एक्उघडी् सखडकी् िोडली् तर् इतर्िगळ्यच् ् सखडक्यच् ांययच् ् झडप ् वर्
केलेल्यच् ्होत्यच् .्एक ्पोरिवद ्नोकर ने्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्प सहले्आसण्तो्घर त्ध वल . 
 

अल्प सटचने्आपल्यच् ् कुटुांब ल ् प ठवनू् सदले् होते.आसण्तो् एकट च् ब्लीक् सहल्ि् येच्थे् र सहल ्
होत .्घर त्बिून्तो् ‘िांत ांययच् ्जीवनकथ ’ व चीत्होत .् सप्रन्ि्आन्दे्र्आल्यच् चे्ऐकून्चष्ट्म ्न्ि वरत ्
कोट ची्बटणे्ल वत्तो्सप्रन्िकडे्ध वल .्क ही्न्बोलत ्त्यच् ने्त्यच् ययच् ्गुडघ्यच् ांचे्चुांबन्घेतले.्त्यच् ्वळेी्
त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांतून्अश्रू्व हू्ल गले. 
 

आपल्यच् ् दुबवलतेची् त्यच् ल ् चीड्आली.् म गे् वळून् तो् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् सतथली् पसरक्स्थती् ि ांगू्
ल गल .्महत्त्व ययच् ्आसण्मौल्यच्व न्अश ्िगळ्यच् ्वस्तू्बॉगुचेर व्होल ्नेण्यच् त्आल्यच् ्होत्यच् .्शांभर्बुशले्
ध न्यच्देखील् पोचवले् होते.् परांतु् गवत् आसण् गहू् सहरव ् अित न च् िैन्यच् ने् क पून् नेल ् होत .्
अल्प सटचययच् ् मते् त्यच् ् हांग म त् भलतेच् पीक्आले् होते.शतेकऱ्यच् ांची् खूप् ह नी्झ ली् होती.्क हीजण्
ब गुचेर व्होल ्गेले्होते.्फ रच्थोडे्तेथे्र सहले्होते. 
 

त्यच् ययच् ्बोलण्यच् कडे्लि्न् देत ् सप्रन्ि्आन्दे्रने् सवच रले, ‘म झे्वडील्आसण्बहीण्इथून्कधी्
गेली?’ ती्मॉस्कोल ्कधी् सनघ ली्अिे् त्यच् ल ् सवच र यच्चे्होते.् सप्रन्ि्आन्दे्र्ब गुचेरॉव्होपयंच्त् केलेल्यच् ्
हलव हलवीबद्दल्सवच रीत्आहे्अिे्िमजून्अल्प सटचने्उत्तर्सदले.्‘ती्मांडळी्ि त ल ्सनघ ली.’ मग्
अल्प सटच् सपक बद्दल् तपशीलव र् बोलून् त्यच् बद्दल् क यच्् कर वे् हे् सवच रू् ल गल .् ‘असधक ऱ्यच् ांकडून्
प वती्घेऊन्मी्त्यच् ांन ्ओट्देऊ्क यच्? अजून्आपल्यच् कडे्िह श्ेबुशले्ओट्सशल्लक्आहे.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने् त्यच् ् वृद्ध ययच् ्उन्ह त्चमकण ऱ्यच् ् टकल कडे् प सहले.् त्यच् ल ्क यच््उत्तर्द्य वे् हे्
सप्रन्ि्आन्दे्रल ्कळेन .्तो्अल्प सटचल ्म्हण ल , ‘ध न्यच््द्य यच्ल ्हरकत्न ही.’ 
 

‘म लक ांन ्ब ग्उद्ध्वस्त्झ लेली्सदिली्अिेल.्पण्मी्क ही्करू्शकलो्न ही.्तीन्रेसजमेंट्
इथे् आल्यच् ् आसण् र त्रभर् वस्तील ् र सहल्यच् .् घोडदळ चे् िैसनक् तर् फ र् व ईट् व गले.् तक्र र्
करण्यच् ि ठी्मी्कम ांचडग्ऑसफिरचे्न व्आसण्हुद्द ्सटपून्घेतल ्आहे.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्त्यच् ल ्म्हटले, ‘र हू्दे.्तू्आत ्क यच््करण र्आहेि? शत्रनूां्ह ्प्रदेश्व्यच् पल ्तर्
तू्इथांच्र हण र्आहेि्क यच्?’ 
 

अल्प सटचने्वळून्सप्रन्ि्आन्दे्रकडे्प सहले्आसण्मग्एकदम्गांभीरपणे्त्यच् ने्आपल ्ह त्उांच वनू्
म्हटले, ‘तो् म झ ् रिणकता्आहे.् त्यच् ययच् ् इयछेप्रम णां् क यच्् ते् होईल.’ क ही् शतेकरी्आसण् घरगडी्
कुरण तून्येच्त्होते.्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्जवळ्येच्ऊ्ल गले्तशी्त्यच् ांनी्आपल्यच् ्टोप्यच् ्क ढल्यच् . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्अल्प सटचकडे् झुकल ्आसण् म्हण ल , ‘मी् तुझ ्आत ् सनरोप् घेतो.् तू् स्वतःही्इथां्
र हू्नकोि, तुल ्शक्यच््अिेल्ते्बरोबर्घें.्शतेकऱ्यच् ांन ्रॅझ न्येच्थील्चकव ्मॉस्कोजवळील्शतेव डीवर्
ज यच्ल ्ि ांग.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

अल्प सटचने् त्यच् ययच् ् प यच् ांन ् समठी् म रली.् तो् हमि हमशी् रडू् ल गल .् सप्रन्ि्आन्दे्रने् त्यच् ल ्
हलकेच्दूर्केले, घोड्य ल ्ट च्म रून्तो्ब गेतील्व टेने्सनघ ल . 
 

आठ्ऑगस्ट् रोजी् युच्द्ध ययच् ् प्रगतीच ् सवच र् करण्यच् ि ठी् जनरल् फील्ड् म शवल् िॅल्तीकॉव्ह, 
व्हॅक्झ्मसटनॉव्ह, अर क्चीव्ह, लॉपुसहन्आसण्कॉययुच्बी्यच् ांची्बठैक्झ ली.्िगळे्असधक र्एक ्व्यच्क्तीकडे्
निल्यच् ने् आपत्ती् येच्त्आहेत् अिे् िसमतीचे् मत् झ ले.् झ रल ् कुटूझॉफ्आवडत् न ही् यच् ची् कल्पन ्
िसमतीययच् ्िभ िद ांन ्होती.्तरीही् त्यच् ांनी् कुटूझॉफची्कम ांडर-इन्-चीफ्् म्हणून् नेमणूक्कर वी्अि ्
िल्ल ्सदल .्त्यच् च्सदवशी्त्यच् ची्तशी्नेमणूक्झ ली्आसण्त्यच् ल ्िैन्यच् ने्व्यच् पलेल्यच् ्प्रदेश वर्अमयच्ाद्
असधक र्देण्यच् त्आले. 
 

यच् ्नेमणुकीचे्िवव्लोक ांनी्स्व गत्केले.्म त्र्पीटझवबगव्आसण्मॉस्को्येच्थील्उच्चभ्र्ूवगात्टीक ्
होऊ्ल गली. 
 

‘ज्यच् ल ्घोड्य वर्बित ् येच्त्न ही, जो्िभेत्झोप ्क ढतो, ज्यच् ल ् मुळीच्च सरत्र्यच््न ही्अश ्
म णि ल ्कम ांडर-इन्-चीफ्् नेमल्यच् चे् कुणी्कधी्ऐकले्होते्क यच्? त्यच् ने् ब्यच्ूकरेस्टमधे्तर्च ांगल च्
न वलौसकक् कम वल ् आहे!् जनरलचे् गुण् त्यच् ययच् त् सकती् आहेत् यच् िांबांधी् तर् बोल यच्ल च् नको!्
गसलतग त्र्झ लेल्यच् , दृष्टी्गेलेल्यच् ्म णि ल ्अश ्वेळी्नेमले्आहे!्फ र्न मी्कल्पन !्आांधळ ्जनरल!्
छ न.्म त्र्आांधळी्कोचशबीर्खेळ यच्ल ्ह ्आांधळ ्यच्ोग्यच््आहे!’ 
 

‘लोक्म्हणत त्कुटूझॉफल ्अि ्असधक र्द्य यच्ल ्िम्र ट्र जी्नव्हत .्‘िम्र ट्आसण्देश्यच् ांययच् ्
आजे्ञने्तुम्ह ि्ह ्असधक र्देण्यच् त्येच्त्आहे.’ अिे्म्हणत न ्िम्र ट्मुली्ि रख ्ल जल ्होत .’ 
 

‘झ रसवच्िैन्यच् बरोबर्अित ्क म ्नयेच््अशी्अट्कुटूझॉफने्घ तली्आहे् हे्नक्की्ि ांगतो.’ तो्
झ रल ् म्हण ल , ‘जर् झ रसवचने् क ही् चूक् केली् तर् मी् त्यच् ल ् सशि ् करू् शकण र् न ही.् च ांगली्
क मसगरी्बज वली्तर्गौरव्करू्शकण र्न ही.’ 
 

‘स्वतः्िम्र ट ांनीही्िैन्यच् बरोबर्अित ्क म ्नयेच्, अिे्कुटूझॉफने्ि ांसगतले्आहे्अिां्ऐकतो.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ्व टले्होते्त्यच् प्रम णे् सप्रन्िेि्म यच्ा्मॉस्कोमधे्नव्हती.्आसण्िांकट प िून्दूरही्
नव्हती. 
 

अल्प सटच् स्मॉलेन्स्कहून् परत् आल ् तेव्ह प िून् थोरल ् सप्रन्ि् एक एकी् झोपेतून् दचकून्
उठल्यच् ि रख ् सदित्होत .् त्यच् ने् न गरी् िेनेययच् ् िैसनक ांन ्िशस्त्र्होऊन्खेड्य ययच् ् ब हेर्जमण्यच् च ्
हुकूम् सदल .् त्यच् ने् कम ांडर-इन्-चीफ्ल ् पत्र् प ठवनू् कळवले, ‘म झे् िांरिण् करण्यच् ि ठी् अखेरययच् ्
िण पयंच्त् ब्लीक्सहल्िल ्र हण्यच् च ्म झ ् सवच र्आहे.् ब्लीक् सहल्िचे्िांरिण्कर यच्चे्की्न ही्यच् च ्
सनणवयच्् तुमच ् तुम्ही्घ्यच् .’ त्यच् ने्आपल्यच् ्घरययच् ्म णि ांन ्ज हीर्करून्ट कले, ‘मी् ब्लीक् सहल्िल च्
र हण र्आहे.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ने् स्वतः्र हण्यच् च ् सनियच्् घेतल ्तरीही् त्यच् ने् देिलेॅ्आणी्ध कट ् सप्रन्ि्यच् ांिह् सप्रन्िेिल ्
बॉगुांचेरॉव्हो्येच्थे्आसण्तेथून्पुढे्मॉस्कोल ्प ठवनू्देण्यच् ची्व्यच्वस्थ ्केली.्त्यच् ांन ्एकटे्िोडून्ज यच्ल ्
सतचे् मन् धजेन .्आयुच्ष्ट्यच् त् प्रथमच् सतने् त्यच् चे् न् ऐकण्यच् चे् ठरवले.् सतने्ज ण्यच् चे् न क रत च्थोरल ्
सप्रन्ि्भयच्ांकर्व दळ ि रख ्सतययच् वर्भडकून्उठल .्आजवर्सतययच् वर्झ लेल्यच् ्अन्यच् यच् च ्प ढ ्त्यच् ने्
सतययच् िमोर् व चल .् सतल ् सशव्यच् श प् देण्यच् ि ठी् सनसमत्त् शोधीत् तो् म्हण ल , ‘म झ ् तू् ि रख ् छळ्
म ांडल ्आहेि.्तूच्म झीम झ्यच् ्मुल प िून्त ट तूट्केलीि.्म झ्यच् बद्दल्नकोनको्ते्िांशयच््तुझ्यच् ्मन त्
आहेत.्म झां्िगळां्जीवन्सवष री्करण्यच् चां्ध्येच्यच््तू्ब ळगून्आहेि.’ आपल्यच् ्खोलीब हेर्सतल ्ह कलून्
देत्म्हण ल , ‘तू् गेली्न हीि्तर्मल ्त्यच् ची्पवा्न ही.्तू् सजवांत्आहेि्की्मेलीि्हे्कळून्घ्यच् यच्ची्
मल ्इयछ ्न ही.्मी्तुल ्बज वनू्ि ांगतो्आहे—मल ्कधीही्तुझे्तोंड्द खव्ूनकोि.’ सप्रन्िेि्म यच्ाल ्
भयच््पडले्होते्की्कद सचत्आपल्यच् ल ् ब्लीक् सहल्िमधून्ह कलून् देण्यच् च ्वडील् हुकूम् देतील.्पण्
थोरल्यच् ्सप्रन्िने्तिे्क ही्केले्न ही. 
 

त्यच् ांनी्केवळ्दृष्टीि्पडू्नयेच््एवढेच्ि ांसगतले्होते्म्हणून्सप्रन्िेि्म यच्ाच ्जीव्भ ांड्य त्पडल .्
आपण्घरी्र ह त्आहोत्म्हणून्वसडल ांययच् ्अांतःकरण त्खोलवर्कुठेतरी्आनांद ची्भ वन ्आहे्अि ्
त्यच् ांययच् ्व गण्यच् च ्अथव्आहे्हे्ती्िमजून्चुकली. 
 

सनकोलुश्क ्गेल ्त्यच् ययच् ्दुिऱ्यच् ्सदवशी्िक ळी्थोरल्यच् ्सप्रन्िने्पूणव्गणवेष्चढवल ्आसण्तो्
कम ांडर-इन्-चीफययच् ् भेटील ्ज यच्ल ्िज्ज्झ ल .् त्यच् ल ् न्यच् यच्ल ्ग डी्ब हेर्उभी्होती.्परु ्गणवेष्
चढवलेल्यच् ् छ तीवर् िवव् सबल्ले् ल वलेल्यच् ् थोरल्यच् ् सप्रन्िल ् घर ब हेर् पडून् शस्त्रध री् शतेकरी् आसण्
घरगडी् यच् ांची् प हणी्करण्यच् ि ठी् ब गेत्ज त्अित न ् सप्रन्िेि्म यच्ाने् प सहले.् ब गेतून् घुमत् येच्ण र ्
त्यच् च ् आव ज् ऐकत् सप्रन्िेि् म यच्ा् सखडकीत् बिली.् भयच्भीत् झ लेली् सकत्येच्क् म णिे् ब गेतील्
वृि यछ सदत्रस्त्यच् ने्एक एकी्ध वत्वर्येच्ऊ्ल गली. 
 

सप्रन्िेि् म यच्ा् प यच्ऱ्यच् ांययच् ् सदशनेे् फुल ांययच् ् व फ्यच् ांययच् ् म गावरून् ध वत् वृि यछ सदत् रस्त्यच् कडे्
वळली् तोच् सकतीतरी् न गरी् िैसनक् आसण् नोकर् सतययच् ् सदशनेे् रस्त ् उतरू् ल गले् होते.् गदीतून्
सकत्येच्कजण् म्ह त ऱ्यच् ल ् उचलून् आणीत् होते.् सप्रन्ि् म यच्ा् त्यच् ययच् ् सदशनेे् ध वली.् आपल्यच् ् मुलील ्
प हत च् थोरल्यच् ् सप्रन्िने् आपले् सनजीव् ओठ् ह लवण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल .् तेव्ह ् घश तून् घोगर ् स्वर्
उमटल .्त्यच् ल ्क यच््ि ांग यच्चे्होते्ते्िमजणे्अशक्यच््होते.्मग्त्यच् ल ्उचलून्त्यच् ययच् ्खोलीत्नेण्यच् त्
आले.्आत श ्त्यच् ने्ज्यच् ची्खूप्दहशत्घेतली्होती्त्यच् ्कोच वरच्त्यच् ल ्ठेवण्यच् त्आले. 
 

त्यच् च्र त्री्डॉक्टरल ्बोल वण्यच् त्आले.् त्यच् ने्रक्त्क ढ यच्ल ्प्र रांभ् केल .्थोरल्यच् ् सप्रन्िल ्
अधांग च ्झटक ्येच्ऊन्उजवी्ब जू्लटकी्पडली्अिल्यच् चे्त्यच् ने्ि ांसगतले. 
 

ब्लीक् सहल्िल ्र हण्यच् त्प्रत्येच्क् सदवशी्धोक ्व ढत्होत .् त्यच् मुळे् दुिऱ्यच् ् सदवशी्बोगुचेरॉव्हो्
येच्थे्थोरल्यच् ्सप्रन्िल ्हलवण्यच् त्आले.्त्यच् ययच् ्िोबत्डॉक्टर्होते. 
 

जेव्ह ्ते्बॉगुचेरॉव्होल ्पोचले्तेव्ह ्ध कट्य ्सप्रन्िल ्घेऊन्देिलेॅ्पूवीच्मॉस्कोल ्सनघ ल्यच् ची्
ब तमी्त्यच् ांन ्ल गली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

नांतरचे्तीन्आठवडे्थोरल ्सप्रन्ि्अधांग ने्सबछ न्यच् ल ्सखळून्होत .्त्यच् ययच् ्अवस्थेत्क हीही्
बदल्झ ल ्न ही.्सप्रन्ि्आन्दे्रने्आर खड ्क ढून्सदलेल्यच् ्बॉगुचेरॉव्हो्येच्थील्घर त्थोरल ्सप्रन्ि्बेशुद्ध्
अवस्थेत्होत .्तो्एख द्य ्वडे्य व कड्य ्पे्रत ि रख ्पडूनहोत .्भवुयच् ्आसण्ओठ्वडेेव कडे्करीत्तो्
ितत्क हीतरी्पुटपुटू्ल गे.्त्यच् ल ्भोवत लययच् ्जग ची्ज णीव्होती्की्न ही्हे्ठरवणे्अशक्यच््होते.्
त्यच् ल ्यच् तन ्होत्आहेत्आसण्क हीतरी्ि ांगण्यच् ची्तीव्र्इयछ ्आहे्एवढे्क यच्् ते् सनसितपणे्ि ांगत ्
आले्अिते.्त्यच् ल ्क यच््बोल यच्चे्होते्ते्कुण ल च्ि ांगत ्येच्त्नव्हते. 
 

ह्य ् अवस्थेल ् ति ् क ही् अथव् न ही.् सतययच् म गे् श रीसरक् यच् तन ् फक्त्आहेत् अिे् डॉक्टरचे्
म्हणणे्पडले.्वसडल ांन ्आपल्यच् ल ्क हीतरी्ि ांग यच्चे्आहे्अशी्सप्रन्िेि्म यच्ाची्श्रद्ध ्होती. 
 

‘ह्य ्िगळ्यच् च ्शवेट्झ ल ्तर्बरे.’ सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्मन त्अि ्सवच र्मधून्मधून्येच्ऊन्ज ई.्
र त्री् क यच्् सदवि ् क यच्् सप्रन्िेि् म यच्ा् झोपत् नव्हती् अिे् म्हटले् तरी् च लेल.् ती् िदैव् आपल्यच् ्
वसडल ांकडे्लि्ठेवनू्होती.्ि ांसगतले्तर्भयच् नक्व टेल; आपल्यच् ्वसडल ांययच् ्प्रकृतीत्िुध रण ्होईल्
यच् ची्ती्अपेि ्करीत्नव्हती, तर्मृत्यच्ूची्कोणती्लिणे्सदित त्ते्प ह त्होती. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाल ् हे् स्वतःशी्कबूल्करणे् सवसचत्र्व टत्होते.् तरीही् सतययच् ् मन त्तशी् भ वन ्
होती.् अन समक् अपेि ् ब ळगून् सतने् थोरल्यच् ् सप्रन्ििोबत् र हण्यच् चे् ठरवले् होते् तेव्ह प िून् कद सचत्
निेल् पण् तो् आज री् पडल्यच् प िून् म त्र् सतययच् ् आजवर् सवस्मृतीत् पडून् र सहलेल्यच् ् आश -आक ांि ्
ज गृत् झ ल्यच् .् हे् सतययच् ् दृष्टीने् भयच्ांकर् होते.् आपल्यच् ् वसडल ांययच् ् दहशतीप िून् मुक्त् अिे् जीवन्
जगण्यच् चे्स्वप्न, पे्रम्करण्यच् ची्आसण्िुखी् वैव सहक्जीवन ची्शक्यच्त ्ह्य ्कल्पन ् सकत्येच्क्वष्े सतययच् ्
मन त्आल्यच् ्नव्हत्यच् .्त्यच् ्आत ्सतल ्िैत न ने्मोह्घ ल व ्तश ्पछ डू्ल गल्यच् .्ती्मन तून्ते्सवच र्
दूर्ि रण्यच् च ् सनष्ट्फळ्प्रयच्त्न्करीत्होती.्त्यच् सवरुद्ध्एकमेव्प्रसतक र चे्ि धन्म्हणून्प्र थवन ्उपयच्ोगी्
पडेल्अिे् सतल ्व टले.्आसण्ती् प्र थवन ्करण्यच् ि ठी्धडपडू्ल गली.् सतने् प्र थवनेच ् पसवत्र ् घेतल .्
पसवत्र्प्रसतम ांिमोर्टक्ल वनू्प्र थवनेचे्शब्द्उच्च रू्ल गली.्पण्तरीही्सतल ्प्र थवन ्करत ्येच्ईन .्सजथे्
आपण ि्बांधन त् ठेवण्यच् त्आले्होते्आसण् सजथे्प्र थवन ्हीच्िम ध न चे्ि धन्होते् त्यच् ्नीसतमते्तययच् ्
व त वरण शी् एकदम् सवरोधी् अश ् नव्यच् ् जग त–श्रम ययच् ् आसण् स्वतांत्र् जीवन ययच् ् नव्यच् ् जग त– 
आपण ल ् कुणीतरी् नेत्आहे्अिे् सतल ् व टू्ल गले.् सतल ् प्र थवन ्करत ् येच्ईन .् सतल ् रडत ् येच्ईन .्
व्यच् वह सरक्सववांचन ांनी्सतचे्मन्व्यच् पून्ट कले. 
 

बॉगुचेरॉव्होल ्र हणे्अिुरसित्होऊ्ल गले्होते.्फ्रें च्जवळ्आल्यच् ययच् ्अफव ्िवव्ब जूांनी्येच्त्
होत्यच् .्बॉगुचेरॉव्होप िून्दह ्एक्मलै ांवर्एक ्खेड्य त्फ्रें च् लुट रूां नी्एक्घर् लुटले्होते.् सप्रन्िल ्
दुिरीकडे् नेणे्आवश्यच्क्आहे्अिे्डॉक्टरने्आग्रह ने्ि ांसगतले.् सप्रन्िेि्म यच्ाने्शक्यच्् सततक्यच् ्लवकर्
सनघून्ज व्ेम्हणून्सतचे्मन्वळवण्यच् ि ठी्त्यच् ्प्र ांत ययच् ्म शवलने्एक ्असधक ऱ्यच् ि्प ठवले.्त्यच् चि ठी्
पोसलि ांच ्कॅप्टन्बॉगुचेरॉव्होल ्आल .्त्यच् ने् सतल ्बज वले, ‘फ्रें च्िैन्यच््पांचवीि-िव्वीि्मैल ांवर्आले्
आहे.्फ्रें च ांचेज हीरन मे्ग व ग व ांतून्ल गत हेत.्पांधर ्त रखेपूवी्तुम्ही्आपल्यच् ्वसडल ांन ्ह लवले्न ही्
तर्नांतरययच् ्पसरण म ांन ्मी्जब बद र्न ही.’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाने् पांधर ् त रखेि् ग व् िोडण्यच् च ् सनियच्् केल .् तयच् री् करण्यच् त् आसण् जो् जो्
सवच रील्त्यच् ल ्आवश्यच्क्त्यच् ् िूचन ् देण्यच् त्ती्आधल ्िबांध् सदवि्मग्न्होती.्चौद ्त रखेची्र त्र्



 

 

अनुक्रमणिका 

सतने्नेहमीप्रम णेच्कपडे्न्उतरत ्थोरल्यच् ्सप्रन्िययच् ्जवळययच् ्खोलीत्ज गून्क ढली.्तो्कण्हू्ल गे, 
क ही् पुटपुटू् ल गे, कधी् पलांग् व जव्ूल गे, कधी् सतहॉनची् प वले् व जू् ल गत, कधी् डॉक्टर् त्यच् ल ्
तप ि यच्ल ् येच्ई.् त्यच् ् त्यच् ्प्रत्येच्क्वेळी्ती्ज गी्होई.् सकतीतरी्वळे ्ती्द र शी्क न् देऊन्ऐकू्ल गे.्
वडील् नेहमीहून्असधक्बडबडत्आहेत्आसण् त्यच् ांची्अस्वस्थत ् व ढली्आहे्अिे् सतल ् व टू्ल गले.्
वळेी्अवळेी्र त्री्आपण्त्यच् ांययच् ्भेटीि्गेलो्तर्ते्सचडतील्हे्ती्ज णून्होती. 
 

पण् सतल ् त्यच् ांययच् बद्दल्इतकी्करुण ्यच् पूवी्कधीच्व टली्नव्हती.् त्यच् ांन ्गम वणे्ही्भयच्ांकर्
गोष्ट् आहे् अिे् यच् पूवी् सतल ् कधीच् व टले् नव्हते.् सतल ् त्यच् ांययच् ् िहव ि तील् आपले् ि रे् आयुच्ष्ट्यच््
आठवले.् त्यच् ांययच् ् प्रत्येच्क् शब्द त, प्रत्येच्क् कृतीत्आत ् सतल ् सतययच् वरील् त्यच् ांचे् पे्रमच् उमटलेले् सदिू्
ल गले.् मधूनमधून् िैत नी् सवच र ांनी् ह्य ्आठवणीत् व्यच्त्यच्यच्् येच्त् होत .् त्यच् ांययच् ् मृत्यच्नूांतर् क यच्् होईल्
आसण्आपण्आपले्नवे्स्वतांत्र्जीवन्किे्व्यच्तीत्करू्अशी्स्वप्ने्सतल ्पुन्ह ्पुन्ह ्पडू्ल गली.्भयच्भीत्
होऊन्ती्अशी्स्वप्ने्दूर्ि रू्ल गली.्िक ळययच् ्िुम र ल ्थोरल्यच् ्सप्रन्िल ्जर ्आर म्पडल .्सतल ्
झोप्येच्ऊ्ल गली.्ती्उसशर ्ज गी्झ ली.्ज गी्होऊन्खोलीत्क यच््च लले्आहे्यच् च ्द र तून्सतने्
क नोि ्घेतल .्थोरल्यच् ्सप्रन्िची्बडबड्ऐकून्उि ि ्ट कून्ती्म्हण ली, ‘क ही्बदल्न ही.’ 
 

‘पण्क यच््घड यच्ल ्हवां्होतां? मी्कश ची्अपेि ्करत्होते?मल ्त्यच् ांच ्मृत्यच्ू्हव ्होत .’ मनोमन्
स्वतःच ्सतरस्क र्करीत्ती्ओरडली. 
 

डॉक्टर्सतययच् कडे्येच्ऊन्म्हण ल , ‘आज्त्यच् ांययच् त्थोडी्िुध रण ्आहे.्मी्तुम्ह ल ्शोधत्होतो.्
ते् क यच्् म्हणत हेत् ते्आत ् थोडांथोडां् िमजलां ्आहे.् ते्आत ् शुद्धीवर्आहेत.् तुम्ही् भेट .् ते् तुमचीच्
चौकशी्करीत्आहेत.’ 
 

ह्य ्ब तमीने् सप्रन्िेि्म यच्ाचे्अांतःकरण्एवढ्य ्जोर ने्धडधडू्ल गले्की्तो्प ांढरी्फटफटीत्
पडली्आसण्आपल ् तोल् ि वरण्यच् ि ठी् सतने् द र च ् आध र् घेतल .् आपले् अवघे् अांतःकरण् अश ्
भयच् नक, प पी्सवच र ांनी्व्यच् पलेले्अित न ्त्यच् ांन ्आपण्प हण र्आहोत, त्यच् ांययच् शी्बोलण र्आहोत, 
त्यच् ांययच् ्दृष्टीिमोर्र हण र्आहोत, ह्य ्कल्पनेनेच्सतल ्भीती्व टली. 
 

‘चल ्त्यच् ांन ्भेट .’ डॉक्टर्म्हण ले. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्आत्सशरून्आपल्यच् ्वसडल ांययच् ्पलांग कडे्गेली.्प ठील ्आध र्देऊन्तो्पहुडल ्
होत .्ग ठी्अिलेल्यच् ्ज ांभळ्यच् ्रांग ययच् ् सशर ्अिलेले्व ळलेले्लह नखोर्ह त्च दरीवर्पडले्होते.्
त्यच् च ्ड व ्डोळ ्िमोर्िरळ्टक्ल वनू्प ह त्होत .्उजव ्डोळ वडे व कड ्झ ल ्होत .्त्यच् चे्ओठ्
आसण्त्यच् ययच् ्भवुयच् ्यच् ांची्ह लच ल्थ ांबली्होती.्थोरल ् सप्रन्ि्आत ्अत्यच्ांत्कृश्अत्यच्ांत्लह न्आसण्
अत्यच्ांत्दयच्नीयच््व टत्होत .्त्यच् ची्रयच् ्पुरती्गेली्होती.्त्यच् चे्िगळे्शरीर्पूवीहून्लह न्कृश्झ लेले्
होते.् सप्रन्िेि्म यच्ाने्जवळ्ज ऊन्त्यच् ययच् ्ह त चे्चुांबन्घेतले.्आपण्सतची् सकती्वळे्तरी्व ट्प हत्
होतो् हे् दशववण्यच् ि ठी् त्यच् ने् ड व्यच् ् ह त ने् सतच ् ह त्घट्ट् धरल .्आसण् वेड व कड ् सफरवल .् र ग ने्
त्यच् ययच् ्भवुयच् ्आसण्ओठ्थरथरले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ती्सवषण्ण्होऊन्त्यच् ययच् कडे्प हू्ल गली.्आपल्यच् कडून्त्यच् ल ्क यच््हवे्आहे, यच् च ्थ ांगपत्त ्
सतल ्ल गेन .् त्यच् ल ् ड व्यच् ् डोळ्यच् ने् बघत ् येच्ईल्अश ्ज गी् ती् उभी् र सहली् तेव्ह ् त्यच् ल ्िम ध न्
झ ल्यच् चे् सदिले.् सकत्येच्क् िण् त्यच् ने् सतययच् वर् दृष्टी् सखळवली.् मग् त्यच् ययच् ् ओठ ांची् आसण् सजभेची्
ह लच ल् झ ली.् आव ज् उमटू् ल गल .् आपण् बोलतो् ते् सतल ् कळण र् न ही् यच् ् भीतीने् तो्
सवनवणीपूववक्सतययच् कडे्प ह त्र सहल . 
 

‘अां...अां...अां...’ तो्सकतीतरी्वेळ्अिेच्बोलत्र सहल .्त्यच् ्स्वर च ्अथव्ल वणे्सनव्वळ्अशक्यच््
होते.्आपण ल ्अथव्कळल ्आहे्अिे्डॉक्टरल ्व टले.् त्यच् ने्थोरल्यच् ् सप्रन्िल ् सवच रले, ‘सप्रन्िेिल ्
भीती्व टते्आहे्अिां्तुम्ह ल ्म्हण यच्चां्आहे्क ?’ 
 

त्यच् ने् म न् नक र थी् हलवीत् पुन्ह ् तिेच् आव ज् केले.् सप्रन्िेि् म यच्ाने् आपले् डोके् त्यच् ययच् ्
ब व्हळ्यच् वर्द बले. 
 

तो्सतययच् ्केि ांवरून्ह त्सफरव्ूल गल . 
 

‘ल डके, ब ळ’ सप्रन्िेि् म यच्ाल ् शब्द त् फरक् करत ् येच्त् नव्हत ् पण् त्यच् ययच् ् डोळ्यच् ांतील्
भ व ांवरून्सतल ्सतची्ख त्री्झ ली.्आजवर्त्यच् ने्कधी्न्उच्च रलेले्म येच्चे्शब्द्तो्उच्च रीत्होत . 
 

‘तू्क ्आली्न हीि?’ 
‘आसण्मी्तर्त्यच् ांययच् ्मृत्यच्चूी्इयछ ्करीत्होते.’ सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्मन त्सवच र्आले. 
तो्थोड ्वेळ्स्तब्ध्होत . 

 
‘ब ळ...आभ री...तुझ ...खूप्केलांि...आभ र...िम ्कर...्आभ री...िम ...आभ र...’ त्यच् ययच् ्

डोळ्यच् ांतून्घळघळ ्अश्रू्व हू्ल गले.्तो्एक एकी्बोलल , ‘आन्दू्रश ्कुठे्आहे?’ त्यच् ्प्रश्न िरशी्त्यच् ययच् ्
मुदे्रवर् ब लिदृश् न पिांती् द खवण र ् असवर्श् ि् उमटल .् त्यच् ल ् आपल ् प्रश्न् सनरथवक् अिल्यच् ची्
ज णीव्झ लेली् सदिली.् सनद न्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्तरी्तिे्व टले.् सतने्त्यच् ल ्म्हटले, ‘त्यच् नां्मल ्पत्र्
प ठवलां ्आहे.’ 
 

त्यच् ने्दचकून्सतययच् कडे्प सहले. 
‘कुठे्आहे्तो?’ 
‘िैन्यच् बरोबर्स्मॉलेन्स्क्येच्थे.’ 

 
तो् डोळे् समटून् सकतीतरी् वळे् स्तब्ध् र सहल .् जणू् आपल्यच् ् शांकेचे् सनरिन्

करण्यच् ि ठी,आपल्यच् ल ्िगळे्कळले्आसण्आठवले्हे्द खवण्यच् ि ठी्त्यच् ने्म न्हलवली्आसण्डोळे्
उघडले. 
 

तो्हळुव र्स्पष्ट्आव ज त्म्हण ल , ‘झ ल .्रसशयच् ्पर भतू्झ ल .्ह्य ्लोक ांनी्रसशयच् च ्न श्
केल .’ 
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पुन्ह ्तो्स्फुां दू्ल गल . 
 

पुन्ह ्त्यच् ने्डोळे्उघडून्क हीतरी्म्हटले.्पण्ते्कुण ल च्सकतीतरी्वळे्कळले्न ही.्शवेटी्
सतहॉनने्त्यच् ययच् ्बोलण्यच् च ्अथव्ल वल . 
 

समसनट ांपूवी् तो् जे् बोलल ् होत ् त्यच् ययच् ् अनुरोध ने् तो् क यच्् बोलल ्आहे् यच् च ् शोध् घेण्यच् च ्
प्रयच्त्न्सप्रन्िेि्म यच्ाने्केल .्तो्प्रथम्रसशयच् बद्दल्बोलत्अि व .्मग्सप्रन्ि्आन्दे्रबद्दल, मग्सतययच् बद्दल, 
मग्आपल्यच् ्न तव बद्दल्आसण्मग्आपल्यच् ्मृत्यच्बूद्दल्बोलत्अि व ्अिे् सतल ्व टले.्म्हणूनच्सतल ्
त्यच् चे्बोलणे्उमगले्न ही. 
 

‘मल ्आवडण र ्शुभ्र्पोष ख्तू्कर’ तो्म्हण ल ्होत .्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्हे्शब्द्िमजले्तेव्ह ्ती्
पूवीहून्खूप्जोर जोर ने्हुांदके्देऊ्ल गली.्डॉक्टरने्सतल ्ि वरत्खोलीब हेर्नेले.्टेरेिवर्नेऊन्तो्
सतल ्श ांत्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गल .् सतने् त्यच् ययच् ्प्रव ि ची्तयच् री्कर वी् म्हणून् सतचे्मन्वळव्ू
ल गल .् सप्रन्िेि् म यच्ा् सनघून् गेल्यच् वर् थोरल ् सप्रन्ि् पुन्ह ्आपल ् मुलग , युच्द्ध, झ र् यच् ांबद्दल् बडबडू्
ल गल .्र ग ने्भवुयच् ्वक्र्करू्ल गल .्त्यच् च ्घोगर ्आव ज्चढल ्आसण्त्यच् ल ्दुिर ्आसण्शवेटच ्
झटक ्आल . 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्टेरेिवर्थ ांबली.्आपल्यच् ्वसडल ांवर्आपले्सकती्उत्कट्पे्रम्होते्यच् ची्आपल्यच् ल ्
यच् ्िण पयंच्त्ज णीव्नव्हती्अिे्सतल ्व टू्ल गले.्आत ्सतल ्उत्कट्पे्रम खेरीज्क ही्दुिरे्िमजेन .्
दुिर ्सवच र, दुिरी्भ वन ्मन त्येच्ईन .्ती्ब गेत्ध वत्गेली. 
 

‘मी...मी...त्यच् ांययच् ्मृत्यच्चूी्इयछ ्करीत्होते...हे्ि रां्एकद ्िांप वां...मल ्श ांतत ्ल भ वी्म्हणून्
मी्इयछ ्करीत्होते.्आत ्म झां्क यच््होण र? ते्गेल्यच् नांतर्ह्य ्श ांततेच ्मल ्क यच््फ यच्द ?’ सप्रन्िेि्
म यच्ा्स्वतःशीच्मोठ्य ने्बडबडू्ल गली.्ब गेतील्रस्त्यच् वरून्सतची्प वले्वगे ने्पडत्होती.्ब गेतील्
वतुवळ क र् म गाने् च लत्ती् पुन्ह ् घर प शी्आली् तेव्ह ् सतल ् बूसरअनब ई् सतययच् कडे् येच्त न ् सदिली.्
सतययच् बरोबर्कुणीतरी्नवख ्इिम्होत .्बसूरअनब ईने्बॉगुचेर व्होल च्र हण्यच् चे्ठरवले्होते.्बरोबर्
अिलेल ्नवख ्इिम् सडक्स्रक्ट्म शवल्होत ् सप्रन्िेि्म यच्ाने्त बडतोब् सनघणे् सकती्आवश्यच्क्आहे् हे्
सतल ्ि ांगून्सतल ्प्रवृत्त्करण्यच् ि ठी्तो्सतययच् ्भेटील ्आल ्होत .्सप्रन्िेि्म यच्ाने्त्यच् चे्बोलणे्ऐकले्
पण् सतल ् क ही् िमजले् न ही.् त्यच् ल ् घेऊन् ती् घर त् गेली.् त्यच् ल ् जेवण् व ढून् ती् जवळ् बिली्
थोड्य च् वेळ त् उठून् ‘म फ् कर ’ म्हणून् ती् थोरल्यच् ् सप्रन्िययच् ् खोलीययच् ् द र कडे् वळली् तेवढ्य त्
डॉक्टर्ब हेर्आल .्त्यच् ची्मुद्र ्त्रस्त्होती.्तो्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्म्हण ल ,‘सप्रन्िेि, आत्नक ्ज ऊ.’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ा् पुन्ह ् ब गेत् गेली.् टेकडीययच् ् प यच्र्थयच् शी् छोटे् तळे् होते.् त्यच् ययच् ् क ठ शी् कुणी्
प हण र्न ही्अश ्सठक णी्सहरवळीवर्ती्बिून्र सहली.्आपण्सकती्वळे्सतथे्र सहलो्ते्सतचे्सतल च्
ि ांगत ्आले्निते. 
 

डॉक्टर्सतल ्थ ांबवण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गल .्सतने्त्यच् ल ्ढकलले्आसण्ती्द र कडे्ध वली.्
सतने्दरव ज ्उघडल .्ती्पलांग शी्उभी्र सहली.्थोरल ्सप्रन्ि्पूवीप्रम णे्पलांग वर्पडल ्होत .्त्यच् ची्
श ांत्कर री्मुद्र ्प हून्सप्रन्िेि्म यच्ा्द र तच्सखळून्र सहली. 
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‘न ही.् ते्शक्यच््न ही.ब ब ् गेलेले्न हीत.’ सप्रन्िेि्म यच्ा् स्वतःशीच् म्हण ली.्ती् त्यच् ययच् ्जवळ्
गेली.् मन तील् भीती् दूर् करण्यच् ची् धडपड्करीत् सतने्आपले्ओठ् त्यच् ययच् ् ग ल वर् द बले.् पण् ती्
त्यच् ययच् प िून्एकदम्दूर्िरली.् त्यच् ययच् बद्दल्व टण रे् पे्रम्एक ्िण त्न हीिे्झ ले.् त्यच् ची्ज ग ्पुढे्
व ढून् ठेवलेल्यच् ् भसवतव्यच्तेययच् ् भयच् ने् घेतली.् ‘आत ् ब ब ् क यच्मचे् गेले!’ ते् सजथे् होते् त्यच् ् सठक णी्
अशूभिूचक, अपसरसचत् अिे् क हीतरी् आहे.् भयच् नक, नको् अिण रे, न् कळण रे, रहस्यच्मयच्् अिे्
क हीतरी् आहे, अिे् सतल ् व टू् ल गले.् आपल ् चेहर ् दोन्ही् ह त ांनी् झ कून् घेऊन् सप्रन्िेि् म यच्ा्
जसमनीवर्कोिळली. 
 

र त्र् पडू् ल गली् तशी् शवपेसटकेभोवती् मेणबत्त्यच् ् ल वण्यच् त् आल्यच् .् शवपेसटकेवर् शुभ्र् वस्त्र्
पिरण्यच् त्आले.्जसमनीवर्ज्यच्सूनपरची्प ने्पिरण्यच् त्आली.्शव ययच् ्शुष्ट्क्डोक्यच् ख ली्छ पील्प्र थवन ्
ठेवली् गेली.् कोपऱ्यच् त् बिून् एक् डीकन् ब यच्बलमधील् प्र थवन गीते् मोठ्य ने् व चू् ल गल .् मेलेल्यच् ्
घोड्य भोवती्इतर्घोड्य ांनी्गदी्कर वी, फुरफुर वे्आसण्भोवत ली् सफर व्े त्यच् प्रम णे्शवपेसटकेभोवती्
सकतीतरी् पसरसचत्आसण्अपसरसचत् म नवी् प्र णी्जमले.् त्यच् त् म शवल् होत , खेड्य तील् प्रौढ् शतेकरी्
ब यच् ्होत्यच् , त्यच् ांययच् ्डोळ्यच् ांत्भीती्होती.्कुतूहल्होते.्िवांन ्कू्रिची्खूण्जुळवली्ख ली्झुकून्प्रण म्
केल .्आसण्थोरल्यच् ्सप्रन्िययच् ्ग र्पडलेल्यच् ्त ठर्ह त चे्चुांबन्घेतले. 
 

सप्रन्ि् आन्दे्र् बॉगुचेरॉव्होल ् येच्ऊन् र हीपयंच्त् शतेव डीवरील् लोक ांनी् म लक् येच्ऊन् र सहलेल ्
प सहल ् नव्हत ् ब्लीक् सहल्िययच् ् शतेकऱ्यच् ांपेि ् बॉगुचेरॉव्होचे् शतेकरी् अगदीच् सभन्न् प्रकृतीचे् होते.्
बोलण्यच् त; पोष ख त, रीतीभ तीत्अगदीच्वगेळे्होते.्आपण्गवत ळ्मदै न तून्आलो्अिे् ते् म्हणत.्
बॉगुचेरॉव्होचे्शतेकरी्क पणीि ठी, तळी्क लव्ेखोदण्यच् ि ठी् ब्लीक्सहल्िल ् येच्त्तेव्ह ्थोरल ् सप्रन्ि्
त्यच् ांययच् ्क मिूपण ची्स्तुती्करी.्पण्त्यच् ांययच् ्र नटी्व गण्यच् मुळे्ते्त्यच् ल ्आवडत्नित. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्बॉगुचेरॉव्होल ्र सहल .्त्यच् ने्नवनवीन्गोष्टी्आणल्यच् .्इक्स्पतळे्ब ांधली, श ळ ्िुरू्
केल्यच् .् लोक ांच ् खांड् कमी् केल .् तरीही् त्यच् ांययच् ् व गण्यच् त् िौम्यच्त ् आली् नव्हती.उलट् त्यच् ांययच् ्
स्वभ व तील् वैसशष्ट्ट्ये् आणखी् व ढील ् ल गली् होती.् ह्य ् वैसशष्ट्ट्य ांन च् थोरल ् सप्रन्ि् र नटीपण ्
म्हण यच्च . 
 

असनसित्स्वरूप ययच् ्अफव ्त्यच् ांययच् मधे्ि रख्यच् ्उठत्अित.्आपण ्िवांन ्घोडदळ त्नोकरी्
करण्यच् ि ठी् नेण र्आहेत्अिे् कुण ल ्व टे.्आपल्यच् ल ्ब टवनू्नव्यच् ्धमाची्दीि ् देण र्आहेत्अिे्
कुणी्ि ांगे.्झ र्पीटर्सफदॉरॉसवच्मृत त्म्यच् ांतून्उठून्िांपूणव् मुक्तत ्आणण र्आसण्प्रचसलत्व्यच्वस्थेच ्
सनक ल्ल वण र्अश ्तऱ्हेययच् ्व वड्य ्उठत्होत्यच् .्लोक ांययच् ्मन त्युच्द्धसवषयच्क्अफव , बोन प टव्व्
त्यच् ची् आक्रमणे् यच् ांच ् िांबांध, सिस्तसवरोधी् वतवन, प्रलयच्क ळ्आसण् िांपूणव् मुक्तत ् यच् ांबद्दलययच् ् अस्पष्ट्
िांकल्पन ्यच् ांययच् शी्जोडल ्ज त्होत . 
 

क ही् सवसशष्ट्नद्य ांक ठचे्प्रदेश्उबद र्आहेत्अिे्िमजून् सतकडे्स्थल ांतर्करण्यच् ची्चळवळ्
ह्य ् प्रदेश तील् शतेकऱ्यच् ांमधे् वीिएक् वषांपूवी् िुरू् झ ली् होती.् त्यच् त् बॉगुचेरॉव्होचे् शतेकरीही् होते.्
शकेडो् शतेकऱ्यच् ांनी् एक एकी् आपली् गुरेढोरे् सवक यच्ल ् आसण् आपल्यच् ् कुटुांब ांन ् घेऊन् नैऋव त्येच्कडे्
ज यच्ल ् प्र रांभ् केल ् होत .् मह ि गर वरून् अज्ञ त् प्रदेश कडे् उड्ड ण् करण ऱ्यच् ् पक्ष्यच् ांप्रम णे् आपल्यच् ्
ब यच्क ांमुल ांिह्त्यच् ांययच् पैकी्कुणी्पूवी्कधी्गेल ्नव्हत ्त्यच् ्नैऋव त्येच्कडील्प्रदेश कडे्सनघ ले्होते.्त्यच् ांचे्



 

 

अनुक्रमणिका 

क सफले् ज ऊ् ल गले.् एकेकजण् स्वतांत्र् जीवन् समळव्ू ल गल .् उन्ह ळी् झऱ्यच् ांच ् अज्ञ त् नवख्यच् ्
प्रदेश कडे् ते्ध व् घेऊ्ल गले.्पुष्ट्कळ ांन ् सशि ्झ ल्यच् .्क हींन ् िैबेसरयच् त्ध डण्यच् त्आले.्क हीजण्
उप िम र्व्थांडी्यच् ांनी्व टेतच्मरण्प वले.्क हीजण्आपणहून्म घ री्आले.्चळवळ्जशी्िुरू्झ ली्
तशीच्थांड वली.्दोन्ही्वळे ्उघड्सदिण री्क रणे्नव्हती.्पण्तरीही्त्यच् ्त्यच् ्लोक ांत्अांतःप्रव ह्िुरूच्
होते.्ते्नव्यच् ्तऱ्हेने्व्यच्क्त्होण्यच् ि ठी्शक्ती्एकवटत्होते. 
 

थोरल्यच् ् सप्रन्िययच् ् मृत्यच्पूूवी् क ही् क ळ् बॉगुचेरॉव्होल ् आलेल्यच् ् अल्प सटचल ् शतेकऱ्यच् ांतील्
खळबळ् ज णवली् होती.् ब्लीक् सहल्िययच् ् च ळीि् मलै ांययच् ् पसरिर तील् शतेकरी् आपली् खेडी्
घोडदळ ययच् ् िैसनक ांनी् नष्ट्कर वी् म्हणून्िोडून् गेले् होते.् उलट् बॉगुचेरॉव्होययच् ् गवत ळ् प्रदेश तील्
शतेकऱ्यच् ांनी् फ्रें च ांशी् िांध न् ब ांधल्यच् च ् अांद ज् होत .् ह्य ् शतेकऱ्यच् ांनी् घरे् िोडली् नव्हती.् त्यच् ांययच् मधे्
किलीतरी्गूढ्क गदपते्र्व टली्ज त्होती. 
 

घोडदळ तील्िैसनक्लोक्िोडून्गेलेली्खेडी्नष्ट्करत हेत, म त्र्फ्रें च्िैसनक्खेड्य ांन ्जर ही्
ढक ्ल वत्न हीत, क्व्हस्लोहॉव्हो्ह्य ्छोट्य ्खेड्य त्फ्रें च्िैसनक ांच ्तळ्अिून्सतथल्यच् ्फ्रें च्जनरलने्
कुण ही्रसहव श ल ्आम्ही्त्र ि्देण र्न ही.्आम्ही्इथे्र सहलो्तर्लोक ांकडून्घेतलेल्यच् ्प्रत्येच्क्वस्तूची्
– चकमत्देऊ.’ अिे्ज हीर्केले्आहे, अशी्ब तमी्एक ्शतेकऱ्यच् ने्आणली्होती. 
 

गेली्िुम रे्तीि्वषे्बॉगुचेरॉव्हो्ड्रॉन्न व ययच् ्ग वप्रमुख ययच् ्म गवदशवन ख ली्होते.्थोरल ्सप्रन्ि्
ड्रॉनल ् ‘ड्रॉनुश्क ’म्हणत्अिे.्शतेकरी्म लक पेि ् त्यच् ल च्असधक्घ बरतअित.्थोरल ् सप्रन्ि, सप्रन्ि्
आन्दे्र्आसण्त्यच् च ्क रभ री्त्यच् ल ्म न्देत.्गमतीने्त्यच् ल ्‘मांसत्रमह शयच्’ म्हणत.्प्रमुख्म्हणून्नेमणूक्
झ ल्यच् प िून्ड्रॉन्कधी्द रू् सपऊन् चझगल ्न ही्अगर्कधी्आज री्पडल ्न ही.् त्यच् ने् र त्री्ज गून्
क ढल्यच् ्अगर्भरपूर्श्रम् केले्तरी्तो्थकल्यच् चे्जर ही् सचन्ह् सदित्निे.् त्यच् ल ्व चत सलसहत ् येच्त्
निे.्तरीही्ग डीतील्प्रचांडपोत्यच् तील्पीठ्सकती्सवकले्अगर्त्यच् ि ठी्सकती्पैिे्सदले्यच् च ्सहशबे्तो्
कधीच्चकुत्निे.्बॉगुचेर व्होययच् ्शते तील्गव्ह ची्एक्लोंबीही्त्यच् ययच् कडून्हरवत्निे. 
 

ब्लीक्सहल्ि्येच्थील्शतेव डीवर्लुट लूट्झ ली्होती.्तेथून्अल्प सटच्परत्आल ्आसण्त्यच् ने्
ज्यच् ् शतेकऱ्यच् ल ् बोल वणे् प ठवले् तोच् ह ् ड्रॉन् होयच्.् त्यच् ने् ड्रॉनल ् हुकूम् िोडल .् ‘सप्रन्िेिययच् ्
ग ड्य ांि ठी् ब र ्घोडे् तयच् र् ठेव.् बॉगुचेरॉव्हो् येच्थून् सनघण री्अठर ् व हनेही् समळव.’ सतथले्शतेकरी्
र बण्यच् ऐवजी् खांडणी् भरीत् अित.् तरीही् बॉगुचेरॉव्होमधे् दोनशतेीि् क यच्विम् कुटुांबे् अिल्यच् ने् आसण्
शतेकरीवगव् िुक्स्थतीत्अिल्यच् ने्आपले् हुकूम् ते् िहज् प ळतील्अशी् अल्प सटचची्अपेि ् होती.् पण्
अल्प सटचच ्हुकूम्समळत च्ड्रॉनने्नजर्ख ली्वळवली्आणी्क ही्उत्तर्सदले्न ही.्अल्प सटचने्क ही्
शतेकऱ्यच् ांची्न व्ेघेतली्आसण्त्यच् ांययच् कडून्ग ड्य ्समळव यच्ल ्ि ांसगतले. 
 

तिे्ड्रॉनने्ि ांसगतले, ‘ह्य ्शतेकऱ्यच् ांचे्घोडे्अगोदरच्भ ड्य ने्सदलेले्आहेत.’ तेव्ह ्अल्प सटचने्
इतर्शतेकऱ्यच् ांची्न व्ेघेतली.्ड्रॉन्उत्तरल .्‘त्यच् ांचेही्घोडे्समळतील्अिां्व टत्न ही.्क हींन ्िरक री्
व हतुकीत्क म ल ्ल वले्आहेत; क हींचे्घोडे्लांगडत हेत; क हींचे्घोडे् वैरण्निल्यच् ने् मेले्आहेत; 
म झ्यच् ्मते्सप्रन्िेिययच् ्ग ड्य ांि ठी्पुरेिे्घोडे्समळवणां्कठीण्आहे.्ि म न्व हून्नेण्यच् ची्गोष्ट्तर्दूरच्
र सहली.’ 
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अल्प सटचने् ड्रॉनकडे् रोखून् प सहले.् ड्रॉनकडे् एकच् दृसष्टिेप् ट कत च् त्यच् ल ् कळून् चुकले, 
ड्रॉनने् सदलेली् उत्तरे् त्यच् ची् स्वतःची् मते् नव्हेत.् बॉगुचेरॉव्हो् खेड्य तील्लोक ांचे् िववि ध रण् मत् तो्
दडपण ल ् बळी् पडून् बोलत्होत .् ड्रॉनने् बर च् पैि ् केल ्अिल्यच् ने् ग व ल ् त्यच् ययच् बद्दल् सतरस्क र्
व टत्होत .्ह्य ्ड्रॉनल ्आत ्म लक ची्ब जू्घ्यच् वी्की्शतेकऱ्यच् ांची्ब जू्घ्यच् वी्यच् च ्सनणवयच््घेत ्येच्त्
न ही्हे्त्यच् ल ्त्यच् च्वळेी्कळून्चुकले.्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांत्अल्प सटचल ्त्यच् ची्सद्वध ्मनःक्स्थती्सदिली.्
कप ळ ल ्आठ्य ्घ लीत्तो्ड्रॉनजवळ्गेल ्आसण्म्हण ल ,‘हे्बघ्ड्रॉन्युच्श्क , मी्क यच््ि ांगतो्ते्नीट्
ऐक.् मूखाि रखी् उत्तरां् देऊ् नकोि.् स्वतः् म लक ांनी—सप्रन्ि्आन्दे्र् सनकोल यच्सवच् यच् ांनी् मल ् हुकूम्
िोडल ्आहे.्‘िगळ्यच् ्म णि ांन ्त बडतोब्हलव.्कुण ल ्शत्रयूयच् ्त वडीत्ि पडू्देऊ्नकोि.’ झ रच ्
हुकूमही्अश च्अथाच ्आहे्अिे्अिूनही्कुणी्ग व तच्र सहल ्तर्तो्झ रशी्द्रोह्करतो्अिां्ठरेल.्
कळलांन ्तुल ्मी्क यच््म्हणतो्ते?’ 
 

‘कळलां ’ वर्न्प हत ्ड्रॉन्उत्तरल . 
त्यच् ययच् ्उत्तर ने्अल्प सटचचे्िम ध न्झ ले्न ही. 
‘ड्रॉन, लि त्ठेव.्च ांगल च्गोत्यच् त्येच्शील.’ म न्हलवीत्अल्प सटच्म्हण ल . 
‘तुम्हीच्क यच््तो्हुकूम्द्य ’ दीनव ण ्होऊन्ड्रॉन्म्हण ल . 

 
‘मूखवपण ् िोडून् दे’कोट ययच् ् छ तीलगतययच् ् सखश तून् आपल ् ह त् ब हेर् क ढून् गांभीरपणे्

ड्रॉनययच् ् प यच् ख लील्जसमनीकडे् बोट्करीत्तो् म्हण ल , ‘मी् तुझ्यच् ् मन त्क यच््च ललां ्आहे् ते् पक्कां ्
ज णतो.् तुझ्यच् ् प यच् ख लील् जसमनीययच् ्आत् तीन् यच् डांवर् क यच््आहे् ते् मी् प हू् शकतो.’ अल्प सटच्
ड्रॉनययच् ् प यच् ख लील् जसमनीवर् नजर् सखळवनू् र सहल .् ड्रॉन् आत ् अस्वस्थ् झ ल .् त्यच् ने् चोरून्
अल्प सटचकडे्प सहले्आसण्पुन्ह ्नजर्ख ली्वळवली. 
 

‘तू् ह ् मूखवपण ् िोडून् दे.् िगळ्यच् ् लोक ांन ् ि ांग, ि म न ची् आवर आवर् कर .् मॉस्कोल ्
ज ण्यच् ि ठी्घरां्िोडण्यच् ययच् ्तयच् रील ्ल ग .् सप्रन्िेिचां्ि म न् नेण्यच् ि ठी्उद्य ्िक ळी्ग ड्य ्तयच् र्
ठेव .’ 
 

ड्रॉन्उठून्क हीतरी् बोलण र् होत ्– पण्अल्प सटचने् त्यच् ल ् मधेच्अडवनू् सवच रले, ‘तुम्ही्
लोक ांनी्क यच््ठरवलां ्आहे? तुमययच् ्डोक्यच् त्कुणी्क यच््भरवलां ्आहे?’ 
 

‘मी्लोक ांन ्क यच््ि ांगण र? ते्िगळेच्खवळलेले्आहेत.्तरी्मी्त्यच् ांन ्िमज वण्यच् च ्प्रयच्त्न्
केल .’ 
 

‘आत ्क यच््ि ांगतो्ते्नीट्ऐक.्मी्आत ्पोसलि्कॅप्टनकडे्ज ण र्आहे्हे्लोक ांन ्ि ांग.्िगळ ्
मूखवपण ्ट कून्ग ड्य ्तयच् र्ठेव .’ 
 

‘सनसित्ि ांगतो.’ ड्रॉन्उत्तरल . 
 

यच् कोव्ह् अल्प सटचने् आणखी् क ही् आग्रह् धरल ् न ही.् त्यच् ल ् शतेकऱ्यच् ांन ् ह त ळण्यच् च ्
च ांगल च्अनुभव्होत .्ते्आपल ्हुकूम्ऐकण र्न हीत्अि ्मुळीही्िांशयच््द खवत ्क म ्नयेच््म्हणजे्ते्



 

 

अनुक्रमणिका 

मुक ट्य ने्हुकूम्प ळत त.्आसण्ह च्एक्उत्कृष्ट्म गव्आहे्हे्तो्ज णून्होत .्ड्रॉनने् ‘सनसित्ि ांगतो.’ 
अिे् मुक ट्य ने् कबूल् केले.् यच् वर् अल्प सटचने् िम ध न् म नले.् म त्र् लष्ट्कर ने् हस्तिेप् केल्यच् व चून्
ग ड्य ्पुरवल्यच् ्ज ण र्न हीत्अिे्त्यच् ल ्मन प िून्व टू्ल गले. 
 

आसण्तिेच्घडले.् र त्र्झ ली् तरी् ग ड्य ् पुरवल्यच् ् गेल्यच् ् न हीत.् पसथक श्रम त् पुन्ह ् एकद ्
ग व तील् लोक ांची् बठैक् भरली.् घोड्य ांन ् जांगल त् प ठव यच्चे, व हने् म्हणून् पुरव यच्ची् न हीत् अि ्
सनणवयच््बठैकीत्घेतल ्गेल .्अल्प सटचने्यच् बद्दल्एक्चक र्शब्दही्सप्रन्िेिययच् ्क न ांवर्घ तल ्न ही.्
त्यच् ने् ब्लीक् सहल्िहून् आलेल्यच् ् ग ड्य ांतून् आपले् स्वतःचे् ि म न् उतरून् ट क यच्ल ् ि ांसगतले.् त्यच् ्
ग ड्य ांचे् घोडे् सप्रन्िेिययच् ् ग ड्य ल ् जोड यच्च ् हुकूम् सदल .् स्वतः् पोसलि् असधक ऱ्यच् ांन ् भेटण्यच् ि ठी्
त्यच् ने्घोड्य ल ्सपट ळले. 
 

वसडल ांययच् ् दफनसवधीनांतर् सप्रन्िेि् म यच्ाने् स्वतःल ् खोलीत् कोंडून् घेतले.् ती् कुण ल जवळ्
सफरकू्देईन .्ती्म्हणे, ‘मल ्कुठांच्ब हेर्ज यच्चां्न ही.्मल ्कृप ्करून्इथां्एकटील ्पडू्द्य .’ 
 

िूयच्व्म वळू्ल गल ्होत .्उघड्य ्सखडकीतून्आलेल्यच् ्सतरप्यच् ्सकरण ांनी्खोली्उजळून्ट कली्
होती.् ती्उठून् सखडकीकडे् गेली.्िांध्यच् क ळ् सनरभ्र्होती.् व र ् िुटलेल ्होत .् त ज तव न ्करण र ्
ग रव ्सतने्नकळत्आत्खोलवर्भरून्घेतल . 
 

‘आत ्आर म त्िूयच्ास्त च ्आनांद्घेत ्येच्ईल.्आत ्कुणी्व्यच्त्यच्यच््आणण र्न ही.’ अिे्स्वतःशी्
म्हणत्सतने्खुचीत्बिकण्म रली्आसण्आपले्डोके्सखडकीवर्टेकवले. 
 

ब गेतून्कुणीतरी्सतचे्न व्हळू्पे्रमळ्स्वर त्उच्च रले, मग्कुणीतरी्सतययच् ्डोक्यच् चे्चुांबन्घेतले.्
सतने्प सहले्तो्ती्बूसरअनब ई्होती.्सतने्शोकदशवक्क ळ ्पोष ख्घ तल ्होत . 
 

बसूरअनब ईने्आत श ् सतच ् िांबांध् तोडल ् होत .् तरीपण् बसूरअनब ई् सतययच् वर् अवलांबून् होती्
आसण्परक्यच् ्म णि ांत् र ह त्होती.् सतययच् ् पसरक्स्थतीचे् सचत्र् सप्रन्िेि्म यच्ा्आपल्यच् ्मन पुढे्उभे्करू्
ल गली.्तशी् सतल ् सतययच् बद्दल्करुण ्व टू्ल गली.् सतने् सतययच् कडे् पे्रमळ्प्रश्न थवक्नजरेने्प सहले, 
आसण् सतययच् िमोर्ह त्धरल .् त्यच् चे्चुांबन् घेत न ्बसूरअनब ईययच् ्डोळ्यच् ांतून्अश्रू्व हत्होते.्थोरल्यच् ्
सप्रन्िेिययच् ्शोक बद्दल्ती्बोलत्अित न ्त्यच् ्शोक त्ती्िहभ गी्होऊ्ल गली.्ती्म्हण ली, ‘तू्मल ्
आपल्यच् ्दुःख त्िहभ गी्करून्घेतलांि्हेच्एक्मल ्िम ध न्आहे.्ह्य ्प्रचांड्शोक िमोर्आपले्पूवीचे्
गैरिमज्न हीिे्होतील.्मी्कोण चांही्क ही्व ईट्केलेलां ्न ही.्म झी्भक्ती्आसण्म झी्कृतज्ञत ्ईर्श्र्
वरून्प ह त्अिेल.’ 
 

‘सप्रयच््सप्रन्िेि, तुझी्अवस्थ ्आत ्असतशयच््सबकट्झ ली्अिेल.्तू्स्वतःच ्सवच र्करू्शकली्
नव्हतीि—करू्शकण र्न हीि्यच् ची्मल ्कल्पन ्आहे.्म झां्तुझ्यच् वर्पे्रम्अिल्यच् नां्मल ्तुझ ्सवच र्
केल्यच् खेरीज्र हवत्न ही.्अल्प सटच्तुल ्भेटल ्क ? इथून्सनघून्ज ण्यच् िांबांधी्तो्क ही्बोलल ्क ? 
आपण ल ्धोक ्आहे.्फ्रें च् िैन्यच् नां्आपल्यच् ल ् वढे ्घ तल ्आहे.्आत ् सनघून्ज ण्यच् त्धोक ्आहे् हे्
तुल ्ठ ऊक्आहे्न ? आत ्जर्आपण्ग व्िोडून्ज ऊ्ल गलो्तर्आपण्सनसितच्कैदेत्पडू्आसण्
परमेर्श्र्ज णे्आणखी्क यच््होईल्ते...’ 
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सप्रन्िेि्म यच्ा्आपल्यच् ्िखीकडे् प हू्ल गली.् ती्क यच्् म्हणत् होती् ते् सतययच् ् डोक्यच् त् सशरले्
न ही.्ती् म्हण ली, ‘मल ्आत ्किल्यच् च्गोष्टीचां्महत्त्व्व टत्न ही.्यच् ची्कल्पन ्कुण ल ् येच्ईल्तर्
सकती् छ न् होईल? कोणत्यच् ही् पसरक्स्थतीत् मी् त्यच् ल ् िोडून् क ही् ज ण र् न ही.् अल्प सटच् सनघून्
ज ण्यच् िांबांधी्क ही्बोलल ्होत — तू्त्यच् ल च्सवच र...्मी्क ही्करू्शकण र्न ही...्क ही्कर वांिांही्
मल ्व टत्न ही.’ 
 

‘मी्त्यच् ययच् शी्मघ ्बोलले.्उद्य ्आम्ही्ज ऊ्शकू्अशी्त्यच् ल ्आश ्व टते.्मल ्व टतां्आपण्
आत ्इथां्र हणां्असधक्च ांगलां ्होईल.्सप्रयच््म यच्ा, प्रव ि त्िैसनक ांययच् ्अगर्बांडखोर्शतेकऱ्यच् ांययच् ्ह ती्
ि पडलो्तर्भयच्ांकर्प्रिांग्ओढवेल्हे्तू्म न्यच््करशील.’ 
 

बसूरअनब ईने् आपल्यच् ् बगॅमधून् एक् पत्रक् क ढले.् ते् नेहमीययच् ् रसशयच्न् क गद वर् छ पलेले्
नव्हते.्ते्पत्रक्म्हणजे्जनरल्रॅमोने्क ढलेल ्ज हीरन म ्होत .्‘जे्रसहव शी्आपली्घरेद रे्िोडण र्
न हीत् त्यच् ांचे् फ्रें च् कम ांडर् िांरिण् करतील.’ अिे् त्यच् त् ज हीर् केले् होते.् बसूरअनब ईने् ते् पत्रक्
सप्रन्िेिययच् ्ह ती्सदले्आसण्म्हटले, ‘त्यच् ्जनरलल ्आपण्सवनांती्कर वी्ह ्िवांत्उत्तम्म गव्अिां्मल ्
व टतां.्तुम्ह ल ्यच्ोग्यच््त्यच् ्म न नां्व गवलां ्ज ईल्यच् ची्मल ्ख त्री्व टते.’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाने् पत्रक् व चले.् सतययच् ् डोळ्यच् ांतील् अश्रू् आटले, आसण् सतच ् चेहर ् हुांदक्यच् ांनी्
थरथरू्ल गल . 
 

‘कुण कडून्हे्पत्रक्तुल ्समळ लां?’ सतने्सवच रले. 
 

‘म झ्यच् ्न व वरून्मी्फ्रें च्अिल्यच् चां्त्यच् ांनी्ओळखलां ्अि वां’ बसूरअनब ई्िांकोचून्म्हण ली. 
 

ज हीरन म ् ह त त् घेऊन् सप्रन्िेि् म यच्ा् सखडकीजवळून् उठली.् सतच ् चेहर ्आत ् फटफटीत्
पडल ्होत .्ती्तशीच्सप्रन्ि्आन्दे्र्पूवी्सजथे्बि यच्ययच् ्त्यच् ्खोलीत्गेली. 
 

आपण् फ्रें च् िैसनक ांययच् ् त वडीत् ि पडू् यच् ् कल्पनेने् भयच्भीत् झ लेली् सप्रन्िेि् म यच्ा् म्हणत्
होती,‘शक्यच्् सततक्यच् ् लवकर् सनघ लां ् प सहजे.् व टलां ् तर् बसूरअनब ईि् इथ् र हू् दे.् आपण् फ्रें च ांययच् ्
त वडीत् ि पडलो् आहोत् अशी् ब तमी् सप्रन्ि् आन्दे्रययच् ् क न वर् गेली् तर—सप्रन्ि् सनकोल यच्् अँड्रीच्
बोलकॉन्स्की् यच् ांची् मुलगी् रिण ि ठी्जनरल् रॅमोची् सवनवणी्करू्ल गली.् त्यच् ांययच् ् मदतीच ्फ यच्द ्
घेऊ्ल गली्तर...’ त्यच् ्कल्पनेनेच्सप्रन्िेि्म यच्ा्भयच्भीत्झ ली, शह रली्आणी्शरमेने्चूर्होऊन्गेली.्
सतययच् ्मन त्खुनशी्र ग्आसण्गवव्उफ ळून्आल .्आजवर्यच् ्भ वन ांची्सतल ्कल्पन ही्नव्हती. 
 

आपली् दुःखक रक्आसण् त्यच् हूनही् अपम नक रक् अशी् अवस्थ ् सतययच् ् मनििूांिमोर् मूर्नतमांत्
उभी्र सहली.्‘शत्रचेू्िैन्यच््आत ्घर तच्ठ ण्म ांडील्जनरल्रॅमो्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्खोलीच ्त ब ्घेईल.्
सप्रन्ि्आन्दे्रची्पते्र्आसण्क गदपते्र्च ळून्आपली्करमणूक्करून्घेईल.्बसूरअनब ईांन ्त्यच् ांचे्आसतर्थयच््
कर वे्ल गेल.्मल ्मेहरब नी्म्हणून्खोली्देतील.्फ्रें च्िैसनक्म झ्यच् ्वसडल ांचे्कू्रि्आसण्िन्म नसचन्हे्
लुब डण्यच् ि ठी् त्यच् ांचे् नुकतेच् ब ांधलेले् थडगे् खणून् क ढतील.् रसशयच्न् िैसनक ांवर् समळवलेल्यच् ्
सवजयच् ययच् ्गोष्टी्मल ्ि ांगू्ल गतील.्म झ्यच् ्शोक ने् दुःख्व टल्यच् चे्ढोंग्करतील.’ सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्
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मन त्अिे् सवच र् येच्णे्िहज्स्व भ सवक्नव्हते.्पण्आपल्यच् ्भ व ल ्आसण्वसडल ांन ् जे्व टले्अिते्
तिे्आपण ल ही्व टले्प सहजे्अश ्कतवव्यच्बुद्धीने्ती् सवच र्करू्ल गली्होती.्ती् सतथे्र सहली्क यच््
अगर् सतचे् क हीही् झ ले् क यच्, व्यच्क्क्तशः् सतययच् ् दृष्टीने् कश ल च् महत्त्व् नव्हते.् पण् ह्य वळेी् आपण्
आपल्यच् ्भ व चे्सप्रन्ि्आन्दे्रचे्आसण्आपल्यच् ्मृत्सपत्यच् चे्प्रसतसनसधत्व्करीत्आहोत्ही्भ वन ्ती्सविरत्
नव्हती.् त्यच् मुळे्नकळतच्त्यच् ांययच् ्भ वन ् त्यच् ् सतययच् ्भ वन ्झ ल्यच् ्होत्यच् .् त्यच् ांचे् सवच र् ते्तीचे् सवच र्
बनले्होते.्त्यच् ांन ्जे्व टले्अिते,त्यच् ांनी्जे्केले्अिते्ते्व टणे, ते्करणे्आपले्आद्य्कतवव्यच््आहे्अिे्
सतल ्व टू्ल गले. 
 

प्रिबु्ध् मनःक्स्थतीत् ती् खोलीतल्यच् ् खोलीत् येच्रझ ऱ्यच् ् घ लू् ल गली.् अल्प सटच, समह इल्
इव्ह सनच, सतहॉन, ड्रॉन्यच् ांन ् सतने्एक म गून्एक्अशी्बोल वणी् केली.् बसूरअनब ईचे् म्हणणे् सकतपत्
खरे्आहे् हे् वृद्ध् द िी् दुन्यच् श ्आसण् इतर् द िी् ि ांगू् शकल्यच् ् न हीत.् अल्प सटच् घर त् नव्हत .् तो्
पोसलि् असधक ऱ्यच् ांकडे् गेलेल ् होत .् बोल वणे् प ठवल्यच् वर् समह इल् इव्ह सनच् डोळे् चोळीत् चोळीत्
आल ्पण्तो्सप्रन्िेिल ्क हीच्ि ांगू्शकल ्न ही.्थोरल्यच् ्सप्रन्िने्क ही्सवच रले्तरी्क ही्न्बोलत ्
हि व्ेआसण्किल्यच् ही् गोष्टीत् गुांतू् नयेच्् अशी् गेली् पांधर ् वष्े त्यच् ल ् िवयच््जडली् होती.्आत ् त्यच् ने्
सप्रन्िेिययच् ्प्रश्न ांन ्तश च्प्रक रे्क्स्मत्केले, पण्क हीही्सनसित्उत्तर्सदले्न ही. 
 

ग लफडे्बिलेल्यच् ्फटफटीत्चेहऱ्यच् ययच् ् सतहॉन्ह्य ् म्ह त ऱ्यच् ्नोकर ल ्द रुण्दुःख्झ ल्यच् चे्
सदित्होते.्तो् सप्रन्िेिययच् ्प्रत्येच्क्प्रश्न ल ् ‘होयच््ब ईि हेब’ एवढेच्उत्तर् देत्होत .् सतययच् कडे् त्यच् ची्
दृष्टी्गेली्की्त्यच् ल ्क ही्केल्यच् ्रडू्आवरत्नव्हते.्िगळ्यच् ांययच् ्नांतर्ग वच ्प्रमुख्ड्रॉन्खोलीत्आल .्
सप्रन्िेिल ्झुकून्प्रण म्करून्त्यच् ने्दरव ज्यच् जवळची्ज ग ्पकडली. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्खोलीत्येच्रझ ऱ्यच् ्घ तल्यच् .्मग्त्यच् ययच् कडे्प ह त्ती्उभी्र सहली. 
 

ड्रॉन्युच्श्क ्सतच ्सवर्श् िू्समत्र्होत .्व्हॅझ्म ्येच्थील्जते्रतून्तो्सतल ्चजजरबे्रड्आण यच्च .्त्यच् वेळी्
सतययच् ्मन त्ड्रॉन्युच्श्क ्आसण्चजजरबे्रड्यच् ांचे्अभेद्य्न ते्अिे.्तो्चजजरबे्रड्देत न ्नेहमी्तेच्ते्ठर वीक्
क्स्मत्कर यच्च .्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्ह्य ्गोष्टी्आत ्आठवल्यच् . 
 

‘ड्रॉन्युच्श्क , आमययच् वर्आलेल्यच् ्आपत्तीनांतर...’ ती्एवढे्बोलून्थ ांबली.्सतल ्पुढे्बोलवने . 
‘परमेर्श्र ची्मजी’ ड्रॉन्युच्श्क ्उि ि ्ट कीत्म्हण ल . 
थोड ्वेळ्स्तब्धत ्पिरली. 

 
‘ड्रॉन्युच्श्क , अल्प सटच्कुठे्गेल ्म हीत्न ही.्मल ्मदत्करील्अि ्दुिर ्कोणी्न ही.्मल ्

ब हेर्सनघणां्अशक्यच््आहे्अिां्ऐकते्ते्खरां्आहे्क ?’ 
 

‘ब ईि हेब, तुम्ही्क ्सनघू्शकण र्न ही? किली्अडचण्आहे? तुम्ही्ज ऊ्शक ल.’ 
 

‘शत्रपू िून्धोक ्आहे्अिां्म्हणत त.्ड्रॉन्युच्श्क , तू्म झ ्च ांगल ्दोस्त्आहेि.्मी्क हीच्करू्
शकत्न ही.्मल ् त्यच् बद्दल्किलीही्म सहती्न ही.्मल ्मदत्करील्अशी् कुणी् व्यच्क्ती्न ही.्क ही्
झ लां ्तरी्मल ्आज्र त्री, न हीतर्उद्य ्पह टेच्सनघणां्भ ग्आहे.’ 
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ड्रॉन्बोलल ्न ही.्तो्सप्रन्िेिययच् ्तोंड कडे्प हू्ल गल . 
‘घोडे्समळण्यच् ि रखे्न हीत.्मी्अल्प सटचल ्केव्ह च्ि ांसगतलां ्होतां.’ 
‘घोडे्क ्समळू्नयेच्त?’ सतने्सवच रले. 

 
‘ह ्िगळ ्परमेर्श्री्प्रकोप्आहे.्क ही्घोडे्िैन्यच् ि ठी्नेण्यच् त्आले, क ही्मरण्प वले.्हे्वषव्

अगदीच्व ईट्गेलां .्घोड्य ांन ्वैरण्घ लणां्र हू्द्य .्आम्ही्इकडे्उप िम रीनां्मरतो्आहोत.्गेले्तीन्
सदवि्कुण ल ्बे्रडच ्तुकड ्समळ लेल ्न ही.्त्यच् ांनी्िगळां्लुटून्नेलां .’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्त्यच् चे्बोलणे्लिपूववक्ऐकू्ल गली. 
‘शतेकऱ्यच् ांन ्लुटलां? त्यच् ांची्उप िम र्होत्आहे?’ सतने्सवच रले. 
‘उप िम रीनां्मरत हेत.्घोड्य ्ग ड्य ांययच् ्गोष्टी्आत ्करण्यच् त्फ यच्द ्न ही.’ 

 
‘ड्रॉन्युच्श्क , हे् तू् मल ् आधी् क ् न ही् ि ांसगतलांि? त्यच् ांन ् मदत् देत ् येच्ण र् न ही् क यच्? 

त्यच् ांययच् ि ठी्मी्शक्यच््अिेल्ते्करीन.’ आपण्शोक्करीत्आहोत् त्यच् च्वळेी्आजूब जूि्गरीब्आसण्
श्रीमांत्लोक्अि वते, गसरब ांन ्मदत्करणां्श्रीमांत ांन ्शक्यच््होऊ्नयेच््ही्गोष्ट्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्चमत्क सरक्
व टली.्उमर व ांययच् ्व ड्य त्ध न्यच् च ्ि ठ ्अितो्आसण्त्यच् तील्ध न्यच््कधी्कधी्शतेकऱ्यच् ांन ्व टले्
ज ते्हे्सतल ्थोडांफ र्ऐकून्ठ ऊक्होतां.्गरजेययच् ्वळेी्शतेकऱ्यच् ांन ्आपले्वडील्आसण्आपल ्भ ऊ्
न ही् म्हणत् नित् हे् सतल ् ठ ऊक् होतां.् ध न्यच्व टप च ् हुकूम् देत न ् हुकम ययच् ् शब्दयच्ोजनेत्
आपल्यच् कडून् चूक् होईल् की् क यच्् अशी् सतल ् ध स्ती् व टली.् आपल ् शोक् सविरत ् येच्ईल, 
िद्िद्सववेकबुद्धील ् स्मरून्क ही्करत ् येच्ईल्अिे् सनसमत्त् समळ ले् म्हणून् सतल ्आनांद्झ ल .् सतने्
ड्रॉन्युच्श्क ल ् सवच रले, ‘शतेकऱ्यच् ांययच् ्गरज ्क यच््आहेत? बॉगुचेरॉव्हो् येच्थे्उमर व ांनी् केलेले्ध न्यच्ि ठे्
आहेत्न ? मल ्व टतां्म झ्यच् ्भ व नां्केलेल ्गव्ह च ्ि ठ ्अिेल’ 
 

‘त्यच् ्गव्ह ल ्अजून् कुणी्ह त्ल वलेल्यच् ्न ही.’ ड्रॉन्असभम न ने् म्हण ल , ‘तो् सवकण्यच् ब बत्
सप्रन्िनी्मल ्क हीच्हुकूम्सदल ्नव्हत .’ 
 

‘मग् िगळ ् गहू् शतेकऱ्यच् ांन ् देऊन् ट क .् ज्यच् ांन ् गरज् आहे् त्यच् ांन ् व टून् ट क .् मी् म झ्यच् ्
भ व ययच् ्वतीनां्तुल ्परव नगी्देते.’ 
 

ड्रॉनने्दीघव्उि ि ्ट कल ्आसण्तो्गप्प्र सहल . 
 

‘ते्ध न्यच््त्यच् ांन ्पुरेिां्होईल्तर्िगळां्व टून्ट क.्क ही्सशल्लक्ठेव्ूनकोि.्मी्म झ्यच् ्भ व ययच् ्
वतीनां् तुल ् हुकूम्देते्आहे.्त्यच् ांन ्ि ांग्— जे्आमचां्आहे्ते्ि रां् त्यच् ांचांच्आहे.् त्यच् न ्ि ांग्— आम्ही्
िगळां्क ही्त्यच् ांन ्खुषीनां्देऊ’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ा् बोलत् होती् आसण् ड्रॉन् सवच रमग्न् होऊन् सतययच् कडे् प ह त् होत .् तो् सतल ्
म्हण ल , ‘ब ईि हेब, म झ्यच् वर्कृप ्कर .्मल ्नोकरीवरून्दूर्कर .्त्यच् ांन ्म झ्यच् कडून्च व्यच् ्न्यच् यच्ल ्
ि ांग .्मी्गेली्तेवीि्वष्ेनोकरी्केली.्कुण वर्अन्यच् यच््केल ्न ही.्कृप ्करून्मल ्आत ्नोकरीतून्
मुक्त्कर .’ आपल्यच् कडून्त्यच् ल ्क यच््हवां्आहे्आसण्त्यच् ल ्नोकरीतून्मुक्त्क ्व्ह यच्चां्आहे्हे्सप्रन्िेि्



 

 

अनुक्रमणिका 

म यच्ाल ्कळेन .्ती्त्यच् ल ्म्हण ली, ‘मी्तुझ्यच् ्एकसनष्ठेबद्दल्कधीच्िांशयच््घेतल ्न ही.्तुझ्यच् ि ठी्आसण्
शतेकऱ्यच् ांि ठी्मी्व टेल्ते्कर यच्ल ्तयच् र्आहे.’ 
 

त ि भर त् दुन्यच् श ने् सप्रन्िेिकडे्घेऊन्ि ांसगतले, ‘ड्रॉन्आल ्आहे.् तुमययच् ्इयछेप्रम णे्िगळे्
शतेकरी्ध न्यच्कोठ र कडे्जमले्आहेत.्त्यच् ांन ्तुमययच् शी्बोल यच्चां्आहे.’ 
 

दुन्यच् श ्आसण्म्ह त री्द ई्यच् ांनी् सप्रन्िेि्म यच्ाल ्पर वृत्त्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल .्पण्त्यच् ांचे्न्
ऐकत ्ती्ब हेर्पडून्प यच्ऱ्यच् ांपयंच्त्पोचली.्ड्रॉन्युच्श्क , दुन्यच् श , म्ह त री्द ई्आसण् समह इल्इव्ह सनच्
सतययच् ्म गोम ग्गेले. 
 

लोक ांययच् ्सदशनेे्ज त्अित न ्सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्मन त्आले,—‘मी्स्वतःग व्िोडून्ज त्आहे.्
यच् ांन ्फ्रें च ांययच् ्मेहेरब नीवर्िोडून्देत्आहे.्त्यच् ांनी्येच्थां्र ह वां्म्हणून्त्यच् ांन ्मी्ध न्यच््देत्आहे, अिे्ह्य ्
लोक ांययच् ् मन त् कद सचत् सवच र् येच्त् अितील.् मॉस्कोजवळील् शतेव डीवर् ते् आले् तर् मी् त्यच् ांययच् ्
र हण्यच् ची्िोयच््करीन.्त्यच् ांन ्दर्मसहन्यच् ल ्अन्नध न्यच््देईन्अिां्आर्श् िन्मी्आत ्देण र्आहे.्म झ्यच् ्
ज गी्आन्दे्र्अित ्तर्त्यच् नां्त्यच् ांययच् ि ठी्सनःिांशयच््खूप्क ही्केलां ्अितां.’ 
 

जम व त्ह लच ल्झ ली.्एकमेक ांन ्लोक्रेटू्ल गले्आसण्त्यच् ांनी्मग्जलदीने्आपल्यच् ्हॅट्
क ढून्घेतल्यच् .्सप्रन्िेि्म यच्ा्त्यच् ांययच् ्जवळ्आली.्सतची्नजर्ख ली्वळली्होती.्सतची्प वले्सतययच् ्
ग उनल ्अडखळत्होती.् सतययच् ्िमोर् इतके् सभन्न् सभन्न् चेहरे् होते्की् सतल ् त्यच् तील्कोणत ही् एक्
चेहर ्नीटि ्सदिल ्न ही.्िवांपुढे्एकदम्एकच्भ षण्देणे्आवश्यच्क्आहे्हे्सतल ्पटले.्तरी्भ षण्
किे् कर वे् ते् सतल ् कळेन .् मग्आपण्आपल्यच् ् वसडल ांचे्आसण् बांधूचे् प्रसतसनसधत्व् करतो्आहोत् ही्
ज णीव्पुन्ह ्एकद ्सतल ्झ ली.्आसण्सतल ्धीर्आल .्सतने्सधट ईने्भ षण ल ्प्र रांभ्केल . 
 

‘तुम्ही्आल त्म्हणून्मल ्फ र्आनांद्होत्आहे.’ 
 

नजर्वर्न्करत ्ती्बोलू्ल गली् तेव्ह ् सतल ्आपल्यच् ्क ळज ची्वगे ने्व्जोर ने्च ललेली्
धडधड् ज णवत् होती.् ‘युच्द्ध मुळे् तुमची् ह नी् झ ल्यच् चां् मल ् ड्रॉन्युच्श्क नां् ि ांसगतलां .् युच्द्ध मुळां ् आपण ्
िवांवरच्आपत्ती्आली्आहे.् तुम्ह ल ्मदत्कर यच्ल ्मी्कधीच्म ांगपुढां् प हण र्न ही.्इथां् र हण्यच् त्
धोक ्आहे्म्हणून्मी्स्वतः्ज त्आहे...शत्र्ूजवळ्येच्त्आहे...म झ्यच् ्समत्र ांनो, मी्तुम्ह ांल ्ि रां्क ही्देत्
आहे.् तुम्ह ल ्कश ची्कमतरत ् पडू् नयेच्् म्हणून्ि रां् ि रां् घ्यच् —हे् ि रां् ध न्यच्् घ्यच् .् अशी् मी् तुम्ह ल ्
सवनांती्करते.्तुम्ही्इथां्र ह वां्म्हणून्मी्ध न्यच््देत्आहे्अिां्कोणी्तुम्ह ल ्ि ांसगतलां ्अिेल्तर्ते्खोटां्
आहे.्त्यच् वर्मुळीच्सवर्श् ि्ठेव्ूनक .्उलट्तुम्ही्िवांनी्आपलां ्ि म न-िुम न, आपली्म लमत्त ्घेऊन्
म झ्यच् बरोबर्मॉस्कोजवळील्शतेव डीवर्चल वां्अिांच्म झां्तुम्ह ल ्ि ांगणां्आहे.्सतथां्तुम्ह ल ्कश ची्
कमतरत ् पडण र् न ही् यच् ची् मी् हमी् घेते.् तुम्ह ल ् सतथां् घरां् समळतील, अन्नध न्यच्् समळेल.’ सप्रन्िेिचे्
भ षण्िांपले्तेव्ह ्जम व तून्केवळ्उि िे्ऐकू्येच्त्होते. 
 

पुन्ह ्सप्रन्िेि्म यच्ा्बोलू्ल गली, ‘मी्आपणहून्हे्करीत्न ही, ज्यच् ांनी्तुम्ह ल ्च ांगल्यच् ्रीतीनां्
व गवलां ्त्यच् ्तुमययच् ्म लक ांययच् ्म झ्यच् ्मृत्वसडल ांययच् ्आसण्म झ्यच् ्बांधूययच् ्आसणत्यच् ययच् ्मुल ययच् ्वतीनां्
मी्हे्करीत्आहे.’ 
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पुन्ह ्ती्थ ांबली.्िगळे्स्तब्ध्होते. 
 

‘आपण ्िवांवरच्आपत्ती्कोिळली्आहे.्आपण्िगळेजण्ि रख च्व ट ्उचलू.्म झां् जे् जे्
आहे्ते्ि रां्तुमचां्आहे.’ ती्आपल्यच् ्िमोरील्चेहऱ्यच् ांकडे्दृष्टी्ट कून्बोलली.्सतययच् वर्सखळलेल्यच् ्िवव्
डोळ्यच् ांमधे्एकच्भ व्उमटल ्होत .्अथव्सतल ्कळत्नव्हत .्किल ्भ व्होत ्तो? त्यच् ांययच् ्डोळ्यच् ांत्
उत्िुकत ्होती? क ्भक्ती्होती? क ्कृतज्ञत ्होती? आशांक ्होती? असवर्श् ि्होत ? कुण ि्ठ ऊक.्
पण्िवव्चेहऱ्यच् ांवर्एकच्एक्भ व्उमटल ्होत . 
 

‘तुमययच् ् दयेच्बद्दल्आभ री्आहोत.् पण्आम्ही् क ही् म लक चां् ध न्यच्् घेण र् न ही.’ प ठीम गून्
कुणीतरी्बोलल . 
 

‘क ् घेण र् न ही?’ सप्रन्िेिने् सवच रले, पण् उत्तर् समळ ले् न ही.् सप्रन्िेिने् जम व कडे् प सहले्
तेव्ह ्नजर नजर्होत च्प्रत्येच्क्जण्नजर्ख ली्वळवत्अिल्यच् चे्सतल ्आढळून्आले. 
 

‘तुम्ह ल ्ध न्यच््क ्नको्आहे?’ सतने्पुन्ह ्सवच रले. 
 

कुणीही्बोलले्न ही. 
 

सतल ्स्तब्धत ्अिह्य्झ ली.्सतने्कुण ययच् तरी्नजरेल ्नजर्समळवण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल . 
 

सतययच् जवळ्एक्खूप् म्ह त र ्झ लेल ्इिम्क ठीवर् रेलून्उभ ्होत .् त्यच् ल ् सतने् सवच रले.्
‘तुम्ही् क ् बोलत् न ही? तुम्ह ल ्आणखी् कश ची् गरज् अिेल् तर् तिां् मल ् ि ांग .् मी् तुमययच् ि ठी्
क हीही्करीन.’ त्यच् ययच् ्नजरेल ्नजर्ल वनू्ती्बोलली.्त्यच् मुळे्र ग वनू्की्क यच््त्यच् ्म्ह त ऱ्यच् ने्नजर्
ख ली्वळवनू्म्हटले, ‘तुमचां्आम्ही्क ्म्हणून्ऐक वां? आम्ह ल ्तुमचां्ध न्यच््नको.’ 
 

‘आम्ही् िवव् िोडून् सनघण्यच् चां् क रण् क यच्? तिां् कर यच्ल ्आम्ही् तयच् र् न ही...मुळीच् तयच् र्
न ही.्आमची्मुळीच्िांमती्न ही.्आम्ह ल ्तुमची्दयच् ्व टते्पण्इथून्सनघ यच्ल ्आमची्िांमती्न ही.्
तुम्ही्स्वतः्ज .्एकट्य च्ज .’ जम व ययच् ्सनरसनर ळ्यच् ्भ ग तून्लोक ांनी्जोरद र्प चठब ्सदल .्पुन्ह ्
एकद ्जम व तील्िवांययच् ्मुदे्रवर्एक्भ व्उमटल .्तो्सनसितच्कुतूहल च ्नव्हत .्कृतज्ञतेच ्नव्हत .्
त्यच् ांययच् ्मुदे्रवर्चीड्आसण्दृढ्सनियच््सदित्होत . 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा् सवषण्ण् क्स्मत्करीत् म्हण ली, ‘तुम्ही् म झ्यच् ् म्हणण्यच् च ् सवपयच्ाि्करीत्आह त.्
तुम्ही्इथून्सनघून्ज यच्ल ्क ्तयच् र्न ही? तुम्ही्सतथां्च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्र ह ल.्सतथां्तुम्ह ल ्अन्न, वस्त्र, 
सनव र ्समळेल्यच् ची्हमी्मी्घेते.्इथां्शत्रू्आल ्तर्तुम्ह ल ्लुटल्यच् खेरीज्र हण र्न ही...’ सतचे्पुढचे्
शब्द्जम व ययच् ्आरड ओरडीत्सवरले. 
 

‘आम्ही्क ही्इथून्सनघ यच्ल ्तयच् र्न ही.्शत्रनूां्आम्ह ल ्लुटलां ्तरी्च लेल.्आम्ही्तुमचां्ध न्यच््
घेण र्न ही.्आम्ह ल ्ते्नको्आहे.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्पुन्ह ्जम व तील्एख द्य ययच् ्नजरेि्नजर्सभडवण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल .्पण्आत ्
कुणीच् सतययच् कडे्प ह त्नव्हते.्िववजण् सनसितच्ज णूनबुजून् सतची्नजर्ट ळीत्होते.् सतची्अवस्थ ्
असतशयच््चमत्क सरक्झ ली. 
 

‘ती् च ांगले् धडे् देते् आहे...च ांगलां ् धोरण् आहे् ब ईचां...सतययच् ् म गून् ज ् आसण् गुल म्
बन ...स्वतःचां्घर्मोड ्आसण्स्व तांत्र्यच््गम वनू्बि ...दुिरां्क यच्...ध न्यच््देते्म्हणे’ जम व तून्लोक ांचे्
बोलणे्ऐकू्येच्ऊ्ल गले. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ा्कोंड ळ्यच् तून्ब हेर्पडली.् सनर श् मुदे्रने्घर त् सशरली.् सतने्ड्रॉनल ्पुन्ह ् हुकूम्
सदल , ‘उद्य ्िक ळीच्मी्सनघण र्आहे, तेव्ह ्घोडे्तयच् र्ठेव.’ 
 

बॉगुचेरॉव्होप िून्दह ्मैल्अांतर वर्अिलेल्यच् ्यच् कोव्ह् येच्थून्१७्ऑगस्ट्रोजी्रोस्तॉफ्आसण्
इक्ल्यच्न्घोड्य वरून् सनघ ले.्इक्ल्यच्नने् नुकत्यच् च्खरेदी् केलेल्यच् ्नव्यच् ्घोड्य ची् ते्च चणी् घेण र्होते्
आसण्खेड्य त्वैरण्समळते्क ्प हण र्होते. 
 

बॉगुचेरॉव्हो् गेले्तीन्सदवि्दोन्शत्रूांययच् ्िैन्यच् मध्येच््ि पडले्होते.् सपछ डीतील्रसशयच्न्िैसनक्
ज्यच् ्िहजतेने्त्यच् ्खेड्य त्सशरत्त्यच् च्िहजतेने्आघ डीवरील्फ्रें च्िैसनक्सशरत.्रोस्तॉफ्ति ्ि वध्
ऑसफिर्होत .्फ्रें च्िैसनक्खेड्य मधली्समळेल्ती्वस्तू् नेतील्हे् त्यच् ने्ओळखले्होते्आसण्त्यच् चीच्
त्यच् ल ्क ळजी्पडली्होती. 
 

रोस्तॉफ्आसण् इक्ल्यच्न्च ांगलेच् खुशीत् होते.् बॉगुचेरॉव्हो् ही् सप्रन्िची् शतेव डी् होती.् सतथल्यच् ्
घर त्बरीच्म णिे्अितील्आसण्कद सचत्आपण ांि्िुांदर्मोलकरणी्सदितील, अशी्ते्आश ्ब ळगून्
होते.्ज्यच् ्खेड्य त्आपण्च ललो्आहोत्ते्खेडे्ज्यच् ययच् शी्आपल्यच् ्बसहणीच ्व ङसनियच््झ लेल ्होत ्
त्यच् ्सप्रन्ि्बोलकॉन्स्कीययच् ्म लकीचे्आहे्यच् ची्रोस्तॉफल ्जर ही्कल्पन ्नव्हती. 
 

रोस्तॉफने् इक्ल्यच्नल ् म गे् ट कून् प्रथम् खेड्य त् प्रवशे् केल ् आत ् त्यच् ांचे् घोडे् िांथ् गतीने्
ध न्यच् ययच् ् कोठ र कडे् ज ऊ् ल गले.् सतथे् शतेकऱ्यच् ांच ् मोठ ् जम व् उभ ् होत .् सकत्येच्क् शतेकऱ्यच् ांनी्
आपल्यच् ् टोप्यच् ् क ढून् घेतल्यच् .् ब कीचे् टोप्यच् ् न् क ढत ् त्यच् ययच् कडे् रोखून् प हू् ल गले.् चेहऱ्यच् वर्
िुरकुत्यच् ्अिलेले, तुरळक्द ढी्अिलेले्दोन्म्ह त रे्शतेकरी्गुत्त्यच् तून्झोक ांड्य ्ख त्आसण्भि ड्य ्
िुर त्ग त्ब हेर्पडले. 
 

गदीतून्दुिर ्एक्ठेंगण ि ्शतेकरी्जवळ्आल ्आसण्सवच रू्ल गल , ‘तुमययच् कडे्इथां्खूप्
िैन्यच््आहे्क ?’ 
 

रोस्तॉफ्म्हण ल , ‘खूप्आहे.्पण्तुम्ही्िगळे्इथां्क ्जमल ्आह त? किल ्िण्वगैरे्आहे्की्
क यच्?’ 
 

‘ग वययच् ्क म ि ठी् वृद्ध्म णिां्जमली्आहेत’ त्यच् ययच् प िून् दूर्होत ्होत ्तो्मघ च शतेकरी्
म्हण ल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

तेवढ्य त्दोन् सस्त्रयच् ्आसण् प ांढरी् हॅट् घ तलेल ् एक् पुरुष् सप्रन्िययच् ् घर कडून्असधक ऱ्यच् ांययच् ्
सदशनेे्ध वत्येच्त न ्सदिल . 
 

‘सप्रन्िेिनां् मल ् प ठवलां ् आहे.् सतनां् सवच र यच्ल ् ि ांसगतले् आहे–तुम्ही् कोणत्यच् ् रेसजमेंटचे्
आह त? तुमचां्न व्क यच्?’ 
 

‘ह ्क उट्रोस्तॉफ, स्क्वॉड्रनच ्कम ांडर.्मी्तुमच ्नम्र्िेवक.’ 
 

‘मह र ज्तिदीची्म फी्अि वी.’ बोलत न ्अल्प सटचने्एक्ह त्कोट ख ली्छ तीशी्धरल ्
होत .्त्यच् ययच् ्बोलण्यच् त्आदर्होत ; तरी्त्यच् त्असधक ऱ्यच् ययच् ्त रुण्यच् बद्दलययच् ्सतरस्क र ची्छट ्होती.्
‘म झ्यच् ्म लकीणब ईांनी्तुम्ह ल ्बोल वलां ्आहे.्ह्य ्मसहन्यच् ययच् ्पांधर ्त रखेि्मरण्प वलेल्यच् ्कम ांडर-
इन्-चीफ् सप्रन्ि् सनकोल यच््अँड्रीच्बोलकॉन्स्कीययच् ् त्यच् ्कन्यच् .्र ांगड्य ्अड णी्लोक ांमुळे् त्यच् ्िांकट त्
ि पडल्यच् ्आहेत.् त्यच् ांनी् तुम्ह ल ् येच्ऊन्ज ण्यच् ची् सवनांती् केली्आहे.’ घोड्य भोवती् म श्यच् ् सफर व्यच् त्
त्यच् प्रम णे्दोन्शतेकरी्अल्प सटचययच् ्भोवती्सफरत्होते.्त्यच् ांययच् कडे्बोट्द खवीत्उद ि्क्स्मत्करीत्
अल्प सटच्म्हण ल , ‘आपण्कृप ्करून्थोडे् दूर्िर ल्क ? ही्ज ग ् तेवढी्िोयच्ीची्न ही.’ दूर्होत्
रोस्तॉफ्म्हण ल , ‘हां्ि ांग ्क यच््ते.’ 
 

‘मह र ज ांन ्ि ांगण्यच् चां् ध डि्मी्करीत्आहे.् इथले्उद्द म्शतेकरी् म लकीणब ईांन ्शतेव डी्
िोडून्ज यच्ल ् देत्न हीत.्ग डीचे्घोडे्िोडून्ट कण्यच् च ्धमक्यच् ् देत हेत.्आज्िक ळी् सनघण्यच् ची्
िगळी्तयच् री्करूनही्म लकीणब ई्ब हेर्पडू्शकत्न ही.’ 
 

रोस्तॉफ् घोड्य वरून् उतरल .्ऑडलीकडे् घोड ् िोपवनू् तो् अल्प सटचबरोबर् घर कडे् ज ऊ्
ल गल .्व टेत्त्यच् ने्िगळ्यच् ्गोष्टी्िमज वनू्घेतल्यच् . 
 

सप्रन्िेिने्ध न्यच््देऊ्केले्होते, ड्रॉन्आसण्इतर्शतेकरी्यच् ांययच् शी्चचा्केली.्ह्य मुळे्पसरक्स्थती्
आणखीनच्सबघडली्होती.्शवेटी्ड्रॉनने्कचेरीययच् ्च व्यच् ्सदल्यच् ्व्तो्शतेकऱ्यच् ांन ्समळ ल .्अल्प सटचने्
त्यच् ल ् बोल वणे् ध डले् तेव्ह ् त्यच् ने् येच्ण्यच् चे् न क रले.् िक ळी् सप्रन्िेिने् सनघण्यच् ि ठी् घोडे् जुांप यच्ल ्
ि ांसगतले.् त्यच् वळेी्शतेकरी्मोठ्य ्िांख्येच्ने्ध न्यच्कोठ र कडे्जम ्झ ले.् सतथून् त्यच् ांनी् सनरोप्प ठवल , 
‘आम्ही्सप्रन्िेिल ्ग व तून्ब हेर्ज ऊ्देण र्न ही.्लोक ांनी्आपली्घरां्िोडू्नयेच््अि ्हुकूम्सनघ लेल ्
आहे.्आम्ही्ग डीचे्घोडे्िोडल्यच् सशव यच््र हण र्न ही.’ अल्प सटच्त्यच् ांययच् िमोर्भ षण्कर यच्ल ्गेल .्
त्यच् ांनी्त्यच् ल ्ि ांसगतले,—‘आम्ही्सप्रन्िेिल ्ज ऊ्देणां्शक्यच््न ही.्तिे्करण्यच् ि्सतल ्मन ई्करण्यच् च ्
हुकूम्आहे.्सप्रन्िेि्र सहली्तर्सतची्प्रत्येच्क्गोष्ट्ऐकू.’ 
 

रोस्तॉफल ् सप्रन्िेि् म यच्ाययच् ् भेटील ् नेण्यच् त् आले.् त्यच् वळेी् ती् अिह यच्तेने् भ्रसमष्ट ि रखी्
सदव णख न्यच् त् बिली् होती.् तो् कोण्आहे, कश ि ठी्आल ्आहे, आपली्क यच््अवस्थ ् झ लीआहे, 
कश चेच् सतल ् भ न् नव्हते.् रोस्तॉफच ् चेहर ् सतल ् रसशयच्न् व टल .् त्यच् ययच् ् शब्द ांवरून् आसण्
ह लच लींवरून्तो्आपल्यच् ्दजाच ्म णूि्अिल्यच् चे्सतने्ओळखले.्आसण्त्यच् ययच् कडे्गसहरी, चमकद र्
नजर्ल वली.्ती्बोलू्ल गली्तेव्ह ्सतच ्आव ज्भ वकां सपत्झ ल .्रोस्तॉफल ्ही्भेट्अदभतुरम्यच््व टू्
ल गली.्‘िांरिण्निलेली, दुःख ने्खचलेली, अड णी्बांडखोर्शतेकऱ्यच् ांययच् ्कृपेवर्अवलांबनू्अिलेली्



 

 

अनुक्रमणिका 

ही्एक की् मुलगी!् सवसचत्र्दैव नेच्मल ्इथां् खेचून्आणलां ्अि वां.’ मन त्अि ् सवच र्करीत्रोस्तॉफ्
सतचे्बोलणे्ऐकू्ल गल ्व्सतययच् कडे्प हू्ल गल . 
 

उठत ् उठत ् रोस्तॉफ् म्हण ल , ‘सप्रन्िेि, मी् यच् ् म गानां् येच्ण्यच् च ् यच्ोग् आल ् आसण् तुम्ह ल ्
थोडीफ र्मदत्करू्शकलो् म्हणून्मल ्झ लेल ्आनांद्मी्ि ांगू्शकत्न ही.्मल ्व टतां् तुम्ही्आत ्
एकदम्प्रव ि ल ् सनघ .् तुम्ही्मल ् तुमययच् ्िांरिण ची् व्यच्वस्थ ्करू् देत्अि ल्तर्कोणीही् तुम्ह ल ्
त्र ि्देण र्न ही्यच् ची्मी्जब बद री्घेतो.’ 
 

र जघर ण्यच् तील्सस्त्रयच् ांन ्करत त्ति ्प र्झुकून्प्रण म्करून्रोस्तॉफ्दरव ज कडे्वळल . 
 

घोडदळ चे्िैसनक्ग व त्सशरले्आसण्रोस्तॉफ्सप्रन्िेिल ्भेट यच्ल ्गेल .्त्यच् नांतर्जम व तील्
लोक ांची् मनःक्स्थती् सद्वध ् झ ली.् त्यच् ांययच् त् मतभेद् झ लेले् सदिून्आले.् क ही् शतेकरी् म्हणू् ल गले, 
‘घोडदळ चे्िैसनक्रसशयच्न्आहेत.्आपण्त्यच् ांययच् ्तरुण्स्त्रील ्ज ऊ्सदलां ्न ही्तर्ते्र ग वतील्यच् ची्
ज णीव्ठेवली्प सहजे.’ ड्रॉनचे्अिे्मत्होते.्त्यच् ने्ते्व्यच्क्त्करत च्त्यच् ययच् वर्क पव्आसण्इतर्शतेकरी्
भडकले. 
 

‘तू् सकती्वष्ेह्य ्ग व वर्पोिल ्आहेि्यच् ची्ज णीव्आहे्क ् तुल ? तुल ्क ही्घडलां ्तरी्
ि रखांच.्आपलां ् पैश चां्डबोलां ्जसमनीतून्खणून्घेऊन्तू्पळ्क ढशील.्आमययच् ्घर ांच ्न श्होऊ्दे्
चकव ्न्होऊ्दे, तुल ्त्यच् चां्क हीच्न ही.’ 
 

‘िगळ्यच् ्गोष्टी्जेथययच् ्तेथां्अि यच्ल ्हव्यच् त, कुणी्आपलां ्घर्िोडत ्नयेच््अि ्आम्ह ि्हुकूम्
आहे.्कोणतीही्वस्तू्ग व ब हेर्ह लवली्ज त ्नयेच्.’ कोणीतरी्जम व तून्ओरडले. 
 

ड्रॉनवर्झडप्घ लीत्एक्म्ह त र ्एकदम्ओरडू्ल गल , ‘तुझ्यच् ्लठ्ठ्पोर ची्िैन्यच् त्ज ण्यच् ची्
प ळी्अित न ् तू् त्यच् ल ्व चवलांि्आसण्म झ्यच् ्बॅङ्क ल ् िैन्यच् त्प ठवलांि.्आम्ह ्िगळ्यच् ांन ्मर वां्
ल गत्आहे.’ 
 

इक्ल्यच्यच्न,्ल बु्रश्क ्आसण्अल्प सटच्यच् ांन ्बरोबर्घेऊन्रोस्तॉफ्जम व कडे्येच्ऊ्ल गल .्जम व्
आणखी्जवळ्झ ल . 
 

जम व जवळ् भरभर् च लत् येच्ऊन् रोस्तॉफने् सवच रले, ‘तुमययच् मधे् वसडलध री् म णिांकोण्
आहेत?’ 
 

‘वसडलध री् म णिां्कश ि ठी् हवी्आहेत?’ क पवने् सवच रले, पण् हे्शब्द् त्यच् ने् पुरते्उच्च रले्
न हीत्तोच् त्यच् ययच् ् हॅटमधून् त्यच् चे्डोके्ब हेर्पडले्आसण्डोक्यच् वर्बिलेल्यच् ्जोर ययच् ्ठोश मुळे्तो्
ख ली्कोलमडल . 
 

‘सवर्श् िघ तकी् कुठले!् टोप्यच् ् क ढून् घ्यच् ’ रोस्तॉफ् सशर ् त णून् िांत प ने् ओरडल , ‘ग वच ्
प्रमुख्कुठां्आहे?’ 
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‘ग वच ्म्होरक्यच् ्कुठां्आहे?’ रोस्तॉफने्पुन्ह ्ओरडून्सवच रले.्आठ्य ्घ तलेल ्सफकट्मुदे्रच ्
ड्रॉन्जम व तून्ब हेर्पडल . 
 

‘तूच्क ्ग वच ् म्होरक्यच् ? ल बु्रश्क ्ब ांध् त्यच् ल ’ आपल्यच् ् हुकम ल ्कुणी् सवरोध्करण र्न ही्
अश ्थ ट त्रोस्तॉफ्ओरडल ्आसण्खरोखरच्दोन्शतेकरी्ड्रॉनल ्ब ांधू्ल गले.्त्यच् ांययच् ्क म त्मदत्
करण्यच् ि ठी्की्क यच््ड्रॉननेही्त्यच् ांन ्आपल ्दुशले ्क ढून्सदल . 
 

रोस्तॉफ्शतेकऱ्यच् ांकडे्वळून्म्हण ल , ‘िगळेजण्मी्क यच््म्हणतो्ते्ऐकून्घ्यच् .्िरळ्आपल्यच् ्
घरी्सनघून्ज .्मल ्एक्शब्द्पुन्ह ्ऐकू्येच्त ्क म ्नयेच्.’ 
 

‘खरां् तर्आपण्क हीच् नुकि न् केलेलां ् न ही.् िगळां् मूखवपण तून् घडतां्आहे.्आचरटपण च्
आहे...हे्बरां्न ही्अिां्मी्कधीप िून्ि ांगत्होतो.’ एकमेक ांन ्दोष्देत्लोक्घर कडे्परतू्ल गले. 
 

दोन् त ि ांययच् ्आत् हव्े अिलेले् घोडे्आसण् ग ड्य ् सप्रन्िेिययच् ् घर िमोर्आणण्यच् त्आल्यच् .्
शतेकरी् घ ईघ ईने् आपल्यच् ् म लसकणीययच् ् वस्तू् ग ड्य त् भरू् ल गले.् अडगळीययच् ् खोलीत् कोंडून्
ठेवलेल्यच् ्ड्रॉनल ्सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्इयछेनुि र्मोकळे्करण्यच् त्आले.्तोच्ड्रॉन्आत ्अांगण त्उभ ्र हून्
शतेकऱ्यच् ांन ्िूचन ्देऊ्ल गल . 
 

मुद्द महून्आपल ्पसरचयच्् सप्रन्िेिल ्करून्द्य व ्अिे् रोस्तॉफल ्व टले्न ही.्तो् सतययच् ्घरी्
परत्न्ज त , ग व तच्र हून्सतययच् ्ग डीची्व ट्प हू्ल गल .्सप्रन्िेि्म यच्ाची्ग डी्घर प िून्सनघ ली, 
तेव्ह ्रोस्तॉफ्घोड्य वर्स्व र्झ ल .्बॉगुचेरॉव्होप िून्आठ्मलै्रस्त ् रसशयच्न् िैन्यच् ने् व्यच् पल ्होत .्
तेवढे् अांतर् रोस्तॉफने् सतल ् िांरिण् देऊन् नेले.् यच् कोव्हो् येच्थील् पसथक श्रम त् त्यच् ने् सतययच् ् अनुजे्ञने्
प्रथमच्सतययच् ्ह त चे्चुांबन्घेतले्आसण्मोठ्य ्आदर ने्सतच ्सनरोप्घेतल . 
 

आपल्यच् ल ् व चवल्यच् बद्दल् सप्रन्िेि् म यच्ाने् रोस्तॉफचे् आभ र् म नले् ति ् रोस्तॉफ् असतशयच््
िांकोचून् म्हण ल , ‘अिां् क ् म्हणत ् तुम्ही् सप्रन्िेि? कोणत्यच् ही् पोसलि् ऑसफिरनां् हेच् केलां ् अितां.्
आम्ह ल ् केवळ्शतेकऱ्यच् ांशी्लढ ्द्य व ्ल गल ्अित ्तर्आम्ही्शत्रूांन ्इतकां ्आत्घुिू् सदलां ्नितां.’ 
क हीश ् िांकोच ने् िांभ षण च ्ओघ् बदलण्यच् च ् प्रयच्त्न्करीत् तो् म्हण ल , ‘तुमययच् शी् पसरचयच््करून्
घेण्यच् ची्िांधी् समळ ली, हे्म झां्भ ग्यच््होयच्.् सप्रन्िेि, तुम्ह ल ् िुखिम ध न्ल भेल्अि ् सवर्श् ि्आहे.्
यच् पुढे्मी्तुम्ह ल ्च ांगले्सदवि्आलेले्प हीन्अशी्मल ्आश ्आहे.्येच्तो्मी’ 
 

सप्रन्िेिने् त्यच् चे् आभ र् शब्द ांऐवजी् कृतज्ञत ् आसण् सजव्ह ळ ् यच् ांनी् उजळलेल्यच् ् मुदे्रने् म नले.्
त्यच् चे्आभ र्म नण्यच् जोगे्क ही्घडले्न ही्अिे्सतल ्व टत्नव्हते.्उलट्तो्नित ्तर्आपण्ख त्रीने्
बांडखोर्शतेकऱ्यच् ांचे् चकव ्फ्रें च् िैन्यच् चे्बळी्ठरलो्अितो्यच् बद्दल् सतल ् सबलकूल्शांक ्व टली्न ही.्
सतल ् व चवण्यच् ि ठी् त्यच् ने्उघड्उघड् सदिण ऱ्यच् ् भयच्ांकर्िांकट ल ्आमांत्रण् सदले् होते.् जेव्ह ् त्यच् ने्
सतच ् सनरोप् घेतल ् आसण् ती् एकटी् र सहली् तेव्ह ् सतचे् डोळे् एक एकी् आिव ांनी् भरून् आले.् सतने्
स्वतःल च् सवच रले, ‘मी् त्यच् ययच् ् पे्रम त् तर् पडले् न ही?’ ह ् प्रश्न् ती् क ही् पसहल्यच् ांद च् स्वतःल च्
सवच रीत् नव्हती.् मॉस्कोल ्ज ईपयंच्त् पसरक्स्थती् तशी्क ही्आनांदद यच्क्नव्हती.् तरीही् सतययच् बरोबर्
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ग डीत् अिलेल्यच् ् दुन्यच् श ययच् ् नजरेतून् सखडकीतून् प हण ऱ्यच् ् आपल्यच् ् म लसकणीची् किल्यच् ् तरी्
आनांद ने्व्सवच र ने्उजळलेली्मुद्र ्िुटली्न ही. 
 

‘त्यच् ययच् ्पे्रम त्पडले्म्हणून्क यच््झ लां?’ जो्कद सचत्आपल्यच् कडे्कधीही्लि्देण र्न ही्त्यच् ्
म णि वर्आपल ्जीव्जडल ्आहे्ही्गोष्ट्म न्यच््करत न ् सतल ्शरम्व टत्होती.्तरीही्आपलां ् पे्रम्
कुण ल च्कळण र् न ही्आसण् जरी्आपण् प्रथमच्आसण् शवेटचेच्आसण् िबांध्आयुच्ष्ट्यच्भर् त्यच् ययच् वर्
चोरून्पे्रम्केले्तरी्त्यच् त्आपल ्दोष्न ही्अश ्सवच र ांनी्ती्स्वतःचे्िम ध न्करू्ल गली. 
 

कधी्कधी्त्यच् ची्नजर, त्यच् ची्िह नुभतूी, त्यच् चे्शब्द्ती्आठव्ूल गे्आसण्आपल्यच् ल ्िौख्यच््
समळणे्अगदीच्अशक्यच््न ही्अिे् सतल ्व टू्ल गे.् त्यच् च्वळेी्ती् सखडकीब हेर्प हून्हित्अिल्यच् चे्
दुन्यच् श ल ्सदिे. 
 

ऐन्त्यच् च्िणी्त्यच् ने्बॉगुचेर व्होल ्यच् वे्आसण्त्यच् ययच् ्बसहणीने्आन्दे्रल ्नक र्सदलेल ्अि व ्
ह्य ्गोष्टी्सतययच् ्मन तून्ज ईन त.्ह्य ्ि ऱ्यच् ांम गे्सतल ्सनयच्तीच ्ड व्अि व ्अिे्व टू्ल गले. 
 

रोस्तॉफययच् ् मन वर् सप्रन्िेि्म यच्ाने्च ांगलीच्छ प्ट कली् होती.् सतची्आठवण्झ ली्की् तो्
िुख वनू्ज ई, त्यच् ययच् ्िहक ऱ्यच् ांन ्त्यच् चे्बॉगुचेरॉव्होमधील्ि हि्कळले.्तो्गवत्शोध यच्ल ्गेल ्होत ्
आसण्त्यच् ने्रसशयच् तील्प्रचांड्िांपत्तीची्व रि्अिलेली् मुलगी्शोधली्होती.्यच् ्गोष्टीच ्उल्लेख्करून्
त्यच् चे्िहक री्त्यच् ची्थट्ट ्करू्ल गले्की्तो्र ग वे,— पे्रमळ्आसण्त्यच् ययच् ्मते्आकषवक्अश ्आसण्
गडगांज्िांपत्ती्अिलेल्यच् ्सप्रन्िेि्म यच्ाशी्लग्न्करण्यच् च ्सवच र, त्यच् ची्इयछ ्नित न , त्यच् ययच् ्मन त्
पुन्ह ्पुन्ह ् येच्त्होत .् म्हणून् त्यच् ल ्िहक ऱ्यच् ांययच् ्थटे्टच ्र ग् येच्त्होत .् व्यच्क्क्तशः् सनकोल यच्ने् सप्रन्िेि्
म यच्ाहून् असधक् च ांगल्यच् ् पत्नीची् म गणी् केली् निती.् त्यच् ल ् व टले्आपण् सतययच् शी् लग्न् केले् तर्
आपली्आई–थोरली्क उांटेि्िुख वेल्आसण्आपल्यच् ्वसडल ांची्आर्नथक्दुरवस्थ ्टळेल.्खेरीज्लग्न्
केल्यच् ने्प्रत्यच्ि्सप्रन्िेिही्िुखी्होईल. 
 

पण्िोन्यच् चे्क यच्? सतल ्सदलेल्यच् ्वचन चे्क यच्? 
 

सप्रन्िेि्बोलकॉन्स्कीवरून्िहक ऱ्यच् ांनी्थट्ट ्केली्की्त्यच् ल ्र ग्येच्त्होत ्तो्त्यच् मुळेच... 
 

कुटूझॉफल ् िैन्यच् च ् कम ांडर -इन्-चीफ्् नेमण्यच् त् आले.् त्यच् ने् सप्रन्ि् आन्दे्रल ् आठवणीने्
हेडक्वॉटविवल ्बोल वले. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्झ रेव्हो्झ इसमिे्इथे्पोचल .्त्यच् च्सदवशी्व्त्यच् च्वळेी्कुटूझॉफ्िैन्यच् ची्प्रथमच्
तप िणी्करीत्होत .्कम ांडर-इन्-चीफ््ची्ग डी्ग व तील्धमवगुरूययच् ्घर िमोर्थ ांबली्होती.् सप्रन्ि्
आन्दे्र् त्यच् ् घर ययच् ् फ टक जवळील् ब क वर् बिून् सहज् ह यच्नेि् कुटूझॉफची् व ट् प हू् ल गल .्
ग व पलीकडल्यच् ्मदै न वरून्रेसजमेंटचे्िांगीत्आसण्नव्यच् ्कम ांडर-इन्-चीफ््ययच् ्स्व गत ि ठी्अिांख्यच््
लोक ांनी् सदलेल्यच् ्आरोळ्यच् ्ऐकू् येच्त्होत्यच् .्फ टक जवळ् सप्रन्ि्आन्दे्रप िून्आठ-दह ्प वल ांवर्दोन्
ऑडवली, एक् सनरोप्यच् ्आसण्एक्बटलर्उभ ्होत .्म लक ययच् ् गैरहजेरीच ्फ यच्द ् घेऊन् ते्च ांगल्यच् ्
हव म न च ्आांनद् लुटत् होते.् झुबकेद र् समश ्आसण्कल्ले् अिलेल्यच् , घोडदळ ययच् ्ि वळ्यच् ् वणाययच् ्
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लेफ्टनांट्कनवलने्फ टक जवळ्घोड ्थ ांबवल .् सप्रन्ि्आन्दे्रकडे्नजर्ट कून्त्यच् ने् सवच रले, ‘मह र ज्
इथांच्मुक्क म्करण र्आहेत्क यच्? की्ते्त्वसरत्इथून्म गां्सफरण र्आहेत?’ 
 

बोलकॉन्स्कीने् त्यच् ल ् ब क वर् बि यच्ल ् ज ग ् करून् सदली.् तो् घोडदळ च ् िैसनक् त्यच् ययच् ्
शजे री्बिल . 
 

‘तुम्ही्देखील्कम ांडर-इन-चीफ््ची्व ट्प ह त्आह त्होयच््न ? ते्कुण चीही्भेट्घ्यच् यच्ल ्तयच् र्
अित त् हे् बरां् आहे.् िॉिेज् बनवण ऱ्यच् ांची् गोष्ट् वगेळी.् यच्मवलॉव्ह् आपण ि् ‘जमवन् म्हणून् बढती् द्य ’ 
अशीही्सवनांती्करील.्आत पयंच्त्रसशयच्न्क यच््करीत्होते्कुण ि्ठ ऊक.्ि रखे्म घ र्घेत हेत.्तुम्ही्
लढ ईवर्होत ्क ?’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्उत्तरल , ‘लढ ईवर्अिण्यच् चां् भ ग्यच््मल ्ल भलां ् होतां.् म घ र् घेण्यच् चांच्नव्हे् तर्
म घ र्घेत न ्मौल्यच्व न्गोष्टी्हरवण्यच् चां्भ ग्यच््ल भलां ्होतां.्म झी्म लमत्त ्आसण्म झ ्सजथां्जन्म्झ ल ्
ते् घर् मी् गम वलांच, पण् मी् म झे् वडीलही् गम वनू् बिलो.् ते् शोक नां् मरण् प वले.् मी् स्मॉलेन्स्कच ्
रसहव िी्आहे.’ 
 

‘अरे!्म्हणजे्तुम्ही्सप्रन्ि्बोलकॉन्स्की्तर? तुमच ्पसरचयच््झ ल , म्हणून्मल ्आनांद्व टतो.्मी्
लेफ्टनांट्कनवल्डेसनिॉव्ह.्मल ्ब स्क ्यच् ्न व ने्िगळे्ओळखत त.’ सप्रन्ि्आन्दे्रच ्ह त्द बीत्आसण्
त्यच् ययच् कडे्ख ि्दयच् ळू् नजरेने् प ह त् डेसनिॉव्ह् म्हण ल , ‘मी् त्यच् बद्दल्ऐकले्आहे.’ त्यच् ययच् ् स्वर त्
िह नुभतूी्होती.्िणभर्स्तब्ध्र हून्तो् म्हण ल , ‘ही् सिसथआतील्लढ ई्आहे.्ज्यच् ांन ्ह नी्िोि वी्
ल गते, त्यच् ांन ्लढ ई्क ही्च ांगली्नव्हे.् सप्रन्ि्आन्दे्र्बोलकॉन्स्की्तुम्हीच्तर.्ठीक.’ म न्हलवीत्तो्
म्हण ल .् ‘सप्रन्ि, मल ् तुमययच् ् पसरचयच् मुळां ् खरांच् खूप्आनांद् झ ल ्आहे!’ उद ि् क्स्मत्करीत् सप्रन्ि्
आन्दे्रच ह त्द बीत्तो्म्हण ल . 
 

नत श ने् आपल्यच् ् पसहल्यच् ् सप्रयच्कर ययच् ् गोष्टी् ि ांसगतल्यच् ् होत्यच् .् त्यच् मुळे् सप्रन्ि् आन्दे्रल ्
डेसनिॉव्हबद्दल्म सहती्होती.् त्यच् ्मधुर्कडवट्गोष्टींमुळे् त्यच् ययच् ्हृदयच् तील्व्यच्थ ्पुन्ह ्ज ग्यच् ्झ ल्यच् .्
आत श ् त्यच् ल ् त्यच् च ् सविर्पडल ्होत .्तरी् त्यच् ्खोलवर्अांतयच्ामी्दबनू्र सहलेल्यच् ्होत्यच् .्आत श ्
त्यच् चे्मन् सवसवध्आसण्गांभीर्गोष्टींनी् व्यच् पले्होते–स्मॉलेन्स्क्ग व च ् त्यच् ग, ब्लीक् सहल्िल ् सदलेली्
भेट, वसडल ांययच् ् मृत्यच्चूी् क लपरव ् आलेली् ब तमी् इत्यच् दी् गोष्टींमुळे् त्यच् ययच् ् अांतःकरण त् भ वन ांच ्
कल्लोळ् उठल ् होत .् त्यच् ांमुळे् ज्यच् ् गोष्टी् प र् सवस्मृतीत् पडल्यच् ् होत्यच् , त्यच् ् ज ग्यच् ् झ ल्यच् .् पण् तो्
पूवीि रख ्हेल वनू्गेल ्न ही. 
 

डेसनिॉव्हययच् ्मन त्बोलकॉन्स्की्न व मुळे्अद्भतुरम्यच््गतक ळ तील्गोष्टी्ज गृत्झ ल्यच् .्र त्रीचे्
जेवण्झ ले्होते.्नत श चे्ग णेही्िांपले्होते.्त्यच् नांतर्आपण्क यच््करतो्आहोत्यच् च ्सवच र्न्करत ्
त्यच् ने् पांधर ् वषांययच् ् मुलील ् म गणी् घ तली् होती.् त्यच् ् क ळ ची्आसण् नत श वरील्आपल्यच् ् प्रीतीची्
आठवण्होऊन्तो्स्वतःशीच्हिल .्मग्ल गलीच्ज्यच् त्त्यच् ल ्असतशयच््रि्होत ्त्यच् ्वतवम नक लीन्
क म कडे्तो्वळल .्हे्क म्म्हणजे्मोसहमेिांबांधी्त्यच् ने्आखलेली्यच्ोजन .्म घ र्घेत्अित न ्आपल्यच् ्
मुक्क म त् त्यच् ने् ही्यच्ोजन ्आखलेली्होती.् त्यच् ने् ही्यच्ोजन ् बॉक्ली्द्टॉल्यच््यच् ययच् पुढे् म ांडली्होती.्
आत ्ही्यच्ोजन ्कुटूझॉफल ्द खवण्यच् च ् त्यच् च ् सवच र्होत .्फ्रें च्िैन्यच् ययच् ्ह लच लीचे् िेत्र् सवस्तृत्
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होते.्तेव्ह ्त्यच् ची्प्रगती्रोखून्धरण्यच् ि ठी्आघ डीवर्हल्ल ्करण्यच् ऐवजी्अगर्आघ डीवर्हल्ल ्च लू्
अित न च् त्यच् ययच् ् दळणवळण ययच् ् म गावर् हल्ले् चढवले् प सहजेत, अशी् यच्ोजन ् डेसनिॉव्हने् म ांडली्
होती.्तो्आपली्यच्ोजन ्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्स्पष्ट्करून्ि ांगू्ल गल . 
 

‘फ्रें च्िैसनक ांन ्आपल्यच् ्ह लच लीययच् ्िबांध्म गाचां्रिण्करणां्अशक्यच््आहे.्त्यच् ांययच् ्ह लच ली्
मधूनमधून्थ ांबवत ् येच्तील.्मल ्प चश्ेिैसनक्सदलेत्तरीही्मी् त्यच् ांच ्दळणवळण च , अन्नपुरवठ्य च ्
म गव्ख त्रीनां्तोडून्ट कीन.्गसनमी्क व्यच् नां्मधूनमधून्हले्ल्करणां्ह च्त्यच् ल ्उप यच्.’ 
 

त्यच् ांन ्िैसनक ांययच् ्आरोळ्यच् , िांगीत्आसण्ग णे्ऐकू् येच्ऊ्ल गले.् दूरवर्पिरलेल्यच् ्वगेवगेळ्यच् ्
तुकड्य ांतून्ते्आव ज्येच्त्होते.्ग व मधून्िैसनक ांययच् ्आरोंळ्यच् ्आसण्घोड्य ांययच् ्खुर ांचे्आव ज्ऐकू्येच्ऊ्
ल गले. 
 

‘स्वतः्मह र ज्येच्त हेत.’ फ टक शी्उभ ्अिलेल ्एक्कोिकॅ्म्हण ल . 
 

बोलकॉन्स्की्आसण्डेसनिॉव्ह्फ टक जवळ्आले.्फ टक जवळ्म नवांदन ्देण्यच् ि ठी्िैसनक ांच ्
िमूह्उभ ्होत .् त्यच् ांनी्प सहले.्िमोरययच् ्रस्त्यच् वरून्तपसकरी्घोड्य वर्स्व र्झ लेल ्कुटूझॉफ्येच्त्
होत .्त्यच् ययच् म गून्सकतीतरी्जनरल्येच्त्होते.्ब क्ली्त्यच् ययच् ्अगदी्जवळून्च लल ्होत .्सकतीतरी्
ऑसफिर्त्यच् ांययच् ्म गून्आसण्ब जूने्घोषण ्देत्ध वत्होते. 
 

कुटूझॉफने्घोड्य ल ्ट च्म रली.्कुटूझॉफ्ि रख ्म न्ह लवीत्होत .्आसण्आपल्यच् ्प ांढऱ्यच् ्
िांरिक्घोडदळ ययच् ्ल ल्पट्ट ्अिलेल्यच् ्व्टोक्निलेल्यच् ्टोपील ्ह त्ल वत्होत .्भरद र्शरीर ययच् ्
उांच् गे्रनेडीअर ांनी–त्यच् त् बहुतेक् घोडदळ चे् िैसनक् होते् त्यच् ल ् म नवांदन ् सदली् तेव्ह ् कुटूझॉफने्
त्यच् ांययच् कडे्हुकमत्ग जवण ऱ्यच् ्म णि प्रम णे्ि सभप्र यच््नजरेने्क ही्न्बोलत ्समसनटभर्रोखून्प सहले.्
मग्तो्भोवत ली्उभ्यच् ्अिलेल्यच् ्जनरल ांययच् ्आसण्ऑसफिर ांययच् ्घोळक्यच् कडे्वळल .् त्यच् ययच् ् मुदे्रत्
एक एकी् िूक्ष्म् बदल्झ ल .्िांभ्रसमत्अवस्थेत्अिल्यच् प्रम णे् त्यच् ने्ख ांदे् उडवले्आसण् म्हटले, ‘अशी्
म णिां् अित न ् ि रखी् म घ र् घ्यच् वी् ल ग वी् अां!’ त्यच् ांच ् सनरोप् घेऊन् तो् घोड्य ल ् ट च् म रून्
फ टक तून् सप्रन्ि् आन्दे्र् आसण् डेसनिॉव्हजवळून् गेल .् त्यच् ययच् ् म गे् जम व् स्व गत ययच् ् घोषण ् देत्
र सहल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्कुटूझॉफल ्पूवी्प सहले्होते, त्यच् हून्तो्आत ्खूपच्द ांडग ्आसण्गलेलठ्ठ्झ ल ्
होत .्त्यच् ची्चरबी्खूपच्िुटली्होती.्म त्र्पसरसचत्वण, प ांढर ्डोळ , मुदे्रवर्आसण्शरीर वर्सदिण र ्
थकव ्ह्य ् गोष्टींत् बदल्झ लेल ् नव्हत .् त्यच् ने् प ांढऱ्यच् ् िांरिक्घोडदळ ची् टोपी्आसण्लष्ट्करी्कोट्
घ तल ्होत .्त्यच् ययच् ्अरुां द्पट्ट्ट्य ल ्ख ांद्य शी्च बकू्लोंबत्होत .्त्यच् चे्जड्शरीर्द ांडग्यच् ्घोड्य वर्
हेलक वत्होते. 
 

प्र ांगण त्घोड ्नेत न ्त्यच् ने्ऐकू्येच्ईल्न्येच्ईल्अशी्शीळ्घ तली.्क म्िांपल्यच् नांतर्सवश्र ांतीची्
आतुरतेने्व ट्प हण ऱ्यच् ्म णि च ्भ व् त्यच् ययच् ् मुदे्रवर्उमटल .् त्यच् ने्आपले्ड व्ेप ऊल् सरसकबीतून्
ब हेर्क ढले, ते्वर्खोसगर पयंच्त्आणले्आसण्कण्हत्ख ली्आध र्देण्यच् ि्िज्ज्अिलेल्यच् ्कोिकॅ ांययच् ्
आसण्ॲडज्युच्टांट ांययच् ्अांग वर्देह्झोकून्सदल . 
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ख ली्पडत च्कुटूझॉफने्स्वतःल ्ि वरले.्अधवसमटल्यच् ्डोळ्यच् ांनी्भोवती्प सहले.्त्यच् ची्नजर्
सप्रन्ि्आन्दे्रवर्पडली.्पण्त्यच् ने्त्यच् ल ्ओळखले्न ही्हे्उघड्होते.्तो्प यच्ऱ्यच् ांययच् ्सदशनेे्फें गडत्च लू्
ल गल . 
 

शीळ् घ लीत् त्यच् ने् पुन्ह ् वळून् सप्रन्ि्आन्दे्रकडे् प सहले.् वृद्ध ांययच् ् ब बतीत् घडते् तिे् घडले.्
कुटूझॉफने्सप्रन्ि्आन्दे्रच ्चेहर ्प सहल ्पण्त्यच् ल ्एकदम्त्यच् ची्ओळख्पटली्न ही.् ‘तरुण्म णि , 
किां्च ललां ्आहे? ठीक्आहे्न ?’ त्यच् ययच् ्बोलण्यच् त्थकव ्होत .्त्यच् चे्जड्शरीर्च लू्ल गले.्तशी्
त्यच् ययच् ् प वल ख ली् प यच्ऱ्यच् ् करकरू्ल गल्यच् .् कोट ची् बटणे् क ढून् पोचवमधील् एक ्आिन वर् तो्
बिल . 
 

‘तुझे्वडील्किे्आहेत?’ 
 

‘ते् गेल्यच् ची् ब तमी् क लच् आली.’ सप्रन्ि् आन्दे्र् म्हण ल .् सखन्नपणे् सवस्फ रल्यच् ् डोळ्यच् ांनी्
कुटूझॉफने् त्यच् ययच् कडे् प सहले.् मग्आपली्टोपी्क ढून् त्यच् ने्छ तीशी् कू्रि ची् खूण् जुळवली.् ‘ईश्र्वर्
त्यच् न ्श ांती्देवो!्तो्आपल्यच् ्इयछेनुि र्आमच ्ि ांभ ळ्करो!’ 
 

एक् दीघव् उि ि ् ट कून् तो् स्तब्ध् झ ल .् क ही् वळे ने् म्हण ल , ‘तुझे् वडील् मल खूप्
आवड यच्चे.्त्यच् ांययच् बद्दल्मल ्खूप्आदर्होत .्मल ्मनस्वी्दुःख्व टतां.’ त्यच् ने्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्आपल्यच् ्
लठ्ठ्छ तीशी्बर च्वेळ्धरून्ठेवले.्त्यच् ययच् ्समठीतून्मोकळ ्झ ल्यच् वर्सप्रन्ि्आन्दे्रने्प सहले.्कुटूझॉफचे्
ज ड्ओठ्थरथरत्होते.् त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांत्अश्रू्होते.् कुटूझॉफने्उि ि ्ट कल ्आसण्उठ यच्ल ्मदत्
व्ह वी्म्हणून्त्यच् ने्दोन्ही्ह त्आिन वर्द बले. 
 

‘चल् आपण् गप्प ् म रू.’ तो् म्हण ल .् पण् त्यच् च् िणी् शत्रूांप्रम णे् असधक ऱ्यच् ांन ् क्वसचतच्
घ बरण र ् डेसनिॉव्ह् सधट ईने् पुढे् झ ल .् त्यच् ची् प वले् पडत न ् बुट चे् सखळे् व जले.् त्यच् ल ् अडव्ू
प हण ऱ्यच् ्सचडलेल्यच् ्ॲडज्युच्टट ांययच् ्कुजबुजण्यच् ि्द द्न्देत ्तो्कुटूझॉफकडे्वळल . 
 

उठण्यच् ि ठी् ह त चे् तळवे् अजून् आिन वर् द बनू् धरलेल्यच् ् कुटूझॉफने् रडवले्यच् ् चेहऱ्यच् ने्
डेसनिॉव्हकडे्प सहले.् डेसनिॉव्हने् म्हटले, ‘मी् डेसनिॉव्ह.्मी्मह र ज ांन ्रसशयच् ययच् ्कल्यच् ण ि ठी्एक्
असतशयच्् महत्त्व ची् गोष्ट् ि ांग वी् म्हणून्आलो्आहे.’ कुटूझॉफने् थकलेले् डोळे् डेसनिॉव्हवर् वळवले.्
त्र सिकपणे् ह त् वर्करून् त्यच् ने् ते् पोट शी् दुमडून् घेतले, आसण् म्हटले, ‘रसशयच् ययच् ्कल्यच् ण ि ठी? 
क यच्् ि ांगण र् आह त? ि ांग .’ स्मॉलेस्की् आसण् व्हॅझ्म ् यच् ांययच् ् दरम्यच् न् शत्रचेू् दळणवळण् तोडून्
ट कण्यच् ची्आपली् यच्ोजन ् तो् सधट ईने् सवशद्करू्ल गल .् डेसनिॉव्हचे् घर् त्यच् ् भ ग तच् होते.् त्यच् ्
प्रदेश शी्तो्च ांगल च्पसरसचत्होत .्त्यच् ची्यच्ोजन ्तो्ज्यच् ्ज्वलांत्सनष्ठेने्बोलत्होत ्तीवरून्सनःिांशयच््
च ांगली् होती.् कुटूझॉफ्आपल्यच् ् स्वतःययच् ् प वल कडे् प ह त, मधून् मधून् वळून्शजे रययच् ्झोपडीययच् ्
अांगण त्नजर्ट कीत्होत .्जणू्सतकडून्क हीतरी्असप्रयच््येच्ण्यच् ची्तो्अपेि ्करीत्होत ्आसण्तिेच्
घडले.्डेसनिॉव्ह्बोलत्अित न ्त्यच् ्झोपडीकडून्क गदपते्र्क खोटीि्म रलेल ्एक्जनरल्द खल्
झ ल . 
 

डेसनिॉव्हचे्सववचेन्च लू्अित न ्कुटूझॉफने्जनरलल ्सवच रले; ‘आत ्तयच् र्आहेि्न ?’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘होयच्् मह र ज,’ जनरलने् उत्तर् सदले.् कुटूझॉफने् म न् ह लवली.् जणू् त्यच् ल ् म्हण यच्चे् होते, 
‘एकट ्म णूि्िगळ्यच् ्क म ांन ्सकतीि ्पुर ्पडण र?’ पुन्ह ्तो्डेसनिॉव्हचे्बोलणे्ऐकू्ल गल . 
 

डेसनिॉव्ह् म्हणत्होत , ‘रसशयच्न्ऑसफिर्यच् ्न त्यच् नां् मी् तुम्ह ल ् ग्व ही् देतो-मी् नेपोसलयच्नचां्
दळणवळण्तोडून्ट कीन.’ 
 

‘गव्हनवर्सकसरल्अँड्रीसवच्डेसनिॉव्ह्तुमययच् ्कोणी्न त्यच् चे्आहेत्क ?’ 
 

‘होयच््मह र ज.ते्म झे्चुलते.’ 
 

‘अरे्व !्आम्ही्एके्क ळी्दोस्त्होतो.’ कुटूझॉफ्असधक्उत्ि ह ने्म्हण ल .्‘छ न्छ न!्तरुण्
म णि .्तू्इथां्स्ट फवर्र ह .्उद्य ्आपण्बोलू्यच् .’ म न्हलवनू्डेसनिॉव्हच ्सनरोप्घेऊन्तो्वळल ्
आसण्कॉनोल्नक्त्स्यच्नने्आणलेले्क गद्घेण्यच् ि ठीत्यच् ने्ह त्पुढे्केल . 
 

ड्यूटीवरील्जनरल्न खूष्स्वर त्म्हण ल , ‘मह र ज्घर त्येच्तील्तर्बरां्होईल.्क ही्यच्ोजन ्
प हणां्आसण्क ही्क गदपत्र ांवर् िह्य ्करणां्आवश्यच्क्आहे.’ ॲडज्युच्टांट् दरव ज शी् येच्ऊन् म्हण ल .्
‘आत्िवव्तयच् री्आहे.’्परांतु्आत्ज ण्यच् पूवी्कुटूझॉफल ्िगळी्क मे्ह त वगेळी्कर यच्ची्होती.्त्यच् ने्
आपली्इयछ ्जर ्थ ांबनू्प्रगट्केली.’ 
 

‘अरे्ब ळ, टेबल्इथांच्म ांड.्िगळी्क गदपत्रें्मी्इथांच्बिून्प हतो.’ मग्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्उदे्दशून्
तो् म्हण ल , ‘तू् थ ांब, ज ऊ् नकोि.’ ड्यूटीवरील् जनरलचे् बोलणे् ऐकत् सप्रन्ि्आन्दे्र् पोचवमधे् बिून्
र सहल . 
 

जनरल्िैन्यच् ययच् ्ह लच लीवरील्टीक ्ऐकवत्होत .्ह्य च्तऱ्हेने्कुटूझॉफने्डेसनिॉव्हचे्बोलणे्
ऐकले्होते.्त्यच् च्तऱ्हेने्त्यच् ने्ि त्वषांपूवी्ऑस्टरसलट्ट्िययच् ्अलीकडे्भरलेल्यच् ्लष्ट्करी्िभेतील्चचा्
ऐकली्होती.्तो्ि रे्ऐकत्होत ्ते्केवळ्त्यच् ल ्क न्होते्म्हणून.्त्यच् ययच् ्एक ्क न त्िध्यच् ्क पि च ्
बोळ ्घ तलेल ्होत .्तरी्त्यच् ल ्दोन्ही्क न ांनी्ऐकण्यच् खेरीज्गत्यच्ांतर्नव्हते.्जनरल्ि ांगत्अिलेल्यच् ्
कोणत्यच् ही्व तेने्त्यच् ल ्आियच्व्व टले्नव्हते.्तीत्रि्व टत्नव्हत .्त्यच् ल ्ि ांगण्यच् त्येच्ण ऱ्यच् ्ि ऱ्यच् ्
गोष्टी् त्यच् ल ् अगोदरच् ठ ऊक् अि व्यच् त.् प्र थवन गीते् ऐकण्यच् खेरीज् गत्यच्ांतर् निते् त्यच् प्रम णे् ऐक वे्
ल गत्होते्म्हणून्तो्ऐकत्होत ्अिे्स्पष्ट्सदित्होते.्डेसनिॉव्हने्म ांडलेल्यच् ्िवव्यच्ोजन ्व्यच् वह सरक्
आसण्शह णपण ययच् ्होत्यच् .्पण्कुटूझॉफ्ज्ञ न्आसण्बुद्धी्यच् ्दोन्ही्गोष्टींच ्सतरस्क र्करीत्अिल्यच् चे्
उघड्सदित्होते.्प्रश्न च ्सनक ल्ल वण री्ज्ञ न्व्बुद्धी्यच् ांहून्सभन्न्अशी्गोष्ट्जणू्त्यच् ययच् कडे्होती. 
 

कुटूझॉफने्आपली् स्वतःची् अशी् एकच् िूचन ् त्यच् ् सरपोटात् िम सवष्ट् केली् होती.् ती् िूचन ्
रसशयच्न् िैन्यच् ययच् ् लुट लुटीिांबांधीची् होती.् सरपोटव् ि दर् केल्यच् वर् शवेटी् जनरलने् कुटूझॉफययच् ्
िहीि ठी्एक्क गद्पुढे्केल .्एक ्जमीनद र ने्नुकि नभरप ईच ्अजव्केल ्होत .्क ही्ऑसफिर ांनी्
त्यच् चे्ओटचे्शते्क पून्नेले्होते.्त्यच् ्नुकि नीसवरुद्ध्त्यच् च ्अजव्होत .्ते्ऐकत न ्कुटूझॉफययच् ्सवलग्
झ लेल्यच् ्ओठ ांच ्आव ज्झ ल .् त्यच् ने्म न्ह लवीत्म्हटले, ‘शगेडीत्ट क...ज ळून्ट कतो्अजव.्मी्
तुल ्एकद च्बज वनू्ि ांगतो.्अिले्अजव्आगीत्ट कीत्ज ्आपल्यच् ्िैसनक ांन ्हवां्तेवढां ्पीक्क पून्



 

 

अनुक्रमणिका 

घेऊ्दे.्ल कूडफ ट ्जळण ल ्व परू्दे.् हे्म झ्यच् ् हुकम नां्होण र्न ही.्म झी्िांमती् समळण र्न ही.्
पण्मी्अिल्यच् ्गोष्टींच ् सपयछ ्पुरवण र्न ही.्अिां्होण र, त्यच् ल ्इल ज्न ही.्झ डां्तोडून्प ड यच्ची्
अितील्तर्त्यच् ांचे्ढलपे्उडण रच.’ त्यच् ने्पुनि्क गद ांकडे्प सहले.्डोके्ह लवीत्त्यच् ने्शरे ्म रल —
‘क यच््हे्जमवन ांि रखे्क टेकोर्लेखन!’ 
 

‘पुरे्झ लां ्आत ’ शवेटययच् ्क गदपत्र वर्िही्करत न ्कुटूझॉफ्म्हण ल ्आसण्कि बि ्उठून्
सनव ि कडे्वळल . 
 

अध्यच्ा् एक् त ि ने् कुटूझॉफने् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् बोल वनू् घेतले.् कुटूझॉफ् बठै्य ् खुचीत्आर म्
करीत्होत .् त्यच् ययच् ्अांग त्मघ च च्बटणे्क ढलेल ्लष्ट्करी्कोट्होत .्त्यच् ययच् ्ह त त्फ्रें च्क दांबरी्
होती.्सप्रन्ि्आन्दे्र्आत्आल ्तेव्ह ्त्यच् ने्ती्ब जूल ्ठेवनू्सदली. 
 

‘बिून्घे.्इथां्बि.्आपण ल ्थोड ्वळे्बोलत ्येच्ईल.’ कुटूझॉफ्म्हण ल , ‘फ र्व ईट्झ लां ,्मी्
तुल ्तुझ्यच् ्वसडल ांययच् ्ज गी्आहे्अिां्िमज.’ 
 

सप्रन्ि् आन्दे्रने् कुटूझॉफल ् आपल्यच् ् वसडल ांययच् ् मृत्यच्बूद्दल् ठ ऊक् अिलेली् िगळी् ब तमी्
ि ांसगतली, ब्लीक्सहल्ि्येच्थील्आपल ्अनुभव्ि ांसगतल . 
 

‘आपण वर्क यच््ह ्प्रिांग्आल !’ कुटूझॉफ्एक एकी्उत्कट्भ वनेने्उद्ग रल .् सप्रन्ि्आन्दे्रने्
ि ांसगतलेल्यच् ्हकीकतीमुळे्त्यच् ययच् ्िमोर्रसशयच् ची्पसरक्स्थती्सजवांतपणे्उभी्र सहली. 
 

‘थोड ्धीर्धर, थोड ्धीर्धर.’ त्यच् ययच् ्मुदे्रवर्िूड ची्भ वन ्होती.्हेल वनू्ट कण रे्िांभ षण्
आत ्त्यच् ल ्च लू्ठेव यच्चे्नव्हते.्त्यच् ्उदे्दश ने्तो्म्हण ल , ‘मी्तुल ्म झ्यच् कडे्ठेवण र्आहे.्त्यच् ि ठी्
बोल वनू्घेतलां ्आहे्मी.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्त्यच् चे्आभ र्म नले्आसण्म्हटले,‘मह र ज, क यच्ालयच् तील्क म ल ्म झ ्च ांगल ्
उपयच्ोग् होण र् न ही, अिां् मल ् व टतां.’ त्यच् ने् केलेले् क्स्मत् कुटूझॉफययच् ् नजरेतून् िुटले् न ही.् तो्
त्यच् ययच् कडे् प्रश्न थवक् मुदे्रने् प हू्ल गल .् ‘िवांत् महत्त्व ची् गोष्ट्अशी्की् मल ् म झी् रेसजमेंट् च ांगली्
म नवली्आहे.्मल ् सतचे्ऑसफिर्आवडत त.् सतथल्यच् ्म णि ांन ही्मी्आवडू्ल गलो्आहे्अिां्मल ्
व टतां.्रेसजमेंट्िोड वी्ल गली्तर्मल ्व ईट्व टेल.्तुमययच् ्िेवते्र हण्यच् चां्भ ग्यच््मी्न क रत्अिलो्
तरी्तुम्ही्सवर्श् ि्ठेव ...’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल . 
 

कुटूझॉफच ् गुबगुबीत् चेहर ् धूतवत , िौजन्यच््आसण् तरीही् िूक्ष्म् उपरोध् यच् ांनी् उजळल .् त्यच् ने्
बोलकॉन्स्कील ्पुढे्बोलू्न् देत ् म्हटले, ‘तू्म झ्यच् कडे्अित ि्तर्मल ्उपयच्ोग्झ ल ्अित ,्यच् ची्
मल ्ख त्री्व टते.्तरीही्तुझां्म्हणणांही्यच्ोग्यच््आहे.्बरोबर्आहे.्आम्ह ल ्म णि ांची्जरूरी्आहे्ती्यच् ्
सठक णी् नव्हे.् िल्ल ् देण रे् लोक् अिांख्यच्् अित त् पण् शूर् िैसनक् तुरळक् अित त.् जर् िगळे् भ वी्
िल्ल ग र्तुझ्यच् प्रम णां् रेसजमेंटमधून्िेव ्करतील्तर् रेसजमेंटची्अवस्थ ्आजययच् ि रखी्र हण र्न ही.्
मल ्ऑस्टरसलट्ट्ि्येच्थील्तुझी्क मसगरी्आठवते.्तू्सनश ण्घेऊन्होत ि्ते्मी्मुळीच्सविरलो्न ही.’ 
कुटूझॉफ्अिे्म्हण ल ्तेव्ह ्त्यच् ्आठवणीिरशी्सप्रन्ि्आन्दे्रच ्चेहर ्आनांद ने्आरक्त्झ ल .्कुटूझॉफने्
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आपल ्ह त्त्यच् ययच् ्िमोर्धरल .्त्यच् ने्चुांबन्घ्यच् वे्म्हणून्त्यच् ने्आपल ्ग ल्पुढे्केल .्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्
त्यच् ् वृद्ध चे् डोळे् आिव ांनी् भरलेले् सदिले.् कुटूझॉफययच् ् डोळ्यच् ांत् िहज िहजी् आिवे् येच्त त् आसण्
आपल्यच् वरील्िांकट मुळे् तो् हेतुतः्आपल्यच् शी् पे्रमळपण नेव गत्आहे् हे् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् उमगले् नव्हते्
अिे्न ही, तरीही्त्यच् ने्ऑस्टरसलट्ट्िययच् ्आठवणी्क ढल्यच् ने्तो्िुख वनू्गेल , शफे रून्गेल . 
 

‘तू् तुझ्यच् ् म गानां् ज .् परमेर्श्र् तुल ् यच्श् देईल.् तू् सनवडलेल ् म गव् िन्म न च ् आहे.् हे् मी्
ज णतो.’ थ ांबनू् कुटूझॉफ् म्हण ल , ‘बुख रेस्टल ्आपली्चुक मूक्झ ली.् मी्कोण ल ् तरी् प ठवण र्
होतो...’ मग् त्यच् ने् सवषयच्् बदलल .् तो् तुकांचे् युच्द्ध्आसण्आपण् घडवनू्आणलेल ् िमेट् यच् वर् बोलू्
ल गल .् ‘मल ्लोक ांनी्युच्द्ध ि ठी्आसण्तह ि ठी्च ांगल्यच् च्सशव्यच् ्मोजल्यच् ...पण्िगळ्यच् ्गोष्टी्कश ्
यच्ोग्यच््वळेी्घडून्गेल्यच् .्मग्त्यच् ने्एक्फ्रें च्म्हण्उद्धृत्केली.्‘ज्यच् ल ्प्रतीि ्करणां्ठ ऊक्आहे्त्यच् ल ्
िगळ्यच् ्गोष्टी्यच्ोग्यच््वळेी्समळत त.’ इथे्िल्ल ग र्आहेत्तिे्सतथेही्पुष्ट्कळ्िल्ल ग र्होते.्िल्ल ग र ांची्
आवश्यच्कतेहून् असधक् अिलेली् िांख्यच् ् त्यच् ययच् ् चचतेच ् सवषयच्् होती.् ‘िल्ल ग र् खूप् झ ले्आहेत.् त्यच् ्
िवांचां्आम्ही्ऐकलां ्अितां्तर्आज्आम्ही्तुकव स्त न त्अितो.्आम्ही्तह्करू्शकलो्नितो.्आसण्युच्द्ध्
क ही्िांपुष्ट त्आलां ्नितां.्ि रखी्असधक सधक्घ ई् केल्यच् नां्प्रगती्होत्न ही.् कॅमेन्स्की्मरण्प वल ्
नित ्तर्त्यच् चां्सतथां्दुदैव्ओढवलां ्अितां.्तो्तीि्हज र्िैसनक्घेऊन्जोर चे्हले्ल्करून्सकले्ल्चजकीत्
िुटल .् सकल्ले् चजकणां् िोपां् आहे् पण् मोहीम् यच्शस्वीरीत्यच् ् िांपवणां् अवघड् आहे.् आपण ि् जोरद र्
हल्ल्यच् ची्गरज्निून्वळे्आसण्धीर्यच् ांची्गरज्आहे.्रस्टचकवर्हल्ल ्करण्यच् ि ठी्कॅमेन्स्कीनां्िैसनक्
प ठवले.्मी् म त्र्वळे्आसण्धीर्यच् ांवर् केवळ्भरवि ् ठेवल .्आसण् कॅमेन्स्कीनां् चजकले् त्यच् हून्ज स्त्
सकल्ले् चजकले.् तुकांन ्घोडे्ख यच्ल ्ल वले.’ मग्डोके्ह लवीत्तो् म्हण ल , ‘आसण्म झ्यच् वर् सवर्श् ि्
ठेव.्फ्रें च ांन ही्तिांच्कर वां्ल गेल.’ कुटूझॉफ्त व त व ने्आपल्यच् ्छ तीवर्ह त्म रीत्ओरडल , ‘मी्
फ्रें च ांन ही्घोडे्ख यच्ल ्ल वीन.’ पुन्ह ्कुटूझॉफचे्डोळे्आिव ांनी्भरून्आले. 
 

‘तरीही्आपण ि्लढ वां्ल गेलच.्न ही्क ?’ सप्रन्ि्आन्दे्रने्सवच रले. 
 

‘िगळ्यच् ांन ्लढ ई्हवीच्अिेल्तर्आपण ि्लढण्यच् व चून्गत्यच्ांतर्न ही.्पण्पोर , म झे्शब्द्
सविरू्नकोि.्िवव्िैसनक ांपेि ्ज स्त्त कदव न्दोनच—वळे्आसण्धीर.’ 
 

मॉस्कोययच् ्असधक सधक्जवळ्शत्र्ूिरकू्ल गल ्तरी्तेथल्यच् ्रसहव श ांनी्स्वतःययच् ्क्स्थतीबद्दल्
गांभीरपणे्सवच र्केल ्न ही.्मोठे्िांकट्येच्त न ्प हूनही्लोक्मूखव, उथळ्बनत त्त्यच् प्रम णेच्मॉस्कोचे्
रसहव शी्बनले्होते.्सकतीतरी्क ळ्ते्ख्यच् लीखुश लीत्सदवि्घ लवीत्होते. 
 

क पुवश्क ्सचसगसरनचे्पोस्टर्सठकसठक णी्र स्तोक्प्चनने्ल वले.्त्यच् ्पोस्टर ांची्आसण्पुसश्कन्यच् ने्
रचलेल्यच् ्ग ण्यच् ची्चचा्होऊ्ल गली. 
 

इांक्ग्लश्क्लबचे्िदस्यच््पोस्टर्बघण्यच् ि ठी्एक ्खोलीत्जमले्होते.्पोस्टरमधे्क पुवश्क्फ्रें च ांन ्
हित्अिल्यच् चे्द खवले्होते.्ती्पद्धत्त्यच् तील्क हींन ्आवडली्होती.्पोस्टरमधील्क पुवश्क ्म्हणत्
होत , ‘ह्य ् फ्रें च ांवर् रसशयच्न् कोबी् म रून् त्यच् ांन ् घ लवनू् सदले् ज ईल.् रसशयच्न् पॉरीज् त्यच् ांची्आतडी्
फोडून्क ढतील, कोबीचे्िूप्त्यच् ांन ्खल ि्करून्ट कील.्ही्िगळी्फ्रें च्म णिे्खुजी्आहेत्रसशयच्न्
खेड्य तील्एकेकटी्सकि नकन्यच् ्त्यच् ांययच् तील्सतघ ांन ्खोचेऱ्यच् ने्उडवनू्देईल.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

क हींन ्िूर्आवडत्नव्हत .्त्यच् ांययच् ्दृष्टीने्अिे्बोलणे्मूखवपण चे्आसण्ग्र म्यच््होते.्र स्तोक्प्चनने्
फ्रें च ांन ्आसण्इतर्परकीयच््म णि ांन ्मॉस्कोमधून्घ लवनू्सदले्होते.्त्यच् मधे्नेपोसलअनचे्हस्तक्व्हेर्
होते्अिे्लोक्बोलू्ल गले.्त्यच् ्प्रिांगी्र स्तोक्प्चनने्क ढलेले्उद्ग र्पुन्ह ्बोलण्यच् ि ठीच्मुख्यच्तः्ते्
लोक्अिे्बोलू्ल गले.्र स्तोक्प्चन्त्यच् ांन ्म्हण ल ्होत , ‘तुम्ही्आत ्स्वतःल ्ि ांभ ळ .्आत ्जह ज त्
चढ .्ते्जह ज्मृत त्म्यच् ांन ्क्स्टक्ि्ही्प त ळनदी्प र्करून्नेण ऱ्यच् ्केरनची्होडी्बनण र्न ही्यच् ची्
क ळजी्घ्यच् .’ मॉस्कोहून्िरक री्कचेऱ्यच् ्ह लवल्यच् ्गेल्यच् ्त्यच् बद्दलही्चचा्होऊ्ल गली. 
 

ममॅनॉव्हययच् ् रेसजमेंटल ् आठ् लि् रूबल् खचव् येच्त् अिे.् बेझुहॉव्ह् यच् पेि ् असधक् रक्कम् खचव्
कर यच्च .्बेझुहॉव्हययच् ्देशभक्तीचे्उद त्त्उद हरण्हे्की्तो्स्वतः्गणवषे्घ लून्रेसजमेंटययच् ्अग्रभ गी्
र ह त्आहे्आसण्आपण ि्क ही्खचव्न्करत ्हे्दृश्यच््बघ यच्ल ्समळत्आहे्अिे्लोक्आप पि त्बोलत्
होते. 
 

अांगठ्य ्अिलेल्यच् ् न जूक् बोट ांनी् तलम्क पड्उचलीत् जूली् द्रबेत्स्कॉयच्् म्हण ली, ‘तुम्ह ल ्
कोण चीच्दयच् ्येच्त्न ही.’ 
 

जूली्दुिऱ्यच् ्सदवशी्मॉस्कोल ्ज ण र्होती.्त्यच् ्र त्री्सतने्सनरोप द खल्प टी्सदली्होती. 
 

‘बेझुहॉव्ह्ति ्ह स्यच् स्पद्आहे.्पण्तो्इतक ्िुस्वभ वी्आहे!्इतक ्च ांगल ्आहे!् दुिऱ्यच् ांन ्
अिे्च व्ेघेण्यच् त्तुम्ह ल ्क यच््मज ्व टते?’ 
 

‘अिां् बोलू् नक .’ स्वयच्ांिेवक ययच् ् गणवेष त्अिलेल ् एक्तरुण्मनुष्ट्यच्् म्हण ल .् त्यच् ल ् जूली्
‘म झ ्सशलेद र’ म्हण यच्ची, त्यच् ल ्घेऊन्ती्सनक्झ्न्येच्थे्ज ण र्होती. 
 

जूली्पुढे्म्हण ली, ‘तुम्ह ल ्कोण ची्दयच् ्येच्त्न ही.्च वे्घेण्यच् ची्िवयच््आहे्हे्मी्म न्यच््करते.्
पण्ित्यच््भ षण ययच् ्आनांद ि ठी्मी्दांडही्भरीन.्त्यच् हूनही्असधक्रक्कम्भरीन्अिां्बोलत न ्अ-रसशयच्न्
व क्प्रच र्आल ्तरी्मी्पवा्करण र्न ही.् सप्रन्ि्गसॅलट्सझनप्रम णे्रसशयच्न् सशिक्नेमून् त्यच् ययच् कडून्
रसशयच्न् सशक यच्ल ्मल ्वेळ्न ही्आसण् तेवढ ्पैि ही्न ही? तेवढ्य त्पीएर्आल .् त्यच् ययच् कडे् पे्रमळ्
नजरेने्प ह त् क्स्मत्करीत्ती् म्हण ली, ‘जेव्ह ्आपण्िूयच्ाबद्दल्बोलतो् तेव्ह ्आपण ल ्त्यच् ची् सकरणे्
सदित त.् आम्ही् नुकतेच् तुमययच् बद्दल् बोलत् होतो.’ उच्चभ्र् िम ज तील् सस्त्रयच् ् ज्यच् ् िहजतेने् खोटे्
बोलत त्त्यच् ्िहजतेने्ती्खोटे्बोलली.्‘तुमचीरेसजमेंट्ममॅनॉव्हययच् ्रेसजमेंटपेि ्ख त्रीने्च ांगली्ठरण र्
अिां्आम्ही्म्हणत्होतो.’ 
 

आपल्यच् ्यच्जम नीणब ईययच् ्ह त चे्चुांबन्घेऊन्सतययच् ्शजे री्बित ्बित ्पीएर्म्हण ल , ‘ज ऊ्
द्य .्म झ्यच् ्रेसजमेंटबद्दल्मल ्क हीच्ऐक यच्चां्न ही.्मल ्सतच ्इतक ्वैत ग्आल ्आहे!’ 
 

‘रेसजमेंटचे्कम ांडर्अथात् तुम्हीच् व्ह ल.् न ही?’ स्वयच्ांिेवक कडे् धूतव्आसण्उपरोसधक्कट ि्
ट कीत्जूलीने्पीएरल ्सवच रले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएर्उपक्स्थत्अिल्यच् ने्त्यच् ्स्वयच्ांिेवक ल ्कोणते्ममवभेदक्बोल्बोल व्ेयच् चे्अवध न्र सहले्
न ही.्जूलीययच् ्क्स्मत च ्अथव्क यच््अिेल्हे्त्यच् ल ्उमजले्न ही.्त्यच् ययच् ्मुदे्रवर्गोंधळ्सदिू्ल गल .्
पीएर्सविर ळू्आसण्भ बड ्अिल ्तरी्तो्आपली्चेष्ट ्करण्यच् च ्कोणत ही्प्रयच्त्न्ह णून्प ड यच्च . 
 

पीएर् आपल्यच् ् स्थूल् देह कडे् प ह त् हित् म्हण ल , ‘छे् छे!् मी् कम ांडर् झ लो् तर् फ्रें च ांन ्
च ांगलांच्भलां ्मोठां्लक्ष्यच््ि पडेल.्मल ्तर्धड्घोड्य वरही्बित ्येच्त्न ही.’ 
 

अनेक ांबद्दल् अफव ् िुरू् झ ल्यच् ् होत्यच् .् जूलीययच् ् समत्र ांनी् आत ् रोस्तॉफकुटुांब बद्दल् गप्प ्
म र यच्ल ् प्र रांभ् केल .् जूली् म्हण ली, ‘मी् ऐकते्की, रोस्तॉफकुटुांब ची्आर्नथक् क्स्थती् प र् ढ िळली्
आहे.्क उांट्तर्असतशयच््असवच री्आहे.् रॅझुमॉब्स्की्कुटुांब ल ्त्यच् चे्शहर ब हेरील्घर्आसण्शतेव डी्
सवकत् घ्यच् यच्ची्आहे.् पण्अजून् व्यच्वह र्क ही् ठरत् न ही.्क उांट् रोस्तॉफ् भलतेच् पैिे् म गतो्आहे्
म्हणे.’ 
 

तशी्कुणीतरी्म्हण ले, ‘मल ्व टतां्खरेदीच ्व्यच्वह र्थोड्य च्सदवि ांत्होईल.्हल्लीययच् ्क ळ त्
मॉस्कोतील्कोणतीही्गोष्ट्खरेदी्करणां्ह ्मूखवपण ्आहे्खरां्तर.’ 
 

‘क ्बरां? मॉस्को्शहर्िांकट त्आहे्अशी्तुमची्ख त्री्झ ली्आहे्क यच्?’ जूलीने्सवच रले. 
 

‘मग्तुम्ही्मॉस्को्क ्बरां्िोडत्आह त?’ 
 

‘ह ्क यच््प्रश्न्झ ल ? मी्ज त्आहे्यच् चां्क रण...यच् चां्क रण्इतकां च्की्प्रत्येच्कजण्ज त्आहे्
आसण्मी्क ही्आकव ची्जोन्नव्हे्की्कुणी्लढ ऊ्स्त्री्नव्हे.’ 
 

‘त्यच् ांनी् व्यच्वह र् केल ् तर् ते् आपलां ् कजव् फेडू् शकतील?’ स्वयच्ांिेवक ने् क उांट् रोस्तॉफबद्दल्
सवध न्केले. 
 

‘तो्िरळ्मन च ्म णूि्आहे.्पण्असतशयच््मूखव्आहे.’ 
 

‘पण्ती्म णिां्इतके्सदवि्इथां्क ्र सहली्आहेत? ती्शहर्िोडून्ग वी्केव्ह च्ज ण र्होती.्
मल ्व टतां्नत ली्आत ्पूणव्बरी्झ ली्अिेल?’ धूतव्क्स्मत्करीत्जूलीने्पीएरल ्सवच रले. 
 

पीएर्म्हण ल , ‘ते्आपल्यच् ्ध कट्य ्मुल ची्व ट्प ह त्आहेत.्तो्ऑबोलेन्स्कीययच् ्घोडदळ त्
गेल .् त्यच् ल ् ब्येच्ली् त्िेकॅक्व्हल ् प ठवण्यच् त्आले.् सतथे् रेसजमेंटची् जुळणी् होत्आहे.् पण् त्यच् ांनी्आत ्
त्यच् ल ्म झ्यच् ्रेसजमेंटमधे्प ठवलां ्आहे.्तो्आत ्कोणत्यच् ही्सदवशीयेच्ईल.्क ऊां ट्मॉस्को्िोडून्केव्ह च्
ज यच्ल ्प ह त्होत .्पण् मुलग ्आल्यच् सशव यच््कोणत्यच् ही्पसरक्स्थतीत्मॉस्को्िोडून्ज यच्ल ्क उांटेि्
तयच् र्न ही.’ 
 

‘मी् परव च् त्यच् ांन ् अर रॉव्ह् कुटुांब कडे् प सहलां .् नत ली् आत ् च ांगलीच् िुध रली् आहे.् ती्
उत्ि ह त्आहे.्सतनां्एक्ग णांही्म्हटलां .्क ही्लोक्सकती्िहज्िगळ्यच् ्गोष्टी्सविरून्ज त त!’ 
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‘िगळ्यच् ्म्हणजे्कोणत्यच् ?’ पीएरने्रोष ने्सवच रले.्तशी्जूली्हिली. 
‘क उांट, तुमययच् ि रखे्िौजन्यच्शील्सशलेद र्केवळ्क दांबऱ्यच् ांतच्आढळत त.’ 
‘सशलेद र? क यच््म्हण यच्चां्आहे्तुम्ह ल ?’ पीएरने्ल जत्सवच रले. 

 
‘ज ऊ्द्य , क उांट, िगळां्मॉस्को्शहर्त्यच् बद्दल्बोलत्आहे.्देव शपथ, तुम्ही्तर्मल ्चसकतच्

करत ्आह त.’ 
 

‘अिां्बोलू्नक ,्अिां्बोलू्नक .’ 
‘ठीक्आहे.्उग च्वैत ग्नको.’ 
‘िगळां्मॉस्को्शहर्कश बद्दल्बोलतां्आहे?’ उठत ्उठत ्पीएरने्र ग ने्सवच रले. 
‘तुम्ह ल ्म हीत्आहे, क उांट.्शहर तले्लोक्क हीतरी्मूखाि रखां्बोलत्अित त.’ 
‘मल ्क हीच्म हीत्न ही,’ पीएर्म्हण ल . 

 
‘तुमची् नत लीशी् सकती् द ट् मतै्री् आहे् हे् मल ् ठ ऊक्आहे.्आसण् म्हणून...म झी् त्यच् हूनही्

असधक्द ट्मैत्री्व्हेर शी्आहे.’ 
 

त्रस्तपणे् पीएर् म्हण ल , ‘तिां् न ही् ब ईि हेब.् क उांटेि् रोस्तॉफययच् ् सशलेद र ची् भसूमक ् मी्
कधीही्बज वली्न ही.्खरां्तर्गेल ्मसहन भर्मी्त्यच् ांययच् कडे्सफरकलो्न ही.्मल ्ह ्कू्ररपण ्कळत्
न ही...’ 
 

‘जो् िबबी् ि ांगतो् तो् स्वतःल च् दोषी् ठरवतो.’ हित्आसण् सवजयच् ने् कपड ् ह लवीत् जूली्
ओरडली.् त्यच् बद्दल् आपल ् शब्द् अखेरच ् अि व ् म्हणून् सतने् त्वसरत् सवषयच्् बदलल .् ‘सबच री् म री्
बोलकॉन्स्की्क लच्मॉस्कोमधे्आली्आहे्अिां्मी्ऐकते.्सतचे्वडील्गेल्यच् चां्तुम्ही्ऐकलां ्अिेल?’ 
 

‘क यच््म्हणत ? कुठां्आहे्ती? मल ्सतल ्भेटलां ्प सहजे!’ 
 

‘मी्क लची् र त्र् सतययच् ्िोबत्घ लवली.् ती्आपल्यच् ् भ ययच् बरोबर्उद्य ् चकव ् परव ् िक ळी्
खेड्य तील्शतेव डीवर्ज ण र्आहे.’ 
 

‘आत ्कशी्आहे्ती?’ पीएरने्सवच रले. 
 

‘ती्आत ्बरी्आहे.्पण्दुःखी्आहे.्सतची्कोणी्िुटक ्केली्तुम्ह ल ्ठ ऊक्आहे्क ? मोठी्
अद्भतुरम्यच््गोष्टच्आहे्ती.्सनकोल यच््रोस्तॉफ्सतययच् ्मदतील ्आल .्सतल ्लोक ांनी्घेरलां ्होतां.्त्यच् ांनी्
सतल ्म रण्यच् च ्आसण्सतययच् ्नोकर ांन ्जखमी्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल .्तेवढ्य त्तो्ध वनू्आल ्आसण्
त्यच् नां्सतल ्व चवलां .’ 
 

‘ही् दुिरी् अद्भतु् गोष्ट् आहे.् हे् युच्द्ध् बहुध ् प्रौढ् कुम सरक ांची् लग्नां् ल वण्यच् ि ठी् िुरूझ लां ्
अि वां.्कॅसटश्एक्उद हरण.्सप्रन्िेि्बोलकॉन्स्की्दुिरां्उद हरण्आहे.’ स्वयच्ांिेवक्म्हण ल . 
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‘तुल ्ठ ऊक्निेल.्ती्थोडीफ र्त्यच् ्तरुण्म णि ययच् ्पे्रम त्पडली्अिण र्यच् ची्मल ्ख त्री्
आहे.’ 
 

‘अिां्बोलू्नक .्अिां्बोलू्नक .’ 
 

‘रसशयच्न्भ षेत्ते्किां्म्हण यच्चां्ते्ि ांग .’ 
 

र स्तोक्प्चनची्दोन्पत्रके्नुकतीच्आलेली्होती.्पीएर्घरी्आल ्तेव्ह ्त्यच् ल ्ती्देण्यच् त्आली. 
 

पसहल्यच् ्पत्रक ने्ज हीर्केले्होते, ‘क उांट्र स्तोक्प्चनने्हुकूम्क ढून्कुण ल ही्म स्को्िोडून्
ज ण्यच् ची्बांदी्केली्आहे्अशी्अफव ्उठलेली्अिेल्तर्ती्खोटी्आहे.्उलट्सस्त्रयच् ्शहर्िोडून्ज त्
आहेत्म्हणून्र स्तोक्प्चनल ्आनांद्व टत्आहे; शहर तील्घबर ट्कमी्होईल, अफव ्कमी्पिरतील्
अशी्रोस्तोक्प्चनल ्आश ्व टत्आहे.्दुष्ट्लोक्मॉस्को्शहर त्घुिू्नयेच्त्म्हणून्र स्तोक्प्चन्आपले्प्र ण्
पण ि्ल वनू्िज्ज्आहे.’ 
 

ह्य ्शब्द ांवरून्पीएरची्ख त्री्झ ली्की्फ्रें च् िैसनक् सनसित्मॉस्को्शहर त् सशरक व्करण र्
आहेत.्दुिऱ्यच् ्पत्रक त्ज हीर्केले्होते, ‘म स्कोतील्बऱ्यच् च्लोक ांन ्शसे्त्र्ब ळगण्यच् ची्इयछ ्अिल्यच् ने्
त्यच् ांन ् शस्त्र ग र तून् शसे्त्र् देण्यच् ची् व्यच्वस्थ ् करण्यच् त् आलेली् आहे.् त्यच् ांन ् कमी् चकमतीत् तलव री, 
सपस्तुले्आसण् बांदुक ् समळू् शकतील.’ ध स्ती् सनमाण्करण रे् व दळी् ढग्जवळ् येच्ऊ्ल गले्आहेत् हे्
पीएरल ्आत ्कळून्चुकले. 
 

‘मी्लष्ट्कर त्द खल्होऊ्क ? की्व ट्बघत्इथांच्र हू?’ पीएरने्ह ्प्रश्न्हज र्वळे ्स्वतःल ्
सवच रल ् अिेल् तोच् प्रश्न् पुन्ह ् एकद ् स्वतःल ् केल .् पेशन्िच ् ड व् ट कण्यच् ि ठी् त्यच् ने् टेबल वर्
पडलेल ्पत्त्यच् ांच ्जोड्उचलल . 
 

तेवढ्य तच्त्यच् ल ्द र शी्थोरल्यच् ्सप्रन्िेिच ्आव ज्ऐकू्आल .्ती्सवच रत्होती, ‘मी्आत्येच्ऊ्
क ?’ 
 

पीएरची्ही्िवांत्थोरली्चुलतबहीण.् सतची्कां बर् कृश्होती्आसण् मुद्र ् सनर्नवक र्होती.्तीच्
फक्त्पीएरययच् ्घर त्अद्य प्र ह त्होती.्सतययच् पेि ्लह न्अिलेल्यच् ्दोन्ही्बसहणींची्लग्ने्झ ली्होती. 
 

‘तुझ्यच् कडे्आले्म्हणून्म फ्कर.’ सतययच् ्िुर त्थोडी्सनभवत्िवन ्होत , भ व वगे्होत .्‘क हीतरी्
सनणवयच्् घेणां्भ ग्आहे् हे् तुल ्ि ांग यच्ल ्नको.्आत ्क यच््घडण र्आहे्नकळे.्िवांनी्मॉस्को्िोडलां ्
आहे.्लोक्उद्द म्होत्आहेत.्ते्लवकरच्आम्ह ल ्ठ र्कर यच्ल ्ल गतील.्आत ्रस्त्यच् वरून्ज णांही्
मुश्कील्झ लां ्आहे.्िवांत्व ईट्गोष्ट्म्हणजे्एक्दोनसदवि ांत्फ्रें च्िैन्यच््इथां्येच्ऊन्पोचेल.्आम्ही्त्यच् ांची्
व ट्कश ि ठी्प ह त्आहोत? म झ्यच् वर्आत ्एकच्कृप ्कर.्मल ्पीटझवबगवल ्घेऊन्ज ण्यच् च ्हुकूम्
दे.्क ही्झ लां ्तरी्मी्बोन प टवययच् ्अमल ख ली्जगण र्न ही.्मी् तुझ्यच् ् नेपोसलयच्नल ्शरण्ज यच्ची्
न ही.्इतर ांनी्त्यच् ांन ्हवां्तिां्व ग वां...जर्तू्म झ्यच् वर्ही्कृप ्करण र्निल ि्तर...’ 
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‘मी्तुझ्यच् ि ठी्आत्त च्ति ्हुकूम्देतो.्म त्र्क उांट्र स्तोक्प्चनययच् ्मते...’ पीएर्बोलू्ल गल . 
 

‘तुझ्यच् ् क उांटचां् ि ांगू् नकोि.’ सतययच् ् शब्द त् दे्वष् व्यच्क्त् होत् होत .् ‘तो् पक्क ् ढोंगी्आहे.् त्यच् ्
दुष्ट नांच् लोक ांन ् सचथ वणी् सदली् म्हणूनच् ते् म जले् आहेत.् त्यच् नांच् न ही् क ् आपल्यच् ् त्यच् ् अचरट्
पत्रक त्सलसहलां ्आहे—त्यच् ांनी्कोण ल ही्पकड वां.्त्यच् चे्केि्धरून्फरफटत्नेऊन्त्यच् ल ्ड ांबून्ठेव वां्
म्हणून? (त्यच् ययच् पेि ् मूखवपण ्तो्क यच््अिण र!)्तो् म्हणतो्अिां्करील्तो्मनुष्ट्यच््प्रसतसष्ठत, गौरव ि्
प त्र.् त्यच् ययच् मुळां ् ही्अशी्अवस्थ ्झ ली्आहे.् म झी् मतै्रीण्ि ांगत् होती–ती्फ्रें च् बोलत्होती् म्हणून्
लोक्सतययच् ्सजव वर्उठले्होते.’ 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् िांध्यच् क ळी् सप्रन्िेि् ज यच्ल ् सनघ ली.् पीएरच ् मुख्यच्् व्यच्वस्थ पक्आल ् आसण्
पीएरल ्म्हण ल , ‘तुमययच् ्रेसजमेंटययच् ्ि सहत्यच् ि ठी्तुम्ह ल ्हव ्अिलेल ्पैि ्उभ रणां्अशक्यच््आहे.्
एख दी्शतेव डी्सवकली्तरच्पैि ्उभ ्र हील.्रेसजमेंट्उभ रण्यच् ययच् ्वडे प यच्ी्तुमची्ख त्रीनां्च ांगलीच्
ह नी्होईल,’ त्यच् चे्बोलणे्ऐकत न ्पीएरल ्हिू्आवरले्न ही. 
 

‘ठीक्आहे.्तिां्अिेल्तर्एक्शतेव डी्सवकून्ट क.्क ही्इल ज्न ही.्मी्क ही्आत ्म घ र्
घेऊ्शकत्न ही.’ 
 

भोवत लची्पसरक्स्थती् सजतकी् सबघडत्च लली्होती, स्वतः्पीएरची् क्स्थती् सजतकी्ख ल वत्
होती, सततक ्पीएर्खूष्होत्होत .्आपण्अपेसित्होतो्ते्िांकट्आत ्नजीक्ठेपले्आहे्अिे्त्यच् ल ्
स्पष्ट् सदिू्ल गले.् त्यच् ययच् ्पसरसचत ांपैकी्फ रच्थोडेजण्आत ्शहर त्र सहले्होते.् जूली् गेली्होती.्
सप्रन्िेि्म यच्ा् गेली्होती.्असतशयच्् सनकटवर्नतयच् ांपैकी् रोस्तॉफकुटुांब्क यच्् ते्शहर त्अजून्र सहले्होते.्
पण्पीएर्त्यच् ांन ्भेट यच्ल ्गेल ्न ही. 
 

सवरांगुळ ् म्हणून् पीएरने् त्यच् ् सदवशी् व्होरॉन्त्िॉव्हो् खेड्य कडे् ग डी् वळवली.् शत्रयूयच् ् सवरुद्ध्
व परण्यच् ि ठी्एक्हव ई्बलून्लेसपच्तयच् र्करीत्होत .्ते्त्यच् ल ्प ह यच्चे्होते.्दुिऱ्यच् च्सदवशी्टेस्ट्
बलून्िोडले्ज ण र्होते्तेही्तो्प हण र्होत . 
 

व्होरॉन्त्िॉव्हो्येच्थील्आपल्यच् ्घर कडून्पीएर्ग डीतून्सनघ ल ्होत .्बॉलॉट्ट्नी्चौक तून्त्यच् ची्
ग डी् गेली.्लॉब्नॉयच्् प्लेिजवळ्गदी्प हून्पीएरने्ग डी्थ ांबवली्आसण्तो्ख ली्उतरल .्एक ्फ्रें च्
स्वैप क्यच् ल ्हेर्अिल्यच् ययच् ्आरोप वरून्बदडण्यच् त्येच्त्होते्आसण्जम व्ते्प ह त्होत .्फटके्म रणे्
नुकतेच्थ ांबले्होते.्ज्यच् ने्फटके्म रले्होते्तो्मनुष्ट्यच््फटके्म रण्यच् ि ठी्ख ांब ल ्म रून्ठेवलेल्यच् ्त्यच् ्
ल ल् समश ययच् , द ांडग्यच् ् शरीर ययच् , सनळेमोजे् आसण् सहरव्े ज सकट् घ तलेल्यच् , कण्हत् अिलेल्यच् ्
म णि ल ्आत ्मोकळ ्करीत्होत .्दुिर ्एक्ति च्सशि ्करण्यच् ि ठी्आणलेल ्कृश, सफकट्मनुष्ट्यच््
जवळ्उभ ्होत .् त्यच् ांययच् ् चेहऱ्यच् ांवरून् ते्दोघे्फ्रें च् सदित्होते.् त्यच् ांययच् प्रम णेच्पीएरची् मुद्र ्असतशयच््
भयच्भीत्झ ली.्तो्गदीतून्घुिून्व ट्क ढत ्क ढत ्सवच रू्ल गल , ‘क यच््आहे्प्रक र? कोण्आहेत्ती्
म णिां? कश ि ठी?’ लॉब्नॉयच्् प्लेि् येच्थे् घडलेल्यच् ् प्रक र ने् िगळ्यच् ् जम व चे−क रकून, क र गीर, 
दुक नद र, शतेकरी, ज सकट्घ तलेल्यच् ्सस्त्रयच् ्यच् ्िवांचे–लि्इतके्वधूेन्घेतले्होते्की्कोणीही्त्यच् ल ्
उत्तर्सदलां ्न ही.्तो्द ांडग ्इिम्उठल .्आठ्य ्घ लीत्त्यच् ने्आपले्ख ांदे्उडवले.्आपली्िोसशकत ्
द खवीत्भोवत ली्न्प हत ्तो्आपले्ज सकट्अांग त्घ लू्ल गल .्पण्एक एकी् त्यच् चे्ओठ्र ग ने्
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क पू्ल गले.्आश व दी् वृत्तीची् प्रौढ्म णिे् रड वी् ति ् तो्िांत प ने् रडू्ल गल .्जम व तील्म णिे्
मोठ्य मोठ्य ने् बोलू् ल गली.् तिे् करून् ती्आपल्यच् तील्करुणेची् भ वन ् दडपून् ट कत्आहेत् अिे्
पीएरल ्व टले. 
 

‘कोणत्यच् ्सप्रन्िच ्िैंप की?’ 
 

‘अरे् ब ब , फ्रें च ययच् ् पोट ल ् रसशयच्न् िॉि् थोड ् कडकच...द त ांन ् सझणसझण्यच् ् येच्त त.’ फ्रें च्
इिम्ज्यच् ्वेळी्रडू्ल गल ्त्यच् च्वेळी्पीएरययच् ्जवळ्अिलेल्यच् ्आठ्य ्घ तलेल्यच् ्क रकुन ने्उद्ग र्
क ढले.्मग्आपल्यच् ्सवनोद चे्कुणी्कौतुक्करील्ह्य ्अपेिेने्तो्भोवती्प हू्ल गल .्सकत्येच्क्म णिे्
हिली, क ही्म णिे्म त्र्दुिऱ्यच् ्फ्रें च चे्कपडे्उतरून्त्यच् ल ्फटके्म रण्यच् ची्तयच् री्करीत्अिलेल्यच् ्
म णि कडे्प हून्सवषण्ण्होत्होती. 
 

पीएरल ् द टून्आले.् तो् उसद्वग्न् झ ल .् आसण् ति च् स्वतःशीच् क हीतरी् पुटपुटत्आपल्यच् ्
ग डीकडे्वळल .्व टेत्त्यच् ल ्सकतीद तरी्रडू्आले.्आसण्तो्इतक्यच् ्मोठ्य ांद ्रडल ्की्ग डीव न ने्
त्यच् ल ्‘क यच््हवां?’अिे्सवच रले. 
 

पीएरने्र ग ने्त्यच् ल ्सवच रले, ‘कुठां्नेतो्आहेि्ग डी?’ 
 

‘तुम्ही्मल ्गव्हनवरकडे्ग डी्न्यच् यच्ल ्ि ांसगतलीत.’ ग डीव न्म्हण ल . 
 

‘मूखव!् अचरट!’ पीएरने् ग डीव न ल ् कधी् नव्हे् त्यच् ् सशव्यच् ् सदल्यच् .् ‘मी् तुल ् घरी् न्यच् यच्ल ्
ि ांसगतलां ्होतां.्ग ढव , आत ्वळे्नको्ल विू.’ पीएर्स्वतःशीच्म्हण ल , ‘आजच्मल ्सनघ लां ्प सहजे.’ 
 

छळ्झ लेले्फ्रें च्इिम्आसण्लॉब्बॉयच््प्लेि्येच्थे्जमलेल ्जम व्प हून्मॉस्कोमधे्आत ्मुळीच्
र ह यच्चे्न ही, आत ्त बडतोब्िैन्यच् त्द खल्व्ह यच्ल ्सनघ यच्चे्अि ्त्यच् ने्पक्क ्सनियच््केल . 
 

पीएरने्घरी्गेल्यच् वर्आपल ्प्रमुख्ग डीव न्येच्व्स्ट सफच्यच् ल ्बोल वनू्घेतले.्येच्व्स्ट सफच्ह ्
िववज्ञ् आसण् िववशक्क्तम न् ग डीव न् होत .् िगळे् मॉस्को् शहर् त्यच् ल ् ओळख यच्चे.् त्यच् ल ् पीएरने्
ि ांसगतले, ‘मी् आज् र त्रीच् मोझ इस्क् येच्थे् लष्ट्कर त् द खल् व्ह यच्ल ् ग डीनां् ज ण र् आहे.् खोगीर्
अिलेले्म झे्घोडे्ल गलीच्सतथे्प ठव.’ 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी्पह टेययच् ् िुम र ि्पीएर्मोझ इस्क् येच्थे्पोचल .्मोझ इस्क् येच्थील्घर घर ांतून्
िैसनक ांययच् ् सनव ि ची् व्यच्वस्थ ् करण्यच् त् आली् होती.् पसथक श्रम त् पीएरल ् त्यच् च ् ग डीव न् आसण्
त्यच् ययच् ्ग डीययच् ्घोड्य चे्स्व र्भेटले.्पसथक श्रम त्ज ग ्नव्हती.्ऑसफिर ांनी्िगळ ्पसथक श्रम्भरून्
गेल . 
 

पीएर् ज स्तीत् ज स्त् वगे ने् पुढे् घुित् होत .् जिजि ् तो् पुढे् ज त् होत , जिजि ् तो्
िैसनक ांययच् ् मह ि गर त् खोलवर् घुित् होत .् तितशी् त्यच् ची् अस्वस्थत ् आसण् नव्यच् ् िुखिांवेदनेची्
थर री्व ढू्ल गली्होती.्झ रययच् ्भेटींययच् ्वळेी्स्लॉबॉड्ड्स्की्र जव ड्य शी्त्यच् ची्सचत्तवृत्ती्जशी्झ ली्
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होती, जवळजवळ् तशीच् त्यच् ची् सचत्तवृत्ती् आत ् झ ली.् क हीतरी् क यच्व् कर वे, क हीतरी् स्व थवत्यच् ग्
कर व ्अशी्ऊमी्त्यच् ययच् ्मन त्उिळली्होती. 
 

पांचवीि्त रखेि्िक ळी् पीएरची्घोड ग डी्मोझ इस्कययच् ्ब हेर् पडली.्शहर ब हेरील्प्रचांड्
सनमुळत्यच् ्टेकडीययच् ्उत र वरील्वळणवळण ययच् ्रस्त्यच् वर्पीएरने्ग डी्थ ांबवली्व्तो्उतरून्उजव्यच् ्
ब जूि्अिलेल्यच् ्चचवययच् ्ब जूने्च लू्ल गल .्चचवमधे्प्र थवन ् िुरू्होती.् त्यच् ययच् म गून्घोडदल तील्
िैसनक ांची् रेसजमेंट् येच्त् होती.् रेसजमेंटचे् ग यच्क्अग्रभ गी् होते.्ख लून् सकतीतरी् ग ड्य ् र ांगेने् त्यच् ांययच् ्
सदशनेे्वर्येच्त्होत्यच् .्त्यच् ांमध्येच््आदल्यच् ्सदवशीययच् ्लढ ईत्जखमी्झ लेले्िैसनक्होते.्ग ड्य ्ह कण रे्
शतेकरी् ग ड्य ांययच् ् यच् ् न ही् तर् त्यच् ् ब जूने् ध वत् होते, ओरडत् होते.् आसण् घोड्य ांन ् च बक ांनी्
फटक वीत्होते.्प्रत्येच्क्ग डीत्तीनच र्िैसनक्बिले्होते्चकव ्पहुडले्होते.्उत र च ्तो्रस्त ्दुरुस्त्
करण्यच् ि ठी् दगड् ट कण्यच् त्आले् होते.् त्यच् मुळे् ग ड्य ांन ् सहिके् बित् होते.् त्यच् मुळे्आत् बिलेले्
सफकट् चेहऱ्यच् चे् आसण् अांगभर् बडेँज् अिलेले् िैसनक् ओठ् द बनू् आसण् कप ळ ल ् आठ्य ् घ लून्
ग ड्य ांययच् ् ब जूल ् धरून् र सहले् होते.् बहुतेक् िगळेजण् पीएरययच् ् प ांढऱ्यच् ् हॅटकडे् आसण् सहरव्यच् ्
कोट कडे्ब लिुलभ्भ बड्य ्कुतूहल ने्प ह त्होते. 
 

जखमी्लोक ांनी्भरून्गेलेली्एक्ग डी्अगदी्पीएर्थ ांबल ्होत ्सतथे्रस्त्यच् ययच् ्कडेशी्येच्ऊन्
थ ांबली.् सवणलेले् जोडे् घ तलेल ् ग डीव न् ध प ् ट कत् ग डीकडे् ध वल .् ग डीययच् ् म गययच् ् ट यच्र्
निलेल्यच् ्च क ांन ्अडवण्यच् ि ठी् त्यच् ने् दगड्ि रले.्आपल्यच् ्घोड्य ययच् ् पुठ्ठ्ठ्य भोवतीच ् पट्ट ्िरळ्
केल . 
 

ग डीत्दोन्जखमी्म णिे्बिली्होती्आसण्एक्जखमी्मनुष्ट्यच््पहुडल ्होत .्बिलेल्यच् ांपैकी्
एक ्िैसनक ययच् ्बहुध ्ग ल ल ्जखम्झ ली्अि वी.्त्यच् ययच् ्िबांध्डोक्यच् ल ्सकतीतरी्सठक णी्बडेँज्
ब ांधले्होते.्एक्ग ल्तर्िुजून्लह न्मुल ययच् ्डोक्यच् एवढ ्सदित्होत .्त्यच् चे्िबांध्तोंड्आसण्न क्
एक ्ब जूल ्झ ले्होते.्तो्िैसनक्चचवकडे्प हून्कू्रि ची्खूण्जुळवीत्होत .्दुिर ्िैसनक्तरुण्होत .्
त्यच् चे्केि्भऱु्यच् ्रांग चे्होते.्तोइतक ्प ांढर ्फटफटीत्होत ्की्त्यच् चे्कृश्मुख्रक्तहीन्व टत्होते.्तो्
गोड्क्स्मत्करून्पीएरकडे्टक्ल वनू्प हत्होत .्सतिर ्िैसनक्अश ्तऱ्हेने्पहुडल ्होत ्की्त्यच् च ्
चेहर ्सदित्नव्हत . 
 

ग डीशजे री्उभ ्अिलेल ्िैसनक्सवषण्ण्क्स्मत्करीत्पीएरल ्उदे्दशून्म्हण ल , ‘आत ्त्यच् ांन ्
सनवड् करणां् शक्यच्् न ही.् त्यच् ांन ् आत ् िवव् लोक ांन ् एकसत्रत् कर यच्चां् आहे.् आत ् मॉस्कोशहर ययच् ्
जीवनमरण च ्प्रश्न्आहे.्आत ्एकच्गोष्ट्करण्यच् ि रखी्आहे.’ िैसनक चे्बोलणे्िांसदग्ध्होते.्तरीपण्
पीएरल ्त्यच् चे्म्हणणे्कळले्आसण्त्यच् ने्िांमतीद खल्म न्ह लवली. 
 

पुन्ह ्एकद ्रस्त ्खुल ्झ ल .्पीएर्टेकडी्उतरून्आल ्आसण्त्यच् ची्ग डी्पुढे्ज ऊ्ल गली.्
ग डी्च लली्अित न ्पसरसचत्चेहरे्सदितील्यच् ्अपेिेने्पीएर्दोन्ही्ब जूांन ्प ह त्होत . 
 

तीनएक्मलै्ग डी्गेल्यच् नांतर्त्यच् ल ्एक्पसरसचत्मनुष्ट्यच््सदिल .्त्यच् ने्पीएरचे्आनांद ने्स्व गत्
केले.् ह ् इिम् वैद्यकीयच्् पथक तील् एक् प्रमुख् डॉक्टर् होत .् पीएरल ् भेटण्यच् ि ठी् त्यच् ने् आपली्
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आयछ दन् अिलेली् दोन् च क ांची् घोड ग डी् पुढे् घेतली.् ग डीत् त्यच् ययच् ् शजे री् एक् तरुण् डॉक्टर्
बिल ्होत . 
 

‘क उांट्मह शयच्, तुम्ही्इकडे्किे’ डॉक्टरने्सवच रले. 
 

‘मी् इकडे् प हणी् करण्यच् ि ठी् आलो् आहे.’ पीएर् ग डीतून् उतरल ् आसण् डॉक्टरशी्
बोलण्यच् ि ठी्थ ांबल .्लढ ईत्भ ग्घेण्यच् ची्आपली्यच्ोजन ्डॉक्टरल ्िमज वनू्देऊ्ल गल . 
 

डॉक्टरने्बेझुहॉव्हल ्िरळ्िम्र ट ांकडे्ज यच्ल ्ि ांसगतले. 
 

डॉक्टरने्आपल्यच् ्ग डीकडे्ज त ्ज त ् म्हटले, ‘मी् तुम्ह ल ्म गव्द खवल ्अित .्पण् तुम्ही्
प हत च् आह त.् मल ् पथक ययच् ् कम ांडरकडे् अगदी् लवकर् ज ऊन् पोहोचणां् भ ग् आहे.् आम्ही्
च ांगल्यच् च् अडचणीत् आहोत...उद्य ् लढ ई् होईल् यच् ची् तुम्ह ल ् कल्पन ् अिेल.् आपल्यच् ् एक् लि्
िैसनक ांतील्मल ्व टतां्कमीत्कमी्वीि्हज र्जखमी्होतील.्ह ्अांद ज्आहे−्आमययच् कडे्स्रेचिव्
न हीत, ख ट ्न हीत, िेवक्न हीत.्डॉक्टर्न हीत.्िह ्हज र्िैसनक ांन ्पुरतील्एवढेही्न हीत.्दह ्
हज र्ग ड्य ्आहेत्खऱ्यच् , पण्आम्ह ल ्इतर्ि सहत्यच््हवां्आहे.्आत ्आहे्त्यच् त्व्यच्वस्थ ्केली्प सहजे.’ 
 

सजवांत्आसण्धडध कट, तरुण्व्वृद्ध, अशी्हज रो्म णिे्त्यच् ययच् ् हॅटकडे्गमतीने्टक्ल वनू्
प ह त्होती.् त्यच् ांययच् पैकी्वीि्हज र् सनसितच्जखमी्होण र्न हीतर्मरण र्होती–जी्म णिे्आपण्
प सहली्त्यच् ्ि ऱ्यच् ांची्अवस्थ ्हीच्होण र्आहे, ह्य ्चमत्क सरक्कल्पनेने्पीएर्असतशयच््अस्वस्थ्झ ल .्
‘कद सचत्उद्य च्ह्य ्ि ऱ्यच् ांचे्मरण्ओढवले.’ 
 

पीएरने् ग डी् तशीच् गॉकी् शहर ययच् ् सदशनेे् न्यच् यच्ल ् ि ांसगतले.् टेकडी् चढून् एक खेड्य तील्
छोट्य ् रस्त्यच् ल ् ग डी्आली् तेव्ह ् पसहल्यच् ांद च् पीएरने्लष्ट्कर त् द खल्झ लेले् प ांढरे् शटव् घ तलेले्
शतेकरी्प सहले.्त्यच् ांययच् ्टोप्यच् ांवर्कू्रि्होते.्रस्त्यच् ययच् ्उजव्यच् ्ब जूि्एक्भले्मोठे्टेक ड्होते.्त्यच् वर्
गवत्व ढलेले्होते.्त्यच् ्टेक ड वर्ते्मोठ्य ने्बोलत, हित्व्उत्ि ह ने्क म्करीत्होते.्त्यच् ांची्शरीरे्
घ म ने्सनथळत्होती. 
 

पीएर् ग डीतून् उतरल .् क म्करण ऱ्यच् ् शतेकऱ्यच् ांजवळून् सनघून् त्यच् ् टेक ड वर् चढल .्ह्य च्
टेक ड वरून्रण ांगण वर्दृष्टी्ट कत ्येच्ईल्अिे्डॉक्टर्म्हण ल ्होत . 
 

िक ळचे् अकर ् व जले् होते.् िूयच्व् क हीि ् ड व्यच् ् ब जूल ् प्रक शत् होत .् स्वयछ् सनवळलेल्यच् ्
हवमेधे्पीएरययच् ्म गे्चढत्यच् ्मदै न ययच् ्अँसफसथएरमधे्पिरलेली्भव्यच््दृश्यच्म सलक ्उजळ्िूयच्वप्रक श त्
न्ह ऊन्सनघ ली्होती. 
 

ह्य ् अँसफसथएटरमधून् स्मॉलेन्स्कीच ् र जम गव् वळण् घेत् सथएटरययच् ्ड व्यच् ् ब जूि्वरययच् ्भ गी्
छेदून्गेल ्होत .्सतथून्तो्टेक ड प िून्पुढे्ख ली्प चश्ेप वल ांवर्शुभ्र्चचव्अिलेल्यच् ्खेड्य तून्ज त्
होत .् हे्खेडे् म्हणजे् बोरोसदनॉ् होयच्.् रस्त ्ख ली्खेड्य तून् सनघ ल ् होत .् एक ् सठक णी् पूल् होत .्
वळणे्घेत्टेकड्य ांवरून्वर्ख ली्ज त्च र्मैल ांवरून्सदिण ऱ्यच् ्व्हॅल्युच्एव्ह्य ्छोट्य ्खेड्य कडे्वरवर्



 

 

अनुक्रमणिका 

चढत्गेल ्होत .्आत ्नेपोसलयच्नच ्मुक्क म्यच् च्खेड्य त्होत .्वृि ांययच् ्र ईत्तो्रस्त ्सशरून्सदिेन ि ्
झ ल ्होत .्ह्य च्बचव्आसण्प ईन्वृि ांययच् ्र ईत्रस्त्यच् ययच् ्उजव्यच् ्ब जूि्दूरवर्अिलेल्यच् ्कोलॉट्ट्स्की्
मठ च ्चमकत ् कू्रि्आसण्घांटेच ्मनोर ् सदित्होत .् दूरवर्पिरलेल्यच् ् सनळ्यच् ्व त वरण त् वृि ांययच् ्
र ईययच् ् आसण् रस्त्यच् ांययच् ् दोन्ही् ब जूांन ् धुमिण ऱ्यच् ् शकेोट्य ् आसण् आमययच् ् आसण् शत्रयूयच् ् िैसनक ांचे्
घोळके्सठकसठक णी्अस्पष्ट्सदित्होते.्उजव्यच् ्ब जूि्दोन्नद्य ांययच् ्प्रव ह लगतच ्प्रदेश्िप ट्नव्हत , 
िगळीकडे्टेकड्य ्पिरल्यच् ्होत्यच् .्ह्य ्टेकड्य ांमधून्इतर्खेडी्सदित्होती.्ड व्यच् ्ब जूकडील्जमीन्
त्यच् ् म न ने् बरीच् िप ट् होती.् सतकडे् ध न्यच् ची् शतेे् होती.्आग्ल वण्यच् त्आल्यच् ने् ब जूचे् एक्खेडे्
धुमित्होते. 
 

‘ही्िवव्आपलीच्म णिां्आहेत्क ?’पीएरने्जवळययच् ्असधक ऱ्यच् ल ्सवच रले. 
‘होयच्.्ती्त्यच् ्पलीकडे्फ्रें च्म णिां्आहेत.’ तो्असधक री्म्हण ल . 
‘कुठां्आहेत?’ पीएरने्सवच रले. 

 
‘उघड्य ् डोळ्यच् ांन ही् फ्रें च् िैसनक् सदित त् प ह .’ नदीययच् ् पलीकडे् ड व्यच् ् ब जूल ् वर् वर्

ज ण ऱ्यच् ्धुर कडे्बोट्करून्तो्असधक री्म्हण ल .्आजवर्भेटलेल्यच् ्असधक ऱ्यच् ांची्मुद्र ्उग्र्व्गांभीर्
होई, तशीच्त्यच् चीही्मुद्र ्झ ल्यच् चे्पीएरल ्आढळले. 
 

‘खरांच्की.्ते्फ्रें च्िैसनक्आहेत.्आसण्त्यच् ्सतकडे्कोण?’ पीएरने्ड वीकडील्टेक ड कडे्बोट्
केले.्त्यच् ्सठक णी्िैसनक्सदित्होते. 
 

‘ते्आपले्िैसनक्आहेत.’ 
 

‘खरांच्की्आसण्त्यच् ्ब जूि?’ दूरवर्अिलेल्यच् ्एक ्टेक ड कडे्बोट्द खवीत्पीएरने्सवच रले.्
त्यच् वर्एक्मोठे्झ ड्होते.्टेकड्य ांमधून्सदिण ऱ्यच् ्खेड्य जवळ्ते्टेक ड्होते.्त्यच् वर्एक्क ळ ्पट्ट ्
आसण्शकेोटीच ्धूर्सदित्होत . 
 

‘क ल्तो्कोट्आमच ्होत , पण्आत ्तो्त्यच् ांच ्झ ल ्आहे.’ असधक री्म्हण ल . 
 

थोड ् वळे् कोणी् बोलले् न ही.् मग् त्यच् ् असधक ऱ्यच् ने् सवच रले, ‘तुम्ही् कोण? डॉक्टर्आह त्
क यच्?’ 
 

तिे् पीएरने् उत्तर् सदले, ‘खरां् म्हणजे् ति ् मी् कोणीच् न ही.’ मग् तो् िैसनक् झ लेल्यच् ्
शतेकऱ्यच् ांमधून्पुन्ह ्टेकडी्उतरू्ल गल . 
 

पीएर्बरोबर् त्यच् ्शतेकरी् िैसनक ांमधून्ज त न ्आपल्यच् ्न क ल ् सचमट ् घेत् त्यच् ने् त्यच् ांन ्एक्
सशवी्ह िडली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“ते्आलेच!..ते् सतल ्घेऊन्येच्त हेत...आलेच्इकडे...ती् सदिली्क ?...एक ्समसनट त्इकडे्
येच्तील.’ कोणीन ् कोणी् बोलत् होते.् असधक री.् िैसनक्आसण् शतेकरी् रस्त्यच् वरून् पुढेपुढे् ध व् घेऊ्
ल गले. 
 

बोरोसदन कडून् चचवमधून् सनघ लेली् समरवणूक् टेकडी् चढत् होती.् समरवणुकीययच् ् अग्रभ गी्
प यच्दळ ची्रेसजमेंट्धुळीने्भरलेल्यच् ्रस्त्यच् वरून्च लली्होती.्िगळ्यच् ्िैसनक ांनी्आपल्यच् ्टोप्यच् ्क ढून्
घेतल्यच् ्होत्यच् .्आपल्यच् ्बांदुक ्ख ली्धरल्यच् ्होत्यच् .्प यच्दळ ययच् ्म गून्चचवच ्वृांद्ग त्येच्त्होत . 
 

अनव णी् िैसनक् आसण् शतेकरी् समरवणुकीययच् ् दशवन ि ठी् ख ली् ध व् घेऊ् ल गले.् त्यच् ांनी्
पीएरल ्केव्ह च्म गे्ट कले. 
 

‘ते्पसवत्र्म तेल ्आणत हेत...इव्हस्कीची्पसवत्र्म त ...आमची्िांरिक्देवत ...’ 
 

‘स्मॉलेन्स्कची् पसवत्रम त ् म्हण.’ दुिऱ्यच् ने् चूक् दुरुस्त् केली.् तोफख न्यच् वर् क म् करीत्
अिलेल्यच् ् िवव् म णि ांनी् फ वडी् ट कून् समरवणुकीकडे् ध व् घेतली.् धुळीने् भरलेल्यच् ् रस्त्यच् वरून्
िैसनक ांची्तुकडी्कूच्करीत्येच्त्होती.्सतययच् म गून्झगे्घ तलेले्चचवचे्प्रीस्ट्येच्त्होते.्त्यच् त्फण कृती्
सशरोवषे्टन्घ तलेल ्एक्वृद्ध्मनुष्ट्यच््होत .्आसण्त्यच् ययच् बरोबर्क ही्डीकन्व्चचवचे्ग यच्क्होते.्त्यच् ांययच् ्
म गून् िैसनक्आसण्असधक री्च लत्होते.् ते् एक्भली्मोठी् प्रसतम ् व हून्आणीत्होते.् यच् ् प्रसतमेची्
च ांदीत्कोरलेली्मुद्र ्मळकट्झ ली्होती.्ही्पसवत्र्प्रसतम ्स्मॉलेन्स्कहून्आणलेली्होती.्तेव्ह प िून्
ती् िैन्यच् ने् बरोबर्ब ळगली्होती.् त्यच् ् प्रसतमेययच् ्पुढे, म गून, ब जूने्टोप्यच् ्क ढलेले् सकतीतरी् िैसनक्
च लत्होते, न हीतर्ध वत्होते्आसण्िगळे्झुकून्प्रण म्करीत्होते. 
 

टेकडीययच् ्म र्थयच् वर्आल्यच् वर् समरवणूक्थ ांबली.्क पड वरील्ती् पसवत्र्प्रसतम ्आत ् दुिऱ्यच् ्
लोक ांनी्घेऊन्आधीययच् ्लोक ांन ् सवश्र ांती् सदली.्डीकन ांनी्पुन्ह ्धूपद ण्यच् पेटवल्यच् ्आसण्ध र्नमक्सवधी्
िुरू् झ ले.् िूयच्व् म र्थयच् वर्आल ् होत .् लोक्कडक् उन्ह त् उभे् होते.् मांद, त जी् झुळूक् िैसनक ांययच् ्
उघड्य ्डोळ्यच् ांययच् ्केि ांन ्स्पशूवन्ज त्होती.्आसण्पसवत्र्प्रसतमेल ्िजवण ऱ्यच् ्सफती्फडफडत्होत्यच् .्
उघड्य ्आक श ख ली्ग यच्न चे्िूर्मांद्झ ले्होते.्ऑसफिर, िैसनक्आसण्शतेकरी्िैसनक्िगळे्टोप्यच् ्
क ढून्वतुवळ क र्उभे्र सहले. 
 

आत पयंच्त्वीि्वळे ्प्र थवन ्ग ऊन्झ ली्होती.्त्यच् मुळे्ग यच्क्थकले्होते.्थकलेल्यच् ्आव ज त्
िवयच्ीनुि र् ते् प्र थवन ् म्हणू्ल गले.् ‘हे् ईर्श्र ययच् ् म ते, तुझ्यच् ् द ि ांचे्आपत्तीप िून् रिण्कर.’ प्रीस्ट्
आसण् डीकन् प्र थवन ् म्हणू् ल गले.् तू्आमचे् ‘अचजक्यच्् अिे्आश्रयच्स्थ न्आहेि.् तू्आमची् रिणकत्री्
आहेि.्आम्ही् तुझ्यच् कडेच्ध व् घेत्आहोत.’ भ वी्िण ययच् ्गांभीर्ज सणवनेे्िवांचे् चेहरे्उजळून् गेले.्
पीएरने् मोझ इस्क् टेकडीवर्अिेच्उजळते् चेहरे् प सहले् होते.् त्यच् ् िक ळी् त्यच् ल ् भेटलेल्यच् ् अिांख्यच््
लोक ांययच् ् मुद्र ् अश च्उजळलेल्यच् ् सदिल्यच् ् होत्यच् .्आत ्िवांनी्ज स्तीत्ज स्त् झुकून् प्रण म् केल .्
झुळूक्आली्आसण्त्यच् चे्केि्उडू्ल गले.्ते्िैसनक्कू्रि ची्खूण्जुळव्ूल गले.्तेव्ह ्उि िे्ऐकू्येच्ऊ्
ल गले.्छ तीवर्पडण ऱ्यच् ्ह त ांच ्आव ज्ऐकू्येच्ऊ्ल गल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

एक एकी्गदी्प ांगू्ल गली.्आसण्पीएर्रेटल ्ज ऊ्ल गल .्कोणीतरी्व्यच्क्ती्पसवत्र्प्रसतमेकडे्
ज ऊ्ल गली.्लोक ांनी्सतल ्मोठ्य ्त्वरेने्व ट्करून्सदली.्ती्व्यच्क्ती्कुटूझॉफ्होती.्िैन्यच्रचनेची्तो्
प हणी् करीत् होत .् त रीनॉव्होल ् परत् ज त न ् तो् प्र थवनेि ठी्आल ् होत .् िवांत् उठून् सदिण ऱ्यच् ्
त्यच् ययच् ्आकृतीमुळे्पीएरने्त्यच् ल ्ल गलीच्ओळखले. 
 

कुटूझॉफने् ल ांब् लष्ट्करी् कोट् घ तल ् होत .् त्यच् च ् देह् स्थूल् आसण् सधप्प ड् होत .् त्यच् ययच् ्
प ठील ्पोक्आले्होते.्शुभ्र्केि्अिलेले्डोके्उघडेच्होते.्गुबगुबीत्चेहऱ्यच् त्दृसष्टहीन्प ांढर ्डोळ ्
उठून्सदित्होत .्डुलतडुलत्तो्िांथ्गतीने्आतील्द लन त्आल ्आसण्प्रीस्टययच् ्म गे्उभ ्र सहल .्
िवयच्ीनुि र् त्यच् ने् कू्रि ची् खूण् जुळवली.् ख ली् झुकून् जसमनील ् ह त ांनी् स्पशव् केल .् दीघव् उि ि ्
ट कून्आपले् शुभ्र्मस्तक्झुकवनू्तो्उभ ्र सहल .् कुटूझॉफययच् ्म गून्बेचनग्झन्आसण्त्यच् च ्पसरव र्
आल .्कम ांडर-इन्-चीफ््आल्यच् वर्वरययच् ्हुद्द्य ांवरील्िवांचे्लि्त्यच् ययच् कडेच्गेले.्म त्र्िैसनक्आसण्
शतेकरी्यच् ांनी्त्यच् ययच् कडे्न्प हत ्प्र थवन ्िुरूच्ठेवली. 
 

प्र थवन ् िांपल्यच् वर् कुटूझॉफ् पसवत्र् प्रसतमेकडे् गेल ्आसण् मोठ्य ् प्रयच् ि ने् त्यच् ने् गुडघे् टेकले.्
जसमनीजवळ्डोके्झुकवले.्सकतीतरी्वेळ्तो्वर्उठण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गल ्परांतु्अशक्तपण ्आसण्
स्थूल्शरीर्यच् ांमुळे्त्यच् ल ्उठत ्येच्ईन .्शुभ्र्केि्अिलेली्कुटूझॉफची्मुद्र ्वडेीव कडी्झ ली.्शवेटी्तो्
एकद च ्उठल .्ब लिुलभ्भ वडेपण ने्ओठ्पुढे्करून्त्यच् ने्त्यच् ्पसवत्र्प्रसतमेचे्चुबांन्घेतले.्पुन्ह ्तो्
झुकल .्यच् ्वेळी्त्यच् ने्एक्ह त्जसमनीवर्ठेवल ्होत .्इतर्जनरल ांनी्त्यच् चे्अनुकरण्केले.्त्यच् ययच् ्
म गून् असधक री, त्यच् नांतर् िैसनक् आसण् शतेकरी् पुढे् ध वले.् िवांययच् ् मुद्र ् उजळल्यच् ् होत्यच् .्
एकमेक ांन लोटीत्र्श् ि्न्घेत ्ते्पुढे्घुिू्ल गले. 
 

गदीमुळे् पीएर्चेंगरल ्ज त्होत .्लोटल ्ज त्होत .् पीएर्कि बि ् धडपडत्च लत्होत ्
आसण्भोवत ली्दृष्टी्ट कत्होत . 
 

‘क उांट!् प्यच् त्र् सकसरलीच!् इथां् किे् तुम्ही?’ कोणीतरी् बोलल्यच् चे् ऐकू् येच्त च् पीएरने् वळून्
प सहले. 
 

‘तो्बोसरि्द्रबेत्स्कॉयच््होत .्पसवत्र्प्रसतमेपुढे्भक्क्तभ व ने्गुडघे्टेकल्यच् ने्बहुध ्धुळीने्म खलेले्
गुडघे्ह त ने्झटकीत्क्स्मत्करीत्तो्पीएरकडे्आल .्युच्द्ध त्अिलेल्यच् ्िैसनक ि रख ्त्यच् च ्पोष ख्
अिल ्तरी्तो्त्यच् ल ्शोभत्होत .्त्यच् ने्ल ांब्लष्ट्करी्कोट्घ तल्होत .्कुटूझॉफप्रम णे्त्यच् ने्ख ांद्य ल ्
च बकू्लटक वल ्होत . 
 

ह्य ् वळे त् कुटूझॉफ् ग व त् पोचल ् होत .् एक ् कोिकॅने् ध वत् ज ऊन् ब क् आणल ् आसण्
दुिऱ्यच् ने्घ ईघ ईने्त्यच् वर्रग्पिरल .्एक ्घर ययच् ्ि वलीत्ठेवलेल्यच् ्त्यच् ्ब क वर्कुटूझॉफ्बिल .्
अनेक्बड्य बड्य ्असधक ऱ्यच् ांनी्त्यच् ययच् भोवती्कोंड ळे्केले. 
 

समरवणूक्पुढेपुढे्च लली्होती.्गदी्कमी्होत्नव्हती.्कुटूझॉफप िून्तीिएक्प वल ांवर्पीएर्
बोसरिशी्बोलत्उभ ्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएरने्लढ ईत्भ ग्घेण्यच् ची्आसण्िैन्यच् ची्रचन ्प हण्यच् ची्इयछ ्बोसरिकडे्व्यच्क्त्केली. 
 

ति ्बोसरि्म्हण ल , ‘त्यच् पेि ्तू्अिां्करीन ि? तू्म झ च्प हुण ्म्हणून्र ह .्क उांट्बेचनग्झन्
अिेल् सतथून् तुल ् िवव् क ही् सदिू् शकेल.् मी् त्यच् ययच् ् ह त ख लीच्आहे.् मी् तुझ्यच् बद्दल् त्यच् ययच् कडे्
बोलतो.्तुल ्िैन्यच् ययच् ्ह लच लीचां्सनरीिण्कर यच्चां्अिेल्तर्आमययच् ्बरोबर्येच्.्आम्ही्आत्त च्ड व्यच् ्
फळीकडे् सनघ लो्आहोत.् सतथून् परत्आलो्की् कृप ्करून् तू् म झ्यच् बरोबर् र त्र्घ लव.्आपण्पते्त्
खेळू.्तू्सडसमत्री्िजेचल ्ओळखतोि्न ? ते्त्यच् चे्सनव िस्थ न.’ त्यच् ने्गॉकी्ग व तील्सतिऱ्यच् ्घर कडे्
बोट्द खवले. 
 

‘िवव्िैन्यच् ची्रचन ्प हत ्आली्अिती्तर्बरां्झ लां ्अितां,’ पीएर्म्हण ल . 
 

‘तू्नांतर्प हू्शकशील.्ड वी्फळीच्महत्त्व ची्आहे.’ बोसरि्हळू्आव ज त्अगदी्ख जगी्िुर त्
म्हण ल .् ‘कोण ल ्ि ांगू्नको.्तुल ्म्हणून्खरां्ते्ि ांगतो.्ड व्यच् ्फळीची्सनसित्अवस्थ ्क यच््आहे्ते्
ि ांगत ्येच्त्न ही.्क उांट्बेचनग्झननां्अगदी्वगेळीच्िूचन ्केली्आहे.्ते् सतथां् टेक ड्सदितां्आहे्न ? 
त्यच् वर् तटबांदी् उभ र वी् अिां् त्यच् चां् म्हणणां...’ बोसरिने् ख ांदे् उडवीत् म्हटले.् ‘सहज् ह यच्नेिनी् त्यच् चां्
क ही्ऐकलां ्न ही.्त्यच् ल ्मत्बदल वां्ल गलां .’ 
 

कुटूझॉफने् स्ट फवरील् अन वश्यच्क् म णिे् क ढून् ट कली् होती.् तरीही् बोसरिची्
हेडक्व टविवमधील्ज ग ्क यच्म्र सहली्होती.्बोसरि्क उांट् बेचनग्झनययच् ्ह त ख ली्क म्करीत्होत .्
बोसरिने्ज्यच् ांययच् ्ज्यच् ांययच् ्ह त ख ली्क म्केले्होते्त्यच् ्िवांप्रम णे्क उांट्बेचनग्झनल ्सप्रन्ि्द्रवते्स्कॉयच््
ही् व्यच्क्ती् महत्त्व ची् व टत् होती.् िैन्यच् ययच् ् प्रमुख् असधक ऱ्यच् ांत् िरळिरळ् दोन् तट् पडले् होते.् एक्
कुटूझॉफच ् आसण् दुिर ् स्ट फच ् प्रमुख् अिलेल्यच् ् बेचनग्झनच ् तट.् बोसरि् दुिऱ्यच् ् पि त् होत .्
कुटूझॉफचे्ल ांगूलच लन्करण्यच् त, खुश मत्करण्यच् त्आसण् त्यच् च्वेळी् ‘म्ह त रड ्कश ि ठीही्यच्ोग्यच््
न ही, उलट्बेचनग्झन्पुढ क र्घेत्अिल्यच् ने्िवव्गोष्टी्होत्अित त’ अिे्धूतवपणे्िुचवण्यच् त्तोच्एक्
यच्शस्वी् होत् होत .् आत ् लढ ईच ् सनणायच्क् िण् आल ् होत ् म्हणजेच् कुटूझॉफच ् सवन श् आसण्
बेचनग्झनची् कम ांडर-इन्-चीफ् म्हणून् सनयुच्क्ती् यच् ् गोष्टी् लवकरच् होण र् होत्यच् .् कुटूझॉफल ् सवजयच््
समळ ल ् तर् त्यच् चे् श्रेयच्् मोठ्य ् धूतवपणे् बेचनग्झनययच् ् पदर त् घ तले् ज ण र् होते.् कोणत्यच् ही् क्स्थतीत्
बऱ्यच् च्बढत्यच् ्ख त्रीने्होण र्होत्यच् .्एकदोन्सदवि ांत्बऱ्यच् च्नवीन्म णि ांन ्आघ डीवर्नेले्ज ण र्
होते.्म्हणूनच्िबांध्सदवि्बोसरि्अत्यच्ांत्उत्ि ह त्व वरत्होत . 
 

पीएरययच् ्ओळखीचे्इतर्अनेक्त्यच् ययच् भोवती्गोळ ्झ ले.्मॉस्कोब बत्त्यच् ांनी्त्यच् ल ्न न ्प्रश्न्
सवच रले.्पण्िवांची्उत्तरे्द्य यच्ल ्आसण्त्यच् ांचे्बोलणे्ऐक यच्ल ही्त्यच् ल ्िवड्नव्हती. 
 

कुटूझॉफने्पीएरल ्प सहले.्त्यच् ययच् भोवती्जम ्झ लेल ्घोळक ही्प सहल . 
 

‘त्यच् ल ् मी् बोल वतो् म्हणून् ि ांग’ कुटूझॉफने् ि ांसगतले.् ॲडज्युच्टांटने् त्यच् ची् इयछ ् पीएरययच् ्
क न ांवर्घ तली.्तशी्पीएर्ब क वर्बिलेल्यच् ्कुटूझॉफकडे्ज यच्ल ् सनघ ल .् त्यच् पूवीच्एक्शतेकरी्
िैसनक्कुटूझॉफकडे्येच्ऊन्पोचल ्होत .्तो्होत ्डोलोहॉव्ह. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘डोलोहॉव्ह्ह ्म णूि्इथां्कि ्क यच््आल ?’पीएरने्सवच रले. 
 

‘तो्धूतव्कोल्ह ्कुठांही्न क्खुपशीत्अितो.्तुम्ह ल ्ठ ऊक्अिेल.्त्यच् ल ्ख लययच् ्हुद्द्य वर्
ट कण्यच् त्आलां ्आहे.् त्यच् ल ् पुन्ह ् वर् यच् यच्चां्आहे् न ? त्यच् नां्किली् तरी् यच्ोजन ् तयच् र् केली्आहे.्
र त्रीययच् ्वेळी्तो्शत्रयूयच् ्िैन्यच् त्हेरसगरी्करतो...गडी्ति ्शूर्आहे’ कुणीतरी्बोलल . 
 

पीएरने्हॅट्क ढून्कुटूझॉफल ्नम्रत पूववक्झुकून्असभव दन्केले. 
 

‘मी्आपल्यच् पुढां्वस्तुक्स्थती्म ांड वी्अिां्ठरवलां ्होतां.्कद सचत्आपण्मल ्न्ऐकत ्घ लवनू्
द्य ल्अगर्आपल्यच् ल ्यच् ची्कल्पन ्होती्अिां् म्हण ल्अिां्मल ्व टलां ्होतां.्मग्मी्क ही्गम वण र्
नव्हतो.’ डोलोहॉव्ह्म्हण ल . 
 

‘अगदी्खरां.’ 
 

‘मल ्व टतां्मी्म झ्यच् ्सपतृभमूीची्िेव ्करीन.्सतययच् ि ठी्मी्मरण्पत्कर यच्ल ्तयच् र्आहे.’ 
 

‘सनःिांशयच्...त्यच् त्व दच्न ही.’ 
 

‘आपल ् प्र ण् द्य यच्ल ् तयच् र् अिण ऱ्यच् ् म णि ची् गरज् पडली् तर् म झी् मह र ज ांनी’आठवण्
ठेव वी...कद सचत्मी्आपल्यच् ्उपयच्ोगी्पडू्शकेन...’ 
 

‘सनःिांशयच्...सनःिांशयच्...’ सकलसकल्यच् ्डोळ्यच् ांनी्पीएरकडे्प ह त्हित्कुटूझॉफ्म्हण ल . 
 

एवढ्य ् वळे त् दरब री् व्यच्क्तीययच् ् च तुयच्ाने् बोसरि् पीएरबरोबर् कम ांडर-इन््-चीफययच् ् जवळ्
येच्ऊन् पोचल ्आसण् तो् असतशयच्् िहजपणे् श ांत्आव ज त्आधीचे् िांभ षण् च लू् ठेवल्यच् गत् पीएरल ्
म्हण ल , ‘शतेकरी् िैसनक् स्वयछ् प ांढरे् शटव् घ लून् मर यच्ल ् तयच् र् झ ले् आहेत.् क उांट, केवढी् ही्
वीरश्री!’ 
 

आपले्बोलणे्कम ांडर-इन््-चीफययच् ्क न वर्पड व्ेयच् ्उदे्दश ने्बोसरि्पीएरल ्बोलल ्होत .्
ह्य ्शब्द ांमुळे्कुटूझॉफचे्लि्आपल्यच् कडे्ज ईल्अिे्त्यच् ल ्व टत्होते.्आसण्खरेच्कुटूझॉफ्बोसरिशी्
बोलल ही, ‘तुम्ही्सनमलष्ट्करी्िैसनक ांबद्दल्क ही्म्हण ल त्क ?’ 
 

‘मह र ज, त्यच् ांनी्प ांढरे्शटव्चढवले्आहेत.्उद्य ययच् ्तयच् रीि ठी, मर यच्ल ्तयच् र्होण्यच् ि ठी.’ 
 

‘ती् सवलिण् म णिां् आहेत’ कुटूझॉफने् डोळे् समटून् घेत् म न् ह लवली.् उि ि ् ट कून् पुन्ह ्
म्हटले.् ‘सवलिण्म णिे्आहेत् ती’. मग् त्यच् ने् पीएरल ् सवच रले, ‘तुल ् तपकीर् हवी्क ? छ न् व ि्
आहे.्मी्तुझ्यच् ्पत्नीययच् ्अनेक्च हत्यच् ांपैकी्एक्आहे.्मल ्त्यच् त्गौरव्व टतो.्सतची्प्रकृती्ठीक्आहे्
न ? इथां्क यच्् हवां् नको् ते् म गून् घे.् तुझ्यच् ् िेवेि् म झी् म णिां् िज्ज्आहेत.’ मग् वृद्ध् म णिे् बघत त्



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् प्रम णे् कुटूझॉफ्त्यच् ययच् कडे्शून्यच््दृष्टीने्प हू्ल गल .्जणू्क यच््ि ांग यच्चे्होते् ते्तो् सविरून् गेल ्
होत . 
 

पीएर् कुटूझॉफच ् सनरोप् घेऊन्ब हेर् पडल ्तशी्डोलोहॉव्हने् पुढे्िरून् त्यच् च ् ह त्आपल्यच् ्
ह त त् घेऊन् म्हटले, ‘क उांट, तुमची्इथां् भेट्झ ली् म्हणून्मल ्आनांद्होत्आहे.’ इतर ांची्दखल्न्
घेत ्तो्मोठ्य ्आव ज त्बोलत्होत .्‘आज्िांध्यच् क ळी्आमययच् पैकी्सकती्जण ांययच् ्नसशब त्मरण्आहे्
देव्ज णे.्गतक ळ त् तुझ्यच् म झ्यच् त् गैरिमज् सनमाण्झ ले्होते् त्यच् बद्दल्मल ्असतशयच््खांत्व टते.् हे्
ि ांगण्यच् ची्िांधी्मल ्समळ ली्म्हणून्आनांद्व टतो्आहे.्तुझ्यच् ्मन त्म झ्यच् सवषयच्ी्क ही्सकक्ल्मष्न ही्
अिां्मल ्कळलां ्तर्मल ्िम ध न्व टेल.्तू्कृप ्करून्मल ्िम ्कर. 
 

पीएरल ्क यच््उत्तर्द्य वे्कळेन .्तो्डोलोहॉव्हकडे् क्स्मत्करीत्प ह त्र सहल .्डोलोहॉव्हने्
पीएरल ्समठी्म रली्आसण्त्यच् चे्चुांबन्घेतले.्त्यच् ्वळेी्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांतून्अश्रू्व हत्होते. 
 

बोसरिने्आपल्यच् ्जनरलल ्थोडक्यच् त्पीएरबद्दल्ि ांसगतले्तेव्ह ्बेचनग्झनने्पीएरल ्बोल वनू्
ि ांसगतले, ‘तुम्ही्आमययच् ्िैन्यच् बरोबर्यच् , तुमच ्वळे्च ांगल ्ज ईल.’ 
 

अध्यच्ा्त ि नांतर् कुटूझॉफ्त त सरनॉव्होल ्ज यच्ल ् सनघ ल ्होत .् त्यच् च्वळेी्बेचनग्झन, त्यच् च ्
पसरव र्आसण्पीएर्िैन्यच् ययच् ्रचनेची्प हणी्करीत्होते. 
 

गॉकीहून् बेचनग्झन् मुख्यच्् रस्त्यच् ने् पुल कडे् गेल .् टेक ड वरील् असधक ऱ्यच् ने् पीएरल ् हेच्
ह लच लीचे्कें द्र्अिल्यच् चे्ि ांसगतले्होते.्यच् च्सठक णी्नदीययच् ्तीर वर्नुकत्यच् च्क पलेल्यच् , गोड्व ि्
येच्ण ऱ्यच् ्गवत ययच् ्पेंढ्य ्ह रीने्पडल्यच् ्होत्यच् .्िैन्यच् ने्पूल्ओल ांडून्बोरोदीनॉ्ग व त्प्रवशे्केल .्नांतर्
ते्ड वीकडे्वळले.्व टेत्त्यच् ांन ्सकतीतरी्िैसनक्सदिले, तोफ ्सदिल्यच् .्ते्जेव्ह ्टेक ड ययच् ्म र्थयच् वर्
आले, तेव्ह ्त्यच् ांन ्शतेकरी–िैसनक्खणत्अिलेले्आढळले.्यच् ्सठक णी्िांरिक्तटबांदी्उभ रली्ज त्
होती.्सतल ्त्यच् ्वळेी्न व्नव्हते.्पण्नांतर्रॅव्स्की्तटबांदी्चकव ्टेक ड वरील्तटबांदी्अिे्म्हटले्ज ऊ्
ल गले. 
 

पीएरने्ख ि्अिे्लि्यच् ्तटबांदीकडे् सदले्न ही.् बोरोदीनॉययच् ्मैद न वरील्इतर्कोणत्यच् ही्
सठक ण पेि ् हे् सठक ण्असधक्िांस्मरणीयच््ठरण र्यच् ची् त्यच् ल ् त्यच् ्वळेी्कोठून्कल्पन ्अिण र? मग्
बेचनग्झनचे्िैन्यच््दरी्ओल ांडून्िेम्यच्नॉव्स्कॉयच्ल ्गेले.्त्यच् ्सठक णी्िैसनक्झोपड्य ांची्आसण्कोठ र ांची्
शवेटची् ल कडे् ओढून् नेत् होते.् तेथून् पुढे् िैन्यच्् टेकडी् उतरून् पुन्ह ् दुिरी् टेकडी् चढून्
सहमव दळ प्रम णे् र यच्ययच् ् शते ची् न ि डी् करीत् तोफख न्यच् ने् नुकत्यच् च् तयच् र् केलेल्यच् ् रस्त्यच् वरून, 
न ांगरलेल्यच् ्जसमनीतून्िांरिक्बांध ऱ्यच् कडे्गेले.्त्यच् ्सठक णी्म णिे्अजूनही्क म्करीत्होती. 
 

बेचनग्झन् िांरिक् बांध ऱ्यच् कडे् थ ांबल .् िमोरील् शवेर्नडनॉययच् ् तटबांदीकडे् त्यच् ने् प सहले.्
क लपयंच्त्ती् तटबांदी्आमययच् ् त ब्यच् त् होती.् त्यच् वर् सकत्येच्क्घोडेस्व र्अिल्यच् चे्अांधुक् सदित्होते.्
नेपोसलअन्आसण्म्युच्र ् त्यच् त्अिल्यच् चे्असधक ऱ्यच् ांनी्ि ांसगतले.् त्यच् ्घोडेस्व र ांययच् ्लह न्घोळक्यच् कडे्
िगळेजण्उत्कां ठेने्प हू्ल गले.्पीएर्देखील्सतकडे्रोखून्प हू्ल गल .्अांधुक्सदिण ऱ्यच् ्घोडेस्व र ांत्
नेपोसलअन्कोणत ्अि व ्यच् च ्तो्तकव ्करू्ल गल .्ते्घोडेस्व र्शवेटी्टेकडी्उतरून्सदिेन िे्झ ले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

घोड्य वरून्आलेल्यच् ्जनरलल ्बेचनग्झन्िैन्यच् ची्रचन ्कशी्आहे्ते्ि ांगू्ल गल .्पीएर्ध्यच् न्
देऊन्ऐकू्ल गल .्होऊ्घ तलेल्यच् ्लढ ईतील्महत्त्व ययच् ्गोष्टी्तो्मन्एक ग्र्करून्िमज वनू् घेऊ्
ल गल .्पण्आपण ल ्त्यच् ्गोष्टी्पुरेश ्कळत्न हीत्ही्ज णीव्झ ल्यच् ने्त्यच् ल ्असतशयच््व ईट्व टले.्
त्यच् ल ् त्यच् ्गोष्टी्क ही्िमजल्यच् ्न हीत.्बेचनग्झनने्बोलणे्िांपल्यच् वर् ध्यच् न् देऊन्ऐकण ऱ्यच् ्पीएरल ्
प हून्एकदम्म्हटले, ‘मल ्व टतां्यच् त्तुम्ह ल ्फ र्रि्निेल?’ 
 

‘छे् छे!्उलट्मल ्आवडण्यच् ि रख्यच् च्गोष्टी्आहेत्ह्य ,’ पीएरने् म्हटले, पण्त्यच् त्फ र्थोडे्
ित्यच््होते. 
 

िांरिक् बांध ऱ्यच् कडून् ते् रस्त्यच् वरून्आणखी्ड व्यच् ् ब जूल ् सनघ ले.्फ रशी् व ढ् न्झ लेल्यच् ्
बचववृि ांययच् ्द ट्जांगल तून्तो्रस्त ्वडेीव कडी्वळणे्घेत्गेल ्होत .्तेजांगल ययच् ्मध्यच्भ गी्आल्यच् वर्
एक्प ांढऱ्यच् ्प यच् च ्तपसकरी्रांग च ्िि ्त्यच् ांययच् ्िमोर्रस्त्यच् वर्येच्ऊन्उभ ्र सहल .्पण्तो् सकत्येच्क्
घोड्य ांययच् ् ट प ांमुळे् इतक ् भेदरल ् की् त्यच् ांययच् िमोर् सकतीतरी् वळे् रस्त्यच् वरून् उड्य ् म रीत् पळू्
ल गल .्तशी्िगळेजण्हिू्ल गले.् सकत्येच्कजण्मोठमोठ्य ने्ओरडले् तेव्ह ् कुठे्तो् ब जूल ्झ डीत्
घुिून्न हीि ्झ ल .्एक्दीड्मलै नांतर् ते्जांगल ययच् ्ब हेर्पडून्मोकळ्यच् ्ज गी्आले.् त्यच् ् सठक णी्
दुचकॉव्हचे्िैन्यच््होते.्ते्ड व्यच् ्फळीचे्रिण्करण र्होते. 
 

यच् च्सठक णी्अगदी्ड व्यच् ्ब जूल ्बेचनग्झन्त व त व ने्खूप्क ही्बोलत्होत .्त्यच् ने्सदलेल्यच् ्
िूचन ् लष्ट्करी् दृसष्टकोण तून् फ र् महत्त्व ययच् ् आहेत् अिे् पीएरल ् व टले.् दुचकॉव्हचे् िैन्यच्् होते् त्यच् ्
ज गेिमोरच्एक् टेक ड्होते.्पण् ते् िैन्यच् ने् व्यच् पले्नव्हते.्ह्य ् दुलवि बद्दल् बेचनग्झनने्ओरडून्टीक ्
केली.् ‘ह्य ्टेक ड वरून्भोवत लययच् ्प्रदेश ची्प हणी्करत ्येच्ईल.्तेथून्प्रदेश वर्त ब ् ठेवत ्येच्ईल.्
पण् तुम्ही् तेथे् िैसनकच् ठेवलेले् न हीत.् त्यच् ् टेक ड ययच् ् अगदी्ख ली, प यच्र्थयच् शी् म त्र् िैसनक् ठेवले्
आहेत्ह ्अगदी् शुद्ध्वडेेपण ्आहे!् सकत्येच्क्जनरल ांनी् तेच्मत् व्यच्क्त् केले.् एक ने् तर्लढ ऊ् वृत्ती्
प्रकट्करीत् म्हटले, ‘इथे्आपल ् सवन श् सनसितच् ठरलेल ्आहे.’ बेचनग्झनने् स्वतःययच् ्जब बद रीवर्
िैन्यच् ल ्मुख्यच््रस्त्यच् वर्ह लवण्यच् च ्हुकूम्सदल . 
 

ड व्यच् ् ब जूल ् िैन्यच्् ह लवले् गेले.् तशी्आपल्यच् मधे् लष्ट्करी् ब बी् कळण्यच् ची् कुवत्आहे् क ्
यच् बद्दल् पीएरल ् असधकच् िांशयच्् व टू् ल गल .् टेकडीययच् ् प यच्र्थयच् शी् ठेवलेल्यच् ् िैन्यच् ययच् ् रचनेबद्दल्
बेचनग्झन्आसण्जनरल्यच् ांनी्केलेली्टीक ्पीएरने्ऐकली्तेव्ह ्त्यच् ांची्मते्त्यच् ल ्च ांगली्कळली, आसण्
पटली.्िैन्यच््त्यच् ् सठक णी्ज्यच् ने्हलवले्होते् त्यच् ्म णि ने्इतकी्मोठी्घोडचूक्कशी्केली् हे् त्यच् ल ्
कळेन . 
 

खरे्तर्आपल्यच् ्िैन्यच् ययच् ्बच व ि ठी्क ही्ते्िैन्यच््सतथे्ठेवण्यच् त्आले्नव्हते.्बेचनग्झनची्तशी्
िमजूत्झ ली्होती्एवढेच.्शत्रवूर्त्यच् ययच् ्ध्यच् नीमनी्नित न ्एक एकी्हल्ल ्चढव व ्यच् ि ठी्ते्र खीव्
िैन्यच्् सतथे् दडवनू् ठेवले् होते.् बेचनग्झनल ् ह्य ् यच्ोजनेची् कल्पन ् नव्हती, त्यच् मुळे् त्यच् ने् िैन्यच्् लि त्
येच्ण ऱ्यच् ्सठक णी्हलवले.्यच् ्बदल बद्दल्त्यच् ने्कम ांडर-इन्-चीफल ्क हीही्ि ांसगतले्न ही. 
 

रेसजमेंटययच् ् एक ् टोक ल ् दूरवर् एक् पडके् ध न्यच्कोठ र् होते.् त्यच् मधे्ऑगस्टययच् ् एक ् सनरभ्र्
र त्री् सप्रन्ि् आन्दे्र् कोपऱ्यच् वर् पहुडल ् होत .् पडक्यच् ् चभतीययच् ् भगद ड तून् तो् प ह त् होत .् िमोर्



 

 

अनुक्रमणिका 

कुां पण मधे्तीि्एक्वषांययच् , वरच ्भ ग्छ टलेल्यच् ्बचववृि ांची्र ांगययच् ्र ांग्होती.्िमोरययच् ्शते त्ओट्
ध न्यच् ययच् ्लोंब्यच् ्पडलेल्यच् ्होत्यच् .्झुडप झुडप जवळून्शकेोटीच ्धूर् सनघत्होत .्त्यच् ् सठक णी्िैसनक्
स्वैप क्करीत्होते. 
 

आत ् सप्रन्ि् आन्दे्रल ् आपले् जीवन् दुःसखत, अथवशून्यच्् आसण् दुस्तर् व टू् ल गले.् लढ ईययच् ्
प्र रांभीच् त्यच् ययच् ् मन त्खळबळ्म जली् होती.्आसण्तो्िांत्रस्त्झ ल .्ऑस्टरसलरि्जवळ्अित न ्
ि त्वषांपूवी्त्यच् ययच् ्मन ची्अवस्थ ्अशीच्झ ली्होती. 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् होण ऱ्यच् ्लढ ईिांबांधीचे् हुकूम् त्यच् ल ् समळ ले्आसण् त्यच् ने् इतर ांन ् हुकूम् सदले.्
आणखी्क ही्क म्उरले्नव्हते.्पण्ि ध्यच् , िरळ्म्हणूनच्असतशयच््भयच्ांकर्अश ्सवच र ांमुळे्त्यच् चे्मन्
थ ऱ्यच् वर्नव्हते.्आजपयंच्त्आपण्भ ग् घेतलेल्यच् ्लढ यच् ांपेि ्उद्य ची्लढ ई्खूप्भयच्ांकर्ठरण र् हे्तो्
ज णून्होत .्पसहल्यच् ांद च् त्यच् ल ् मृत्यच्चूी्ज णीव्झ ली.्ती् स्वतःययच् ्जीवन ययच् ्िांदभात्झ ली्न ही.्
दुिऱ्यच् वर्मृत्यच्चू ्क यच््पसरण म्होईल्यच् च ही्सवच र्मन त्आल ्न ही.्स्वतःययच् ्आत्म्यच् ययच् ्िांदभात्
त्यच् ल ्मृत्यच्ू्ज णवल .्इतक्यच् ्ि ध्यच् , भयच् नक्स्वरूप त्इतक्यच् ्स्पष्टपणे्तो्उभ ्र सहल ्की्त्यच् ल ्तो्
प्रत्यच्ि्ि क र्झ ल ्आहे्अिे्व टू्ल गले. 
 

ह ्ि ि त्क र्घडत च्त्यच् ल ्पूवी्क यच्वमग्न, सवच रमग्न्करण ऱ्यच् ्िवव्गोष्टी्थांड, शुभ्र्प्रक श ने्
उजळलेल्यच् ् छ यच् रसहत् ब ह्य ांगहीन् आसण् अक्स्तत्वशून्यच्् व टू् ल गल्यच् .् त्यच् ल ् आपले् अवघे् आयुच्ष्ट्यच््
ज दूययच् ्कां सदल प्रम णे्व टू्ल गले.्त्यच् कडे्तो्क चेतून्कृसत्रम्प्रक श त्प ह त्होत .्आत ्तो्एक एकी्
क चेसशव यच््स्वयछ्िूयच्वप्रक श त्ती्कशीतरी्रांगवलेली्सचते्र्प हू्ल गल . 
 

त्यच् ययच् ् जीवन तील् तीन् प्रमुख् शोकक रक् घटन ांनी् त्यच् चे् सचत्त् आत ् वधूेन् घेतले.् त्यच् ची्
नत श वरील्प्रीती, त्यच् ययच् ्वसडल ांच ्मृत्यच््ूआसण्अधा्रसशयच् देश्क बीज्करण ऱ्यच् ्फ्रें च ांचे्आक्रमण. 
 

‘म झ्यच् ् वसडल ांनी् ब्लीक् सहल्िययच् ् घर ची्आखणी् केली् होती.् ते् घर, ती्ज ग , तेथील् हव ्
आसण् तेथील् शतेकरी् यच् ांवर्आपलां ् स्व समत्व्आहे् अिां् त्यच् ांन ् व ट यच्चां.् पण् नेपोसलअन्आल , त्यच् नां्
त्यच् ांची्मुळीच्दखल्घेतली्न ही, व टेवरून्ल कड ची्ढलपी्उडव वी्तिे्त्यच् नां्त्यच् ांन ्सभरक वनू्सदलां .्
त्यच् ांचां्ब्लीक्सहल्िमधील्घर्उद्ध्वस्त्झ लां , त्यच् चबरोबर्त्यच् ांचां्जीवनही्िांपुष्ट त्आलां .’ 
 

त्यच् ने् डोळे् समटले.् एक प ठोप ठ् एक् दृश्यच्म सलक ् त्यच् ययच् ् डोळ्यच् ांिमोरून् िरकू् ल गल्यच् .्
मन िमोर्एक्दृश्यच््बर च्क ळ्तरळले्आसण्तो्आनांद त्पोहू्ल गल .्पीटझवबगवमधील्एक्िांध्यच् क ळ्
त्यच् ल ्जशीययच् ्तशी्आठवली.्नत श ्त्यच् ल ्गेल्यच् ्उन्ह ळ्यच् त्जांगल त्अळांबी्शोधत्अित न ्आपण्
व ट्कशी्चुकलो्ते्उत्कट्उत्कां सठत्मुदे्रने्ि ांगत्होती. 
 

जांगल तील् क ळोख ् अांतभात् त्यच् ् वळेची् आपली् मनःक्स्थती, त्यच् ् वळेी् भेटलेल्यच् ्
मधम श्यच् प ळण ऱ्यच् ्इिम शी्झ लेले्भ षण्यच् िांबांधी्ती्जे्बोलली्होती, त्यच् त्िुिूत्रत ्नव्हती.्ि ांगत ्
ि ांगत ्दर् समसनट ल ्ती्थ ांबनू् म्हणत्होती, ‘छे, अिां्नव्हे.् मल ् ते्नीट्ि ांगत ् येच्त्न ही.्मी्क यच््
ि ांगते् हे् तुल ्कळण र्न ही.’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म त्र् सतल ्ि रखे्आर्श् िन् देत्होत , ‘मल ्कळतां्आहे.्
तुल ् जे्ि ांग यच्चां्आहे् ते् च ांगलां ्कळतां्आहे.’ नत श ्आपल्यच् ्शब्द ांवर्िम ध नी् नव्हती.् त्यच् ् सदवशी्



 

 

अनुक्रमणिका 

अांतःकरण त्अिलेली्उत्कट्क व्यच्मयच््भ वन ्आपल्यच् ्शब्द ांतून्व्यच्क्त्होत्न ही्अिे्सतल ्व टत्होते्
तरी्ती्व्यच्क्त्करण्यच् च ्ती्प्रयच्त्न्करीत्होती.्िांकोचून्आसण्हेल वनू्ती्बोलत्होती.्‘िगळ ्अनुभव्
इतक ् अप्रसतम् होत , तो् वृद्ध् मनुष्ट्यच्...जांगल त् इतक ् गुडुप् क ळोख...त्यच् ययच् ् डोळ्यच् त् इतक ्
पे्रमळपण ...छे.्छे!्मल ्ि ांगत ्येच्ण र्न ही.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने् सतययच् ्डोळ्यच् ांत्प ह त् पूवीि रखे्मधुर् क्स्मत्केले.् सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्मन त्आले, 
‘मल ् ती् आत ् कळते् आहे.् नव्हे् त्यच् हूनही् असधक् क ही् कळते् आहे.् सतची् आक्त्मक् शक्ती, सतच ्
प्र म सणकपण , सतययच् ्आत्म्यच् च ्प्र ांजळपण , सतययच् ्शरीर शी्िांबद्ध्अिलेल ्आसण्ज्यच् ययच् वर्मी्उत्कट्
पे्रम्केलां ्तो्सतच ्प्रत्यच्ि्आत्म ...आपल्यच् ्पे्रम च ्शवेट्कि ्झ ल ्ते्एक एकी्त्यच् ल ्आठवलां .्‘त्यच् ने्
त्यच् ्ि ऱ्यच् ांची्पवा्केली्न ही.्त्यच् ने्ह्य तले्क ही्प सहले्न ही, त्यच् ल ्क ही्कल्पन च्नव्हती.्त्यच् ल ्
सतययच् मधे्एक्िुांदर्अन घ्र त्कोवळी् मुलगी् तेवढी्आढळली.् त्यच् ल ् सतययच् शी्क यच्मचे्न ते्जोड यच्चे्
नव्हते.् आसण् मल ...तो् अजून् सजवांत् आहे, िुख त् आहे.’ एक एकी् चटक ् बिल्यच् गत् सप्रन्ि् आन्दे्र्
त डकन््उठल ्आसण्त्यच् ्कोठ र िमोर्येच्रझ र ्घ लू्ल गल . 
 

तो्सपवळ्यच् , सहरव्यच् , सनःस्तब्ध्बचववृि ांययच् ्र ांग ांकडे्आसण्त्यच् ययच् ्उन्ह त्चमकण ऱ्यच् ्ि लीकडे्
टक्ल वनू्प ांहू्ल गल .्‘आत ्मरण्अटळ्आहे.्उद्य ्त्यच् ांनी्मल ्ठ र्करू्दे...उद्य ्मी्सजवांत्अिण र्
न ही...ि ऱ्यच् ् गोष्टी् च लल्यच् ् आहेत् तश ् च लू् देत.् म झ ् म त्र् अांत् होऊ् दे.’ आपण् भोवत लययच् ्
जीवन तून् क यच्मचे् दूर् होत् आहोत् यच् चे् सचत्र् तो् असतशयच्् ठळकपणे् मन िमोर् रांगव्ू ल गल .् ते्
छ यच् प्रक शयुच्क्त्बचववृि, सफरण रे्ढग, धुर चे्लोट,...भोवत लची्प्रत्येच्क्गोष्ट्त्यच् ल ्एक एकी्सवसचत्र, 
भीसतद यच्क्व टू्ल गली. 
 

पांचवीि् ऑगस्ट् रोजी् बोरोदीनॉची् लढ ई् िुरू् होण्यच् आधी् थोड ् वळे् फ्रें च् िम्र ट ययच् ्
र जव ड्य च ् व्यच्वस्थ पक् बोिे् आसण् कनवल् फॅब्व्हीए् हे् हॅल्युच्एव्ह् येच्थील् नेपोसलअनययच् ् छ वणीकडे्
पोचले. 
 

बोिेने्दरब री्गणवषे्चढवल .्िम्र ट ांन ्भेट्देण्यच् ि ठी्आणलेल ्पेट र ्त्यच् ने्आपल्यच् िमोर्
ठेव यच्ल ्ि ांसगतल .्मग्तो्नेपोसलअनययच् ्तांबयूयच् ्पसहल्यच् ्द लन त्गेल .्िेन पती्िह य्यच्क ांशी्बोलत्
अित न ्तो्पेट र ्खोलू्ल गल . 
 

तांबयूयच् ्प्रवशेद्व र शी्उभ ्र हून्फॅब्व्हीए्आपल्यच् ्ओळखीययच् ्जनरल ांशी्बोलत्होत . 
 

िम्र ट्नेपोसलअन्अजून्शयच्न ग र तून्ब हेर्पडल ्नव्हत .्आत्त्यच् ची्वशेभषू ्च लली्होती.्
त्यच् च ्नोकर्ब्रश ने्त्यच् चे्अांग्घ ित्होत .्नेपोसलअन्ब्रशिमोर्प्रथम्आपली्दणकट्प ठ, नांतर्भरद र्
केि ळ्छ ती् धरीत्िम ध न ने् गुरगुरत, फुरफुरत् होत .् दुिर ् नोकर् ब टलीययच् ् तोंड वर् बोट् ठेवनू्
नेपोसलअनययच् ्पुष्ट्शरीर वर्ओ्द्कोलन्चशपडत्होत .्ओ्द्कोलन्किे्आसण्कुठे्चशपडले्प सहजे्हे्
फक्त्आपल्यच् ल च्ठ ऊक्आहे्अिे्जणू्त्यच् ची्मुद्र ्ि ांगत्होती.्नेपोसलअनचे्आखूड्केि्ओले्झ ले्
होते.्भवुयच् ांवर्जट ्आल्यच् ्होत्यच् .्त्यच् ययच् ्गुबगुबीत्सपवळ्यच् ्चेहऱ्यच् वर्तृप्ती्उमटली्होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ब्रशने् अांग् घ िण ऱ्यच् ् नोकर ल ् नेपोसलअन् ख ांदे् उडवीत, ख करत् ि ांगत् होत .् ‘आणखीन्
घ ि...जोर ने...थ ांब्ू नको.’ क लययच् ् लढ ईत् कैद् सकती् झ ले् ह्य च ् सरपोटव् देण्यच् ि ठी् ॲडज्युच्टांट्
नेपोसलअनययच् ्शयच्न ग र त्आल .्सरपोटव्देऊन्झ ल्यच् वर्ज ण्यच् ि ठी्त्यच् ययच् ्परव नगीची्व ट्प ह त्
तो्द र शी्उभ ्र सहल .्कप ळ ल ्आठ्य ्घ लीत्नेपोसलअनने्ॲडज्युच्टांटकडे्रोखून्प सहले.् ‘कुणीही्
कैदी् न हीत.’ त्यच् ने् ॲडज्युच्टांटचे् शब्द् पुन्ह ् उच्च रून् म्हटले, ‘ते् आपणच् आपल ् सवन श् ओढवनू्
घेत हेत, त्यच् त् त्यच् ांचेच् अकल्यच् ण् होत् र हील.’ आपले् पुष्ट् ख ांदे् नोकर िमोर् व कवीत् तो् म्हण ल , 
‘जोर ने्ब्रश्घ ि यच्ल ्ल ग.्ठीक.’ 
 

मग्तो्ॲडज्युच्टांटल ्म्हण ल , ‘बोिेल ्प ठवनू्दे.्फॅब्व्हीएल ही्येच्ऊ्दे.’ 
 

‘जशी्आज्ञ .’ अिे्म्हणून्ॲडज्युच्टांट्सदिेन ि ्झ ल . 
 

दोन्ही्नोकर ांनी्मोठ्य ्त्वरेने् नेपोसलअनययच् ्अांग वर्पोष ख्चढवल .्िांरिक्दल ययच् ् सनळ्यच् ्
गणवषे तील्नेपोसलअन्सनियच्ी्प वले्भरभर्ट कीत्स्व गसतकेत्आल . 
 

एवढ्य ्वेळ त्बोिे्नेपोसलअनि ठी्िम्र ज्ञीकडून्आणलेली्भेट्घ ईघ ईने्दोन्खुययच्ांवर्ठेवीत्
होत .्पण्त्यच् च ् सहशबे्चुकल .् नेपोसलअन्जर ्लवकरच्पोष ख्चढवनू्आल .् त्यच् मुळे् भेट्द खवनू्
चसकत्कर यच्ल ्त्यच् ल ्अवधी्ि पडल ्न ही. 
 

त्यच् च ् हेतू् नेपोसलअनययच् ्लि त्आल .् ते् अजून्िज्ज् निल्यच् चे् त्यच् ने्ओळखले.्आपल्यच् ल ्
चसकत्करून् भेट् देण्यच् तील्आनांद् त्यच् ल ् समळू् द्य व ् अिे् त्यच् ने् ठरवले.् त्यच् ने् बोिे्आपल्यच् ् दृष्टीि्
पडल ्न ही्अिे्भ िवनू्फॅब्व्हीएल ्आपल्यच् कडे्बोल वले.्युच्रोपययच् ्दुिऱ्यच् ्टोक शी्िलॅमॅङ्क जवळ्
लढण ऱ्यच् ्िैन्यच् ययच् ्शौयच्ाबद्दल्आसण्सनष्ठेबद्दल्फॅब्व्हीए्बोलत्होत .्आसण्कप ळ ल ्आठ्य ्घ लून्उग्र्
मुदे्रच ् नेपोसलअन्क ही्न् बोलत ् ऐकत्होत .्तो् म्हण ल , ‘आपण्िम्र ट ांन ् शोभेल्अिे्अि वे् हेच्
त्यच् ांचे् एक्स्वप्न्आहे.्िम्र ट ांची् इतर जी्होईल्की्क यच््ही्एकच्ध स्ती् त्यच् ांन ्आहे.’ त्यच् ्लढ ईच ्
शवेट्असतशयच््द रुण्झ ल ्होत .्त्यच् ्लढ ईच ्वृत्त न्त्फॅब्व्हीए्ि ांगत्अित न ्नेपोसलअन्जणू्आपल्यच् ्
गैरहजेरीत् त्यच् सशव यच्् दुिरे्क ही्घडण र्न ही् हे् म हीत्अि वे्अश ्थ ट त्उपरोसधक्भ ष्ट्यच््करीत्
होत . 
 

नेपोसलअन् म्हण ल , ‘त्यच् ची् भरप ई् मल ् मॉस्कोल ् केली् प सहजे.् अगदी् लवकरच् केली्
प सहजे.’ एवढ्य ्वळे त्बोिेने्िम्र ट ांन ्चसकत्करण्यच् ची्तयच् री्पुरी्केली्होती.्त्यच् ने्किली्तरी्वस्तू्
दोन्खुययच्ांवर्उभी्केली्होती.्सतययच् वर्आयछ दन्ट कले्होते. 
 

जुन्यच् ्िेवक ांनी्कर व ्ति ्दरब री्िल म्बोिेने्केल .्आसण्जवळ्ज ऊन्पत्र्सदले. 
 

नेपोसलअनने्हिून्त्यच् चे्स्व गत्केले.्त्यच् ययच् ्क न ल ्सचमट ्घेत्म्हटले, ‘तुल ्प हून्आनांद्
झ ल .्फ र्लवकर्आल ि.्पॅसरिची्क यच््ह लहव ल?’ त्यच् ची्उग्र्मुद्र ्एक एकी्असतशयच््पे्रमळ्झ ली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मह र ज, तुम्ही् गेल्यच् नां् पॅसरिमधे् िवांन ् दुःख् झ लां ् आहे.’ कतवव्यच्प लन् केल्यच् गत् बोिे्
म्हण ल .्बोिेल ्हे्चकव ्अश ि रखे्बोलणे्भ ग्आहे्हे्नेपोसलअन्ज णून्होत .्अश ्बोलण्यच् त्ित्यच््
निते् हे्ि वध्िणी् त्यच् ल ्ठ ऊक्अिे.्पण्आत ्म त्र् त्यच् ्शब्द ांनी्तो् िुख वल .्पुन्ह ्एकद ् त्यच् ने्
बोिेवर्अनुग्रह्केल ्त्यच् ययच् ्क न ल्सचमट ्घेतल . 
 

‘तुल ्इतक ्प्रव ि्कर यच्ल ्ल वल ्म्हणून्मल ्व ईट्व टतां’ तो्म्हण ल . 
 

‘मह र ज, तुम्ही्सनद न्मॉस्को्शहर ययच् ्प्रवशेद्व र शी्अि ल्अशी्मी्अपेि ्ब ळगून्होतो.’ बोिे्
म्हण ल . 
 

नेपोसलअनने्क्स्मत्केले्आसण्सविर ळूपण ने्उजवीकडे्म न्उांच वनू्प सहले.्एक ्ॲडज्युच्टांटने्
तपसकरीची्डबी्अत्यच्ांत्अदबीने्पुढे्होऊन्नेपोसलअनल ्सदली. 
 

उघडी्डबी्न क शी्धरीत्तो् म्हण ल , ‘तुल ्च ांगली्िांधी्आली्आहे.् तुल ्प्रव ि ची्आवड्
आहेच.्तीन्सदवि ांत्तुल ्मॉस्को्सदिेल.्आपण्आसशयच् तील्ही्र जध नी्प हू्अशी्तुझी्अपेि ्नव्हती.्
तुझ ्प्रव िही्मजेत्ज ईल.’ 
 

मह र ज ांनी्आपल्यच् ्प्रव ि ययच् ्आवडीबद्दल्अगत्यच््द खवले्म्हणून्बोिेने्कृतज्ञत पूववक्प्रण म्
केल .्(खरे्तर्ह्य ्िण पयंच्त्बोिेल ्आपल्यच् ्प्रव िसप्रयच्तेची्ज णीव्नव्हती.) 
 

िवव् दरब री्लोक्आयछ दन्घ तलेल्यच् ् त्यच् ् वस्तूकडे्नजर्ल वनू् होते् ते् प हून् नेपोसलअनने्
सवच रले, ‘अरे, हे्आहे्तरी्क यच्?’ तशी्बोिे्दरब री्व्यच्क्तीययच् ्चपळ ईने्प ठ्न्द खवत ्दोन्प वले्
म गे्ट कून्थोड ि ्वळल ्आसण्त्यच् च्िणी्त्यच् ने्आयछ दन्दूर्करीत्म्हटले, ‘मह र ज ांन ्िम्र ज्ञींनी्
ही्भेट्प ठवलेली्आहे.’ 
 

नेपोसलअन्आसण्ऑक्स्रयच् ययच् ्िम्र ट ची्कन्यच् ्यच् ांययच् ्मुल चे्ते्पोरेंट्होते.्झेर र्यच् ्सचत्रक र ने्
लखलखीत्रांग त्क ढले्होते.्त्यच् ्मुल ल ्िववजण्क ्कोण्ज णे्‘रोमच ्र ज ’ म्हणत. 
 

त्यच् ्असतशयच््िुांदर, कुरळ्यच् ्केि ययच् ्मुल चे्डोळे्मेरीजवळ्अिलेल्यच् ्सिस्त ययच् ्डोळ्यच् ांि रखे्
होते.्तो्पेल ्आसण्चेंडू्घेऊन्खेळत्आहे्अिे्सचत्र्क ढले्होते.्चेंडू्म्हणजे्पृर्थवीच ्गोल्आसण्दुिऱ्यच् ्
ह त तील्पेल ्म्हणजे्र जदांड्अिे्रूपक्होते. 
 

रोमच ्र ज ्परृ्थवीच ्गोल्र जदांड वर्फेकतो्आहे्अिे्द खवण्यच् त्सचत्रक र च ्हेतूक यच््होत ्
हे्पुरेिे्स्पष्ट्होत्नव्हते.्तरीही्ज्यच् ांनी्ते्सचत्र्पॅसरिमधे्प सहले्होते्त्यच् ांन ्आसण्नेपोसलअनल ्ते्रूपक्
अगदी्स्पष्ट्व टले्आसण्त्यच् मुळे्असतशयच््आनांद्झ ल . 
 

‘रोमच ्र ज ’ पोरेंटकडे्अांगुसलसनदेश्करीत्नेपोसलअन्उद्ग रल , ‘फ र्छ न’. मन ल ्येच्ईल्
ति ् मुद्र सभनयच््करण्यच् ची् इट सलअन ांची्िहजत ् नेपोसलअनययच् ्अांगी् होती.् तो् पोरेंटकडे् गेल ् तेव्ह ्
त्यच् ची् मुद्र ्हळुव र्आसण् चचतनमग्न्बनली.्आपण्ह्य ्िणी्जे्करू्चकव ्जे्बोलू् त्यच् ल ्ऐसतह सिक्



 

 

अनुक्रमणिका 

महत्त्व् प्र प्त् होण र्आहे् हे् त्यच् ने्ओळखले.् त्यच् च ् मुलग ् परृ्थवीययच् ् चेंडूशी्खेळत् होत .् ह ् वैभव ययच् ्
सशखर वरच ् िण् होत .् अश ् वैभव ल ् सवरोधी् अिे् केवळ् सपतृव त्िल्यच्् प्रकट् केले् तर् तेच् अप्रसतम्
उद्ग र्ठरतील्अिे्त्यच् ल ्व टले.्त्यच् ने्भ वन ्द टून्आल्यच् ने्डोळे्समटून्घेतले.्तो्खुचीि ठी्भोवती्
प हू्ल गल ्तोच्खुची्पुढे्करण्यच् त्आली.्सतययच् वर्बिून्तो्पोरेंटकडे्प हू्ल गल .्त्यच् ने्केलेल्यच् ्
इष ऱ्यच् िरशी्िगळी्म णिे्प वले्न्व जवत ्गेली.्तो्थोर्पुरुष्एकट च्स्वतःययच् ्भ वन ांत्दांग्झ ल .्
पोरेंटययच् ्खरखरीत्(खडबडीत)्पषृ्ठभ ग वरून्क ही्वळे् त्यच् ने्बोटे् सफरवली.्आपण्अिे्क ्करतो्
आहोत् हे् त्यच् ल ् ि ांगत ् आले् निते.् तेथे् थोड ् वेळ् बिल्यच् वर् उठून् त्यच् ने् बोिेल ् आसण्ड्यटीवर्
अिलेल्यच् ् असधक ऱ्यच् ल ् बोल वनू् घेतले.् त्यच् ने् पोरेट् तांबयूयच् ् ब हेर् नेऊन् ठेव यच्ल ् ि ांसगतले.् ‘ब हेर्
अिलेल्यच् ् िांरिक् दल ल ् आपल्यच् ् पूज्यच्् िम्र ट च ् व रि् आसण् मुलग , रोमच ् र ज ् प हून् आनांद्
व टेल.’ 
 

नेपोसलअनने् बोिेल ् आमांत्रण् देऊन् त्यच् च ् िन्म न् केल .् त्यच् ययच् बरोबर् तो् बे्रकफ स्ट् घेत्
अित न ् त्यच् ल ् त्यच् ययच् ् अपेिेबरहुकूम् िैसनक ांययच् ् आसण् िांरिकदल ययच् ् असधक ऱ्यच् ांययच् ् उत्ि ह ने्
केलेल्यच् ्घोषण ्ऐकू्आल्यच् .्ते्िगळे्पोरेट्प ह यच्ल ्ध वले्होते. 
 

‘िम्र ट ांच ् सवजयच््अिो!्रोमययच् ्र ज च ् सवजयच््अिो!्िम्र ट ांच ् सवजयच््अिो!’ लोक्उत्ि ह ने्
जयच्जयच्क र्करीत्होते. 
 

बे्रकफ स्ट् झ ल्यच् नांतर् बोिे् अित न च् नेपोसलअनने् िैन्यच् ल ् उदे्दशून् कर यच्ची् घोषण ् कथन्
केली. 
 

किल्यच् ही् दुरुस्त्यच् ्न्करत ् नेपोसलअनने्एकदम्घोषण ्उतरून् घ्यच् यच्ल ्ि ांसगतले्होते.्ती्
घोषण ्व चत न ्तो्म्हण ल , ‘छोटी्आसण्सनणायच्क.’ 
 

ती्घोषण ्ख लीलप्रम णे्होती. 
 

‘िैसनकहो, तुम्ह ल ् हवी् अिलेली् लढ ई् जवळ् आली् आहे.् सवजयच्् तुमययच् ् ह त त् आहे.्
सवजयच् ची्आम्ह ल ्आवश्यच्कत ्आहे.्सवजयच् मुळे्आपण ि्हव्यच् ्त्यच् ्गोष्टी्समळतील.्िुखिोयच्ींनी्युच्क्त्
अशी्आर मशीर् सनव िस्थ ने् समळतील.्आपण्म यच्देशी्लवकर त्लवकर्ज ऊ्शकू.्ऑस्टरसलट्झ, 
सफ्रडलँड, व्ह यच्टेप्स्क्आसण् स्मॉलेन्स्क्यच् ् सठक णी् तुम्ही्जशी्क मसगरी् केली् तशीच्क मसगरी्कर .्
भ वी् सपढ्य ांनी् तुमययच् ्ह्य ् सदवशीययच् ्कतंबग रीचे्स्मरण्मोठ्य ्असभम न ने्कर यच्ल ्हव.े् तुमययच् पैकी्
प्रत्येच्क बद्दल्भ वी्सपढ्य ्म्हणू्देत्:्‘मॉस्कोजवळ्झ लेल्यच् ्त्यच् ्मह न्युच्द्ध त्तो्होत .” 
 

नेपोसलअन् घोड्य वरून् रपेट्कर यच्ल ् सनघ ल ् तेव्ह ् त्यच् ने् प्रव िसप्रयच्् बोिेल ्आपल्यच् बरोबर्
बोल वले.्तांबूययच् ्ब हेर्खोगीर्घ तलेले्घोडे्ब हेर्व ट्प ह त्होते. 
 

‘मह र ज ांच ्फ र्लोभ्आहे्म झ्यच् वर’ नेपोसलअनने्रपेट्कर यच्ल ्बोल वले्तेव्ह ्बोिे्म्हण ल .्
बोिेल ्झोप्आवरत्नव्हती.् त्यच् ल ्घोड्य वर्च ांगले्बित ् येच्त्नव्हते.्घोड्य ची् त्यच् ल ्भीती्व टत्
होती. 



 

 

अनुक्रमणिका 

पण् नेपोसलअनने् म नेने् इष र ् करत च् बोिेल ् घोड्य वर् स्व र् व्ह वचे् ल गले.् नेपोसलअन्
तांबयूयच् ् ब हेर् आल ् तेव्ह ् त्यच् ययच् ् मुल ययच् ् पोरेटिमोर् अिलेल्यच् ् िांरिक् दल ययच् ् िैसनक ांनी् दुप्पट्
जोर ने् जयच्जयच्क र् करण्यच् ि् िुरुव त् केली.् नेपोसलअनने् कप ळ ल ् आठ्य ् घ तल्यच् .् र जेश ही्
सदम ख त् इष र ् करीत् तो् म्हण ल , ‘त्यच् ल ् न्यच् ् येच्थून.् तो् अजून् खूप् लह न्आहे.् एवढ्य त् त्यच् नां्
युच्द्धिेत्र वर्नजर्ट क यच्ल ्नको.’ 
 

िम्र ट ांचे्म्हणणे्आपण ि्िमजले्आसण्पटले्हे्द खवण्यच् ि ठी्बोिेने्नजर्ख ली्वळवली, 
म न्झुकवली्आसण्एक्दीघव्उि ि ्ट कल . 
 

आघ डीची्दुिऱ्यच् ांद ्क ळजीपूववक्तप िणी्करून्आल्यच् नांतर्नेपोसलअन्म्हण ल , 
 

‘पट वर्िोंगट्य ्म ांडल्यच् ्आहेत.्उद्य ्ड व ल ्प्र रांभ्होईल.’ 
 

त्यच् ने्मद्य्म गवले.्बोिेल ्बोल वनू् घेऊन्तो् त्यच् ययच् शी्पॅसरिबद्दल्बोलू्ल गल .्िम्र ज्ञीययच् ्
व ड्य त् कोणते् बदल् करण र् आहेत् ते् तो् ि ांगू् ल गल .् दरब र तील् क मक ज चे् ब रीकि रीक्
तपशील्ि ांगून्त्यच् ने्आपल्यच् ्स्मरणशक्तीने्गव्हनवरल ्आियच्वचसकत्केले. 
 

आत ्तो्िुल्लक्ब बींत्रि्घेऊ्ल गल .्बोिेययच् ्प्रव िसप्रयच्तेची्मस्करी्करू्ल गल . 
 

मद्य च ्दुिर ्पेल ्घेतल्यच् नांतर्नेपोसलअन्सवश्र ांती्घ्यच् यच्ल ्उठल .्दुिऱ्यच् ्सदवशी्आपल्यच् पुढे्
गांभीर्क यच्व्आहे्यच् च ्त्यच् ल ्सविर्पडल ्नव्हत . 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशीययच् ्क म ययच् ् सवच र ने् तो् इतक ् व्यच्ग्र्झ ल ्की, त्यच् ल ्झोप् येच्ईन .् र त्रीययच् ्
दमट्हवते् त्यच् ची्िदी्आणखीन्बळ वली.्तरीही्तो् पह टे् तीनल ्ज ग ् होऊन्जोर जोर ने् चशकत्
तांबयूयच् ्मुख्यच््सवभ ग त्आल .्‘रसशयच्न ांनी्म घ र्घेतली्क यच्?’ त्यच् ने्चौकशी्केली.्शत्रू्त्यच् च्ठरलेल्यच् ्
सठक ण वर्अिल्यच् चे्त्यच् ल ्िमजले.्त्यच् ने्म न्ह लवली. 
 

ड्यूटीवर्अिलेल ्ॲडज्युच्टांट्तांबतू्आल . 
‘क यच््रॅप? आज्आपण्क मसगरी्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्प र्प डू्अिां्तुल ्व टतां्क यच्?’ 
‘सनःिांशयच्!’ तो्उत्तरल . 

 
नेपोसलअनने्त्यच् ययच् कडे्प सहले.्तशी्रॅपने्म्हटले, ‘मह र ज, आपण ल ्आठवतां्क ?स्मॉलेन्स्क्

येच्थे्मल ्क यच््म्हण ल ्होत ्ते? आपण्म्हण ल ्होत ; मद्य्तयच् र्आहे.्आत ्ते्सपऊन्ट कले्प सहजे.’ 
 

नेपोसलअनने्कप ळ ल ्आठ्य ्घ तल्यच् .्बर च्वळे्क ही्न्बोलत ्तो्दोन्ही्ह त ांनी्डोके्द बून्
बिल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘स्मॉलेन्स्क् िोडल्यच् प िून् आपल्यच् ् कमजोर् िैन्यच् त् बरीच् घट् झ ली् आहे.् रॅप, दैव् इम नी्
वशे्येच्ि रखां् अितां.् मी् नेहमीच् अिां् म्हटलां ्आहे.्आत ् मल ् ते् ज णव्ू ल गलां ्आहे.् रॅप, िांरिकदल्
िुरसित्आहे्न ?’ 
 

‘होयच््मह र ज.’ रॅपने्उत्तर्सदले. 
 

नेपोसलअनने्एक्गोळी्घेऊन्तोंड त्ट कली्आसण्आपल्यच् ्घड्य ळ त्प सहले.्त्यच् ल ्झोप्येच्त्
नव्हती.्िक ळ्व्ह यच्ल ्अद्य प्खूप्वळे्होत .्वळे्घ लवण्यच् ि ठी्िूचन ्द्य व्यच् त्तर्आत ्देण्यच् जोग्यच् ्
िूचन ्उरल्यच् ्नव्हत्यच् .्िगळ्यच् ्िूचन ्अगोदरच्देण्यच् त्आलेल्यच् ्होत्यच् .्त्यच् ांची्अांमलबज वणी्व्ह यच्ल ्
िुरुव त्झ ली्होती. 
 

‘िांरिकदल ययच् ्रेसजमेंट ांन ्सबक्स्कटे्आसण्भ त्व टण्यच् त्आल ्क यच्?’ नेपोसलअनने्दरड वनू्
सवच रले, 
 

‘होयच््मह र ज’ 
 

‘भ त्देखील?’ 
 

‘भ त बद्दल्तुम्ही्सदलेल ्हुकूम्मी्त्यच् ांन ्ि ांसगतल ्होत .’ रॅप्उत्तरल .्नेपोसलअनने्न खुषीने्
डोळे्ह लवले.्जणू्आपल्यच् ्हुकम ची्अांमलबज वणी्होत्नि वी्अि ्त्यच् ल ्िांशयच््येच्त्होत .्तेवढ्य त्
नोकर्मद्य च ् पेल ् घेऊन्आल .्तिे् नेपोसलअनने् त्यच् ल ् रॅपि ठी्मद्य्आण यच्ल ्ि ांसगतले.्क ही्न्
बोलत ्त्यच् ने्क ही्घुटके्घेतले.्मग्पेल्यच् च ्व ि्घेत्तो्म्हण ल , ‘मल ्चव्उरली्न ही्आसण्व ि्
येच्त्न ही.्ह्य ्िदीनां्मी्वैत गून्गेलो्आहे.’ 
 

रॅपने्क ही्उत्तर्सदले्न ही. 
 

‘उद्य ्आपली् कुटूझॉफशी्ग ठ्पडेल.्बघू्क यच््होतां् ते.् तुल ्आठवतां्क ? ब्रॉनॉ् येच्थे् त्यच् ययच् ्
ह त ख ली्िैन्यच््होतां, पण्त्यच् ्तीन्आठवड्य ांत्खांदक ांची्प हणी्करण्यच् ि ठी्तो्कधीच्घोड्य वरून्
सफरल ्न ही.्आत ्क यच््होतां्ते्प हू.’ 
 

त्यच् ने्घड्य ळ त्प सहले.्अजून्च रच्व जले्होते.्त्यच् ची्झोप्उड ली्होती.्मद्य्िांपले्होते.्
आत ्क ही्क म्उरले्नव्हते.्तो्उठून् येच्रझ र ्घ लू्ल गल .्मग् त्यच् ने्उबद र्कोट्चढवल .् हॅट्
घ तली्आसण्तो्तांबयूयच् ्ब हेर्आल .्ब हेर्अांध र्होत .्हव ्दमट्होती.्ब रीक्प ऊि्आव ज्न्करत ्
पडत् होत .् अगदी् जवळ् अिलेल्यच् ् फ्रें च् िांरिक् दल ययच् ् शकेोट्य ् मांद् मांद् पेटत् होत्यच् .् दूरवर्
अिलेल्यच् ्रसशयच्न ांययच् ्आघ डीवरील्शकेोट्य ांययच् ्भडक्ज्व ल ्धुर मधून्सदित्होत्यच् .्व त वरण्श ांत्
होते.् आप पल्यच् ् ज ग ् घेण्यच् ि ठी् फ्रें च् िैसनक् ह लच ली् करीत् होते.् आसण् जर शी् ह लच ल्आसण्
प यच्रवस्पष्टपणे्ऐकू्येच्त्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

नेपोसलअनने् तांबभूोवती् येच्रझ र ् घ तल्यच् .् शकेोट्य ांकडे् प सहले.् िैसनक ांययच् ् प वल ांकडे् ध्यच् न्
सदले.्मग्तो्तांबयूयच् ्द र शी्उभ्यच् ्अिलेल्यच् , फरकॅप्घ तलेल्यच् ्उांच्पह रेकऱ्यच् जवळ्आल .्िम्र ट ांन ्
प हत च् अांग् ि वरून् पह रेकरी् एख द्य ् क ळ्यच् ् ख ांब ि रख ् त ठ् उभ ् र सहल .् त्यच् ययच् कडे् प ह त्
नेपोसलअन्स्तब्ध्उभ ्र सहल . 
 

‘कधीप िून्नोकरी्करतो्आहेि?’ िैसनक शी्बोलत न ्नेपोसलअन्नेहमीच्लष्ट्करी्गुमी्आसण्
िह नुभतूीच ्आव्आणून् बोले.् तिेच्आत ् बोलल .् िैसनक ने्उत्तर् सदल्यच् वर् नेपोसलअनने् सवच रले, 
‘अरे्व ? च ांगल च्अनुभवी्आहेि!्आज्रेसजमेंटमधील्िगळ्यच् ांन ्भ त्समळ ल ्न ?’ 
 

‘समळ ल ्मह र ज!’ 
 

म न्ह लवनू्नेपोसलअन्सतथून्सनघ ल . 
 

आत ्उज डू्ल गले, आक श्उजळू्ल गले.् पूवेकडे् सिसतज वर्फक्त्एक्व दळी्ढग्होत .्
िक ळययच् ्मांद्प्रक श त्िैसनक ांनी्िोडलेल्यच् ्शकेोट्य ्सवझ्ूल गल्यच् . 
 

उजव्यच् ्ब जूल ्तोफेययच् ्गोळ्यच् ांच ्आव ज्घुमल .्गोळ ्वर्उड ल ्आसण्पुन्ह ्श ांतत ्पिरली.्
सकत्येच्क् समसनटे् तशीच् गेली.् पुन्ह ् दुिर , मग् सतिर ् गोळ ् िुटल्यच् च ्आव ज् ऐकू्आल .् व त वरण्
थर रून्गेले.्अगदी्उजव्यच् ्ब जूल ्चौथ , नांतर्प चव ्गोळ ्भयच् नक्तऱ्हेने्घुमल . 
 

ड व ल ्िुरुव त्तर्झ ली्होती. 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् िक ळी् पीएर् ज ग ् झ ल ् तेव्ह ् त्यच् ल ् झोपडीत् कुणी् सदिेन .् छोट्य ्
सखडक्यच् ांची्त वद ने्खडखडत्होती.्जवळ्उभ ्र हून्नोकर्त्यच् ल ्उठवीत्होत .्‘मह र ज, मह र ज, 
मह र ज’ त्यच् च ्ख ांद ्ह लवीत्त्यच् ययच् कडे्न्प हत ्नोकर्ि रख ्ह क ्म रत्होत .्आपण्म लक ल ्
कधीच्उठव्ूशकण र्न ही्अिे्त्यच् ल ्व टत्होते. 
 

‘क यच््रे्ज यच्ची्वळे्झ ली्क ?’ उठत ्उठत ्पीएरने्सवच रले. 
 

‘मह र ज, गोळीब र् ऐकल त् क ?’ त्यच् ् वृद्ध् िैसनक ने् त्यच् ल ् सवच रले.् ‘िगळे् केव्ह च् गेले्
आहेत.्मह र ज्तर्कधीच्गेले.’ 
 

घ ईघ ईने् पोष ख् करून् पीएर् पोचवमधे् गेल .् उघड्य ् व त वरण त् तोफ ांचे् आव ज् असधक्
स्पष्टपणे्ऐकू् येच्त्होते.्रस्त्यच् वरून्घोड ्दौडवीत्एक्ॲडज्युच्टांट्आल .्त्यच् ययच् ्म गून्एक्कोिकॅही्
आल . 
 

‘क उांट, वळे्झ ली्आहे.’ ॲडज्युच्टांट्ओरडल .्पीएरने्आपल्यच् ्म गून्घोड ्प ठवनू् देण्यच् ची्
आज्ञ ् केली.् आदल्यच् ् सदवशी् ज्यच् ् टेक ड वरून् लढ ईची् ज ग ् न्यच् ह ळली् होतीत्यच् ् टेक ड वर् पीएर्
गेल .् त्यच् ् टेक ड वर्असधक ऱ्यच् ांची् गदी्झ ली् होती.् स्ट फची् म णिे्फ्रें चमधे् बोलत्होती.्ल ल् पटे्ट्



 

 

अनुक्रमणिका 

अिलेली्प ांढरी्टोपी्घ तलेल ् शुभ्र्केि च ् कुटूझॉफ्ख ांदे्उांच वनू्िमोर्अिलेल्यच् ् मुख्यच््रस्त्यच् कडे्
दुर्नबणीतून्प ह त्होत . 
 

पीएरने्तो्सढग र ्चढण्यच् ि ठी्केलेल्यच् ्प यच्ऱ्यच् ्चढून्िमोर्प सहले.्िमोरययच् ्िुांदर्दृश्यच् ने्तो्
थर रून्गेल .्आदल्यच् च्सदवशी्सतथेच्र हून्त्यच् ने्ते्दृश्यच््सवस्मयच्चसकत्होऊन्प सहले्होते. 
 

आत ् त्यच् ् िगळ्यच् ् प्रदेश त् फौज ् पिरल्यच् ् होत्यच् .् तोफ ांच , बांदुक ांच ् धूर् पिरल ् होत .्
िक ळययच् ्स्वयछ्हवते्पीएरययच् ्म गे्ड व्यच् ्ब जूि्अिलेल्यच् ् िूयच्ाची् सतरपी् सकरणे्पडली्होती.् त्यच् ्
प्रदेश वर् िोनेरी् गुल बी् छट ् अिलेल ् प्रखर् प्रक श् पडल ् होत .् त्यच् त् मधून् मधून् ल ांबल ांब् गडद्
ि वल्यच् ्होत्यच् .् दूर् सिसतज ल ्ल गून्अिलेल्यच् ्चांद्रकोरीययच् ्आक र ययच् ्जांगल ांनी् त्यच् ्दृश्यच् ल ्वढे ्
घ तल ्होत .्ते्सिसतज्प चूययच् ्रत्न तून्कोरून्क ढल्यच् ि रखे्सदित्होते.्त्यच् त्पिरलेल्यच् ्धुक्यच् तून्
व्हॅल्युच्एव्हययच् ् म गून् स्मॉलेन्स्कच ् मोठ ् रस्त ् ज त् होत .् त्यच् वरून् िैन्यच्् च लले् होते.् अलीकडययच् ्
ब जूि्िोनेरी् रांग ची् शतेे्आसण्जांगल तील्छोट्य ्झ ड ांच ् प्रदेश् उन्ह त् चमकत् होत .् िवव् ब जूांन ्
िैसनक्सदित्होते. 
 

कोलॉच ययच् ् जवळप ि, बोरोदीनॉमधे् आसण् कोलॉच ययच् ् दोन्ही् ब जूांि, सवशषेतः् ज्यच् ्
दलदलीतून्व हत्व्हॉयच्न ्नदी्कोलॉच ल ्समळते, त्यच् ्दलदलीययच् ्प्रदेश त्िववत्र्धुके्ि चले्होते.्ते्
सवतळत्होते.्दूर्होत्होते.्उजळत्यच् ्उन्ह त्चमकत्होते्आसण्आत्सदिण ऱ्यच््आक र ांन ्पसरकथेतील्
िौंदयच्व्प्र प्त्होत्होते.्बांदुक , तोफ ांच ्धूर्त्यच् ्धुक्यच् त्समिळत्होत .्त्यच् मधून्प ण्यच् त्दांवचबदूवर्आसण्
बोरोदीनॉमधे्व्नदीययच् ्तीर ांवर्गदी्करण ऱ्यच् ्िैसनक ांययच् ्ब यच्ोनेट ांवर्चमकण रे्ऊन्सदित्होते.्ह्य ्
धुक्यच् तून्मधून्मधून्प ांढरेशुभ्र्चचव्सदिे.्बोरोदीनॉमधील्इतस्ततः्अिलेल्यच् ्झोपड्य ांची्छपरे्सदित. 
 

सजथे् धूर्उठत्होत , िांसगनी्चमकत्होत्यच् , िैसनक्ध वत्पळत्होते्आसण्ओरडत्होते, त्यच् ्
सठक णी् पीएरल ् ज विेे् व टू् ल गले.् त्यच् ने् कुटूझॉफ्आसण् त्यच् च ् पसरव र् यच् ांययच् कडे् वळून् प सहले.्
त्यच् ांची् प्रसतसक्रयच् ् आपल्यच् ि रखीच् झ ली् आहे् की् क यच्् ते् त्यच् ल ् प ह यच्चे् होते.् ती् िगळी् म णिे्
त्यच् ययच् प्रम णेच्मदै न कडे्डोळे्ल वनू्होती.्आपल्यच् ि रख्यच् ्त्यच् ांययच् ही्भ वन ्अितील्अिे्त्यच् ल ्व टू्
ल गले. 
 

जवळ्अिलेल्यच् ्जनरलल ् रणिेत्र वरून्नजर्न्क ढत ् कुटूझॉफ् म्हण ल , ‘ज ्गड्य ्ज .्
सिस्त्तुझ्यच् ्प ठीशी्र हील.’ हुकूम्समळत च्जनरल्पीएरजवळून्सढग र ्उतरू्ल गल . 
 

‘घोडे्िरळ्न्यच् यच्चे...मदै न तून.’ स्टॉफमधील्कोणत्यच् तरी्म णि ययच् ्प्रश्न ल ्उत्तर्म्हणून्तो्
जनरल्श ांतपणे्दट वणीययच् ्स्वर त्बोलल . 
 

‘मीिुद्ध ्ज तो.’ पीएर्म्हण ल ्आसण्त्यच् ्सदशनेे्ज ऊ्ल गल . 
 

कोिकॅने्आणलेल्यच् ्घोड्य वर्जनरल्स्व र्झ ल .्पीएरने्त्यच् ययच् म गून्घोड ्सपट ळल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जनरलने्घोड ् टेकडीवरून्ख ली् पळवीत् नेल .् एकदम्तो् ड वीकडे् वळल .् त्यच् ययच् ् म गून्
ज ण ऱ्यच् ् पीएरची्चुक मूक्झ ली्आसण्िमोर् कूच्करण ऱ्यच् ् प यच्दळ ययच् ् बट सलअनमधे् त्यच् च ्घोड ्
घुिल .्ड व्यच् , उजव्यच् ्ब जूल ्घोड ्नेत्पीएर्त्यच् ांन ्ट ळण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्ल गल .्पण्िवव्ब जूांन ्
िैसनक्होते.्िगळ्यच् ांचे्चेहरे्पूवीि रखेच्तिेच्चचत तुर्होते. 
 

त्यच् ल ् िमोर् पूल् सदिल .् पुल शी् िैसनक् गोळ्यच् ् झ डीत् होते.् पीएरने् त्यच् ांययच् ् सदशनेे् घोड ्
ह कलल .्कोलॉच वर्ब ांधलेल ्तो्पूल्गॉकी्आसण्बोरोदीनॉ्यच् ांन ्जोडण र ्होत .्पीएरल ्सतथे्मुख्यच््
लढ ई्च लली्आहे्यच् ची्कल्पन ्नव्हती.्तो्अगदी्लढ ईययच् ्ज गी्आल . 
 

‘आघ डीययच् ्अगदी्िमोर्क यच््करतो्आहे्तो?’ कोणीतरी्ओरडून्सवच रले. 
 

‘उजवीकडे् वळ...ड वीकडे् वळ...’ िैसनक् त्यच् ल ्ओरडून् िूचन ् देत् होते.् पीएर् उजवीकडे्
वळल .्नकळतच्तो्जनरल्रेव्स्कीययच् ्ॲडज्युच्टांटकडे्आल .्तो्ॲडज्युच्टांट्त्यच् ययच् ्पसरचयच् च ्होत .्
ॲडज्युच्टांटने्र ग ने्त्यच् ययच् कडे्प सहले.्तो्िुद्ध ्खरेतर्त्यच् ययच् वर्ओरडण र्होत , पण्त्यच् ने्पीएरल ्
ओळखले्आसण्म न्ह लवली. 
 

‘तुम्ही्इथां्किे?’ अिे्बोलून्त्यच् चे्पीएरजवळ्घोड ्सपट ळल .्आपण्अस्थ नी्आलो्आहोत, 
आपल ्क ही् उपयच्ोग् न ही, उलट्आपण् इतर ांययच् ् म गात्आडवे् येच्ऊ्ह्य ची् पीएरल ्ज णीव्झ ली्
आसण्त्यच् ने्ॲडज्युच्टांटययच् ्म गून्आपल्यच् ्घोड्य ल ्सपट ळले. 
 

ते्आत ्तोफख न्यच् म गे्तांत्रज्ञ ांययच् ्िह व्यच् ्पथक मधून्सनघ ले्आसण्छोट्य ्झ डीययच् ्प्रदेश त्
आले.्त्यच् ्सठक णी्ग रव ्होत .्श ांतत ्होती्आसण्शरत्क लीन्वनश्रीचे्िुगांध्दरवळत्होते.्पीएर्आसण्
तो्ॲडज्युच्टांट्घोड्य वरून्उतरून्प यच्ीच्टेकडी्चढू्ल गले. 
 

‘जनरल्इथां्आहेत्क ?’ ॲडज्युच्टांटने्िांरिण ययच् ्ज गी्पोचत च्सवच रले. 
‘आत च्ते्इथां्होते.्ह्य ्ब जूनां्गेले’ कोणीतरी्उजव्यच् ्ब जूल ्बोट्करीत्म्हटले. 
ॲडज्युच्टांटने्वळून्पीएरकडे्प सहले.्पीएरचे्क यच््कर व्ेत्यच् ल ्कळेन . 
‘म झ्यच् बद्दल्क ळजी्करू्नक .्मी्ह्य ्सढग ऱ्यच् वर्चढलो्तर्च लेल्न ?’ पीएरने्सवच रले. 

 
‘अवश्यच््ज .् सतथून् तुम्ही्िगळां्प हू्शक ल.् सतथां्ति ्क ही्धोक ्न ही.्मी् तुम्ह ल्न्यच् यच्ल ्

येच्ईन.’ 
 

पीएर्तोफख न्यच् जवळ्गेल .्ॲडज्युच्टांटने्घोड्य ल ्ट च्म रली.्त्यच् ्दोघ ांची्पुन्ह ्क ही्ग ठ्
पडली्न ही.्त्यच् च्सदवशी्त्यच् ्ॲडज्युच्टांटच ्एक्ह त्तुटल , पण्हे्पीएरल ्खूप्सदवि ांनी्कळले. 
 

त्यच् ्सढग ऱ्यच् ल ्रसशयच्न्‘तोफख न्यच् च ्सढग र ’ चकव ्‘रेव्स्कीच ्तोफख न ’ अिे्म्हणत.्फ्रें च ांमधे्
तो् सढग र ् ‘मोठ ल ् मोचा’ ‘भयच् नक्मोचा’ ‘मध्यच्वती् मोचा’ अश ् न व ांनी् प्रसिद्ध् होत .्ह्य च् सठक णी्
दह -एक्हज र् िैसनक्म रले् गेले.्फ्रें च ांययच् ् दृष्टीने् ही्तटबांदी् ह लच ली् रोखण्यच् ची्महत्त्व ची्ज ग ्
होती. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ्ज गेल ्क ही्महत्त्व्न ही्अिे् त्यच् ल ्व टले.्मोययच्ाल ्वढेण ऱ्यच् ्म तीययच् ्ब ांध ययच् ्एक ्
टोक शी्पीएर्बिल ्आसण्भोवत ली्जे्च लले्होते्ते्प ह त्र सहल .्त्यच् ्वळेी्त्यच् ययच् ्चेहऱ्यच् वर्प्रिन्न्
क्स्मत्होते.्मधूनमधून्तो्उठत्होत ्आसण्त्यच् च्मुदे्रने्मोययच्ाजवळ्सफरत्होत .्म त्र्सफरत्अित न ्
िैसनक ांन ्आपली्अडचण्होण र्न ही्यच् ची्क ळजी् घेत्होत .् िैसनक्तोफ ांत्द रूगोळ ्भरत्होते.्
तोफ ांन ्बत्ती्ल वत्होते.् सपशव्यच् ्व्द रूगोळ ् घेऊन्त्यच् ययच् जवळून्ितत्ध वपळ्करीत्होते.्तोफ ्
एक म गून्एक्ितत्म र ्करीत्होत्यच् .्क नठळ्यच् ्बिवण रे्आव ज्होत्होते.्िगळ ्प्रदेश् धुर ययच् ्
ढग त्झ कून्ज त्होत . 
 

मोययच्ाचे्िांरिण्करण ऱ्यच् ्प यच्दळ तील् िैसनक ांययच् ् मुद्र ्भयच्ग्रस्त्झ ल्यच् ्होत्यच् .्उलट्प्रत्यच्ि्
मोययच्ात्अिलेले्थोडेिे् िैसनक्ि रखे्क म त्मग्न्होते.्खांदक मुळे् ते्इतर ांप िून्वगेळे्पडले्होते.्
तरीही्एक च्कुटुांब तील्म णि त्अि व ्ति ्िम न्उत्ि ह्त्यच् ांययच् त्होत . 
 

ध वत्अित न ्िैसनक्कधी्आियच्ाने, कधी्दचकून्पीएरकडे्दृसष्टिेप्ट कत्होते.्देवीचे्व्रण्
अिलेल , ल ांब्प यच् ांच ्तोफख न्यच् वरील्वसरष्ठ्असधक री्पीएरजवळ्आल .्टोक शी्अिलेल्यच् ्तोफ ्
कश ्च लत त्हे्प हण्यच् ि ठी्जणू्तो्सतथे्आल ्आसण्चौकिपणे्पीएरकडे्प हू्ल गल . 
 

तो्गोल् चेहऱ्यच् च ् पोरिवद ्असधक री् नुकत च् सशिण्िांपवनू्आलेल ् सदित्होत .्आपल्यच् ्
त ब्यच् त्अिलेल्यच् ्दोन्तोफ ांकडे्तो्ज तीने्मनोभ व ने्लि् देत्होत .्तो्क हीि ्दरड वनू्पीएरल ्
म्हण ल , ‘मह शयच्, तुम्ही्येच्थून्उठ ल्तर्बरां्होईल.्इथां्तुम्ह ल ्र हत ्येच्ण र्न ही.’ 
 

पीएरकडे्प ह त्बऱ्यच् च्िैसनक ांनी्म न ्ह लवनू्आपली्न पिांती्दशववली.्प ांढरी्हॅट्घ तलेल ्
ह ् मनुष्ट्यच््कधी् व्यच्त्यच्यच््आणीत् नव्हत , सढग ऱ्यच् ययच् ् उत र वर्श ांतपणे् बित् होत , न हीतर्िांकोच ने्
क्स्मत् करून् िैसनक ांन ् ज ण्यच् ि ठी् व ट् करून् देत् होत .् दुतफा् झ डी् अिलेल्यच् ् रस्त्यच् वरून् ज वे्
सततक्यच् ्श ांतपणे्तो्तोफ ्च लू्अित न ्सफरत्होत .्ह्य ्गोष्टी्जिजश ्त्यच् ांययच् ्ध्यच् न त्आल्यच् ्तिति ्
त्यच् ांन ् त्यच् ययच् सवषयच्ी्आकि, िांशयच्् व टेन ि ् झ ल .् रेसजमेंटययच् ् िुखदुःख त् िहभ गी् होण ऱ्यच् ् कुते्र, 
कोंबडी, बकरे्आसण्इतर्जन वर ांबद्दल्िैसनक ांन ्जशी्आपुलकी्व टते्तशी्आपुलकी्त्यच् ांन ्पीएरबद्दल्
व टू्ल गली्होती. 
 

लवकरच्िैसनक्पीएरल ्आपल्यच् ्छोट्य ्गोट तील्एक्म नू्ल गले.्‘आमच ्भल ्म णूि’ अिे्
ते्त्यच् ल ्म्हणू्ल गले.्त्यच् ययच् बद्दल्आप पि त्सवनोद्करून्ते्हिू्ल गले. 
 

पीएरप िून् दोनच र् प वल ांवर् एक् गोळ ् पडल ् आसण् जमीन् उखडली् गेली.् कपड्य वर्
उड लेली्म ती्झटकून्भोवत ली्प ह त्त्यच् ने्क्स्मत्केले. 
 

‘मह शयच्, मोठां्आियच्व्आहे.् तुम्ह ल ् भीती् न ही् व टत?’ रुां द, ल लबुांद् चेहऱ्यच् ययच् ् िैसनक ने्
सवच रले.्सवच रत न ्त्यच् ने्केलेल्यच् ्ह स्यच् मुळे्त्यच् चे्बळकट्प ांढरे्द त्पीएरल ्सदिले. 
 

‘तुम्ह ल ्भीती्व टते्तर?’ पीएरने्सवच रले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘अथातच.् तोफेल ् दयच् म यच् ् न ही.् ती् तुम्ह ांल ् धडक् देऊन् तुमची्आतडीच् ब हेर् सभरक वनू्
देते.्सतची्भीती्न्व टणां्अशक्यच्.’ तो्हित्म्हण ल . 
 

अजूनही् सकत्येच्क् िैसनक्पीएरजवळ्उभे्होते.् त्यच् ांययच् ् पे्रमळ् मुदे्रवर् क्स्मत्उमटले्होते.् त्यच् ने्
इतर ांहून्क हीतरी्वगेळे्बोल व्ेअिे्त्यच् ांन ्व टत्अिल्यच् चे्सदित्होते.्त्यच् ययच् ्व गण्यच् वर्ते्खूष्होते. 
 

‘आमच ्ह ्उद्योगच्आहे.्क ही्झ लां ्तरी्आम्ही् िैसनक्आहोत्पण्तुमययच् ि रख्यच् ्गृहस्थ चां्
अिां्व गणां्आियच्वक रक्आहे, चमत्क सरक्आहे.’ 
 

‘आपल्यच् ल ्ज ग ्घ्यच् .’ पीएरययच् ्भोवती्गोळ ्झ लेल्यच् ्िैसनक ांन ् त्यच् ्पोरिवद ्असधक ऱ्यच् ने्
हुकूम्िोडल .्ह ्पोरग ्पसहल्यच् ांद च्फ र्तर् दुिऱ्यच् ांद च्असधक री् म्हणून्क मसगरी्बज वत्होत ् हे्
नक्की.् त्यच् मुळे् तो् िैसनक ांशी् आसण्आपल्यच् ् वसरष्ठ ांशी् ज स्तीत् ज स्त् कतवव्यच्प लन ययच् ् भ वनेने् आसण्
औपच सरकपणे्व गत्होत . 
 

िगळ्यच् ् मदै न त् तोफ , बांदुक ांच ् गडगड ट् व ढतच् होत , ड व्यच् ब जूि् सजथे् बगेॅ्रशनचे् बांध रे्
होते् सतथे्तर्फ रच्गडगड ट्होत्होत .् पीएर्उभ ्होत ् सतथून्म त्र् धुर मुळे्क हीच् सदित्नव्हते.्
तटबांदीवर् ब हेरययच् ् जग प िून् दूर् अिलेल्यच् ् बांधुभ व ने, क म् करीत् अिलेल्यच् ् मूठभर् म णि ांययच् ्
घोळक्यच् कडे् पीएर्मन्ल वनू् प ह त् होत .् रणिेत्र वरही् पीएरल ् नकळत्आनांद् व टू्ल गल ् होत .्
परांतु्आत ्एक की् मृत् िैसनक्गवत त्पडलेल ्प हून् त्यच् ची्भ वन ्बदलून् गेली.्ब ांध ययच् ्उत र वर्
बिून्तो्जवळप ि्ह लच ल्करण ऱ्यच् ्व्यच्क्तींन ्प ह त्र सहल . 
 

दह ्व जेपयंच्त्वीि्एक्म णि ांन ्तरी्तोफख न्यच् ययच् ्ज गेप िून्हलव व्ेल गले.्दोन्तोफ ्
सनक मी् झ ल्यच् ् होत्यच् .् तोफ ांवर् असधक सधक् गोळे् ि रखे् पडतच् होते.् दूर् अांतर वरून् तोफ ांचे् गोळे्
फुत्क रत्िुि टत्येच्त्होते.्तोफख न्यच् वरील्गोलांद ज ांन ्म त्र्त्यच् ची्ज णीव्नि वी्अिे्व टत्होते.्
िगळेजण्मोठ्य ्आनांद ने्ह स्यच्सवनोद्करत न ्ऐकू्येच्त्होते. 
 

एकेक्गोळ ्त्यच् ांययच् मधे्पडत्होत ्आसण्एकेक ्ह नीबरोबर्त्यच् ्िैसनक ांच ्उत्ि ह्असधक सधक्
व ढत्अिल्यच् चे्पीएरल ्ज णवत्होते. 
 

व दळी् ढग ि रख ् ढग् त्यच् ययच् जवळ् झेप वत् येच्ऊ्ल गल .् तितशी् त्यच् तील्अप्रगट्आमीची्
झळ ळी् असधक सधक् तेजस्वी् होऊ् ल गली, व रांव र् सदिू् ल गली.् त्यच् ् लोक ांचे् चेहरे् त्यच् ् झळ ळीने्
सवजेययच् ्प्रक श त्उजळ वेत्तिे्उजळू्ल गले.्िांकट ल ्त्यच् ांनी्तोंड्द्य व्ेम्हणून्जणू्तो्प्रक श्त्यच् ांन ्
आज्ञ ्देत्र सहल . 
 

पीएरने्िमोरील्रणिेत्र कडे्प सहले्न ही.्आत ्त्यच् ल ्िमोर्जे्च लले्होते्त्यच् त्रि्उरल ्
नव्हत .्त्यच् ल ्आपल्यच् ्अांतःकरण तदेखील्तो्अग्नी्धगधगत्आहे्अिे्व टू्ल गले.्आसण्त्यच् ्व ढत्
च ललेल्यच् ्अग्नीययच् ्चचतन त्तो्मग्न्झ ल . 
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तोफख न्यच् ययच् ्पुढे्गेलेले्प यच्दळ्कॅमेङ्क ्ओढ्य ययच् ्तीर वर्झुडप त्होते.्त्यच् ने्दह ्व जत ्
म घ र्घेतली.्तोफख न्यच् ययच् ्ज गेवरून्त्यच् ांन ्जवळून्ज ण रे् िैसनक्सदित्होते.्म घ री्ज त न ् ते्
बांदुक ांवरून्जखमी्िैसनक ांन ्व हून्नेत्होते.्आपल्यच् ्पसरव र िह्जनरल्त्यच् ्तटबांदीवर्आल .्त्यच् चे्
कनवलशी्क ही्बोलणे्झ ले.्पीएरकडे्त्यच् ने्र ग ने्प सहले.्ज ण्यच् पूवी्त्यच् ने्तोफख न्यच् ययच् ्रिण ि ठी्
म गे् र सहलेल्यच् ् प यच्दळ ल ् हुकूम् सदल .् ‘ख ली् पडून् र ह .् म्हणजे् गोळ्यच् ांययच् ् भसडम र त् क्वसचत्
ि पड ल.’ त्यच् नांतर् तोफख न्यच् ययच् ् ज स्त् करून् उजव्यच् ् ब जूि् प यच्दळ त् ड्रम् व जल .् कुणीतरी्
उच्चस्वर त्हुकूम्िोडले.्पुढे्िरकण री्प यच्दळ ची्पथके्तोफख न्यच् वरून्सदित्होती. 
 

पीएरने् ब ांध पलीकडे् प सहले.् एक ् आकृतीने् त्यच् चे् लि् वेधून् घेतले.् तो् सफकट् पोरिवद ्
चेहऱ्यच् च ् असधक री् म गे् म गे् ज त् होत .् त्यच् ने्आपली् तलव र्ख ली् वळवनू् धरली् होती्आसण् तो्
अस्वस्थपणे्भोवत ली्प ह त्होत . 
 

प यच्दळ्िैसनक ांययच् ्र ांग ्धुर त्सदिेन श ्झ ल्यच् , पण्त्यच् ांची्बर च्वेळ्च ललेली्ओरड्आसण्
दु्रत्वगे ने्िोडलेल्यच् ्गोळ्यच् ांचे्आव ज्ऐकू्येच्त्होते.्थोड्य च्वळे त्त्यच् ्सदशनेे्सकत्येच्क्जखमी्िैसनक्
आसण् सकत्येच्क् स्रेचर् येच्ऊ्ल गले.् तोफख न्यच् वर्असधक सधक् गोळे् पडणे् च लूच् होते.् गोळे् चुकवीत्
सकत्येच्क्म णिे्जसमनीवर्पडून्र सहली.्आत ् िैसनक ांची्तोफ ांजवळील्क मे्असधक्झप ट्य ने्आसण्
चपळ ईने् होऊ् ल गली.् आत ् कुणी् पीएरची् दखल् घेत् नव्हत .् वसरष्ठ् असधक री् कप ळ ल ् आठ्य ्
घ लून्तोफ ांतोफ कडे्ध व्ूल गले.्त्यच् ्पोरगेल्यच् ्असधक ऱ्यच् चे्ग ल्पूवीहून्असधक्ल ल्झ ले्होते.्तो्
कधी्नव्हे्त्यच् ्इम न ने्िैसनक ांन ्हुकूम्देत्होत .्िैसनक्तोफ ांन ्द रूगोळ ्आणीत्होते.्उलट्वळत्
होते.्द रूगोळ ्भरीत्होते.्आसण्आपले्प्रत्येच्क्क म्भलत्यच् च्हुष रीने्प र्प डत्होते.्शरीर त्क्स्प्रांग्
बिवल्यच् गत्ते्क म्करीत्होते. 
 

व दळी्ढग्जवळ्झेप वत्होत .्पीएरल ्आढळलेल ्अग्नी्प्रत्येच्क्मुदे्रवर्असधक सधक्प्रखरतेने्
धगधगत्होत .्पीएर्वसरष्ठ्असधक ऱ्यच् जवळ्उभ ्होत .्त्यच् ्असधक ऱ्यच् च ्पोरगेल ्नोकर्ध वत्आल .्
आपल्यच् ्टोपील ्ह त्ल वनू्त्यच् ने्वसरष्ठ्असधक ऱ्यच् ि्प्रण म्केल .्‘कनवलि हेब, केवळ्आठ्वळे ्तोफ्
ड गत ्येच्ईल्एवढ च्द रूगोळ ्सशल्लक्आहे.्गोळीब र्च लू्ठेव व ्अि ्आपल ्हुकूम्आहे्क यच्?’ 
 

ब ांध ययच् ्पलीकडे्प हत्वसरष्ठ्असधक री्म्हण ल .्‘म र ्िुरू्कर .’ 
 

मग्एक एकी्एक्घटन ्घडली.्त्यच् ्पोरगेल्यच् ्नोकर ने्कण्हत्गरगर ्सफरत्जसमनीवर्बिकण्
म रली.् पांख त् गोळी् घुिलेल्यच् ् पक्ष्यच् ि रख ् तो्ख ली्कोिळल .् पीएरल ्ि रे्किे् सवसचत्र, अस्पष्ट्
आसण्अांधक रमयच््व टू्ल गले. 
 

तोफ ांचे् गोळे् िुि टत् एकि रखे् कां बरभर् उांचीययच् ् ब ांध वर् िैसनक ांवर्आसण् तोफ ांवर्आदळू्
ल गले.् पीएरने् पूवी् हे् आव ज् क्वसचतच् ऐकले् होते.् त्यच् मुळे् आत ् त्यच् ल ् ह्य ् आव ज खेरीज् दुिर ्
किल ही्आव ज्ऐकू्येच्त्नव्हत .्तोफख न्यच् ययच् ्उजव्यच् ्ब जूल ्जयच्घोष्करीत्िैसनक्ध वत्होते.्ते्
पुढे्ध वण्यच् ऐवजी्म गे्ध वत्आहेत्अिे्पीएरल ्व टले. 
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ज्यच् ् ब ांध िमोर् पीएर् बिल ् होत , त्यच् ् ब ांध ययच् ्अगदी्कडेवरच्एक्तोफेच ् गोळ्आदळल ्
आसण्म ती्उखडून्उड ली.्एक ्क ळ्यच् ्गोल्ढग तून्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांिमोर्प्रक श्चमकल , त्यच् च्वळेी्
धड ड्धूम्आव ज्होऊन्स्फोट्झ ल . 
 

तोफख न्यच् त्येच्ण रे्सशबांदीचे्िैसनक्म गययच् म गे्पळ ले.्‘ब रीक्गोळ्यच् ांच ्वषाव्कर ’ असधक री्
ओरडल . 
 

ि जंट्ध वत्असधक ऱ्यच् कडे्आल .्भयच्भीत्आव ज त्कुजबुजल .्‘द रूगोळ ्िांपल ्आहे.’ 
 

असधक ऱ्यच् च ् चेहर ् ल लबुांद् झ ल ् आसण् त्यच् ल ् च ांगल च् घ म् िुटल .् त्यच् चे् भेदक् डोळे्
चमकले.्‘र खीव्ि ठ्य कडे्ध व्घे.्द रूगोळ्यच् ययच् ्पेट्य ्आण.’ पीएरची्नजर्चुकवीत्त्यच् ्िैसनक ल ्
र ग ने्हुकूम्सदल . 
 

‘हवां् तर् मी् ज ईन’ पीएर् म्हण ल .् क ही् उत्तर् न् देत ् असधक री् दुिऱ्यच् ् ब जूि् गेल ्आसण्
ओरडल .्‘तोफ ्ड गू्नक ...थ ांब .’ 
 

द रूगोळ ्आणण्यच् ि ठी् प ठवण्यच् त्आलेल ् िैसनक्ध वत् िुटल .् पोरगेल ्असधक री् बिल ्
होत ्ती्ज ग ्ट कून्पीएर्त्यच् ्िैसनक म गून्ध व्ूल गल . 
 

तो् टेकडी् उतरत् अित न ् एक म गून् एक् अिे् तीन् गोळे् जसमनीवर्आदळले.् एक् त्यच् ययच् ्
पुढ्य त् आदळल .् दुिर ् उजव्यच् ् ब जूल .् सतिर ् ड व्यच् ् ब जूि् आदळल .् द रूगोळ्यच् ययच् ् सहरव्यच् ्
पेट्य ांकडे्ध व्घेत न ्एक एकी्त्यच् ययच् ्मन त् सवच र्आले.् ‘मी्कुठे्ध वतो्आहे्कुण ि्ठ ऊक!’ पुढे्
ज व्ेकी्म गे् वळ व्ेह्य च ् सनणवयच््थोड ् वेळ् त्यच् ल ् घेत ् येच्ईन .् त्यच् ल ् एक एकी्भयच्ांकर्धक्क ् बिल ्
आसण् तो् ध डकन् म गययच् ् म गे् जसमनीवर् कोिळल .् त्यच् च् वळेी् िणभर् चमकून् गेलेल्यच् ् अग्नीययच् ्
प्रक श ने्त्यच् चे्डोळे्सदपून्गेले.्मग्गजवन ्झ ली; िूांिूां्अि ्आव ज्झ ल ; ध डकन्क हीतरी्पडल्यच् च ्
आव ज्झ ल ्आसण्िगळे्आव ज्त्यच् ययच् ्क न ांत्घुमत्र सहले. 
 

पीएर् जेव्ह ् शुद्धीवर् आल ् तेव्ह ् आपण् ह त ांवर् रेलून् जसमनीवर् बिून् अिल्यच् चे् त्यच् ल ्
आढळले.् ज्यच् ् द रूगोळ्यच् ययच् ् पेटीययच् ् तो् जवळ् होत ् ती् पेटी् न हीशी् झ ली् होती.् करपून् गेलेल्यच् ्
गवत वर्थोड फ र्कोळि ्झ लेल्यच् ् सहरव्यच् ्फळ्यच् ्आसण्चचध्यच् ्होत्यच् .्एक्घोड ्ग डीचे्मोडके्भ ग्
ओढत्दौडत्होत .्त्यच् ्भ ग ांच ्खडखड ट्होत्होत .्दुिर ्एक्घोड ्पीएरप्रम णेच्जसमनीवर्पडल ्
होत ्आसण्सकतीतरी्वळे्चीत्क र्करीत्होत . 
 

पीएरच ् भीतीमुळे् स्वतःवर् त ब ् र सहल ् न ही.् भोवत लययच् ् भयच्क रक् गोष्टींप िून् िुरसित्
आिर ्घेण्यच् ि ठी्तो्म गययच् ्म गे्तोफख न्यच् कडे्ध वत्िुटल . 
 

तो्िांरिक्तटबांदीकडे्आल ् तेव्ह ्तोफ ांचे्आव ज्क ही् त्यच् ययच् ्क न ांवर्पडले्न हीत.्म त्र्
सतथे्क ही् न ्क ही्क म्करीत्अिलेली् म णिे् त्यच् ल ् सदिली.् ती् म णिे्ओळख यच्ल ् त्यच् ल ् वेळ्
नव्हत .् त्यच् ने् प सहले् तो् वसरष्ठ्असधक री्िमोरययच् ् ब ांध वर् प लथ ् पडल ् होत .्ख ली् कुठेतरी् टक्
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ल वनू् तो् प ह त्अिल्यच् चे् सदित् होते.् त्यच् ने् प सहले–क ही् म णिे् एक ् िैसनक ल ् धरून् ठेवण्यच् च ्
प्रयच्त्न्करीत्होती.्त्यच् ययच् प िून्िुटण्यच् ची्धडपड्करीत्तो्ओरडल ्‘दोस्त्हो’... 
 

कनवल् केव्ह च्ठ र्झ ल ् होत .् ‘दोस्त्हो’ अिे्ओरडण र ् िैसनक् कैदी् होत .् पण्ह्य ् गोष्टी्
लि त् येच्ण्यच् ययच् ्आतच्पीएरययच् ्डोळ्यच् ांिमोर्एक ् िैसनक ल ्िांगीन्प ठीत् खुपिून्म रण्यच् त्आले.्
पीएर् वगे ने् टेकडी् उतरत न ् मृत्आसण्जखमी् िैसनक ांत्अडखळू्ल गल .् ते् िैसनक्आपली् प वले्
पकडत हेत्अि ्त्यच् ल ्भ ि्होत्होत . 
 

प यच्र्थयच् ल ् पोचण्यच् आधीच् सकतीतरी् रसशयच्न् िैसनक ांनी् गदी् केलेली् त्यच् ल ् सदिली.् ते्
एकमेक ांन ्अडखळत्होते, पडत्होते, मोठ्य ्उत्ि ह ने्तोफख न्यच् ययच् ्सदशनेे्ध व्घेत्होते. 
 

तोफख न ् त ब्यच् त् घेण ऱ्यच् ् फ्रें च् म णि ांनी् पळ् क ढल .् रसशयच्न् िैसनक ांनी् त्यच् च ्
तोफख न्यच् प िून् इतक्यच् ् दूरवर् प ठल ग् केल ् की, त्यच् ांन ् मुसश्कलीने् आवर व्े ल गले.् ते् मग्
तोफख न्यच् कडून्कैदी्ख ली्आणू्ल गले.्त्यच् मधे्एक्जखमी्झ लेल ्फ्रें च्जनरल्होत .्त्यच् ययच् भोवती्
असधक री्होते.्जखमी्झ लेल्यच् ्अनेक ांत्फ्रें च्व्रसशयच्न्िैसनक्होते.्त्यच् ांमधे्पीएरययच् ्ओळखीची्म णिे्
होती.् त्यच् ांपैकी्क ही्च लत्होते.्क ही् खुरडत्होते.्क हींन ्तोफख न्यच् ययच् ्ज गेप िून्स्रेचर ांवरून्
व हून्नेण्यच् त्येच्त्होते.्यच् तन ांनी्त्यच् ांययच् ्मुद्र ्वडे्य व कड्य ्झ लेल्यच् ्होत्यच् . 
 

सजथे्एक्त ि्घ लवल ्होत ् त्यच् ्तटबांदीययच् ् सठक णी् पीएर्चढून् गेल .् ज्यच् ांनी् मघ ् त्यच् ल ्
आपल्यच् तील्एक्म नले्होते् त्यच् ्बांधुभ व ने्क म्करण ऱ्यच् ् मूठभर्िैसनक ांपैकी्एकहीजण्त्यच् ल ् सतथे्
आढळल ्न ही.्सतथे्अिलेल्यच् ्बऱ्यच् च्मृत्िैसनक ांन ्त्यच् ने्पूवी्प सहले्नव्हते.्तरीही्त्यच् तील्अनेक ांन ्
त्यच् ने् ओळखले.् ब ांध ययच् ् कड्य शी् रक्त ययच् ् थ रोळ्यच् त् अांग चे् मुटकुळे् करून् अजूनही् तो् पोरगेल ्
असधक री्बिलेल ्होत .्ल लबुांद्चेहऱ्यच् च ्गमत्यच् ्िैसनक्अजूनही्यच् तन ांनी्सवव्हळत्होत .्पण्त्यच् ांनी्
त्यच् ांल ्व हून्नेले्न ही. 
 

पीएर् वगे ने् टेकडी् उतरू् ल गल .् रणिेत्र प िून् दूर् ज ण ऱ्यच् ् स्रेचर ांययच् ्
लोंढ्य म गूनसनरुदे्दशपणे्ज त न ्तो्मन शी्म्हणत्होत , ‘आत ्ते्िगळां्बांद्करतील.्आपण्क यच््केलां ्
ते्प हून्त्यच् ांन ्भयच्ांकर्धक्क ्बिेल.’ 
 

धुर ययच् ् पडद्य म गील् िूयच्व् अजूनही् बर च् वर् होत .् िमोरययच् ्आसण् त्यच् हीपेि ् उजवीकडययच् ्
प्रदेश त्अजूनही्धुर मधे्गडबड्च लूच्होती.्सजव वर्उद र्होऊन्शवेटची्धडपड्करण ऱ्यच् ने्आपली्
अिली्निली्शक्ती्एकवटून्क नठळ्यच् ्बिवण र ्आक्रोश्कर व ्त्यच् प्रम णे्तोफ बांदुक ांच ्धडधड ट्
कमी्होण्यच् ऐवजी्ि रख ्व ढत्होत . 
 

गढीवर्उभ ् र हून् नेपोसलअन् दुर्नबणीतून् प ह त् होत .् दुर्नबणीययच् ्छोट्य ् वतुवळ क र्क चेतून्
त्यच् ल ्धूर्आसण्म णिे्सदित्होती.्कधी्त्यच् ची्स्वतःची, कधी्रसशयच्न्म णिे.्दुर्नबणीसशव यच््तो्जेव्ह ्
बघू्ल गे्तेव्ह ्आपण्कुठे्क यच््प सहले्हे्त्यच् चे्त्यच् ल च्ि ांगत ्येच्ईन . 
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लढ ई्कशी्च लली्आहे्यच् बद्दल्नेपोसलअनययच् ्म शवल ांनी् सदलेले्सरपोटव्लढ ईययच् ्मदै न तून्
घेऊन्घोड्य वर् स्व र्झ लेल ्ॲडज्युच्टांट् नेपोसलअनकडे् येच्त् होत .् पण् हे्िगळे् सरपोटव् फिव्े होते.्
क रण् लढ ईययच् ् ऐन् ध मधुमीत् क यच्् घडले् आहे् हे् ि ांगणे् कोणत्यच् ही् िणी् अशक्यच्् होते.् पुष्ट्कळिे्
ॲडज्युच्टांट् लढ ईययच् ् मदै न वर् ज तच् नित.् ते् इतर ांकडून् ऐकलेल्यच् ् ब तम्यच् च् नेपोसलअनल ् पुन्ह ्
ि ांगत.्सशव यच््ॲडज्युच्टांट्घोड्य वरून्दोन्मलै्अांतर्क टून्नेपोसलअनकडे्येच्ईपयंच्त्पसरक्स्थती्बदलून्
ज ई्आसण्त्यच् ांनी्नेपोसलअनल ्सदलेली्ब तमी्खोटी्ठरे. 
 

ज द ् कुमक् प ठवण्यच् ची् सवनांती् करण्यच् ि ठी् म्युच्र ने् आपल्यच् ् ॲडज्युच्टांटल ् भर् दुप री्
नेपोसलअनकडे्प ठवले. 
 

नेपोसलअन्तटबांदीख ली्मद्यप न्करीत्बिल ्होत .्अश ्वळेी्म्युच्र च ्ॲडज्युच्टांट्घोड्य वरून्
आल ्आसण्त्यच् ने्नेपोसलअनल ्सनरोप्सदल .्‘मह र ज ांनी्आम्ह ल ्आणखी्एक्सडक्व्हजन्पुरवली्तर्
रसशयच्न ांची्द ण द ण्उडवनू्देऊ?’ 
 

म्युच्र प्रम णे्कुरळे्केि्ठेवण ऱ्यच् ्त्यच् ्पोरगेल्यच् ्देखण्यच् ्ॲडज्युच्टांटकडे्नेपोसलअनने्अश ्थ ट त्
प सहले्की्त्यच् चे्बोलणे्त्यच् ल ्कळले्नव्हते.्नेपोसलअनने्आियच्व्द खवीत्कर री्आव ज त्सवच रले, 
‘ज द ्कुमक?’ 
 

रसशयच्न ांययच् ् पुरेशी् मदत् निलेल्यच् ् दुबळ्यच् ् फळीवर्आपण्आपली् अधीअसधक् िेन ् सखळवनू्
ठेवलेली्अित न ्लोक्ज द ्कुमक्कशी्म गत त्हे्नेपोसलअनल ्कळेन . 
 

‘नेपल्िययच् ्र ज ल ्ि ांग–अजून्दुप र्झ लेली्न ही.्अजून्मल ्बुसद्धबळ च ्पटस्पष्टपणां्सदित्
न ही.्तू्ज ऊ्शकतोि.’ नेपोसलअनययच् ्स्वर त्दर र ्होत . 
 

यच् ्ॲडज्युच्टांटने्टोपीवरील्ह त्न्क ढत च्कत्तल्च लली्होती्सतकडे्पुनि्घोड ्सपट ळल . 
 

नेपोसलअनने् उठून्कॉल इन्कोटव्आसण् बर्नथए् यच् ांन ् बोल वले.् त्यच् ययच् शी् तो् युच्द्ध शी्िांबांसधत्
निलेल्यच् ्गोष्टींवर्बोलत्र सहल . 
 

नेपोसलअन्िांभ षण त्रि्घेऊ्ल गल ्होत .्िांभ षण्च लू्अित न ्बर्नथएययच् ्दृष्टील ्घ म ने्
सनथळलेल्यच् ् घोड्य वरून् तटबांदीकडे् येच्ण र ्जनरल् पडल .् तो्जनरल् बेसलअडव् होत .् घोड्य वरून्
उतरून्घ ईघ ईने्तो्िम्र ट ांकडे्आल ्आसण्ज द ्कुमक्समळण्यच् ची्अत्यच्ांत्गरज्अिल्यच् चे् सधट ईने्
आसण्मोठ्य ्आव ज त् नेपोसलअनल ्तो्ि ांगू्ल गल , ‘िम्र ट ांनी्आणखी्एक् सडक्व्हजन्पुरवली्तर्
आपण्ख त्रीनां्रसशयच्न्िैन्यच् च ्सनःप त्करू’ 
 

नेपोसलअनने्ख ांदे्उडवले.्तो्येच्रझ ऱ्यच् ्घ लू्ल गल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘बेसलअडव, तू्अगदी्ध ांदरट्आहेि.’ त्यच् ययच् कडे्ज ऊन्नेपोसलअन्म्हण ल , ‘ऐन्लढ ईत्चुक ्
होणां्िहज्शक्यच््अितां.्ज ऊन्व्यच्वक्स्थत्सनरीिण्कर्आसण्मगच्म झ्यच् कडे्येच्.’ बेसलअडव् सदिेन ि ्
होण्यच् आधी्दुिर ्एकजण्सनरोप्घेऊन्रणिेत्र ययच् ्दुिऱ्यच् ्भ ग कडून्आल . 
 

पुन्ह पुन्ह ् येच्ण ऱ्यच् ् व्यच्त्यच्यच् ांनी् त्रस्त् झ लेल्यच् ् म णि ययच् ् स्वर त् नेपोसलअन् मन शी् म्हण ल , 
‘आत ्आणखी्क यच््आणलां ्आहे्यच् नां!’ 
 

‘मह र ज, सप्रन्ि...’ ॲडज्युच्टांट् बोलू् ल गल ् तोच् र गीट् मुद्र ् करून् नेपोसलअनने् सवच रले.्
‘ज द ्कुमक्म गत्आहेत्अिांच्न ?’ ॲडज्युच्टांटने्होक र थी्म न्झुकवली.्तो्आणखी्क ही् सनरोप्
ि ांगण र्होत .्परांतु्िम्र ट ने्त्यच् ययच् कडे्प ठ्सफरवली, दोन्प वले्तो्त्यच् ययच् प िून्दूर्िरकल .्मग्
थ ांबनू्म गे्वळून्त्यच् ने्बर्नथएल ्खुणेने्बोल वनू्घेऊन, थोडेिे्ह तव रे्करीत्त्यच् ने्म्हटले, ‘आपण ल ्
ज द ्कुमक्प ठवणां्भ ग्आहे.्कुण ल ्सतकडे्प ठवू? तुझां्क यच््मत?’ 
 

‘क्लँप रेट्ची्सडक्व्हजन्प ठव वी’ बर्नथएने्उत्तर्सदले.्नेपोसलअनने्िांमतीद खल्म न्ह लवली.्
थोड्य ्वेळ त्म्हटले, ‘नको.्सफ्रअांटची्सडक्व्हजन्प ठव .’ 
 

इतर ांप्रम णेच् सफ्रअांटची् सडक्व्हजन्लढ ईययच् ् मदै न तील् धुर त् सदिेन शी्झ ली.्िवव् सदश ांतून्
घोडे्सपट ळीत्ॲडज्युच्टांट्येच्तच्होते.्आसण्िगळेजण्िांगनमत्केल्यच् ि रखे्तीच्ती्ब तमी्ि ांगत्होते.्
िववजण्ज द ् कुमक्म गत्होते.्िगळेजण्ि ांगत्होते.— ‘रसशयच्न् िैन्यच््ठ म् र हून्गोळ्यच् ांच ् प्रचांड्
भसडम र्करीत्आहे.्आसण्त्यच् मुळे्फ्रें च्िैन्यच््सवतळून्गेल्यच् ि रखे्न हीिे्होत्आहे.’ 
 

एख द ् जुग री् बेसफसकरीने् जुग र त् पैिे्ल वत्अितो्आसण् नेहमीच् चजकत्अितो.्िगळ्यच् ्
आकक्स्मक्गोष्टी्लि त्घेऊन्असतशयच््क ळजीपूववक्पैिे्ल वल्यच् नांतर्ल गलीचत्यच् ययच् ्एक एकी्लि त्
येच्ते्की, आपण्क यच््होण र्यच् च ्जो्जो् सवच र्करत्आहोत्तो्तो्आपण्हरण र्अिल्यच् ची्आपली्
ख त्री्होत्आहे.्अश ्िुदैवी्जुग ऱ्यच् ची्घोर्सनर श ्नेपोसलअनययच् ्व ट्य ल ्आली्होती. 
 

त्यच् चे्िैसनक्तेच्होते.्त्यच् चे्जनरल्तेच्होते.्पूवीि रखीच्त्यच् ांनी्युच्द्ध ि ठी्तयच् री्केली्होती.्
िैन्यच् ची्रचन ्तशीच्होती.्छोट ्आसण्उत्ि ही्अि ्ज हीरन म ही्तोच्होत .्स्वतः्नेपोसलअनही्तोच्
होत .् पूवीपेि ्आपण्असधक्अनुभवी्आहोत, अिे् त्यच् ि् व टत् होते.्ऑस्टर ्सलटि्आसण्फ्रीडलॅण्ड्
येच्थील्शत्रिू रख च्ह ही्शत्र्ूहोत .्आपल्यच् ्ह त ययच् ्दुर्ननव र्इश ऱ्यच् ांची्शक्ती्किल्यच् तरी्ज दूने्नष्ट्
झ ली्आहे्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

िवव् सदश ांनी्एक च्तऱ्हेययच् ्ब तम्यच् ्येच्ऊ्ल गल्यच् .–िैसनक्मरण्प वले, िैसनक्जखमी्झ ले, 
ज द ् कुमकेची्जरुरी्आहे, िैन्यच्् सवस्कळीत् बेसशस्त्झ ले्आहे, रसशयच्न ांनी् ह लच ली्अशक्यच्् केल्यच् ्
आहेत. 
 

ज स्तीत् ज स्त् सशकस्त् करून्आठ् त ि् मह प्रयच् ि् करून् चढवलेल ् हल्ल ् अयच्शस्वी् झ ल ्
होत .्युच्द्ध च ्प्रदीघव्अनुभव्अिलेल्यच् ्नेपोसलअनल ्यच् ्घटनेच ्अथव्च ांगल च्उमगल ्होत .्हे्अपयच्श्
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जवळजवळ्पर जयच् ययच् ्बरोबर्आहे, युच्द्ध ययच् ्आणीब णीययच् ्ह्य ्क ळ त्आपल ्आसण्आपल्यच् ्िैन्यच् च ्
प ड व्होण्यच् च ्यच्ोग्फ र्दूर्न ही्हे्त्यच् ल ्कळून्चुकले. 
 

तो् क ही् न् बोलत ् दोन्ही् कोपर् गुडघ्यच् ांवर् ठेवनू् आसण् दोन्ही् ह त ांनी् डोके् धरून् स्टुल वर्
बिल ् होत .् बर्नथए् त्यच् ययच् ् जवळ् येच्ऊन् म्हण ल , ‘आपण् आघ डीची् तप िणी् करून् पसरक्स्थती्
सनसितपणे्ज णून्घेऊ.’ 
 

‘क यच्? क यच्् म्हण ल ि? ठीक्तर.्म झ ्घोड ्आण यच्ल ्ि ांग!’ अिे् म्हणून्घोड्य वर् स्व र्
होऊन्तो्िेम्यच्नॉवस्कील ्सनघ ल . 
 

ज्यच् ्मदै न तून्नेपोसलअन्च लल ्होत ्त्यच् वरील्धूर्आत ्सवरळ्होत्च लल ्होत .्मदै न त्
क ही् सठक णी् एख द ् िैसनक, एख द ् घोड , क ही् सठक णी् िैसनकययच् ् िैसनक् अगर् घोडेययच् ् घोडे्
रक्त ययच् ् थ रोळ्यच् त् पडले् होते.् सकतीतरी् म णिे्आसण्जन वरे् लह नश ् िेत्र त् म रली् गेली् होती.्
नेपोसलअनने् आसण् त्यच् ययच् ् जनरल ांनी् इतके् भीषण् दृश्यच्् यच् पूवी् केव्ह च् प सहले् नव्हते.् ितत् दह ्
त ि ांवर् च लू् अिलेल्यच् ् तोफ ांययच् ् धडधड ट ने् क नठळ्यच् ् बिल्यच् ् होत्यच् ् आसण् त्यच् ् दृश्यच् ल ्
चलसच्चत्रपट ल ्िांगीत ने्ि थ्समळ वी्तशी्वेगळीच्कळ ्प्र प्त्झ ली्होती. 
 

जे् च लले् होते् त्यच् ल ् लढ ई् म्हणत ् आले् निते.् सतथे् दीघवक ळ् िांह र् च लल ् होत .् त्यच् ्
िांह र च ्उपयच्ोग्फ्रें च ांन ्होण र्नव्हत , आसण्रसशयच्न ांही्होण र्नव्हत . 
 

नेपोसलअनने् लग म्खेचले्आसण् तो् किल्यच् तरी् सदव स्वप्न त् रांगल .् बर्नथएने् त्यच् ल ् त्यच् तून्
ज गे्केले.्नेपोसलअनल ्आपल्यच् िमोर्आसण्भोवती्जे्च लले्होते्ते्थ ांबवत ्येच्तनव्हते.्त्यच् चे्नेतृत्व्
खरेतर्त्यच् नेच्केले्होते.्आत ्अपयच्श्आल्यच् नांतर्त्यच् ल ्हे्ि रे्अन वश्यच्क्असण्भीषण्व टू्ल गले.्
एक ्जनरलने्आपल ्घोड ्नेपोसलअनजवळ्नेल ्आसण्मोठे्ध डि्करून्त्यच् ल ्िुचवले, ‘आत ्ओल्ड्
ग डांनी्(ि म्र ज्यच् ययच् ्िांरिक्िैसनक ांनी)्युच्द्ध्कर यच्ल ्ब हेर्पड व.े’ ते्आसण्बर्नथए्जवळच्उभे्होते.्
त्यच् ांनी्एकमेक ांकडे्प सहले्आसण्त्यच् ्जनरलने्केलेल्यच् ्भरमि ट्िूचनेल ्ते्तुयछतेने्हिले. 
 

नेपोसलअन्ख ली्म न्घ लून्स्तब्ध्होत . 
 

‘आपण्फ्र न्िप िून्चोवीिश्ेमलै्दूर्आहोत.्मी्म झ्यच् ्‘ओल्ड्ग डांच ’ न श्होऊ्देण र्न ही’ 
अिे्म्हणून्आपल ्घोड ्सफरवनू्तो्शवेर्नडनॉल ्सनघ ल . 
 

कुटूझॉफचे् शुभ्र् केि ांचे् डोके् ख ली् झुकले् होते.् त्यच् च ् लठ्ठ् अवजड् देह् ब क वर् सवि वल ्
होत .्त्यच् ने्रग्लपेटून्घेतल ्होत .्पीएरने्त्यच् ल ्िक ळी्प सहले्होते्त्यच् च्सठक णी्तो्बिल ्होत .्
तो् हुकूम् िोडीत् नव्हत .् त्यच् ययच् पुढे् करण्यच् त् येच्ण ऱ्यच् ् िूचन ांन ् तो् िांमती् देत् होत , न हीतर् त्यच् ्
अव्हेरीत्होत . 
 

सनरसनर ळ्यच् ्िूचन ्म ांडल्यच् ्गेल्यच् ्की्तो्म्हणे, ‘ठीक्आहे.्मग्तिां्कर.्बेट , कर यच्ल ्ल ग.’ 
अिे्तो्जवळ्अिलेल्यच् ्ॲडज्युच्टांटल ्मग्दुिऱ्यच् ्ॲडज्युच्टांटल ्मोठमोठ्य ने्ि ांगे.्न हीतर्म्हणे, ‘खरां्
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म्हणजे्अिां्नको.्आपण्थोड ्वळे्दम्धरू.’ आलेल्यच् ्ब तम्यच् ्तो्ध्यच् नपूववक्ऐके.्कुणी्सवच रलेच्तर्
तो् हुकूम् देई.्पण्ब तमी्ऐकत्अित न ्तो्उच्च रलेल्यच् ्शब्द ांययच् ्अथामधे्फ रि ्रि्घेत्अिल्यच् चे्
सदित्निे.्ि ांगण ऱ्यच् ययच् ् मुदे्रवरील्ह वभ व तील्अगर् त्यच् ययच् ्आव ज तील् दुिरेच्क हीतरी् त्यच् ल ्
आवडत्अिल्यच् चे्सदिे.्लष्ट्कर तील्प्रदीघव्अनुभव ने्तो्बऱ्यच् च्गोष्टी्सशकल ्होत ्आसण्व धवक्यच् तील्
शह णपण मुळे् तो् बऱ्यच् च् गोष्टी् ओळखून् होत .् मृत्यच्शूी् झुांज् देण ऱ्यच् ् ल खो् म णि ांन ् एकट ् मनुष्ट्यच््
म गवदशवन् करू् शकत् न ही.् कम ांडर-इन्-चीफने् सदलेले् हुकूम, िैन्यच् ल ् समळ लेली् ज ग , तोफ ांची्
िांख्यच् , मृत्िैसनक ांची्िांख्यच् ्यच् ांपैकी्कोणत्यच् ही्गोष्टीवर्लढ यच् ांचे्भसवतव्यच््ठरत्न ही.्ते्ठरते्स्पशव्न्
करत ्येच्ण ऱ्यच् ्शक्तीवर.्िैन्यच् ययच् ्सहमतीवर.्त्यच् ने्ती्शक्ती्िमजून्घेतली्आसण्आपल्यच् कडून्शक्यच््
होईल्तेवढे्नेतृत्व्केले. 
 

तीन् व जत ् फ्रें च ांचे् हल्ले् थ ांबले.् लढ ईययच् ् मदै न वरून् आलेल्यच् ांययच् ् तिेच् भोवत ली् उभे्
अिलेल्यच् ांययच् ् मुद्र ांवर्आत्यच्ांसतक्पसरश्रम ने्आलेल ्त ण्कुटूझॉफययच् ्नजरेतून्िुटल ्न ही.्अपेिेहून्
त्यच् ्सदवशी्खूप्यच्श्समळ ले्होते्त्यच् मुळे्तो्िम ध न त्होत .्परांतु्तो्वृद्ध्शरीर ने्अगदी्दुबवळ्झ ल ्
होत .्पुष्ट्कळ्वळे ्तो्ख ली्पडल्यच् गत्त्यच् चे्डोके्ख ली्झुकत्होते.्सतथेच्त्यच् ल ्झोप्ल गली.्त्यच् चे्
जेवण्आणण्यच् त्आले. 
 

कुटूझॉफ्जेवण्घेत्अित न ्ॲडज्युच्टांट-जनरल्वॉल्ट्झॉगन्त्यच् ययच् कडे्आल .्ड व्यच् ब जूल ्
लढ ई्कशी्च लली्आहे्हे्ि ांगण्यच् ि ठी्वॉल्ट्झॉगन्ब क्लींकडून्आल ्होत .्ब क्लीं्द्टॉल्यच््ति ्
चल ख्अि मी्होत .्सकत्येच्क्जखमी्िैसनक्रण ांगण तून्पळ्क ढू्ल गले.्िैन्यच् त्सशस्त्र सहली्न ही.्
तेव्ह ् पसरक्स्थतीच ् िवव् तऱ्हेने् अांद ज् घेऊन् लढ ईत् पर भव् झ ल ् अशी् त्यच् ने् मन ची् ख त्री् करून्
घेतली, आसण्ही्ब तमी्कम ांडर-इन्-चीफययच् ्क न ांवर्घ लण्यच् ि ठी्आपल्यच् ्आवडत्यच् ्ॲडज्युच्टांटल ्
त्यच् ने्प ठवले्होते. 
 

कुटूझॉफ् मोठ्य ्कष्ट ने् भ जलेली्कोंबडी् चघळत् होत ् वॉल्टझॉगनल ् प हत च् त्यच् ने् मोठ्य ्
उत्ि ह ने्आपले्डोळे्सकलसकले्केले. 
 

क हीश ् सतरस्क र नेच् क्स्मत् करीत, टोपील ् ह तही् न् ल वत ् वॉल्टझॉगन् सनष्ट्क ळजीपण ने्
कुटूझॉफकडे्आल .् ‘म झ्यच् ि रख ् उच्च् सशसित्लष्ट्करी् मनुष्ट्यच््ह्य ् सनरुपयच्ोगी् म्ह त ऱ्यच् ल ् अलौसकक्
अद्भतु्गोष्ट्म नण र्न ही.्तुम्ही्रसशयच्न ांनी्हव्ेतर्तिे्म न .्किल्यच् ्प्रक रययच् ्म णि शी्आपल्यच् ल ्
व्यच्वह र्कर यच्च ्आहे्यच् ची्मल ्च ांगलीच्ज णीव्आहे.’ अिे्द खवनू्देण्यच् ि ठी्वॉल्टझॉगन्कम ांडर-
इन्-चीफशी्मुद्द म्क हीश ्उपेिेनेच्व गत्होत .्त्यच् ययच् ्जमवन्गोट त् ‘म्ह त र्ब ब ’ अि ्कुटूझॉफच ्
उल्लेख् होई.् कुटूझॉफययच् ् िमोरील् अन्न कडे् रोखून् प ह त् त्यच् ने् त्यच् ल ् ब क्लीच ् सनरोप् ि ांसगतल , 
आपली्मतेही्ऐकवली.्‘आपल्यच् ्म ऱ्यच् ययच् ्ज ग ्शत्रयूयच् ्ह ती्गेल्यच् ्आहेत.्आपल्यच् कडे्िैन्यच््निल्यच् ने्
शत्रयूयच् ्िैसनक ांन ्म गे् सपट ळणे्अशक्यच््आहे.्आपले्िैसनक्पळ्क ढत हेत्त्यच् ांन ्थोपवनू्धरणां्शक्यच््
होत्न ही’ 
 

कुटूझॉफ् चघळणे् थ ांबवनू् वॉल्टझॉगनकडे् आियच्ाने् रोखून् प हू् ल गल .् जणू् त्यच् ल ् त्यच् चे्
म्हणणेच्कळले् नव्हते् अश ् तऱ्हेने् प हू् ल गल .् त्यच् ययच् ् अांतःकरण तील्खळबळ्ज णून् वॉल्टझॉगन्



 

 

अनुक्रमणिका 

क्स्मत्करीत्त्यच् ल ्म्हण ल , ‘मह र ज्मी्जे्प सहलां ् ते्आपण प िून्दडवनू्ठेवण्यच् च ्हक्क्मल ्न ही्
अिां्मी्िमजतो...आपलां ्िैन्यच््पूणव्जमीनदोस्त्झ लां ्आहे.’ 
 

‘तुम्ही्स्वतः्प सहलांत? स्वतः?’ त डकन्उठून्वॉल्टझॅगनकडे्जोर ने्ज त्कुटूझॉफने्ओरडून्
सवच रले.्आपल्यच् ्थरथरत्यच् ्ह त ांनी्त्यच् ल ्धमक वल्यच् ि रखे्करीत्त्यच् ने्सवच रले.्‘इतकां ्ध डि्अां?’ 
त्यच् च ् र्श् ि् चकसचतक ळ् थ ांबल .् ‘मल -मल ् अिां् ि ांगण्यच् चां् ध डि् तुम्ह ल ् किां् झ लां? तुम्ह ल ्
क हीच्ठ ऊक्न ही.्जनरल्ब क्लींल ्म झ ्सनरोप्ि ांग–‘तुझी्म सहती्चुकीची्आहे.्मल –कम ांडर-
इन्-चीफल ्लढ ई्कशी्च लली्आहे्त्यच् चां्ज्ञ न्तुझ्यच् हून्असधक्आहे.” 
 

वॉल्टझॉगन् त्यच् ल ्अडवण्यच् ि ठी्क हीतरी् बोलण र् होत , पण् कुटूझॉफने् त्यच् ल ् बोलू् सदले्
न ही.् ‘ड व्यच् ्ब जूल ्शत्रलू ्परतवनू्ल वण्यच् त्आलां ्आहे.्उजव्यच् ्ब जूल ्त्यच् ांच ्प ड व्झ ल ्आहे.्
तुम्ही् जर् क ही् भलतांच् प सहलां ् अिेल् तर् आपल्यच् ल ् न् कळण ऱ्यच् ् गोष्टीबद्दल् तोंड् बांद् ठेवण्यच् ची्
क ळजी्घ्यच् .् कृप ्करून्जनरल्ब क्लींकडे्ज ्आसण्त्यच् ांन ्ि ांग –उद्य ्फ्रें च ांवर्हल्ल ्करण्यच् च ्मी्
पक्क ्सनियच््केल ्आहे.’ कुटूझॉफच ्आव जकरड ्झ ल . 
 

िगळेजण् स्तब्ध् होते.् वृद्ध् जनरलययच् ् ध प ांखेरीज् दुिर ् आव ज् ऐकू् येच्त् नव्हत .् ‘शत्रलू ्
िगळ्यच् ्ठ ण्यच् ांहून् सपट ळून्ल वलां ्आहे.् त्यच् बद्दल्मी्परमेर्श्र च ्आसण्म झ्यच् ्शूर् िैसनक ांच ्आभ री्
आहे.्शत्रचू ्पर भव्झ ल ्आहे.्उद्य ्आपण्त्यच् ल ्रसशयच् ययच् ्पसवत्र्भमूीययच् ्ब हेर्हुिक वनू्ल व्ूयच् .’ 
छ तीशी् कू्रि ची् खूण् जुळवीत् कुटूझॉफ् म्हण ल .् एक एकी् त्यच् ययच् ् डोळ्यच् ांत् अश्रू् आले्आसण् त्यच् ने्
हुांदक ्सदल . 
 

वॉल्टझॅगनने्ख ांदे्उडवले्आसण्क ही्न्बोलत ्प यच््क ढत ्घेतल . 
 

दोन् व जेपयंच्त् र खीव् िैन्यच् ल ् िेम्यच्नॉव्स्कॉयच्ययच् ् म गे् जोर ययच् ् तोफख न्यच् ययच् ् भसडम ऱ्यच् त्
अगदी् सनक्ष्ट्क्रयच््अवस्थेत् ठेवण्यच् त्आले् होते.् सप्रन्ि्आन्दे्रची् रेसजमेंट् यच् च् र खीव् िैन्यच् त् होती.् दोन्
व जेपयंच्त्त्यच् ्रेसजमेंटमधील्दोनश्ेिैसनक्ठ र्झ ले.्दोन्व जण्यच् पूवी्ती्रेसजमेंट्िेम्यच्नॉव्स्कॉयच््आसण्
तटबांदीवरील्तोफख न ्यच् ांमधील्तुडवनू्ट कलेल्यच् ्ओटययच् ्शते त्ह लवण्यच् त्आली.्त्यच् ्सदवशी्त्यच् ्
ज गी्हज रो्म णिे्म रली् गेली.् त्यच् च्ज गेवर्लि्कें सद्रत्करून्शत्रयूयच् ्हज रो्तोफ ांनी्म र ् िुरू्
ठेवल . 
 

रेसजमेंटने् ज ग ् िोडली् न ही.् द रूगोळ्यच् च ् उपयच्ोग् करून् एकही् फैर् झ डली् न ही.्
रेसजमेंटमधील् एकतृतीयच् ांश् म णिे् पुन्ह ् क मी् आली.् िमोरून् आसण् सवशषेतः् उजव्यच् ् ब जूकडून् न्
सवरण ऱ्यच् ्धुर तून्तोफ ्ि रख्यच् ्धडधडत्होत्यच् .्िमोरच ्िगळ ्प्रदेश्झ कून्ट कलेल्यच् ्धुर ख लील्
गूढ् प्रदेश तून्तोफ ांचे् गोळे् फुत्क रत्वेग ने् उडत् येच्त् होते.्आसण् िूांिूां्करीत् ह तगोळे्ि वक श् येच्त्
होते.्क ही्क ळ्त्यच् ांन ्जणू्र्श् ि्घ्यच् यच्ल ्फुरित्देण्यच् ि ठी्च ांगली्पांधर ्समसनटे्तोफ ांचे्गोळे्आसण्
ह तगोळे्त्यच् ांययच् ्डोक्यच् वरून्उडत्ज त्होते.्केव्ह ्केव्ह ्समसनट भर त्रेसजमेंटचे्सकत्येच्क्िैसनक्त्यच् ्
गोळ्यच् ांनी्जमीनदोस्त्होत.्मृत्िैसनक ांन ्ओढून्ट कण्यच् त्आसण्जखमींन ्ह लवण्यच् त्िैसनक ांच ्िवव्
वळे्ज त्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

िगळे्िैसनक्ि रखेच्उद ि्आसण्स्तब्ध्होते.्क्वसचत्मधून्मधून्र ांग ांमधे्कुणीतरी्बोलू्ल गे्
पण्जेव्ह ्धपकन्पडल्यच् च ्आव ज्ऐकू् येच्ई्आसण् ‘स्रेचर्आण ’ अिे्कुणीतरी्ओरडे्मग्बोलणे्बांद्
होई.्असधक ऱ्यच् ययच् ् हुकम नुि र्बर चि ्क ळ् िैसनक्जसमनीवर्बिून्घ लवीत्होते.् एक ने्आपली्
शकॅो् (लष्ट्करी् टोपी)् क ढून् िैल् केली्आसण् मग् सतययच् ् चुण्यच् ् नीट् केल्यच् .् दुिऱ्यच् ने् दोन्ही् ह त ांनी्
कोरडी्म ती्चुरडली्आसण् सतने्िांसगनीचे्प ते्घ ि यच्ल ्िुरुव त्केली.्एक ने्ख ांद्य वरील्पट्ट्ट्य चे्
बकल्क ढले्आसण्पुन्ह ्नीट्ल वले.् दुिऱ्यच् ने्मोठ्य ्क ळजीपूववक्प यच् चे्बडेँज्िोडले्आसण्पुन्ह ्
गुांड ळून् ठेवले.् मग् आपले् बटू् बदलले.् म णिे् म रली् ज त् होती; जखमी् होत् होती.् जखमींन ्
नेण ऱ्यच् स्रेचर ांची् र ांग् ल गत् होती.् रसशयच्न् िैसनक् म घ र् घेत् होते.् धुर तून् पलीकडचे् अिांख्यच््
शत्रिैूसनक्सदित्होते्पण्इथले्िैसनक्कश चीच्दखल्घेत्नव्हते.्रसशयच्न्तोफख न ्चकव ्घोडदळ्
पुढे्ज ऊ्ल गले.्प यच्दळ्पुढे्कूच्करू्ल गले्म्हणजे्म त्र्िवव्ब जूांनी्िांमसतदशवक्आरोळ्यच् ्ऐकू्येच्त.्
लढ ईशी्क हीही्िांबांध्निलेल्यच् ्आग ांतुक्गोष्टींकडे्त्यच् ांचे्ज स्त्लि्ज ई.्जणू्मन वर्असतशयच््त ण्
पडलेल्यच् ् यच् ् म णि ांन ् दैनांसदन् जीवन तील् ि ध्यच् ् ि ध्यच् ् गोष्टींत् मनःश ांती् ल भत् अि वी.् तोफ ांययच् ्
तुकड्य ् त्यच् ांययच् ्आघ डी्िमोरून्ज ऊ्ल गल्यच् .्द रूगोळ ्व हून् नेण ऱ्यच् ्ग ड्य ांपैकी् एक ्ग डीययच् ्
घोडीच ्प यच््पट्ट्ट्य त्ि पडल ्होत . 
 

‘अरे!्अरे!्घोडीच ्प यच््पट्ट्ट्य त्ि पडल यच्.्तो्क ढून्घ्यच् .्न हीतर्ती्पडेल...्अरे्सदितेयच््
की्न ही?...’ रेसजमेंटमधील्िवव्र ांग ांतून्िैसनक्ओरडत्होते. 
 

एकद ् तर् एक ्छोट्य ् तपसकरी् कुत्र्यच् ने् िगळ्यच् ांचे्लि्आपल्यच् कडे्खेचून् घेतले.् तो् कुठून्
आल ् होत ् कुण ल ् ठ ऊक्नव्हते.्आपले्शपूेट् वर्उांच् धरीत् तो् ध ांदरटपणे् िैसनक ांययच् ् र ांग ांिमोर्
ध वत् होत .् एक एकी् तोफेच ् गोळ ् त्यच् ययच् ् जवळ् येच्ऊन्आदळल .् ति ् तो् केक टल ्आसण् शपूेट्
प यच् त्घ लून्धूम्पळत्िुटल .्िगळ्यच् ्रेसजमेंट ांमधून्िैसनक्ओरडले्आसण्ह स्यच् च ्कल्लोळ्उठल .्
अश ्तऱ्हेने्ब जूल ्लि् नेण ऱ्यच् ्गोष्टी्एख द्य ् समसनट पेि ्असधक्वळे् सटकत्नव्हत्यच् .्ती्म णिे् गेले्
आठ्त ि्अन्न व चून्आसण्किल्यच् ही्क म व चून्होती.्िणभरही्त्यच् ांययच् ्मन तून्मरण चे्भयच््दूर्होत्
नव्हते.्त्यच् ांचे्सनस्तेज्सफकट्चेहरे्आणखीन्सनजीव्होत्होते. 
 

रेसजमेंटमधील्इतर ांप्रम णे्सप्रन्ि्आन्दे्रही्सनस्तेज, सफकट्पडल ्होत .्ह त्प ठीशी्ब ांधून्आसण्
जसमनीवर्नजर् सखळवनू्तो्ओटययच् ्शते जवळ्अिलेल्यच् ् कुरण तून्एक ्हद्दीप िून् दुिऱ्यच् ् हद्दीपयंच्त्
येच्रझ र ् घ लीत् होत .् त्यच् ल ् हुकूम् देण्यच् ची् गरज् नव्हती.् त्यच् ल ् क ही् क म् नव्हते.् प्रत्येच्क् गोष्ट्
आपोआप्होत्होती.्मृत्िैसनक्आघ डीवरून्दूर्ओढून्नेण्यच् त्येच्त्होते, जखमींन ्ह लवले्ज त्होते.्
र ांग ्एकत्र्केल्यच् ्ज त्होत्यच् .्जर्क ही्िैसनक्दूर्पळ ले्अिले्तर्ते्एकदम्घ ईघ ईने्म गे्येच्त्होते.्
िैसनक ांच ्उत्ि ह्सटकवणे्आपले्क म्आहे्अिे्िमजून्सप्रन्ि्आन्दे्र्त्यच् ांययच् िमोर्आदशव्ठेवण्यच् ि ठी्
िैन्यच् तून् सफरत् होत .् पण् त्यच् ांन ् सशकवण्यच् जोगे् आपण कडे् क ही् न ही् अिे् लवकरच् त्यच् ल ् व टू्
ल गले. 
 

तो् कुरण तून् प वले् ओढीत् च लल ् होत .् त्यच् मुळे् गवत् िरिरत् होते.् बुट ांवर् ि चण ऱ्यच् ्
धुळीकडे् त्यच् ची् नजर्ज त् होती.् मग् तो् गवत्क पून् गेलेल्यच् ् म णि ांययच् ् प वल ांययच् ् म ग वर् प वले्
ट कीत्ज ऊ्ल गल .्नांतर्आपली्प वले्मोजून्एक ्हद्दीप िून्दुिऱ्यच् ्हद्दीपयंच्त्सकती्वळे ्गेल्यच् वर्
एक् मलै् पुर ् होईल् यच् च ् सहशबे्करू्ल गल .् मग् तो्ख चेतून् उगवलेली्कडू् दवण्यच् ची् फुले् खुडू्
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ल गल .्ह त ने्चुरग ळून्त्यच् ांच ्उग्रमधुर्गांध्हुांगू्ल गल .्क लययच् ्सवच र ांच ्आत ्म गमूिही्र सहल ्
नव्हत .् त्यच् ययच् ् मन तकिलेच् सवच र् उरले् नव्हते.् तोफ ांययच् ् धडधड ट म गून् िूांिूां् करीत् येच्ण ऱ्यच् ्
गोळ्यच् ांच ्आव ज् पूवीि रख च्च लू्होत .् ते्आव ज्तो्त्रस्तपणे्ऐकत्होत .्पसहल्यच् ्बट सलअनययच् ्
िैसनक ांचे्चेहरे्बघून्त्यच् ल ्केव्ह च्कां ट ळ ्आल ्होत .्तरीही्तो्त्यच् ांययच् ्चेहऱ्यच् ांकडे्बघत्व ट्प ह त्
र सहल .् ‘ह ् गोळ ्आल ...ह ् पुन्ह ्आमययच् ि ठीच्आहे.’ धुर ने् व्यच् पलेल्यच् ् प्रदेश तून् उडत् येच्ण ऱ्यच् ्
वस्तूच ्िूांिूां्आव ज्ऐकून्तो्स्वतःशीच्म्हण ल , ‘ह ्आणखी्एक...आणखी्एक...पडल ्ख ली.’ तो्
चटकन् थ ांबून् िैसनक ांकडे् प हू् ल गल .् ‘तो् गोळ ् पडल ् न ही.् तो् उडून् दूर् गेल .् तो् गोळ ् म त्र्
पडल .’ 
 

तेवढ्य त् िूांिूां् आव ज् झ ल .् त्यच् ् म गोम ग् क हीतरी् धप्पकन् पडल्यच् च ्आव ज् ऐकू्आल .्
त्यच् ययच् प िून्प चिह ्प वल ांवर्तोफेच ्गोळ ्जसमनीत्रुतल ्आसण्कोरडी्म ती्उखडून्वर्उड ली.्
त्यच् ययच् ्मणक्यच् तून्एक्सशरसशरी्उठली.्त्यच् ने्िैसनक ांकडे्प सहले.्बहुध ्बऱ्यच् च्जण ांन ्तड ख ्बिल ्
अि व .्िैसनक्दुिऱ्यच् ्बट सलअनमधे्गोळ ्झ ले. 
 

त्यच् ने्एड्द्कँपल ्ओरडून्ि ांसगतले, ‘िैसनक ांन ्एकत्र्गदी्करून्र हू्देऊ्नक .’ 
 

त्यच् ची् िूचन ्अमल त्आणून्ॲडज्युच्टांट् सप्रन्ि्आन्दे्रकडे्ज ऊ्ल गल .् ज्यच् ययच् ् नेतृत्व ख ली्
बट सलअन्होती्तो्मेजर्दुिऱ्यच् ्ब जूकडून्घोड ्सपट ळीत्आल . 
 

‘ि ांभ ळ ’ एक ् िैसनक ने् भयच्भीत् आरोळी् सदली.् पख ांनी् भरव् आव ज् करीत् वगे ने् परृ्थवीवर्
उतरण ऱ्यच् ् पक्ष्यच् प्रम णे् एक् गोळ ् सभरसभरत् येच्ऊन् सप्रन्ि् आन्दे्रप िून् दोन् प वल ांवर् मेजरययच् ्
घोड्य जवळ् धप्पकन्आपटल .् भीती् द खवणे् यच्ोग्यच्् की् अयच्ोग्यच्् यच् च ् सवच र् घोड्य ने् केल ् न ही.्
फुरफुरत्म गे्न्वळत ्मेजरल ्प ठीवरून्फेकून्देऊन्तो्चौखूर्उधळल . 
 

स्वतः्जसमनीवर्प लथे्होत्ॲडज्युच्टांट्ओरडल , ‘पडून्घ्यच् .’ क ही्न्िुचून्सप्रन्ि्आन्दे्र्उभ च्
र सहल .्त्यच् ययच् ्आसण्प लथ ्पडलेल्यच् ्ॲडज्युच्टांटमधे्कुरण्आसण्शते्यच् ांमधील्ख चेतील्झुडप जवळ्
तो्गोळ ्एख द्य ्भोवऱ्यच् प्रम णे्सफरत्धूर्िोडीत्होत . 
 

गवत, दवण्यच् चे्झुडूप्आसण्सफरण ऱ्यच् ्भोवऱ्यच् तून्सनघ लेले्धुर चे्वटेोळे्यच् कडे्प हत च्सप्रन्ि्
आन्दे्रययच् ्मन त्िववस्वी्नवीन्हुरहूर्सनमाण्झ ली.्आसण्तो्स्वतःशी्म्हणू्ल गल , ‘म झ ्मृत्यच््ूजवळ्
आल ्क ? मी्मरू्शकत्न ही.्न ही, मल ्मर यच्चां्न ही.्जीवन वर्म झां्पे्रम्आहे.्हे्गवत, ही्जमीन, 
ही्हव ...ह्य ्िगळ्यच् ्गोष्टी्मल ्आवडत त.’ 
 

त्यच् ययच् ् मन त् हे् सवच र् येच्त् होते.् त्यच् च् वळेी्आजूब जूची् म णिे्आपण कडे् प ह त्आहेत् हे्
त्यच् ल ्ज णवत्होते.्तो्ॲडज्युच्टांटल ्म्हण ल , ‘मोठ्य ्शरमेची्गोष्ट्आहे...’ पुढे्तो्बोलू्शकल ्न ही.्
सचनी् म तीची् भ ांडी् फुट वी् ति ् एक एकी् क हीतरी् फुटल्यच् -तडकल्यच् च ् आव ज् झ ल ...गुदमरवनू्
ट कण र ्धूर्सनघ ल .्सप्रन्ि्आन्दे्र्गरगर्सफरवल ्गेल .्एक्ह त्ब जूल ्फेकीत्तो्प लथ ्पडल . 
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सकत्येच्क् असधक री् त्यच् ययच् कडे् ध वले.् त्यच् ययच् ् पोट ययच् ् उजव्यच् ब जूकडून् ब हेर् पडण रे् रक्त्
गवत वर्पिरू्ल गले.्त्यच् ययच् ्घोगऱ्यच् ्ध प ्जोर जोर ने्िुरूच्होत्यच् . 
 

‘अरे्बघत ्क यच्? क म ल ्ल ग .’ 
 

तशी्ते्सशबांदीचे्िैसनक्जवळ्आले.्आसण्त्यच् चे्प यच््व्ख ांदे्धरून्त्यच् ांनी्त्यच् ल ्वर्उचलले.्
त्यच् चे्आतव्कण्हणे्ऐकून्एकमेक ांकडे्प ह त्त्यच् ांनी्त्यच् ल ्ख ली्ठेवले. 
 

‘त्यच् ल ्उचलून्घ्यच् .्स्रेचरवर्ठेव.्क ही्सबघडत्न ही.’ कुणीतरी्ओरडल .्त्यच् ांनी्पुन्ह ्त्यच् ल ्
ख ांद्य ांन ्धरून्उचलले्आसण्स्रेचरवर्झोपवले. 
 

‘अरे्देव !्हे्क यच्? पोट ल ्जखम? मग्िांपलांच!्फ र्व ईट’ असधक ऱ्यच् ांचे्आप पि तील्बोलणे्
ऐकू् येच्त् होते.् ‘म झ्यच् ् क न ल ् खरचटून् गेल .’ ॲडज्युच्टांट् बोलत् होत .् ख ांद्य वर् स्रेचर् घेतलेले्
शतेकरी्मळलेल्यच् ्व टेवरून्अँब्युच्लन्िकडे्घ ईघ ईने्ज यच्ल ्सनघ ले. 
 

सशबांदीययच् ्िैसनक ांनी्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्झ डीत्आणले.्त्यच् ्सठक णी्ग ड्य ्होत्यच् , सफरते्इक्स्पतळ्
कें द्र्होते.्इक्स्पतळ ि ठी्बचवययच् ्र ईययच् ्कडेशी्तांबू्उभ रण्यच् त्आले्होते.्अरण्यच् त्अँब्युच्लन्ि्ग ड्य ्
आसण्घोडे्उभे्होते.्घोडे्तोंड शी्ब ांधलेल्यच् ् सपशव्यच् ांतील्ओट्चघळीत्होते.् सचमण्यच् ् सतथे्उडून्येच्त्
होत्यच् ्आसण्घोड्य ांनी्उडवलेले्ध न्यच््वचेीत्होत्यच् .रक्त च ्व ि्येच्ऊन्की्क यच््क वळे्बचवययच् ्र ईतून्
अधीरतेने्ओरडत्ि रखे्सफरत्होते.्वेगवगेळ्यच् ्तऱ्हेचे्पोष ख्केलेली्आसण्रक्त ने्म खलेली्म णिे्
तांबयूयच् ्ब हेरील्प च्एकर्प्रदेश त्बिून्चकव ्पडून्होती.्तांबतूून्आरड ओरड, र ग च ्आक्रोश्आसण्
आतव् सवव्हळणे्ऐकू्येच्त्होते.्मधून्मधून्डॉक्टर ांच ्मदतनीि्प ण्यच् ि ठी्चकव ्कोण ल ्उपच र ि ठी्
आत्न्यच् यच्चे्ते्ि ांगण्यच् ि ठी्ब हेर्येच्ई.्आपली्प ळी्कधी्येच्ते्यच् ची्व ट्प ह त्तांबयूयच् ्द र शी्निलेले्
जखमी्िैसनक्घोगऱ्यच् ्आव ज त्कण्हत्व्सवव्हळत्होते, रडत्होते.्ओरडत्होते.्सशव्यच् श प्देत्होते्
न हीतर्व्होडक ्म गत्होते.्क हीजण्सचत्तभ्रम्झ ल्यच् ने्जोरजोर ने्बडबडत्होते.् सप्रन्ि्आन्दे्र्कनवल्
अिल्यच् ने्त्यच् ल ्त्यच् ्गदीतून्एक ्तांबजूवळ्नेण्यच् त्आले.्त्यच् ्सठक णी्त्यच् ल ्व हून्आणण रे्शतेकरी्
पुढील्िूचन ांची्व ट्प ह त्र सहले.् सप्रन्ि्आन्दे्रने्डोळे्उघडले्पण्बर च्क ळ्आपल्यच् ्भोवती्क यच््
च लले्आहे् हे् त्यच् ल ्कळेन .् ते् कुरण, ते् दवण्यच् चे् झुडूप, गरगरण र ्क ळ ् चेंडू्आसण् त्यच् ची् तीव्र्
जीवनल लि ्यच् ्ि ऱ्यच् च्गोष्टी्त्यच् ल ्अडव्ूल गल्यच् . 
 

‘आत ्त्यच् त्क यच््फरक्पडण र्आहे? सतथां्क यच््अिण र्आहे? इथां्तरी्क यच््र सहलां ्आहे? 
मरण च ् प्रिांग्आल ् तेव्ह ् मी् दुःखी्क ्झ लो? मल ्िमजलां ् न ही्आसण्आजही्िमजत्न ही्अिां्
क हीतरी्यच् ्जीवन त्होतां्खरां...’ 
 

तांबमूधे्तीन्टेबले्होती.्दोन्टेबल ांवर्जखमींन ्ठेवण्यच् त्आले्होते.्सतिऱ्यच् ्टेबल वर्त्यच् ांनी्
सप्रन्ि्आन्दे्रल ्ठेवले. 
 

क ही्वळे्त्यच् ययच् कडे्कुणी्लि्सदले्न ही.्इतर्टेबल ांवर्जे्च लले्होते्त्यच् च ्तो्असनयछेने्
ि िीद र् झ ल .् अगदी् जवळययच् ् टेबल वर् त तवर् बिल ् होत .् जवळच् फेकून् देण्यच् त् आलेल्यच् ्



 

 

अनुक्रमणिका 

गणवशे वरून्तो्बहुध ्कोिकॅ् रेसजमेंटमधील् िैसनक्होत ्अिे् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्व टले.्च र् िैसनक ांनी्
त्यच् ल ् धरून् ठेवले् होते.् एक् चष्ट्मेव ल ् डॉक्टर् त्यच् ् त तवर ययच् ् तपसकरी् भरभक्कम् प ठीतून् क हीतरी्
क ढत्होत . 
 

‘ओऽयच्, ओऽयच्—’ त तवर् डुकर ि रख ् कण्हू् ल गल .् मग् एक एकी्आपल ् उन्ह ने् र पलेल ्
मोठ ल ्चेहर ्त्यच् ने्वर्करून्आपले्प ांढरेधोप्द त्द खवीत्तो्सवव्हळू्ल गल , सहिके्देऊ्ल गल ्
आसण्भेदक, ककव श्व्दीघव्चकक ळ्यच् ्म रू्ल गल .्दुिऱ्यच् ्टेबल भोवती्बरीच्म णिे्उभी्होती.्त्यच् ्
टेबल वर् सधप्प ड्धडध कट्मनुष्ट्यच््म न्म गे्ट कून्उत ण ्झोपल ्होत .् त्यच् ्म णि च ्रांग, केि ांच ्
कुरळेपण , त्यच् च ्ब ांध ्क ्कोण्ज णे्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्पसरसचत्व टल .्सकत्येच्क्मदतनीि्त्यच् ्म णि ल ्
धरून्ठेवनू्त्यच् ययच् ्छ तीवर्भ र्ठेवनू्होते.्त्यच् च ्एक्गोर , स्थूल्प यच््ि रख ्ह लत्होत .्मधून्मधून्
जोर ने् सहिके्देत्होत .्तो्म णूि् हुांदके् देत्होत .् त्यच् च ्र्श् ि्थ ांबत्होत ्आसण्त्यच् ल ्फेफरे् येच्ऊ्
ल गले्होते.्दोन्डॉक्टर ांपैकी्एकजण्प ांढर ्फटक्पडल ्होत ्आसण्थरथर्क पत्होत .्क ही्न्
बोलत ् त्यच् ् म णि ययच् ् रक्त ने् म खलेल्यच् ् दुिऱ्यच् ्ल ल्प यच् ांवर्क हीतरी्उप यच््करण्यच् त्मग्न्झ ले्
होते.् त तवर वरील् शस्त्रसक्रयच् ् आटोपल्यच् वर् त्यच् ययच् वर् झग ् ट कण्यच् त् आल .् मग् चष्ट्मेव ल ् डॉक्टर्
आपले्ह त्पुशीत्सप्रन्ि्आन्दे्रकडे्वळल . 
 

त्यच् ने् सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ् चेहऱ्यच् कडे् नजर्ट कली्आसण्ल गलीच् वळून् तो् र ग र ग ने्आपल्यच् ्
मदतसनि ल ्ओरडून्बोलल , ‘ह्य चे्कपडे्क ढ.्वेळ्फुकट्कश ल ्घ लवतो्आहेि?’ 
 

मदतसनि ने् ब ह्य ् वर् ि रून् घ ईघ ईने् सप्रन्ि् आन्दे्रची् बटणे् क ढून् त्यच् चे् कपडे् क ढ यच्ल ्
िुरुव त् केलीं.् तेव्ह ् त्यच् ल ्आपले् खूप् सदवि ांपूवीचे् ब लपण्आठव्ू ल गले.् डॉक्टरने् अगदी् जवळ्
व कून्जखम्च चपून्प सहली.्आसण्एक्दीघव्उि ि ्ट कल .्मग् त्यच् ने् कुण ल ्तरी्इष र ् केल .्
पोट तील्आत्यच्ांसतक्वदेनेमुळे् सप्रन्ि्आन्दे्रची् शुद्ध्हरपली.् त्यच् ययच् ्म ांडीतील्मोडलेल्यच् ्ह ड चे् तुकडे्
ब हेर्क ढण्यच् त्आले.्फ टलेल्यच् ्म ांि चे् तुकडे्क पून्क ढण्यच् त्आले्आसण्जखम्ब ांधण्यच् त्आली.्
त्यच् नांतर् केव्ह तरी् सप्रन्ि् आन्दे्र् शुद्धीवर् आल .् त्यच् ययच् ् तोंड वर् प णी् चशपडण्यच् त् आले.् त्यच् ने् डोळे्
उघडत च्डॉक्टर्त्यच् ययच् ्जवळ्झुकल .्क ही्न्बोलत ्त्यच् ययच् ्ओठ चे्चुांबन्घेऊन्तो्घ ईघ ईने्गेल . 
 

यच् तन ्िोिून्झ ल्यच् नांतर्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्आनांदमयच््श ांतीच ्अनुभव्आल .्सकत्येच्क्सदवि्अि ्
अनुभव्त्यच् ल ्म हीत्नव्हत .्जीवन तील्अत्युच्त्तम्व्अत्यच्ांत्िुख चे्िण–सवशषेतः्अगदी्ब ल्यच् तले–
त्यच् ययच् ्मनििूांिमोर्तरळू्ल गले.्तो्अगदी्लह न्अित न्त्यच् चे्कपडे्क ढून्त्यच् ल ्अांथरुण त्ठेवले्
ज ई.्त्यच् ची्द ई्त्यच् ययच् वर्झुकून्अांग ई्ग तअिे.्तो्उशीत्डोके्खुपिून्पडून्र ही.्त्यच् ्वळेी्त्यच् ल ्
जगण्यच् ययच् ्केवळ्ज सणवेत्आनांद्व टत्अिे.्भतूक ळ तील्हे्िगळे्िण्आपण्आत ्प्रत्यच्ि्अनुभवीत्
आहोत्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

डॉक्टर् ज्यच् ् म णि ची् शुश्रूष ् करण्यच् त् गढले् होते.् त्यच् ् म णि चे् डोके् आपल्यच् ् क हीिे्
पसरचयच् चे्आहे्अिे्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्व टले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ् म णि ल ् वर् उचलून् ते् त्यच् चे् ि ांत्वन् करण्यच् च ् प्रयच्त्न् करीत् होते.् ‘मल ् द खव ्
न ...ओयच्...ओयच्’ त्यच् चे् भयच्भीत् दयच्नीयच््कण्हणे्आसण् मधूनमधून् त्यच् ने् सदलेले् हुांदके् सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्
क न वर्पडत्होते.्त्यच् चे्कण्हणे्ऐकून्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्रड विेे्व टू्ल गले. 
 

त्यच् ्जखमी्म णि ल ्त्यच् ांनी्त्यच् च ्तोडलेल ्प यच््द खवल .्त्यच् ्प यच् त्बटू्होत ्आसण्तो्प यच््
रक्त ने्म खलेल ्होत .् ‘ओयच्-ओयच्’ तो्हुांदके्देत्होत .्जवळ्उभ्यच् ्अिलेल्यच् ्डॉक्टरने्त्यच् च ्चेहर ्
झ कून्सतथून्प यच््क ढल . 
 

‘अरे्देव !्हे्किां्क यच््घडलां? ह ्इथां्कि ्आल ?’ सप्रन्ि्आन्दे्र्मन शी्आियच्व्करू्ल गल . 
 

ज्यच् च ्प यच््नुकत च्तोडल ्गेल ्होत ्तो्दुःखी, कष्टी्हुांदके्देण र ्सतरस्क र हव्प्र णी्अन तोल्
कुरॅसगन् आहे् हे् त्यच् ने् ओळखले.् त्यच् ् अन तोलल च् त्यच् ांनी् ि वरून् धरले् होते् आसण् प ण्यच् च ् पेल ्
त्यच् ययच् िमोर्धरल ्होत .्आपल्यच् ्थरथरत्यच् ्िुजलेल्यच् ्ओठ ांनी्अन तोलल ्पेल्यच् च ्क ठ्पकडत ्येच्त्
नव्हत .्‘होयच्.्तोच्तो्मनुष्ट्यच््आहे.्किां्कोण्ज णे्म झ्यच् त्व्त्यच् ययच् त्अगदी्जवळचां्आसण्क्लेशद यच्क्
न तां् सनमाण्झ लां ्आहे.’ पुढे्क यच््होईल्त्यच् ची् सप्रन्ि्आन्दे्रल ्कल्पन ्येच्ईन .्तरीही्तो् सवच र्करीत्
र सहल .्‘त्यच् ्म णि च ्म झ्यच् ्ब लपण शी, म झ्यच् ्जीवन शी्िांबांधच्क यच्?’ त्यच् ल ्त्यच् चे्उत्तर्ि पडेन ्
आसण्मग्एक एकी्ब लपणययच् ् सनर गि्व् पे्रमळ् सवर्श् तून्एक्नवीनच्अनपेसित् स्मृती् त्यच् ययच् िमोर्
ठ कली.्एक एकी्त्यच् ल ्नत श ्आठवली.्१८१०्मधल्यच् ्एक ्नृत्यच्िम रांभ त्त्यच् ने्प्रथम्सजल ्प सहले्
होते्ती्नत श ् त्यच् च्स्वरूप त्त्यच् ल ्आठवली.्न जुक्म नेची्आसण्न जुक्ह त ांची, आनांदोत्िव ल ्
िज्ज्अिलेली, भयच्भीत् व् िुख वलेल्यच् ् मुदे्रची् नत श ् त्यच् ल ्आठवली्आसण् सतययच् बद्दल् त्यच् ल ्कधी्
व टले् नव्हते् इतके् उत्कट् पे्रम् व टू् ल गले.् अश्रूांनी् भरलेल्यच् ् िुजलेल्यच् ् डोळ्यच् ांनी् िांसदग्ध् दृष्टी्
ल वण ऱ्यच् ् त्यच् ् म णि चे् आसण् आपले् न ते् त्यच् ल ् आत ् आठवले.् त्यच् ल ् िगळ्यच् ् गोष्टी् आठवल्यच् .्
यच् तन ्भोगण ऱ्यच् ् त्यच् ्म णि बद्दल्व टण ऱ्यच् ्तीव्र्अनुकां पेने्आसण्प्रीतीने् त्यच् चे् िुखी्अांतःकरण् तुडुांब्
भरले. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ्आत ्आपले्मन्आवरत ्येच्ईन .्आपल्यच् ्देशब ांधव ांबद्दल, आपल्यच् बद्दल, आपल्यच् ्
आसण् त्यच् ांययच् ्चुक बद्दल् त्यच् ल ्आपुलकी्आसण् पे्रम्व टू्ल गले.्आसण् त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांतून्अश्रू्आले.्
‘िवाबद्दल्आपुलकी’ आपल्यच् ्ब ांधव ांवर्पे्रम, आपल्यच् वर्पे्रम्करत त्त्यच् ांययच् वर्पे्रम, आपल ्दे्वष्करत त्
त्यच् ांययच् वर्पे्रम.्शत्रवूर्पे्रम.्परमेर्श्र नेपरृ्थवीवर्ह्य च्पे्रम ची्सशकवण्सदली्आहे.्म री्मल ्ह्य च्पे्रम ची्
दीि ्द्य यच्च ्प्रयच्त्न्करीत्होती, पण्मल ्ते्पे्रम्िमजलां ्न ही्म्हणूनच्म झां्मरण्जवळ्आलां ्अित न ्
मी्दुःखी्झ लो.्मी्सजवांत्र सहलो्तर्हे्पे्रम्मल ्समळेल.्पण्आत ्म त्र्खूप्उशीर्झ ल ्आहे.्ते्पे्रम्
समळेल्अिां्मल ्व टत्न ही!” 
 

∎∎ 
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भाग अकरावा 
 

१८१२ 
 

बोरोदीनॉययच् ् रणिेत्र वर् हज रो् िैसनक्क मी्आले.् उपच रकेन्द्र वर् दोन् एकर्जमीन्आसण्
गवत् रक्त ने् सभजून् गेले् होते.्जखमी्झ लेले्अगर्न्झ लेले् िैसनक्रखडत्रखडत् िुरसिततेि ठी्
आप पल्यच् ्आघ ड्य ांम गे्ज त्होते.्उरलेले्अजून्मैद न त्र हून्गोळीब र्करीत्होते. 
 

िक ळययच् ् सकरण तील् धुर चे् लोट् आसण् चक कण ऱ्यच् ् िांसगनी् यच् ांमुळे् चकचकीत् प्रिन्न्
व टण ऱ्यच् ् मदै न वर् आत ् दमट् धूर् आसण् धुक्यच् चे् क ळे् ढग् गोळ ् झ ले् होते.् द रूगोळ्यच् ांच ् आसण्
रक्त च ् व ि् िुटल ् होत .् व दळी् ढग् जम ् झ ले् होते; आसण् मेलेल्यच् , जखमी् झ लेल्यच् , भयच्भीत्
झ लेल्यच् , भ ांब वलेल्यच् , प र्सशणून्गेलेल्यच् ्िैसनक ांवर्हलक ्प ऊि्पडत्होत .्जणू्तो्त्यच् ांन ्म्हणत्
होत –‘खूप्झ लां .्थ ांबव ्आत ्ि रां.्क यच््च लवलां ्आहे्यच् च ्सवच र्कर .’ 
 

लढ ई् िांपत ् िांपत ् िैसनक ांन ् आपल्यच् ् कृत्यच् ांची् भयच् नकत ् ज णवली् होती.् लढ ई् त्यच् ांनी्
आनांद ने्थ ांबवली्अिती, तरीही्कुठली्तरी्गूढ्अगम्यच््शक्ती्त्यच् ांन ्क यच्वप्रवृत्त्करीतच्होती.्आत ्जे्
एक् तृतीयच् ांश्गोलांद ज् सजवांत् र सहले्होते् ते्घ म ने् सभजून् गेले्होते, द रूगोळ्यच् ांनी्म खून् गेले्होते्
आसण्थकून्ध प ्ट कीत्होते.्ते्अजूनही्द रूगोळ ्आणीत्होते, तोफेत्भरीत्होते, तोफ्सफरवनू्नेम्
धरीत्होते्आसण्क डी्ल वीत्होते.दोन्ही् ब जूांकडून्तोफ ांचे् गोळे् वगे ने्आसण् सनदवयच्पणे् िुटत्होते.्
म नवी्शरीरे्सचरडून्ट कीत्आपले्भयच्ांकर्क म्च लू्ठेवीत्होते. 
 

फ्रें च् िैसनक ांन ् गेल्यच् ्पांधर ्वषांतल्यच् ् सवजयच् ांची्आठवण्होती.्िवविांह रक्बुसद्धमत्त अिण ऱ्यच् ्
नेपोसलअनवर् त्यच् ांची् श्रद्ध ् होती.् रण ांगण वर् हुकमत् समळवत् अिल्यच् ची् ज णीव् होती.् त्यच् ांची्
एकचतुथांश्म णिे्क यच््ती्क मी्आली्होती.्िांरिकदल तील्वीि्हज र्ग डव्अगदी्िुखरूप्होते.्
ह्य ्िवव्गोष्टींमुळे्फ्रें च्िैन्यच् ल ्पुन्ह ्एकद ्हल्ल ्चढवणे्िोपे्होते. 
 

िांध्यच् क ळययच् ् िुम र ि् बोरोदीनॉ् येच्थील् लढ ई् िांपत् येच्त् अित न ् रसशयच्न् िैन्यच् ल ् मह न्
सवजयच््समळ ल ्आहे्अशी्कुटूझॉफची्पक्की्ख त्री्झ ली.्त्यच् ने्तश ्अथाचे्पत्र्झ रल ्सलसहले.्दुिऱ्यच् ्
सदवशी्िक ळी्पुन्ह ्एक ्नव्यच् ्हल्ल्यच् ययच् ्तयच् रीत्र हण्यच् च ्त्यच् ने्आपल्यच् ्िैन्यच् ल ्आदेश्सदल , परांतु्
फ्रें च् पुन्ह ् हल्ल ्करीत्आहेत्आसण्आपली् रण ांगण वर्अपसरसमत्ह नी् होत्आहे–आपले् सनम्मे् िैन्यच््
ग रद्झ ले्आहे्अश ्सवर्श् ि्न्बिण ऱ्यच् ्व ता्येच्ऊ्ल गल्यच् .्तशी्त्यच् ल ्हल्ल्यच् ययच् ्यच्ोजन ्िोडून्देणे्
भ ग् पडले.्आत ् बच व ि ठी् लढणेही् अशक्यच्् झ ले, तेव्ह ् त्यच् ने् म घ र् घेण्यच् च ्आदेश् सदल .् मग्
नांतरचे्तीन्सदवि्तो्आपले्िैन्यच््म गे्मॉस्कोययच् ्सदशनेे्नेऊ्ल गल . 
 

बोरोदीनॉ् येच्थून् म घ र् घेत् ज ण रे् रसशयच्न् िैन्यच्् सफलीजवळ् म्हणजे् मॉस्कोप िून् िह एक्
मलै ांवर्थ ांबले.्कुटूझॉफ्ग डीतून्उतरून्रस्त्यच् ययच् ्कडेल ्अिलेल्यच् ्ब क वर्बिल .्बरेच्जनरल्
त्यच् ययच् भोवती्गोळ ्झ ले.्मॉस्कोहून्परतलेल ्क उांट्र स्तोक्प्चन्त्यच् ांययच् त्ि मील्झ ल .्बहुतेककरून्
ते्आप पि त्चचा्करू्ल गले.् तेथे्जमलेल्यच् ांपैकी्कोणीही् सवनोद्करीत्नव्हत , हित्नव्हत , फ र्
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क यच्् क्स्मतही्करीत्नव्हत .्कम ांडर–इन्–चीफ् त्यच् ांचे्िांभ षण्लि् देऊन्ऐकत्होत .्जवळ्कोणी्
क ही्बोलल ्तर्त्यच् बद्दल् सवच रीत्होत .्म त्र्स्वतः्िांभ षण त्भ ग् घेत्नव्हत ्अगर्आपले्एख दे्
मतही्व्यच्क्त्करीत्नव्हत . 
 

बर च्क ळ्कोणत्यच् तरी्गट चे्िांभ षण्ऐकून्झ ल्यच् वर्कुटूझॉफ् सतथून् सनर श् मुदे्रने्उठल .्
जणू् त्यच् ने् ऐकण्यच् जोगे्क हीही् त्यच् ् गट त् कुणी् बोलत्नव्हते.्क हीजण् िैन्यच् ल ् सदलेल्यच् ् म ऱ्यच् ययच् ्
ज ग ांवर् टीक ्करीत् होते.्खरे् तर् ती् टीक ् ज ग ांवर् निून्ज ग ् सनवडण ऱ्यच् ांययच् ् बौसद्धक् प त्रतेवर्
होती.्क हींययच् ् मते्अगोदरच्घोडचूक्झ ली् होती.् दोन् सदवि ांपूवीच्लढ ईल ् प्र रांभ्कर यच्ल ् हव ्
होत .् क उांट् र स्तोक्प्चन् म्हणत् होत , ‘मॉस्को् शहर चे् ग डव् (िांरिकदल)् घेऊन् रिण् करत करत ्
शहर ययच् ्तट ख ली्मर यच्ल ्मी्तयच् र्आहे.्आम्ह ल ्अजून्असनसित्अवस्थेत्ठेवलां ्आहे्म्हणून्म झी्
तक्र र्आहे.्मल ्अगोदर्ठ ऊक्अितां्तर्क ही्वगेळांच्घडलां ्अितां...’ 
 

कुटूझॉफची्मुद्र ्असधक सधक्चचत ग्रस्त्आसण्उद ि्होत्होती.्आपल्यच् ्िैन्यच् ची्क्स्थती्लि त्
घेत , मॉस्कोचे्िांरिण्करणे्अशक्यच््आहे् हे् त्यच् ल ् ठ ऊक्होते.्खेरीज् त्यच् ल ् पुन्ह ्फ्रें च ांशी्लढ ई्
द्य यच्ची्नव्हती.्बोरोदीनॉययच् ्लढ ईत्खरे्तर्फ्रें च ांच ्पर भव्झ ल ्अशी् त्यच् ची्एकट्य ची्ठ म्श्रद्ध ्
होती.्फ्र न्िप िून्हज रो्मलै ांवरील्ज गी्लढ ई्केली्होती्आसण्ते्आपली्शक्ती्हरवनू्बिले्होते.्
त्यच् ांच ्ह ्सवजयच््म्हणजे्खर तर्पर भवच्होत .्नेपोसलअनचे्भव्यच््िैन्यच््हे्जखमी्चहस्त्र्पशूि रखे्आहे, ते्
हळूहळू्रक्तस्त्र व्होत्मरण र्अिे्कुटूझॉफल ्व टत्होते.्नेपोसलअनचे्िैन्यच््रसशयच् मधे्आणखी्आतवर्
येच्ऊ्दे.्त्यच् ने्मॉस्को्क बीज्केले्तरी्च लेल.्मॉस्कोच ्प ड व्म्हणजे्क ही्रसशयच् च ्प ड व्नव्हे. 
 

कुटूझॉफल ्यच् बद्दल्आत्मसवर्श् ि्होत .्परांतु्मॉस्को्शहर्िोडून्ज ण्यच् च ् हुकूम् देणे् त्यच् ल ्
भयच्ांकर्गोष्ट्व टत्होती.्ह्य ्वळेी् त्यच् ल ्क ही्बोलवेन .्तो्ब क वरून्उठल ्आसण्त्यच् ने् सफलीययच् ्
सदशनेे्घोड ्सपट ळल . 
 

शतेकऱ्यच् ययच् ्झोपडीतील्एक ्उत्तम्प्रशस्त्खोलीत्दोन्व जत ्बठैक्भरली.्त्यच् ्शतेकऱ्यच् ययच् ्
मोठ्य ् कुटुांब तील् स्त्रीपुरुष् आसण् मुले् दुिऱ्यच् ् ब जूययच् ् खोलीत् गदी् करून् र सहली.् एक म गून् एक्
जनरल्खोलीत्सशरत्होते्आसण्पसवत्र्प्रसतमेख ली्िवांत्च ांगल्यच् ्अिलेल्यच् ्कोपऱ्यच् तील्रुां द्ब क वर्
बित्होते.्कुटूझॉफ्म त्र्िवांप िून्दूर्एक ्अांध ऱ्यच् ्कोपऱ्यच् त्शगेडीम गे्बिल ्होत .्त्यच् ययच् ्स्थूल्
देह ने्आर मखुचीत्बिकण्म रली्होती.्तो्ि रख ्ख करत्होत .्आपल्यच् ्कोट ची्कॉलर्ि रखी्
िरळ्करीत्होत .्त्यच् ययच् ्कॉलरची्बटणे्ल वलेली्नव्हती्तरी्कॉलर्त्यच् ययच् ्म नेल ्घ ित्अि वी्
अिे्व टत्होते.्एक म गून्एक्जनरल्खोलीत्येच्त्होते.्कम ांडर-इन-चीफजवळ्ज त्होते.्कम ांडर्
इन-चीफ्क ही्जण ांशी्हस्त ांदोलन्करीत्होत , क हींन ्प हून्केवळ्म न्ह लवीत्होत . 
 

ॲडज्युच्टांट्िमोरील् सखडकीच ्पडद ् दूर्करण्यच् ययच् ्बेत त्होत .्पण् कुटूझॉफने् त्यच् ययच् कडे्
बघून् र ग ने् म न् हलवली.् लोक ांनी् आपल ् चेहर ् प ह व ् अिे् क ही् त्यच् ल ् व टत् निल्यच् चे्
क यच्िरॉव्हने्ओळखले. 
 

शतेकऱ्यच् ययच् ्ल कडी्टेबल वर्नक श,े यच्ोजन ांचे्क गद, पेक्न्िली्आसण्इतर्क गदपते्र्ठेवलेली्
होती.्त्यच् ्टेबल भोवती्खूपच्गदी्झ ली्म्हणून्ऑडवलींनी्दुिर ्एक्ब क्आणून्टेबल जवळ्ठेवल .्
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यच्मवलॉव्ह, क यच्िरॉव्ह्आसण्टॉल्ह्य ् ब क वर् बिले.् पसवत्र् प्रसतम ांख ली्अगदी् पुढे् ब क्ली् द् टॉल्यच््
बिल ्होत .् त्यच् च ् चेहर ्रोगट् सफकट्झ ल ्होत .् त्यच् चे्कप ळ्बरेच्रुां द्होते्आसण्त्यच् ल ्टक्कल्
पडले्होते.्गेले्दोन्सदवि्त्यच् ल ्च ांगल ्त प्येच्त्होत .्आत ही्त्यच् चे्शरीर्सशरसशरत, थरथरत्होते.्
लि त्भरेल्अश ्शरीर च ्आसण्चमकद र्डोळ्यच् ांच ्क उांट्ऑस्टमवन्टॉलस्टॉयच््एक ्ब जूल ्आपले्
मोठ ले्डोके्ह त वर्टेकून्बिल ्होत .्तो्आपल्यच् च्सवच र त्मग्न्झ लेल ्सदित्होत . 
 

ते्िगळेजण्बेचनग्झनची्प्रतीि ्करीत्होते.्बेचनग्झन्म त्र्िैन्यच्रचनेची्नव्यच् ने्प हणी्करण्यच् चे्
सनसमत्त्करून्त्यच् ्वळेी्अत्युच्त्कृष्ट्भोजन्घेण्यच् त्रांगल ्होत .्च रप िून्िह व जेपयंच्त्त्यच् ांनी्त्यच् ची्व ट्
प सहली् तोपयंच्त् कुणीही् चचेल ् प्र रांभ् केल ् न ही.् िगळेजण् अव ांतर् गोष्टींवर् हळू् आव ज त् बोलत्
र सहले. 
 

बेचनग्झन्झोपडीत् सशरल ् तेव्ह ् कुटूझॉफ्कोपर ्िोडून् टेबल जवळ्आल ्आसण् टेबल वरील्
मेणबत्त्यच् ांययच् ्प्रक श त्आपल ्चेहर ्येच्ण र्न ही्अश ्बेत ने्बिल . 
 

बेचनग्झनययच् ्प्रश्न ने्िभेल ् िुरुव त्झ ली.् ‘आपण्रसशयच् ययच् ्पसवत्र्आसण्प्र चीन्र जध नीच ्
त्यच् ग्करण र्आहोत्क ्सतचे्िांरिण्करण र्आहोत?’ 
 

दीघवक ळ्श ांतत ्पिरली.्प्रत्येच्क ययच् ् चेहऱ्यच् वर्आठ्य ्पडल्यच् .्कुटूझॉफ्र ग र ग ने्खोकत, 
ख करत्होत ्ते्त्यच् ्श ांततेत्ऐकू्येच्त्होते.्िवांचे्डोळे्त्यच् ययच् वर्सखळले्होते. 
 

तो्रडण्यच् ययच् ्बेत त्आलेल ्सदित्होत .्पण्त्यच् ची्रडवलेी्मुद्र ्लवकरच्प लटली. 
 

‘रसशयच् ची् पसवत्र्आसण् प्र चीन् र जध नी’ कुटूझॉफ् कु्रद्ध्आव ज त् म्हण ल .् बेचनग्झनचे् शब्द्
पुन्ह ्उच्च रून्त्यच् ने् त्यच् म गील्खोट ् िूर्आणवनू् सदल .् ‘मह शयच् ांययच् ् सनदवशन ि्मल ्आणू्द्य .् त्यच् ्
प्रश्न ल ्रसशयच्न ांययच् ्दृष्टीने्क ही्अथव्न ही.’ (त्यच् ने्आपल ्स्थूल्देह्पुढे्लोटल .)् ‘अश ्तऱ्हेने्प्रश्न्
सवच रणे् चूक्आहे, अश ् प्रश्न त्क हीही् अथव् न ही.्ह्य ्लोक ांन ् ज्यच् ् प्रश्न ची् चचा्करण्यच् ि ठी् मी्
बोल वले् आहे, तो् प्रश्न् युच्द्ध िांबांधीच ् प्रश्न् आहे.् प्रश्न् अि ् आहे—रसशयच् ची् िुरसितत ् िैन्यच् वर्
अवलांबनू्अित न ्लढ ई्करून्मॉस्को् शहर ययच् ्आसण् िैन्यच् ययच् ् ह नीच ् धोक ् पतकरणे् च ांगले्की्
लढ ई्न्करत ्मॉस्को्शहर्िोडून्देणे्च ांगले? मल ्तुमची्ज्यच् ्प्रश्न वर्मते्हवी्आहेत, तो्प्रश्न्ह .्
यच् तील्असधक्च ांगली्गोष्ट्कोणती?’ पुन्ह ्एकद ्तो्बठै्य ्खुचीत्कलांडल . 
 

मग्चचेल ्प्र रांभ्झ ल .्बेचनग्झनल ्आपण्पर भतू्झ लो्अिे्अजूनही्व टत्नव्हते.्ब क्ली्
आसण्इतर्असधक ऱ्यच् ांययच् ्मत ांमुळे्त्यच् ल ्सफली्येच्थे्बच व च ्पसवत्र ्घेणे्अशक्यच््अिल्यच् चे्म न्यच््करणे्
भ ग्पडले.्आपली्रसशयच् वरील्आसण्मॉस्कोवरील्भक्ती् सिद्ध्करण्यच् ि ठी्बेचनग्झन्िुचव्ूल गल .्
‘र त्रीययच् ्वळेी्आपली्फौज्उजव्यच् ्फळीकडून्ड व्यच् ्फळीकडे्ह लवली्प सहजे.्आसण्दुिऱ्यच् ्सदवशी्
फ्रें च ांययच् ्उजव्यच् ्फळीवर्हल्ल ्करण्यच् ि ठी्िरि वले्प सहजे.’ पण्यच् बद्दल्मतभेद्झ ले.्ह्य ्यच्ोजनेययच् ्
सवरुद्ध, तशीच् ब जूनेही् मते् म ांडण्यच् त्आली.् िवव् जनरल ांनी् बेचनग्झनची् ब जू् उचलून् धरली् शहर्
िोडण्यच् पूवी् त्यच् ग् करण्यच् ची् जरुरी् आहे् अिे् व टल्यच् मुळे् अगर् अन्यच्् वैयच्क्क्तक् क रण ांमुळे् त्यच् ्
जनरल ांन ् मॉस्को् यच् आधीच् खरोखर् िोडण्यच् त्आले् होते् ही् गोष्ट्आकलन् होणे् अशक्यच्् अिल्यच् चे्
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सदिले.्म त्र्इतर्जनरल ांन ्ह्य ्गोष्टी्िमजल्यच् ्होत्यच् .्मॉस्को्िोडून्ज ण्यच् च ्प्रश्न्त्यच् ांनी्दूर्ठेवल ्
आसण्िैन्यच् ने्कोणत्यच् ्सदशनेे्म घ र्घेत्ज व्ेयच् बद्दल्ते्बोलत्र सहले. 
 

कुटूझॉफ् म्हण ल , ‘िद्गृहस्थहो, मल ् क उांट् यच् ांनी् म ांडलेली् यच्ोजन ् पिांत् न ही.् शत्रयूयच् ्
अगदी् नजीकययच् ् भ ग त् िैन्यच् ने् ह लच ली् केल्यच् ् तर् ते् नेहमीच् धोक्यच् चे् ठरते.् अश ् ह लच लीतून्
सनमाण्झ लेली्िांकटे् इसतह ि त्अनेक्आढळतील.् उद हरण थव...(उद हरणशोधण्यच् ि ठी् कुटूझॉफ्
सवच र् करीत् अिल्यच् चे् सदिले.् मग् तो् बेचनग्झनकडे् मोकळेपण ने् आसण् भ बडेपण ने् दृष्टी् ट कीत्
म्हण ल )फ्रीडलांडची् लढ ई् क उांटन ् सनसित् आठवत् अिेल...ती् पूणवपणे् यच्शस्वी् झ ली् न ही् यच् चे्
क रण्शत्रयूयच् ्अगदी्जवळययच् ्भ ग त्र हून्िैन्यच् ने्आपल्यच् ्ह लच ली्केल्यच् ्होत्यच् ...’ 
 

िणभर्पिरलेली्स्तब्धत ्िवांन च्खूप्दीघव्व टली. 
 

पुन्ह ्चचेल ्प्र रांभ्झ ल .्मधून्मधून्स्तब्धत ्पिरू्ल गली.्आणखी्बोलण्यच् ि रखे्आहे्अिे्
कुण ल च्व टेन . 
 

अशीच् एकद ् स्तब्धत ् पिरली् अित न ् कुटूझॉफने् बोलण्यच् ि ठी् म्हणून् की् क यच्् एक् दीघव्
उि ि ्ट कल .्िववजण्वळून्त्यच् ययच् कडे्प हू्ल गले. 
 

‘िद्गृहस्थहो, िगळ्यच् ्अपयच्श चे्ख पर्म झ्यच् ्म र्थयच् वर्फोडले्ज ण र्आहे्हे्मी्ज णून्आहे.’ 
अिे्म्हणून्तो्ि वक श्आर मखुचीतून्उठल .्टेबल कडे्च लत्गेल .्आसण्म्हण ल , ‘िद्गृहस्थहो, 
मी्तुमची्मते्ऐकली्आहेत.्तुमययच् पैकी्क हीजण्म झ्यच् ्मत शी्िहमत्होण र्न हीत.’ जर ्थ ांबनू्तो्
म्हण ल , ‘झ र्आसण्म झ ्देश्यच् ांनी्मल ्सदलेल्यच् ्असधक र नुि र्मी्म घ र्घेण्यच् च ्हुकूम्देत्आहे.’ 
 

जनरल ांन ्सनरोप्सदल्यच् वर्कुटूझॉफ्सकती्तरी्वळे ्टेबल वर्कोपर ्टेकून्बिल ्आसण्तोच्
भयच्ांकर्प्रश्न्त्यच् ययच् ्मन त्येच्ऊ्ल गल .् ‘मॉस्को्िोडून्ज णे्केव्ह ्अपसरह यच्व्ठरेल? ज्यच् ्गोष्टीमुळे्ते्
अटळ्झ ले्ती्गोष्ट्केव्ह ्ठरली? त्यच् त्दोष्कोण च ?’ 
 

त्यच् च ्ॲडज्युच्टांट्र त्री्उसशर ्त्यच् ययच् कडे्आल ्तेव्ह ्कुटूझॉफ्त्यच् ल ्म्हण ल , ‘ही्अपेि ्मी्
केली्नव्हती; मुळीच्केली्नव्हती, मल ्कल्पन ही्नव्हती.’ 
 

‘मह र ज्आत ्सवश्र ांती्घ्यच् .’ त्यच् च ्ॲडज्युच्टांट्म्हण ल . 
 

त्यच् ययच् कडे्लि्न् देत ्आपली् गुबगुबीत् मूठ् टेबल वर्म रीत् कुटूझॉफ् म्हण ल , ‘तुकांप्रम णे्
त्यच् ांन ही्घोड्य चे्म ि्ख व्ेल गण र्आहे.्सनसित्ल गण र्आहे.्फक्त्मल .......’ 
 

बोरॉदीनॉ्आसण्सफली्यच् ्सठक णी्अश ्घटन ्घडत्अित न ्आसण्लवकरच्मॉस्को्शहर तून्
िैन्यच््क ढून्घेतले्ज ण र्आहे्हे्िमजून्लोक्तेथून्ब हेर्पडत्अित न ्पीटझवबगव्येच्थील्शौसकन ांचे्
जीवन्पूवववत्च लू्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

क्व्हल्न ् येच्थून् पीटझवबगव् येच्थे् र जकचेरी् हलवण्यच् त्आली.् त्यच् ्िोबत्एलन्आली्होती.् सतथे्
सतची्क्स्थती्अवघड्झ ली्होती.्िरक र त्अत्युच्च्च्पद वर्अिलेल्यच् ्बड्य ्व्यच्क्तीच ्आश्रयच््अिल्यच् ने्
ती्पीटझवबगवल ्िुख त्होती.्क्व्हल्न मधे्अित न ्सतने्एक ्तरुण्परदेशी्सप्रन्िशी्िांबांध्जोडले्होते. 
 

ती्पीटझवबगवल ्परत्आली् तेव्ह ्तो् सप्रन्ि्आसण्ती्बडी् व्यच्क्ती, दोघेही्शहर त्होते.्दोघेही्
सतययच् वर्आपल ्हक्क्ि ांगू्ल गले.् पूवी्आयुच्ष्ट्यच् त्पडल ्नव्हत , अि ्प्रश्न्एलनिमोर्उभ ्र सहल .्
‘कुण चेच्मन्न्दुखवत ्दोघ ांशीही्द ट्मतै्री्कशी्ठेव वी?’ 
 

अत्यच्ांत् हुष र्स्त्री् म्हणून्क उांटेि् बेझुहॉव्हच ्लौसकक्होत ्आसण् त्यच् ल ् ती् प त्र् होती.् इतर्
सस्त्रयच् ांन ्कठीण्अथव ्अशक्यच््व टण रे्क म्ती्चुटकीिरशी्िोडवी.्जर्क ्सतने्प्रकरण्गुप्त्ठेव यच्च ्
प्रयच्त्न्केल ्अित , क ही्युच्क्क्तप्रयुच्क्ती्करून्जर्क ्सतने्चमत्क सरक्क्स्थती्सनभ वनू्नेण्यच् ची्धडपड्
केली्अिती, तर् सतने् स्वतःच्अपर धी्अिल्यच् चे् म न्यच््करून्आपली् ब जू् सबघडवनू् घेतली्अिती.्
एलन् मन त् येच्ईल् ते् नेहमी् करू् शकण ऱ्यच् ् खऱ्यच् ् मह न् व्यच्क्तीि रखी् होती.् आपल्यच् ् व गण्यच् त्
प्र म सणकपण ्आहे्अिे्सतने्गृहीत्धरलें .्सतची्स्वतःची्खरोखर्तशी्ख त्री्झ ली्होती.्आपल्यच् खेरीज्
इतर्िवव्अपर धी, बेजब बद र्आहेत्अिे्ती्म नू्ल गली. 
 

जेव्ह ्पसहल्यच् ांद च्त्यच् ्परदेशी्सप्रन्िने्धीर्करून्सतची्क नउघडणी्केली्तेव्ह ्ती्आपले्िुांदर्
मस्तक्उांच वनू्आढ्यतेने्आसण्ठ मपणे्म्हण ली, ‘ह ्पुरुषज तीच ्अहांक र्आहे.्सनदवयच्पण ्आहे.्तुम्ह ्
पुरुष ांकडून्मी्आणखी्कश ची्अपेि ् केली्नव्हती.्स्त्री् तुमययच् ि ठी् त्यच् ग्करते.् दुःखां्िोिते्आसण्
सतल ् बिीि् समळतां् ते् हे.् म झ्यच् ् मतै्रीबद्दल, म झ्यच् ् प्रीतीबद्दल् स्पष्टीकरण् म गण्यच् च ् तुम्ह ल ् क यच््
असधक र? तो्मनुष्ट्यच््तर्मल ्वसडल ांहून्पूज्यच््व टत्आल ्आहे.’ 
 

सप्रन्ि्क ही्तरी्बोलण र्होत ्पण्एलनने्त्यच् ल ्बोलू्सदले्न ही. 
 

‘मल ्कृतघ्न्होत ् येच्त्न ही.्म झ्यच् ्ख जगी्जीवन तील्भ वन ांच ् सहशबे्मी्एक्परमेर्श्र ल ्
देईन्न ही्तर्म झ्यच् ्सववेकबुद्धील ्देईन.’ एलन्म्हण ली. 
 

‘कृप ्करून्म झां्म्हणणां्ऐकून्तरी्घे.’ 
‘तुम्ही्म झ्यच् शी्लग्न्कर .्मी्तुमची्द िी्होऊन्र हीन.’ 
‘ते्अशक्यच््आहे.’ 
‘म झ्यच् वर्दयच् ्कर वी्अिां्तुम्ह ल ्व टतच्न ही.’ एलनल ्रडू्कोिळले. 

 
सप्रन्िने् सतचे्ि ांत्वन्करण्यच् च ्प्रयच्त्न् केल .्जणू्भ्रसमष्ट्झ लेली्एलन्रडत ् रडत ् म्हण ली, 

‘आपल्यच् ् लग्न ययच् ् आड् क हीही् येच्ण र् न ही, अशी् पूवीची् उद हरणां् आहेत.् (त्यच् ् वळेी् तशी् थोडी्
उद हरणे्होती.्परांतु्एलनने्नेपोसलअनच ्आसण्इतर्वसरष्ठ्दजाययच् ्म णि ांच ्उल्लेख्केल .)्मी्म झ्यच् ्
नवऱ्यच् ची् खऱ्यच् ् अथानां् पत्नी् कधीच् नव्हते.् म झी् इयछ ् नित न ् बळजबरीनां् म झ ् यच् ् लग्न त् बळी्
देण्यच् त्आल .’ 
 

‘परांतु्क यच्द्य चां्क यच्...धमाचां्क यच्?...’ सप्रन्ि्पुटपुटल .्तो्आत ्शरण्येच्ण्यच् ययच् ्बेत त्होत . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘धमव...क यच्दे...जर् त्यच् ांन ्ह्य ् गोष्टीची्िोयच्् बघत ् येच्त्निेल्तर् ते्कश ि ठी् शोधून्क ढले्
आहेत?’ एलनने्सवच रले. 
 

इतक ्ि ध ्सवच र्पूवी्कधीच्िुचल ्नव्हत .्म्हणून्तो्सप्रन्ि्सतययच् ्उद्ग र ांनी्चसकत्झ ल .्
जेझुइट्पांथ शी्त्यच् च ्सनकटच ्िांबांध्होत .्त्यच् ्िोि यच्टीययच् ्भ्र तृभ व्मांडळ कडे्त्यच् ने्अजव्केल . 
 

कॅमेनी्ऑस्रॉव्ह् येच्थील्आपल्यच् ्उन्ह ळी्बांगल्यच् वर्एलन्आकषवक् मेजव न्यच् ् देत्अिे.्क ही्
सदवि ांनांतर्अश च्एक ्मेजव नीययच् ्वळेी्एलनची्कुण ्आकषवक्जॉबटवशी्ओळख्करून्देण्यच् त्आली.्
जॉबटव्मुळीच्तरुण्नव्हत .्त्यच् चे्केि्रुपेरी्झ ले्होते.्त्यच् चे्डोळे्क ळे्व्चमकद र्होते.्त्यच् ्जेझुइट्
म णि ने्आखूड्कोट्घ तल ्होत .्रोषण ई्केलेल्यच् ्ब गेतून्िांगीत चे्िूर्ऐकत्तो्एलनबरोबर्बर च्
वळे्सफरल .्ईर्श्र ची्कृप , सिस्त ची्म यच् , पसवत्र्म तेचे्अांतःकरण, खऱ्यच् ्कॅथसलक्सनष्ठेमुळे्यच् ्जग त्
आसण्परलोक त्समळण रे्िम ध न्यच् ्सवषयच् ांवर्तो्सतययच् शी्बोलल .्एलन्हेल वनू्गेली.्सकत्येच्क्वळे ्
दोघ ांययच् ्डोळ्यच् ांत्अश्रू्आले.्दोघ ांचे्आव ज्क परे्झ ले.्एलनल ् नृत्यच् त्भ ग् घेण्यच् ि ठी्कोणीतरी्
नेले.् तेव्ह ् ‘सववकेबुद्धीययच् ् भ वी् गुरू’ बरोबरचे् सतचे् भ षण्खांसडत् झ ले.् परांतु् दुिऱ्यच् ् सदवशी् जॉबटव्
एकट च्सतल ्भेट यच्ल ्आल .्तेव्ह प िून्तो्सतल ्ि रख ्भेटू्ल गल . 
 

एके् सदवशी् त्यच् ने् क उांटेिल ् कॅथसलक् चचवमधे् नेले.् सतथे् सतने् वेदीिमोर् गुडघे् टेकले.् मग्
सतल ् वदेीजवळ् नेण्यच् त् आले.् एक ् आकषवक, मध्यच्मवयच्ीन् फ्रें च् इिम ने् आपले् दोन्ही् ह त् सतययच् ्
मस्तक वर् ठेवले.् तेव्ह ्आपल्यच् ्अांतःकरण त्त जी् झुळूक् सशरल्यच् चे् सतल ्व टले्(सतने् स्वतःच्नांतर्
अिे्वणवन्केले.)्ते्दुिरे्सतिरे्क ही्निून्‘ईर्श्री्कृप ’ आहे्अिे्सतल ्तेव्ह ्ि ांगण्यच् त्आले. 
 

एक ्फ्रें च्धमवगुरूने्सतची्भेट्घेतली.्त्यच् ने्सतययच् कडून्प प ांची्कबुली्ऐकून्घेतली्आसण्सतल ्
प पमुक्त्केले.्दुिऱ्यच् ्सदवशी्पसवत्र्बे्रड्अिलेली्मांजूष ्सतल ्देण्यच् त्आली.्सतने्तो्बे्रड्ख व ्म्हणून्
मांजूष ्घरी्ठेवण्यच् त्आली.्आपल्यच् ल ्कॅथसलक्पांथ त्प्रवशे् समळ ल ्आहे्आसण्लवकरच्स्वतः्पोप्
आपली्ब जू्ऐकून्घेऊन्किल्यच् तरी्प्रक रचे्क गदपत्र्प ठवून्देण र्आहे्हे्बऱ्यच् च्सदवि ांनी्एलनल ्
कळले्आसण्सतल ्िम ध न्व टले. 
 

सकतीतरी्हुष र्पुरुष ांनी् सतल ्क यच््हव्ेनको्ते्प सहले.्हव्यच् हव्यच् श ्व टण ऱ्यच् ्तऱ्ह ांनी्त्यच् ांनी्
आपली्आस्थ ् प्रगट् केली् होती.् ती् नेहमीच् प ांढरेशुभ्र् कपडे्आसण् प ांढऱ्यच् शुभ्र् सफती् व परीत् होती.्
िांभ षण ययच् ्वळेी् सतचे्वतवन् सनष्ट्कलांक्अिे.्ह्य ्क ळ त्सतययच् ्ब बतीत्जे्जे्घडले्त्यच् मुळे्ती्िांतुष्ट्
झ ली्होती.्तरीही्ती्यच् ्िांतोष मुळे्आपले्उसद्दष्ट्एक्िणही्नजरेप िून् दूर्कर यच्ल ्तयच् र्नव्हती.्
च तुयच्ाययच् ्शयच्वतीत्नेहमीच्मूखव्म णिे्हुष र्म णि ांपेि ्असधक्समळवनू्बित त.्ह्य ्िगळ्यच् ्शब्द ांच ्
आसण् ड वपेच ांच ् उदे्दश् आपल्यच् ल ् कॅथसलक् धमाची् दीि ् देऊन् आपल्यच् कडून् जेझुइट् पांथ ि ठी्
भलीमोठी् रक्कम् उकळणे् ह ् आहे् (आसण् खरेच् तिे् िुचवले् गेले् होते), यच् ची् एलनल ् च ांगलीच्
कल्पन होती.्आधी्पैिे् न् देत ् वैव सहक्बांधन तून् मुक्त्करतील्अशी् वगेवेगळी्क मे् त्यच् ांनी्कर वीत्
अि ्ती्ि रख ्आग्रह्धरत्र सहली.्म नवी्इयछ ांययच् ्तृप्तीि ठी्उसचत्वतवन ि्म न्यच्त ्देणे्ह ्प्रत्येच्क्
धमाच ्प्रमुख्उदे्दश्आहे्अिे् सतल ्व टे.् हेच्उसद्दष्ट्िमोर् ठेवनू् सतने्आपल्यच् ्आध्यच् क्त्मक् गुरूबरोबर्
झ लेल्यच् ् एक ् िांभ षण त्आपले् लग्न् सकतपत् बांधनक रक्आहे् यच् चे् उत्तर् त्यच् ांनी् द्य व्े अि ्आग्रह्
धरल . 
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ती् सदव णख न्यच् ययच् ् सखडकीजवळ्बिली्होती.्अांध र्पडत्होत .् फुल ांच ् िुगांध् सखडकीतून्
येच्त्होत .्एलनने्शुभ्रवषे्केल ्होत .्प रदशवक्वस्त्र तून्छ ती, ख ांदे्सदित्होते.्सतययच् ्शजे रीच्फ्रें च्
धमवगुरू्आपले् गोरेप न् ह त्आपल्यच् ् गुडघ्यच् वर् हलकेच् ठेवनू् बिल ् होत .् त्यच् ् गुबगुबीत् धमवगुरूची्
त्वच ्तुकतुकीत्होती.्त्यच् ची्स्थूल्हनुवटी्तुळतुळीत्होती्आसण्त्यच् ययच् ्दणकट्चेहऱ्यच् वर्पे्रमळपण ्
सदित्होत .्आपली्मते्म ांडत्अित न ्तो्ि रख ्सतययच् ्तोंड कडे्टक्ल वी.्तेव्ह ्त्यच् ययच् ्ओठ वर्
िूक्ष्म्गूढ्क्स्मत्चमकून्ज ई्आसण्त्यच् चे्डोळे्ि वधसगरीने्आदर्व्यच्क्त्करीत.्एलन्त्यच् ययच् ्कुरळ्यच् ्
केि ांकडे्आसण्गुळगुळीत्हज मत्केलेल्यच् ्क ळिर्ग ल ांकडे्टक्ल वनू्प ही्आसण्अस्वस्थपणे्क्स्मत्
करी.् िांभ षण च ्ओघ् बदल व ् अशी् प्रत्येच्क् िण ल ् ती् अपेि ् करीत् होती् अिे् व टत् होते.् ॲबेल ्
आपल्यच् ् िोबसतणीययच् ् िौंदयच्ाची् सनसितच् ज णीव् होती् तरीही् तो् आपल्यच् पुढील् िमस्यच् ् कौशल्यच् ने्
िोडवण्यच् त् रि् घेत् होत .् एलनययच् ् त्यच् ् आध्यच् क्त्मक् गुरूने् पुढीलप्रम णे् युच्क्क्तव द् म ांडल .् ‘आपण्
सदलेल्यच् ् वचन च ् अथव् क यच्् यच् चां् ज्ञ न् नित न ् त्यच् ् म णि शी् एकसनष्ठ् र हण्यच् ची् शपथ् घेतली.् त्यच् ्
म णि नां् म त्र् सवव ह तील् ध र्नमक् हेतूांवर् सवर्श् ि् नित न ही् सवव हबांधन् स्वीक रून् प प चरण् केलां ्
आहे.्लग्न्उभयच््पि ांवर्बांधनक रक्अि यच्ल ्हवां.्तिां्हे्लग्न्न ही.्क ही्झ लां ्तरी्तुम्ही्घेतलेली्
शपथ्तुम्ह ल ्बांधनक रक्होती.्तुम्ही्शपथ्मोडलेली्आहे.्तुमययच् कडून्कोणतां्प प्घडलां ्आहे? िदु्र्
उपेिणीयच््प प्की्आत्मन श्करण रां्घोर्प प? तुमचां्प प्िदु्र्आहे, िम्यच््आहे.् दुर चरण्करण्यच् ययच् ्
हेतूनां् तुम्ही् प प् केलेल् न ही.् जर् तुम्ही्आत ् िांतसतप्र प्तीि ठी् पुन्ह ् लग्न् करू् इयछीत् अि ल् तर्
तुम्ह ल ्तुमययच् ्प प बद्दल्िम ्होऊ्शकेल.्तरीही्ह्य ्प्रश्न ल ्दोन्ब जू्आहेत.्पसहली्ब जू...’ 
 

कां ट ळून्गेलेली्एलन्एकदम्मोहक्क्स्मत्करीत्म्हण ली, ‘मी्आत ्नव ्धमव्स्वीक रल ्आहे.्
त्यच् मुळे्खोट्य ्धमानां्ल दलेली्कतवव्यच्ां्मल ्बांधनक रक्न हीत्अिां्मल ्व टतां.’ 
 

सतचे् उत्तर् ि धे् िरळ् होते.् त्यच् ् उत्तर ने् सतच ् आध्यच् क्त्मक् गुरू् हबकून् गेल .् पण् त्यच् ल ्
आत पयंच्त्म नसिक्कष्ट्घेऊन्उभवलेल ्कुशल्युच्क्क्तव द च ्मोठ ्इमल ्िोडून्देत ्येच्ईन . 
 

क्स्मत् करीत् तो् म्हण ल , ‘आपण् एकमेक ांचां् म्हणणां् िमजून् घेऊ् यच् .’ आध्यच् क्त्मक् िेत्र तील्
आपल्यच् ्सशष्ट्येच्ययच् ्मत चे्खांडण्करण्यच् ि ठी्तो्नव ्युच्क्क्तव द्शोधू्ल गल . 
 

आपल ्प्रश्न्ध र्नमक्दृसष्टकोण तून्प हत ्ि ध ्िरळ्आहे्परांतु्ऐसहक्िेत्र तील्असधक ऱ्यच् ांययच् ्
ध स्तीने्धमोपदेशक्अडचणी्सनमाण्करीत्आहेत्हे्एलनययच् ्लि त्आले. 
 

पसरण मतः् एलनने् मन शी् सनियच्् केल .् ह्य ् प्रश्न कडे् िम ज ने् यच्ोग्यच्् दृष्टीने् प ह व्े यच् ि ठी्
आपणच्म गव्घ लून्सदल ्प सहजे.्सतने्त्यच् ्वृद्ध्प्रसतसष्ठत च ्मत्िर्चेतसवल ्आसण्दुिऱ्यच् ्सप्रयच्कर ल ्जे्
ि ांसगतले्होते्तेच्त्यच् ल ही्ऐकवले.् ‘म झ्यच् वर्िांपूणव्असधक र्ग जव यच्च ्अिेल्तर्त्यच् ल ्म झ्यच् शी्
लग्न् ह ् एकमेव् म गव्आहे.’ नवर ् सजवांत्अिलेल्यच् ्स्त्रीने्लग्न ची् म गणी् घ तलेली् प हत च् तो् वृद्ध्
प्रसतसष्ठत्त्यच् ्तरुण्सप्रन्िि रख च्सवक्स्मत्झ ल .्म त्र्आपली्ब ब्असवव सहतेययच् ्लग्न इतकीच्ि धी्व्
स्व भ सवक् आहे् अिे् सतने् ज्यच् ् आत्मसवर्श् ि ने् ि ांसगतले् त्यच् च ् त्यच् ययच् वरही् पसरण म् झ ल्यच् व चून्
र सहल ्न ही.् सतययच् ् व गण्यच् त्असनसितत , शरम, आसण्अप्र म सणकपण ्यच् ांचे् पुिट्दशवन्जरी्झ ले्
अिते् तरीही् सतच ् उदे्दश् िफल् झ ल ् नित .् परांतु् तिे् मुळीच् घडले् न ही.् सतने्आपल्यच् ् सजवलग्
समत्रमसैत्रणींन ्(म्हणजे्िगळ्यच् ्पीटझवबगव्शहर ल )्अगदी्प्र ांजळपण ने्आसण्भोळ्यच् ्अांतःकरण ने्ि ांगून्
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ट कले.्‘सप्रन्ि्आसण्ती्बडी्व्यच्क्ती्यच् ्दोघ ांनीही्मल ्लग्न िांबांधी्सवच रलां .्म झां्दोघ ांवरही्पे्रम्आहे.्
त्यच् ांपैकी्एक ल ्दुःखी्कर वां्ल गण र्यच् ची्मल ्ध स्ती्व टत्आहे.’ 
 

मग्ल गलीच्ि ऱ्यच् ्पीटझवबगव्शहर त्अफव ्पिरली.्एलनल ्आपल्यच् ्नवऱ्यच् प िून्घटस्फोट्
हव ्आहे् अशी् अफव ् पिरली् न ही् (अशी् अफव ् पिरली् अिती् तर् अनेक्लोक ांनी् त्यच् ् बेक यच्द ्
व्यच्वह र ल ्सवरोध्केल ्अित ).्अफव ्पिरली्ती्दुःखी्मोहक्एलनल ्दोन्सप्रयच्कर ांपैकी्कोण शी्
लग्न्कर व्ेयच् च ् सनियच््करत ् येच्त्न ही्यच् बद्दलची.् पुन्ह ्लग्न्होणे् सकतपत्शक्यच््आहे्यच् ् प्रश्न च ्
कोणी् सवच रच् केल ्न ही.् त्यच् ्दोघ ांपैकी्असधक्ल यच्क्कोण्अिेल्आसण्ह्य ्लग्न ब बत्दरब रच ्
दृसष्टकोण्क यच््अिेल्यच् चिांबांधी्चचा्होऊ्ल गली.्ज्यच् ांन ्ही्गोष्ट्पटणे्शक्यच््नव्हते्अिे्क ही्कमवठ्
िन तनी्लोक्होते्त्यच् ांन ्एलन्वैव सहक्प सवत्र्यच् च ्भांग्करीत्आहे्अिे्व टत्होते.्पण्जे्अिे्थोडे्
लोक्होते्ते्गप्प्होते. 
 

म यच्ा्सदसमत्र्येच्व्न ्विांतऋतूत्आपल्यच् ्एक ्मुल ल ्भेटण्यच् ि ठी्पीटझवबगवल ्आली्होती.्सतने्
म त्र् सवरोधी्मत्िरळ्शब्द त् व्यच्क्त्करण्यच् चे्ध डि् केले.् नृत्यच्िम रांभ ययच् ् वळेी् सतची् एलनशी्ग ठ्
पडली् तेव्ह ्म यच्ाने् सतल ्द लन ययच् ्मध्यच्भ गी्थ ांबवले.्िववत्र्स्तब्धत ्पिरलेली्अित न ्ती्ककव श्
आव ज त् म्हण ली, ‘मग् तू्आत ् एक्नवर ्िोडून् दुिर ् नवर ्करण र्आहेि्तर!्आपण्एक्नवी्
फॅशन्प डत्आहोत्अिां् तुल ् सनसित्व टत्अिेल.्ब ई, अिां्करण री् तू्पसहलीच् व्यच्क्ती्नव्हेि.्ती्
खूप्जुनी्कल्पन ्आहे.अिां्सजथां्च लतां्ती्सठक णां...’ अिे्म्हणत्नेहमीच ्दट वण्यच् च ्पसवत्र ्घेत्सतने्
आपल्यच् ्अस्तन्यच् ्िरि वल्यच् .्रोखून्एलनकडे्प ह त्ती्नृत्यच्द लन तून्सनघ ली. 
 

होऊ् घ तलेले् लग्न् क यच्देशीर् आहे् क ् अि ् प्रश्न् सवच रण्यच् चे् ध ष्ट्ट्यव् क हींनी् द खवले.्
एलनची्आई्सप्रन्िेि्कुरॅसगन्त्यच् तील्एक्होती.्मुलीच ्हेव ्व टून्सतल ्ितत्यच् तन ्होत्होत्यच् , हेव ्
करण्यच् चे्क रण्सतल ्सप्रयच््अशी्व्यच्क्ती्होती.्त्यच् मुळे्सतल ्सतययच् ्लग्न ची्कल्पन ्दुःिह्झ ली. 
 

नवर ् हयच् त्अित न ्स्त्रील ्घटस्फोट् घेणे्आसण्पुन्ह ्लग्न्करणे् सकतपत्शक्यच््आहे्यच् ची्
ख त्री्करून्घेण्यच् ि ठी्सतने्एक ्रसशयच्न्धमवगुरूच ्िल्ल ्घेतल .्धमवगुरूने्ही्गोष्ट्अशक्यच््अिल्यच् चे्
सतल ्ि ांसगतले.्त्यच् ने्सतल ्गॉस्पेलमधील्वचन च ्हव ल ्सदल .(त्यच् ने्त्यच् ांच ्अथव्ल वल ्त्यच् वरून)्
नवऱ्यच् ययच् ्हयच् तीत्स्त्रीने्पुनर्नवव ह्करण्यच् ल ्िरळ्मन ई्केली्होती्हे्ऐकून्सतल ्बरे्व टले. 
 

ह ् युच्क्क्तव द् सतल ् सबनतोड्व टल .्ह्य ् युच्क्क्तव द ने् िुिह्य्होऊन्ती्एक ्िक ळी्आपल्यच् ्
मुलील ्एकटी्ग ठण्यच् ि ठी्ग डीतून्सतययच् कडे्गेली. 
 

एलनने्आईने्केलेल ्सनषेध्पुरत ्ऐकून्घेतल ्आसण्िौम्यच््उपरोसधक्क्स्मत्केले. 
 

‘हे्बघ, धमवग्रांथ त्स्पष्ट्म्हटलां ्आहे.्घटस्फोट्घेतलेल्यच् ्स्त्रीशी्जो्लग्न्करतो्त्यच् ल ...’ 
 

‘मम , मूखाि रखी्बरळू्नकोि.् तुल ्िमज्कमी्आहे, प्र प्त-पसरक्स्थतीत्म झी्क ही्कतवव्यच्ां्
आहेत...’ एलन्बोलू्ल गली. 
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‘अग्पण...’ 
 

‘मम , तुल ्किां्कळत्न ही? ज्यच् ्पसवत्र्सपत्यच् ल ्आज्ञ ्देण्यच् च ्हक्क्आहे...’ 
 

तेवढ्य त् एलनययच् ् घर त् र हण री् सतची् िखी् आत् आली् आसण् म्हण ली, ‘मह र ज्
सदव णख न्यच् त्आहेत.्तुमची्भेट्घ्यच् यच्ची्आहे.’ 
 

‘मल ् भेट यच्चां् न ही् अिां् त्यच् ांन ् ज ऊन् ि ांग.् त्यच् ांनी् आपल ् शब्द् प ळल ् न ही् म्हणून् मी्
त्यच् ांययच् वर्र ग वले्आहे्हेही्ि ांग...’ 
 

‘क उांटेि, प्रत्येच्क्प प ल ्िम ्अिते’ िुांदर्केि ांच , ल ांबट्चेहऱ्यच् च ्न केल ्तरुण्मनुष्ट्यच््आत्
येच्त्म्हण ल . 
 

तो्आत्येच्त च्थोरल्यच् ् सप्रन्िेिने्आदर ने्उठून्झुकून्प्रण म्केल .्त्यच् ्तरुण्म णि ने् सतची्
दखल्घेतली्न ही.्सप्रन्िेि्कुरॅसगन्मुलील ्म नेने्इष र ्करून्िांथ्प वले्ट कीत्दरव ज कडे्वळली.्
सतथे्आलेल्यच् ् तरुण्म णि ययच् ् दशवन ने् सतययच् ्िवव्श्रद्ध ् प र् न हीश ्झ ल्यच् ् होत्यच् ्आसण् सतल ् व टू्
ल गले, ‘एलनचे्व गणे्यच्ोग्यच्च्आहे.्अगदी्यच्ोग्यच््आहे.्आम्ह ल ्तरुणपणी–आत ् ते् सदवि्क यच्मचे्
गेले...त्यच् ्सदवि ांत्यच् बद्दल्क हीच्किे्ठ ऊक्नव्हते? हे्िगळे्सकती्िरळ्िोपे्आहे!’ ग डीत्बिल्यच् ्
बिल्यच् ्सतययच् ्मन त्सवच र्येच्त्होते. 
 

ऑगस्टययच् ्प्र रांभी्एलनययच् ्प्रश्न त्अडथळे्उरले्न हीत.्नवऱ्यच् चे्अजूनही्आपल्यच् वर्असतशयच््
पे्रम् आहे् अशी् सतची् िमजूत् होती.् त्यच् ल ् पत्र् सलहून् सतने् आपल ् एन्.एन्.शी् लग्न् करण्यच् च ् बेत्
कळवल .् एक ् नव्यच् ्खऱ्यच् ् धमवपांथ च ्आपण्अांगीक र् केल्यच् चेही् सतने् त्यच् ल ्कळवले, आसण् त्यच् ल ्
सवनांती्केली. 
 

‘घटस्फोट्समळण्यच् ि ठी्आवश्यच्क्अिलेल्यच् ्िगळ्यच् ्गोष्टी्तुम्ही्कर व्यच् त्अशी्सवनांती्आहे.्हे्
पत्र् घेऊन् येच्ण री् व्यच्क्ती् तुम्ह ल ् पुढील्आवश्यच्क् िूचन ् देईलच.् परमेर्श्र ची् कृप ् तुमययच् वर्िदैव्
र ह वी्अशी्प्र थवन ्करते.’ 
 
 तुमची्मसैत्रण, 
 एलन. 
 

हे्पत्र्पीएरययच् ्घरी्जेव्ह ्पोचले्तेव्ह ्पीएर्बोरोदीनॉययच् ्रणिेत्र वर्होत . 
 

बोरोदीनॉल ्लढ ई्झ ली् त्यच् ् सदवशी्िांध्यच् क ळी् पीएर् दुिऱ्यच् ांद ् रॅव्स्कीययच् ्तोफख न्यच् कडून्
पळत्िुटल .्द टीने्ज ण ऱ्यच् ् िैसनक ांबरोबर् न्यच् झकॉव्होल ्ज ण ऱ्यच् ्म गातील्खोल्दरी्प र् केली.्
मग्तो् सफरत्यच् ्दव ख न्यच् ययच् ्तांबूकडे्पोचल .्रक्त्प ह त, आरोळ्यच् , कण्हणे्ऐकत्तो्ति च् त्वरेने्
िैसनक ांययच् ्गदीतून्पुढे्सनघ ल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सदविभर ययच् ् म नसिक् यच् तन ांतून् मुक्त् व्ह वे, सनत्यच् चे् ि धे् जीवन् जग वे, आपल्यच् ् घर त्
आपल्यच् ्अांथरुण त्श ांतपणे्झोपी्ज वे्यच् खेरीज्त्यच् ययच् ्मन ल ्दुिऱ्यच् ्कश च ्ध्यच् ि्ल गल ्नव्हत .्
स्वतःच ्आसण्त्यच् ल ्जे्सदिले, ज णवले्त्यच् च ्अथव्नेहमीययच् ्ि ध्यच् िुध्यच् ्जीवनक्रम तच्उमगेल्अिे्
त्यच् ल ्व टले.्पण्सनत्यच् चे्ि म न्यच््जीवन्त्यच् ल ्कुठेच्ि पडत्नव्हते. 
 

तो्ज्यच् ्रस्त्यच् वरून्च लल ्होत , त्यच् ्रस्त्यच् वर्बांदुकींययच् ्गोळ्यच् ्आसण्तोफ ांचे्गोळे्िुि टत्
ज त् नव्हते.् तरीही् त्यच् ल ् िववत्र् लढ ईययच् ् मदै न तील् दृश्येच्च् सदित् होती.् िगळीकडे् तेच् यच् तन ्
भोगण रे, मरगळलेले् आसण् चमत्क सरक् सनर्नवक र् चेहेर् आढळत् होते.् िगळीकडे् तेच् रक्त, तेच्
िैसनक ांचे्ओव्हरकोट, दुरून्येच्ण रे्पण्तशीच्दहशत्सनमाण्करण रे्तेच्गोळीब र ांचे्आव ज.्यच् त्भर्
म्हणून्उष्ट्म ्आसण्धूळ. 
 

मोझ इस्क्रोडवरून्दोन्एक्मलै्च लल्यच् वर्पीएर्रस्त्यच् ययच् ्कडेल ्बिल . 
 

िांध्यच् क ळययच् ्ि वल्यच् ्पडू्ल गल्यच् ्होत्यच् .्तोफ ांचे्आव ज्ऐकू्येच्ईन िे्झ ले.्कोपर ांवर्रेलून्
पीएर्सकतीतरी्वळे्क ळोख त्सवरू्ल गण ऱ्यच् ्ि वल्यच् ्बघत्होत .्तोफेच ्गोळ ्भयच् नक्िुि ट्करीत्
आपल्यच् ्सदशनेे्वरून्झेप्घेत्आहे्अि ्त्यच् ल ्ि रख ्भ ि्होत्होत .्तो्दचकून्उठून्बिल .्आपण्
सकती्क ळ्सतथे्घ लवल ्यच् ची्त्यच् ल ्कल्पन ्येच्ईन .्मध्यच्र त्री्तीन्िैसनक्फ ांद्य ्ओढीत्ओढीत्सतथे्
आले.्त्यच् ययच् जवळच्मुक्क म्ठोकून्त्यच् ांनी्शकेोटी्पेटवण्यच् ि्िुरुव त्केली. 
 

पीएरकडे्ओझरते्प ह त्िैसनक ांनी् सवस्तव्तयच् र्केल , त्यच् वर्भ ांडे् ठेवले.् त्यच् त् सबक्स्कट ांच ्
चुर ् आसण् डुकर ांची् चरबी् ट कली.् त्यच् ् चरबी् घ तलेल्यच् ् चवद र् पद थांच ् व ि् आसण् धुर च ् व ि्
एकमेक त्समिळले.्पीएरने्उठून्उि ि ्ट कल .्पीएरची्दखल्न्घेत ्ते्सतघेही्िैसनक्ख त ्ख त ्
आप पि ांत्बोलू्ल गले. 
 

‘तू्कुठल्यच् ्सवभ ग त्आहेि?’ एक ्िैसनक ने्पीएरल ्एकदम्प्रश्न्केल .्पीएर्ज्यच् बद्दल्सवच र्
करीत् होत ् त्यच् चीच् चौकशी् त्यच् ने् केली् होती.् ‘जर् तुल ् भकू् ल गली् अिेल् तर्आम्ही् तुल ् थोडां्
ख यच्ल ्देऊ.्तू्खरोखरच्िैसनक्आहेि्क ्तेवढां्ि ांग.’ 
 

त्यच् ययच् ्असधक्जवळ्येच्ण्यच् ि ठी्आसण्त्यच् ययच् ्बरोबरीचे्स्थ न्समळ व्ेम्हणून्आपल ्ि म सजक्
हुद्द ्आहे्त्यच् पेि ्ज स्तीत्ज स्त्कमी्करून्ि ांगण्यच् ची्गरज्त्यच् ल ्व टली.्तो्म्हण ल , ‘खरां्तर्मी्
सशबांदीवरील् असधक री्आहे.् पण् म झ्यच् ् कां पनीच ् कुठां् पत्त ् न ही.् मी् लढ ईत् उतरलो्आसण् म झ्यच् ्
िहक ऱ्यच् ांची्चुक मूक्झ ली.’ 
 

‘आियच्वच्आहे’ एकजण्उद्ग रल . 
 

दुिऱ्यच् ने्म न्ह लवली. 
 

‘तुल ् ही् बट ट्य ची्ल पशी् घे’ तो् पीएरल ् म्हण ल .् त्यच् ने्ल कडी् चमच ् च टल ्आसण्तो्
पीएरल ्सदल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएर् आगीजवळ् बिल ् आसण् भ ांड्य तील् पद थांवर् तुटून् पडल .् आपण् आयुच्ष्ट्यच् त् इतकी्
चवद र्ल पशी्कधीच्ख ल्ली्नव्हती्अिे्त्यच् ल ्व टले.्तो्भ ांड्य वर्व कून्चमययच् म गून्चमच ्च ांगल ्
भरून् घेऊन्अध श ि रख ् चघळून्ख त्अित न ् ते् िैसनक्क ही् न् बोलत ् त्यच् ययच् कडे् टक्ल वनू्
प ह ांत्होते. 
 

‘तुल ्कुठे्ज यच्चां्आहे, ते्आम्ह ांल ्ि ांग.्त्यच् तील्पसहल्यच् ्िैसनक ने्सवच रले. 
‘मोझ इस्क ल .’ 
‘तू्घरांद ज्मनुष्ट्यच््आहेि्क ?’ 
‘होयच्.’ 
‘तुझां्न व?’ 
‘प्यच्ॉत्र्सकसरलॉसवच.’ 
‘प्यच्ॉत्र्सकसरलॉसवच, आमययच् बरोबर्चल.्आम्ही्तुल ्सतथां्पोचवतो’ 

 
द ट्क ळोख तून्पीएर्आसण्ते्िैसनक्मोझ इस्कल ्सनघ ले.्मोझ इस्कल ्पोचल्यच् वर्शहर त्

सशरण्यच् ि ठी्ते्उांच्सनमुळती्टेकडी्चढू्ल गते्त्यच् ्वेळी्कोंबडे्आरव्ूल गले्होते. 
 

आपल ्पसथक श्रम्टेकडीययच् ्प यच्र्थयच् शी्आहे्आसण्आपण्नुकतेच्सतथून्पुढे्आलो्आहोत् हे्
सविरून् पीएर् त्यच् ् िैसनक बरोबर् पुढे् ज तच् होत .् तो् इतक ् सवच रमग्न् होत ् की्आपण् पुढे्आलो्
आहोत् हे् त्यच् ययच् ्लि तच्आले्नव्हते.् परांतु् त्यच् ल ्शोधण्यच् ि ठी्शहर त् गेलेल ् त्यच् च ्नोकर्आत ्
पसथक श्रम कडे्परतत्होत .्पीएर् टेकडी्चढत्अित न ्अध्यच्ा्व टेवर्यच्ोग यच्ोग ने् त्यच् ्दोघ ांची्ग ठ्
पडली.्पीएरची्प ांढरी्हॅटअांध र त्चमकली, त्यच् वरून्नोकर ने्पीएरल ्ओळखले. 
 

‘मह र ज,’ तो् ओरडल .् ‘आम्ही् तुमची् अगदी् आश ् िोडून् सदली् होती.् तुम्ही् प यच्ी् क ्
च लत ह त? आसण्हे्क यच्? तुम्ही्इकडे्कुठे्सनघ ल त?’ 
 

‘खरां्म्हणजे...’ पीएर्क ही्बोलण र्एवढ्य त्ते्िैसनक्थ ांबले.्त्यच् ांययच् तील्एकजण्म्हण ल , 
‘तुल ्तुझी्म णिां्भेटली्म्हण यच्ची्तर!’ 
 

‘ठीक्तर.्तुझ ्सनरोप्घेतो–प्यच्ॉत्र्सकसरलॉसवच–अिांच्न ्तुझां्न व?’ 
 

‘गुड्ब य्, प्यच्ॉत्र्सकसरलॉसवच.’ इतर ांचे्आव ज्ऐकू्आले. 
 

‘गुड्ब यच्.’ अिे्बोलून्पीएर्आपल्यच् ्नोकर बरोबर्पसथक श्रम ययच् ्सदशनेे्ज यच्ल ्सनघ ल . 
 

सखिे्च चपीत्पीएर् स्वतःशीच् म्हण ल , ‘त्यच् ांन ्मी्क हीतरी्बसििां्द्य यच्ल ्हवी्होती.’ तोच्
त्यच् ययच् ्अांतयच्ामी्कुणीतरी्म्हटले, ‘तशी्क ही्गरज्न ही.’ 
 

पसथक श्रम त्एकही्खोली्सरक मी्नव्हती.्पीएर्ब हेर्आव र त्गेल .्डोके्लपेटून्घेऊन्तो्
ग डीत्पहुडल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएरने्उशीवर्डोके्ठेवले्न्ठेवले्तोच्त्यच् ल ्आपल्यच् ल ्झोप्अन वर्झ ल्यच् चे्कळले.्तोच्
एक एकी् प्रत्यच्ि तल्यच् प्रम णे् स्पष्ट्आव ज् त्यच् ययच् ् क न वर् पडले.् तोफ ांच ् ि रख ् घुमण र ् आव ज, 
लोक ांचे्कण्हणे्आसण् चकच ळ्यच् , गोळ्यच् ांच ् पडत न च ् धप्प्आव ज् त्यच् ल ् ऐकू्आल .् द रूगोळ्यच् ांच ्
आसण्रक्त च ्व ि्आल .् त्यच् ल ्मरण ची्भयच्ांकर्धडकी्भरली.्ध स्तीनेच्त्यच् ने्डोळे्उघडले्आसण्
प ांघरुण ब हेर्डोके्क ढले.्आव र त्िगळीकडे्श ांत्होते, फ टक प शी्अिलेल्यच् ्पह रेकऱ्यच् शी्कोणी्
नोकर् बोलत् होत .् त्यच् च ् तेवढ ् आव ज् ऐकू् येच्त् होत .् पीएरने् बिण्यच् ि ठी् ह लच ल् केली् तशी्
डोक्यच् वरील् अांध ऱ्यच् ् वळचणीतील् कबुतरे् दचकून् फडफड् करू् ल गली.् ते् त्यच् ने् ऐकले.् िगळ्यच् ्
आव र त्गवत, लेंड्य ्आसण्ड ांबर्यच् ांच ्दपव्भरून्र सहल ्होत .्त्यच् ्व ि ने्पीएरल ्श ांतत ्अिल्यच् चे्
कळले् आसण् त्यच् ययच् ् मन ल ् स्वस्थत ् ल भली.् दोन् अांध ऱ्यच् ् इम रतींययच् ् मधल्यच् ् मोकळ्यच् ् भ ग तून्
नित्र ांनी्उजळलेले्सनरभ्र्आक श्सदित्होते. 
 

पुन्ह ्प ांघरूण्डोक्यच् वर् घेत्पीएर् म्हण ल , ‘देव ची् कृप ् म्हणून्िगळे्िांपले.् सकती्भयच् नक्
अनुभव्होत ्तो.् त्यच् ् वळेी्म झी् चहमत्खचली.् सकती्शरमेची्गोष्ट्परांतु् ते...ते्म त्र्अखेरपयंच्त्श ांत्
होते.्डगमगले्नव्हते.’ पीएरल ् ते् िैसनक्आठवले...तोफख न्यच् वरचे् िैसनक...ज्यच् ांनी् त्यच् ल ्ख यच्ल ्
सदले् होते् ते् िैसनक...पसवत्र् प्रसतमेिमोर् प्र थवन ् म्हणण रे् िैसनक.् ते् िगळे् अनोळखी् होते.् त्यच् पूवी्
त्यच् ांययच् बद्दल्त्यच् ल ्क ही्ठ ऊक्नव्हते.्ब की्िगळे्लोक्त्यच् ययच् ्मन तून्पुिट्होऊ्ल गले.्ते्िैसनक्
तेवढे्स्पष्टपण ने्त्यच् ल ्आठव्ूल गले. 
 

पीएर् पडल्यच् ् पडल्यच् ् सवच र् करू् ल गल , ‘केवळ् िैसनक् होणे् सकती् च ांगले् आहे!् आपल्यच् ्
अवघ्यच् ् व्यच्क्क्तमत्त्व सनशी् ते्ि म न्यच््जीवन्जग यच्ल ् प सहजे.् िैसनकी्जीवन तील् त्यच् िगळ्यच् ्गोष्टींनी्
जीवन् व्यच् पून् ज यच्ल ् हव!े् पण्आपल्यच् ् ब ह्य् व्यच्क्क्तमत्त्व तील् अन वश्यच्क् व् दुष्ट् प्रवृत्तींचे्ओझे्किे्
फेकून् देत ् येच्ईल? पूवी्कधीक ळी् मी्अि च्आलो्अितो.् म झ्यच् ् इयछेप्रम णे् मी् तेव्ह ् वसडल ांप िून्
पळून्ज ण र्होतो.्डोलोहॉव्हशी्म झे्द्वांद्वयुच्द्ध्झ ले.्त्यच् नांतरदेखील्मी्िैसनक्होण्यच् च ्िांभव्होत .’ 
 

पीएरययच् ्मन त्क्लबमधील्भोजन च ्प्रिांग्तरळून्गेल .्त्यच् ्वळेी्त्यच् ने्डोलोहॉव्हल ्आव्ह न्
सदले् होते.् त्यच् नांतर् टॉझॉकव ् येच्थील् उपक रकता् त्यच् ययच् ् मनििूांिमोर् तरळून् गेल .् मग् लॉजमधील्
गांभीरपणे् च ललेली् बठैक् सदिू् ल गली.् इांक्ग्लश् क्लबमधे् च ललेल्यच् ् त्यच् ् बैठकीत् कुणीतरी् त्यच् ययच् ्
पसरचयच् च ्आसण् त्यच् ल ्आवडण र ् अि ् टेबल ययच् ् टोक शी् बिल ् होत .् पीएर् स्वतःशीच् म्हण ल , 
‘अरे!्ह ्तर्म झ ्उपक रकता!् पण्तो्तर् सनसित्हयच् त्न ही.्तो्मरण्प वल ्होत ्न ? मल ्तो्
सजवांत् अिल्यच् चे् ठ ऊक् नव्हते.् तो् मरण् प वल ् तेव्ह ् मी् सकती् दुःखी् झ लो् होतो.् तो् पुन्ह ् सजवांत्
अिल्यच् चे् प हून् मल ् खूप् आनांद् व टतो् आहे.’ टेबल ययच् ् एक ् ब जूल ् अन तोल, डोलोहॉव्ह, 
नेक्स्वट्स्की, डेसनिॉव्ह्आसण्अिेच् त्यच् ांययच् ि रखे्लोक्बिले्होते.् (पीएरययच् ् स्वप्न त्अश ्लोक ांच ्
एक्अगदी्वेगळ ्वगव्होत .्आसण्मघ ययच् ् त्यच् ् िैसनक ांच ् दुिर ्वगेळ ्वगव्होत .)् ते्लोक–सवशषेतः्
अन तोल्आसण्डोलोहॉव्ह्जोरजोर ने्ओरडत, ग त्होते.्ह्य ्िगळ्यच् ांययच् ्कोल हल तूनही्ितत्बोलत्
अिलेल्यच् ् त्यच् ययच् ् उपक रकत्यच्ाच ् आव ज् ऐकू् येच्त् होत .् रणिेत्र वरील् कोल हल प्रम णेच् त्यच् च ्
वजनद र्आव ज्अव्यच् हत्ऐकू्येच्त्होत .्तरीही्पीएरल ्त्यच् ्आव ज मुळे्आनांद्आसण्िम ध न्व टले.्
आपल ्उपक रकता्क यच््म्हणत्होत ् ते्पीएरल ्िमजले्न ही.्तरीही्तो्च ांगुलपण बद्दल्आसण्त्यच् ्
िैसनक ांि रखे्होणे्किे्शक्यच््आहे्यच् बद्दल्बोलत्अिल्यच् चे्त्यच् ल ्कळले्(तो्स्वप्न त्कल्पन ांचे्स्पष्ट्
वगीकरण्करीत्होत .)्भ बड्य , िुस्वभ वी्व्ध डिी्चेहऱ्यच् ांचे्ते्िगळे्िैसनक्त्यच् ्उपक रकत्यच्ाभोवती्



 

 

अनुक्रमणिका 

गोळ ्झ ले्होते.्ते्दयच् ळू्सदित्होते.्पण्त्यच् ांनी्पीएरकडे्दृष्टी्ट कली्न ही; त्यच् ांनी्त्यच् ल ्ओळखले्
न ही.्पीएरल ्त्यच् ांचे्लि्आपल्यच् कडे्वधूेन्घ्यच् यच्चे्होते.्त्यच् ांययच् शी्बोल यच्चे्होते.्तो्ज ग ्झ ल ्त्यच् च्
िणी्आपले्प यच््उघडे्आहेत्आसण्ग र्पडले्आहेत्यच् ची्त्यच् ल ्ज णीव्झ ली. 
 

पीएरल ्आपलीच्ल ज्व टली.्प यच् ांवरून्प ांघरूण्सनिटले्होते.्त्यच् ने्प यच् वर्ह त्ठेवल .्
प ांघरूण्ओढून्घेत न ्िणभर्त्यच् ने्डोळे्उघडून्प सहले.्तीच्छपरे, तेच्ख ांब, तेच्आव र्होते.्पण्
आत ्िववत्र्सनळिर्मांद्प्रक श्पिरल ्होत .्त्यच् त्धुके्चमकत्होते. 
 

पीएर् मन शी् म्हण ल , ‘आत ् उज डू् ल गले् आहे.् पण् ही् महत्त्व ची् ब ब् नव्हे.् मल ्
उपक रकत्यच्ाचे्बोलणे्ऐकू्यच् यच्ल ्आसण्िमज यच्ल ्प सहजे.’ त्यच् ने्पुन्ह ्प ांघरूण्लपेटून्घेतले.्पण्
मेिन ांनी्सदलेले्भोजन्आसण्त्यच् च ्उपक रकता्आत ्त्यच् ययच् ्मनििूांिमोर्येच्ईन त.्शब्द ांत्व्कल्पन ांत्
स्पष्टपणे्व्यच्क्त्झ लेले्सवच र्तेवढे्सशल्लक्र सहले्होते.कुणीतरी्बोलत्होते.्पीएर्सवच र्करीत्होत . 
 

नांतर्पीएरल ् त्यच् ् सवच र ांची्आठवण्झ ली.्जरी् ते् सवच र् त्यच् ् सदवि ययच् ्अनुभव मुळे्ज गृत्
झ ले्होते, तरी्ते् सवच र्आपल्यच् खेरीज्दुिर ्कुणीतरी् सवच रत्होत ्यच् बद्दल्पीएरल ्िांशयच््नव्हत .्
ज गृतीययच् ्िणी्आपल्यच् ्मन त्अिे्सवच र्येच्णे्आसण्ते्अश ्तऱ्हेने्व्यच्क्त्करणे्कधीच्शक्यच््नव्हते्अिे्
त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

तो्आव ज्ि ांगू्ल गल , ‘म नवी्इयछेने्ईर्श्री्क यच्द्य पुढे्शरण्ज णे्िवांत्कठीण्गोष्ट्आहे.्
ि धेपण ने्र हून्त्यच् ल ्शरण्ज त ्येच्ते.्देव प िून्दूर्ज त ्येच्त्न ही.्ते्िैसनक्िरळ्ि धे्आहेत.्ते्
बोलत्न हीत, कृती्करत त.्उच्च रलेल्यच् ्शब्द ांहून्न्उच्च रलेल्यच् ्शब्द ांचे्मोल्भ री्अिते.्मरण ची्
भीती्अिेपयंच्त्तुम्ही्कश वरच्प्रभतु्व्ग जव्ूशकण र्न ही.्मरण ल ्न्सभण ऱ्यच् ल ्िवव्गोष्टी्समळत त.्
यच् तन ्नित्यच् ्तर्म णि ल ्आपल्यच् ्मयच्ाद ्कळल्यच् ्नित्यच् , स्वतःची्ओळख्झ ली्निती.्आपल्यच् ्
हृदयच् त्सवर्श् च ्अथव्एकसत्रत्करणे्िवांत्अवघड्क म्आहे’ (पीएरययच् ्मन त्अिे्सवच र्आले्चकव ्
त्यच् ने्ते्सवच र्स्वप्न त्ऐकले्अि वेत.) 
 

क ही्त ि ांनांतर्तो्कोण ययच् तरी्ओरडण्यच् ने्ज ग ्झ ल . 
 

‘आत ्घोडे्जुांप यच्ल ्प सहजेत.्मह र ज, घोडे्जुांप यच्ची्वळे्होत्आली्आहे,’ कुणीतरी्बोलत्
होते, ‘घोडे्जुांप यच्ल ्हवेत, वळे्होत्आली.’ 
 

पीएरच ्नोकर्पीएरल ्उठवीत्होत .्िूयच्ाची्सकरणे्थेट्पीएरययच् ्तोंड वर्पडली्होती.्त्यच् ने्
पसथक श्रम ययच् ् घ णेरड्य ् आव र कडे् प सहले.् आव र ययच् ् मध्यच्भ गी् अिलेल्यच् ् सवसहरीजवळ् िैसनक्
आपल्यच् ्हडकुळ्यच् ्घोड्य ांन ्प णी्प जीत्होते.्म लव हू्ग ड्य ्फ टक तून्ब हेर्पडत्होत्यच् . 
 

नोकर, ग डीव न्आसण्पह रेकरी्यच् ांनी्पीएरल ्ि ांसगतले. ‘मोझ इस्कवर्फ्रें च्िैन्यच््च ल्करून्
येच्त्आहे्आसण्आमचां्िैन्यच््म घ र्घेत्आहे, अशी्ब तमी्घेऊन्एक्असधक री्आल ्होत .’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएर्उठल .्ग डी्ब हेर्क ढून्आपल्यच् ्म गून्आणण्यच् ि्ि ांगून्तो्आपण्स्वतः्शहर त्प यच्ी्
सफरू्ल गल . 
 

हज रो्जखमी्िैसनक ांन ्म गे्िोडून्िैसनक ांययच् ्तुकड्य ्कूच्करीत्सनघ ल्यच् .्जखमी्िैसनक्
घर घर ांययच् ् सखडक्यच् ांतून् सदित् होते.्आव र त्आसण् रस्त्यच् वर् गदी् करीत् होते.् रस्त्यच् वर् जखमींन ्
घेऊन् ज ण्यच् ययच् ् तयच् रीत् अिलेल्यच् ् ग ड्य ांभोवती् जमलेले् ओरडत, रडत, सशव्यच् ् देत, न हीतर्
म र म ऱ्यच् ् करीत् होते.् पीएरने् एक ् ओळखीययच् ् जखमी् जनरलययच् ् िेवले ् आपली् ग डी् सदली.्
त्यच् ययच् बरोबर् तोही् मॉस्कोल ् सनघ ल .् त्यच् च ् मेहुण ् अन तोल्आसण् सप्रन्ि्आन्दे्र् हे् मरण् प वल्यच् ची्
ब तमी्त्यच् ल ्व टेत्समळ ली. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्मरण ची्ब तमी्खोटी्होती; तो्सजवांत्होत . 
 

तीि्त रखेल ्पीएर्मॉस्कोल ्परत्आल .्जवळ्जवळ्शहर ययच् ्फ टक शीच् त्यच् ल ्क उांट्
र स्तोक्प्चनच ्ॲडज्युच्टांट्भेटल . 
 

ॲडज्युच्टांट् म्हण ल , ‘आम्ही् तुम्ह ल ् िगळीकडे् शोधीत्आहोत.् क उांटल ् तुमची् त्वसरत् भेट्
घ्यच् यच्ची् आहे.् असतशयच्् महत्त्व ययच् ् क म ि ठी् त्यच् ांनी् तुम्ह ल ् त बडतोब् आपल्यच् कडे् बोल वलां ् आहे.्
अगदी् सवनांती् केली्आहे.’ पीएरने् ह क्म रून्ग डी्थ ांबवली्आसण्घरी्ज ण्यच् ऐवजी्तो् गव्हनवरकडे्
गेल . 
 

क उांट् र स्तोक्प्चन् त्यच् च् सदवशी् िक ळी् आपल्यच् ् उन्ह ळी् बांगल्यच् वर् परतल ् होत .्
सदव णख न्यच् लगतचे् छोटे् द लन् तिेच् प्रतीि द लन् असधक ऱ्यच् ांनी् भरून् गेले् होते.् क ही् त्यच् ययच् ्
हुकूम वरून्आले्होते, क ही्त्यच् ययच् कडून्िूचन ्घेण्यच् ि ठी्आले्होते.्व्हॅसिलचेकॉव्ह्आसण्प्लॅटॉव्ह्
यच् ांनी्क उांटची्आधीच्भेट्घेऊन्त्यच् ल ्ि ांसगतले्होते.्‘आत ्मॉस्कोचे्िांरिण्करणे्अशक्यच््आहे.्शहर्
िोडव्े ल गण र् आहे.’न गसरक ांप िून् व ता् लपसवली् ज त् होती.् तरीही् क उांट् र स्तोक्प्चनप्रम णेच्
सनरसनर ळ्यच् ्ख त्यच् ांययच् ्प्रमुख ांन ्आसण्सवसवध्प्रक रययच् ्असधक ऱ्यच् ांन ्मॉस्को्लवकरच्शत्रूययच् ्ह त त्
ज ण र्आहे् हे् म हीत् झ ले् होते.् िगळ्यच् ांन ् व्यच्क्क्तगत् जब बद री् चुकव यच्ची् होती् म्हणून् ते् िगळे्
आपल्यच् कडे्अिलेल्यच् ्ख त्यच् ब बत्क यच््कर यच्चे्हे्सवच रण्यच् ि ठी्गव्हनवरकडे्आले्होते. 
 

पीएरने् प्रतीि द लन त् प ऊल्ट कले् त्यच् च् वळेी् िैन्यच् कडून्आलेल ् एक् दूत्क उांटची् भेट्
घेऊन्ब हेर्पडत्होत . 
 

अनेक ांनी् त्यच् ल ् प्रश्न् केले् तेव्ह ् त्यच् ् दूत ने् ह तव रे् करीत् अिह य्यच्त ् प्रगट् केली् आसण्
खोलीययच् ्ब हेर्प यच््क ढल . 
 

‘थकलेल ् पीएर् व ट् बघत् बिल्यच् ् बिल्यच् ् सतथे् गोळ ्झ लेल्यच् ् सवसवध्असधक ऱ्यच् ांन , तरुण, 
वृद्ध, लष्ट्करी, न गरी्महत्त्व ययच् ् पद ांवरययच् ् व्ि म न्यच््अश ्असधक ऱ्यच् ांन ् न्यच् ह ळीत्होत .्िगळेजण्
अिम ध नी्आसण्अस्वस्थ् सदित्होते.्पीएरल ्त्यच् ्असधक ऱ्यच् ांययच् ्एक ्गट तील्क हीजण्ओळखीचे्
व टले् तेव्ह ् तो् त्यच् ांययच् कडे् गेल .् मॉस्कोचे् िांरिण् केले् ज ईल् अिे् रोस्तॉक्प्चनने् वचन् सदले् होते्
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त्यच् बद्दल् ते् बोलत् होते.् पीएरल ् उदे्दशून् क्स्मत्करीत् एकजण् म्हण ल , ‘क उांट, तुम्ही्किल्यच् ् तरी्
घरगुती्तण व मुळां ्व्यच्ग्र्आह त्अिां्आम्ही्ऐकत्आहोत.्तुमची्पत्नी्क उांटेि...’ 
 

बेपवाईने्पीएर्म्हण ल , ‘त्यच् बद्दल्म झ्यच् ्क न ांवर्क ही्आलेलां ्न ही.्तुम्ही्क यच््ऐकलांत?’ 
 

‘तुम्ह ल ् ठ ऊकच्आहे.् पुष्ट्कळद ् गोष्टी् रचून् ि ांसगतल्यच् ् ज त त.् मी् जे् ऐकलां ् तेवढांच् पुन्ह ्
ि ांगतो.’ 
 

‘तुम्ही्ऐकलांत्तरी्क यच्?’ 
 

पुन्ह ् क्स्मत्करीत्ॲडज्युच्टांट् म्हण ल , ‘तुमची् पत्नी्क उांटेि्परदेशी्ज ण्यच् ची्तयच् री्करीत्
आहे्अिां्लोक्म्हणत त.्ते्बहुध ्मूखाि रखे्बडबडत्अि वते.’ 
 

हरवल्यच् ि रख्यच् ्दृष्टीने् बघत्पीएर् म्हण ल , ‘तिां्अिेलही.’ तेवढ्य त्मोठ ली् सहमशुभ्र्द ढी्
आसण् भवुयच् ् अिलेल ् ल लबुांद् चेहऱ्यच् च , सनळ ् ओव्हरकोट् अांग त् अिलेल ् एक् उांच् वृद्ध् म णूि्
पीएरययच् ्दृष्टीि्पडल .्त्यच् ययच् कडे्बोट्द खवनू्पीएरने्सवच रले, ‘तो्कोण्इिम?’ 
 

‘तो् न ? तो् व्यच् प री् आहे.् तो् रेस्टॉरांटच ् म लक् आहे.् त्यच् चां् न व् व्हेरेशच गीन.् तुम्ही्
ज हीरन म्यच् िांबांधी्ऐकलांच्अिेल.’ 
 

‘व्हेरेशच गीन् ह च् क यच्?’ त्यच् ् व्यच् प ऱ्यच् च ् सनियच्ी् आसण् श ांत् चेहर ् सनरखीत् आसण् त्यच् त्
देशद्रोह ची्क ही्खूण्सदिते्क ्प ह त्पीएर्म्हण ल . 
 

‘तो्ह ्मनुष्ट्यच््नव्हे.् ज्यच् ने्ज हीरन म ् सलसहल ् त्यच् च ्ह ्ब प.्तो्तरुण् मुलग ् तुरुां ग त्आहे.्
त्यच् च वर्ते्प्रकरण्च ांगलांच्शकेण र्अिां्व टतां.’ ॲडज्युच्टांट्म्हण ल . 
 

त ऱ्यच् चे्िन्म नसचन्ह्अिलेल ्एक्लह नखुर ् वृद्ध्मनुष्ट्यच््आसण्गळ्यच् त्क्रॉि्अिलेल ्जमवन्
असधक री्त्यच् ्गट त्ि मील्झ ले. 
 

ॲडज्युच्टांट् ि ांगू् ल गल , ‘ती् िगळीच् गुांत गुांतीची् गोष्ट् आहे.् दोन् मसहन्यच् ांपूवी् ज हीरन म ्
सनघ ल .्क उांटल ्तो्समळ ल ्तेव्ह ्त्यच् नां्चौकशी्करण्यच् च ्हुकूम्िोडल .्गसॅव्रलॉ्इव्ह सनचनां्चौकशी्
केली.्ज हीरन म ् ते्रिष्ट्म णि ांजवळून् सफरत्होत .्आम्ही्एक ल ् सवच रलां ्होतां—‘तुल ्ज हीरन म ्
कोण कडून्समळ ल ? प्रत्येच्कजण्दुिऱ्यच् चां्न व्घेत्होत .्अिां्करीत्व्हेरेशच गीनपयंच्त्शोध्ल गल .्तो्
आहे् व्यच् प ऱ्यच् च ् सशकलेल , ल ड वलेल ् पोरग .् त्यच् ल देखील् सवच रलां , ‘ह ्ज हीरन म ् तुल ्कोणी्
सदल ?’ त्यच् नां् तो् कोण कडून् समळवल ् त्यच् चां् उत्तर्आम्ह ल ् च ांगलां ् ठ ऊक् होतां.् पोस्ट्ऑसफिययच् ्
ड यच्रेक्टर ांखेरीज्दुिऱ्यच् ्कुण कडून्त्यच् ल ्तो्समळणां्शक्यच््नव्हतां.्पण्त्यच् ्दोघ ांचां्आपि त्क हीतरी्
ठरलेलां ्अि वां.्तो्म्हण ल , ‘मल ्कोणी्दुिऱ्यच् नां्सदलेल ्न ही.्मीच्स्वतः्तो्तयच् र्केल .’ त्यच् ल ्खूप्
धमक वण्यच् त्आलां , खूप्प्रश्न्सवच रले्गेले्पण्त्यच् चां्उत्तर्एकच—‘मीच्तो्ज हीरन म ्तयच् र्केल .’ 
मग्ति ्सरपोटव्केल .्क उांटनां्त्यच् ल ्बोल वनू्घेतलां .्त्यच् ल ही्त्यच् नां्तेच्उत्तर्सदलां , ‘मीच्ज हीरन म ्
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सलसहल .’ क उांट्त्यच् ययच् वर्भलत च्सचडल .्त्यच् च ्उद्धटपण , त्यच् च ्खोट रडेपण ्आसण्त्यच् च ्हट्ट—
ि रांच्आियच्वक रक्होतां.’ 
 

‘आपण ि् तो् क्लुच यच्ाव्हकडून् समळ ल ् अिां् त्यच् नां् ि ांग वां् अशी् क उांटची् अपेि ् होती् क ?’ 
पीएरने्सवच रले. 
 

ॲडज्युच्टांट् म्हणल , ‘छे!्तिां् मुळीच्न ही.् क्लुच यच्ाव्हनां् सशि ् व्ह यच्ल ्यच्ोग्यच््अशी्अनेक्प पां्
केली् होती.् त्यच् ि ठी् तर् त्यच् ल ् हद्दप र् करण्यच् त् आलां .् क उांटनां् िांत पून् सवच रलां , ‘तू् कि ्
सलसहल ि?’ मग्क उांटने् ‘हँबुगव् गझेॅट’ उचलून् म्हटलां , ‘तू्ज हीरन म्यच् चे् भ ष ांतर् केलां ्आहेि.्फ र्
व ईट्भ ष ांतर्केलां ्आहेि.्तुल ्फ्रें चदेखील्येच्त्न ही.’ तशी्तो्म्हण ल , ‘मी्कुठलांच्गझेॅट्व चलेलां ्
न ही.् मी् स्वतःच् तो् तयच् र् केल .’ तेव्ह ् क उांटनां् बज वलां , ‘अिां् अिेल् तर् तू् देशद्रोही् आहेि.् मी्
तुझ्यच् वर्खटल ्भरीन.् तू्फ ि वर्लटकशील.्कुठां् समळ ल ्ि ांग.’ तरीही्तो् म्हण ल , ‘मी्कोणतांही्
गझेॅट्प सहलेलां ्न ही.’ सतथांच्चौकशी्िांपली.्क उांटनां्त्यच् ययच् ्ब प ल ्बोल वनू्घेतलां .्त्यच् च ्ब पही्तेच्
ि ांगू् ल गल .् त्यच् ् पोर वर्खटल ् भरल ् गेल .् मल ् व टतां् त्यच् ल ् िक्तमजुरीची् सशि ् झ ली.्आत ्
त्यच् च ् ब प् त्यच् ययच् ि ठी् दयेच्च ् अजव् घेऊन्आल ्आहे.् तो् अगदी् पक्क ् लुच्च ्आसण् उड णटप्पू्आहे.्
व्यच् प ऱ्यच् ांची् सबघडलेली् पोरां् कशी् व गत त् ते् तुम्ही् ज णत च.् तो् नखरेब जी् कर यच्च , ब यच्क ांन ्
भलुव यच्च .्किलांतरी्सशिण्त्यच् नां्घेतलां ्आहे्आसण्आपण्इतर ांहून्कुणीतरी्श्रेष्ठ्आहोत्अिां्त्यच् ल ्
व टतां.् खरां् तर् तो् पक्क ् लफां ग ् आहे.् त्यच् ययच् ् ब प चां् इथां् कॅमेनी् पुल वर् हॉटेल्आहे.् त्यच् ् सठक णी्
िववत रक्परमेर्श्र ची्एक्भली्मोठी्तिबीर्आहे.्त्यच् ्परमेर्श्र ययच् ्एक ्ह त त्र जदांड्आहे.्दुिऱ्यच् ्
ह त त्ि म्र ज्यच््आहे.् त्यच् नां्ती्तिबीर्क ही् सदवि्घरी् नेऊन् ठेवली.् सतथां् त्यच् नां्क यच्् केलां ्अिेल? 
कुठल तरी्एक्फ लतू्सचत्रक र्ग ठून...’ 
 

हे्घडत्अित न च्गव्हनवरने्पीएरल ्बोल वले.्तो्येच्त च्क उांट्र स्तोक्प्चनने्पीएरचे्स्व गत्
केले.्‘येच््वीर्पुरुष , तुझां्स्व गत्अिो.्तुझ्यच् ्शौयच्ाययच् ्गोष्टी्आम्ही्ऐकत्अितो.्पण्ती्महत्त्व ची्ब ब्
नव्हे.्मी्तुल ्ख जगी्प्रश्न्सवच रतो.्‘तू्मेिन्आहेि्क ?’ र स्तोक्प्चनच ्िूर्दरड वणीच ्होत .्मेिन्
अिणे् गुन्ह ्आहे, पण् तुल ्िम ्करण्यच् च ्मी् सवच र्करतो्आहे्अिे् त्यच् ् िुर तून्तो् िुचवीत्होत .्
पीएर्क ही्बोलल ्न ही.् ‘म झ्यच् ्समत्र , म झी्म सहती्पक्की्आहे.्सकत्येच्क्मेिन्व वरत्आहेत्हे्मल ्
ठ ऊक्आहे.्म नवज तील ्नवजीवन्देण्यच् ययच् ् समष ने् ते्रसशयच् च ्न श्करत हेत.्तू्त्यच् ांययच् पैकी्एक्
निशील्अशी्मी्आश ्ब ळगतो.’ 
 

‘मी्मेिन्आहे.’ पीएर्म्हण ल . 
 

‘पोर , मी् क यच्् ि ांगतो् ते् ध्यच् न त् घे.् स्पेर न्स्की् आसण् मकॅ्ग्नट्स्की् यच् ांन ् यच्ोग्यच्् अश ् ज गी्
प ठवण्यच् त्आलां .्यच् ची्तुल ्कल्पन ्अिेल्यच् ची्मल ्ख त्री्आहे.्क्लुच यच्ाव्ह्आसण्िॉलमनचे्मांसदर्
उभ रण्यच् ययच् ्समष ने्जे्सपतृभमूीचे्मांसदर्प डण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्होते्त्यच् ांचीही्तीच्गत्झ ली्आहे.्अिां्
करण्यच् ल ्पुरेशी्क रणां्आहेत.्आसण्पोस्ट्ऑसफिच ्ड यच्रेक्टर्धोकेब ज्मनुष्ट्यच््नित ्तर्मी्त्यच् ल ्
हद्दप र् केल ् नित ् हे् तू् लि त् घे.् शहर ब हेर्ज ण्यच् ि ठी् तू् त्यच् ल ्आपली् ग डी् सदलीि, त्यच् ययच् ्
क गदपत्र ांच ्त ब ही्तू्घेतल ्आहेि्अिां्म झ्यच् ्क न वर्आलां ्आहे.्मल ्तू्आवडतोि.्तुझां्व ईटव्ह वां्
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अिां्मल ्व टत्न ही.् तू्म झ्यच् ् सनम्म्यच् ्वयच् च ्आहेि.्वसडल ांनी्िल्ल ्द्य व ्ति ्मी् तुल ्िल्ल ् देतो्
आहे.— तश ्प्रक रययच् ्लोक ांशी्किल ही्िांबांध्ठेव्ूनकोि.्शक्यच््सततक्यच् ्लवकर्येच्थून्सनघून्ज .’ 
 

‘क्लुच यच्ाव्हनां्अि ्गुन्ह ्तरी्कोणत ्केल ्होत ?’ पीएरने्सवच रले. 
 

‘ते्मी्प हीन.्तुल ्त्यच् बद्दल्प्रश्न्करण्यच् च ्असधक र्न ही.’ र स्तोक्प्चन्ओरडल . 
 

‘नोपोसलअनच ् ज हीरन म ् लोक ांन ् व टल ् अि ् त्यच् ययच् वर् जर् आरोप् अिेल् तर् तो् सिद्ध्
झ लेल ्न ही.’ र स्तोक्प्चनकडे्न्प हत ्पीएर्बोलत्र सहल .्‘आसण्व्हेरेशच गीन......’ 
 

‘ह ् घे् पुर व .’ र स्तोक्प्चन् एकदम् डोळे् वट रून् पूवीहून् मोठ्य ् आव ज त् ओरडल , 
‘व्हेरेशच गीन् ह ् देशद्रोही् आहे.् बदम श्आहे.् त्यच् ल ् यच्ोग्यच्् ती् सशि ् होईलच.’ र ष्ट्र ययच् ् उपमदाची्
ज णीव्होऊन्म णिे्ज्यच् ्खुनशीपण ने्बोलत त्तो्खुनशीपण ्त्यच् ययच् ्बोलण्यच् त्होत .्‘म झ्यच् ्कृतीवर्
टीक ्करण्यच् ि ठी्मी्तुल ्बोल वलां ्न ही.्तुझी्इयछ ्अिेल्त्यच् प्रम णां्तुल ्िल्ल ्न हीतर्हुकूम्द्य व ्
म्हणून् मी् तुल ् बोल वलां ् आहे.् क्लुच यच्ाव्हबरोबर् आसण् त्यच् ययच् ् म णि ांबरोबर् अिलेले् िगळे् िांबांध्
तोडून्ट क्आसण्शहर्िोडून्ज ्अशी्मी्तुल ्सवनांती्करतो.्गरज्पडेल्तेव्ह ्त्यच् ययच् ्मूखवपण च ्मी्
यच्ोग्यच््तो्बांदोबस्त्करण र्आहे.’ बेझुहॉव्हने्अद्य प्तरी्किल ्गुन्ह ्केल ्नव्हत , तरीही्आपण्उग च्
त्यच् ययच् बरोबर् त व त व ने् बोलत्आहोत् यच् ची् त्यच् ल ् बहुध ् ज णीव् झ ली् अि वी.् त्यच् ने् स्नेहभर ने्
पीएरच ् ह त्आपल्यच् ् ह त त् घेऊन् म्हटले, ‘आपल्यच् ् र ष्ट्र वर्िांकटां् येच्ऊ्घ तली्आहेत, ज्यच् ययच् शी्
म झ ्िांबांध्येच्तो्त्यच् ्िवांशी्िभ्यच्तेनां्व ग यच्ल ्मल ्फुरित्न ही.्पुष्ट्कळद ्म झां्मस्तक्चक्र वनू्ज तां.्
तू्आत ्व्यच्क्क्तशः्क यच््कर यच्चां्ठरवलां ्आहेि?’ 
 

‘क हीही्न ही.’ पीएर्उत्तरल .्त्यच् ची्नजर्अजूनही्ख लीच्वळलेली्होती.्त्यच् ययच् ्स्वप्न ळू्
मुदे्रत्क हीही्बदल्झ ल ्नव्हत . 
 

क उांट्र स्तोक्प्चनययच् ्कप ळ वर्आठ्य ्पडल्यच् . 
 

‘मी् तुल ् समत्रत्व च ् िल्ल ् देतो.् इथून् सनघून् ज ्आसण् तेही् शक्यच्् तेवढ्य ् लवकर.् जो् िल्ल ्
म न यच्ल ् तयच् र् अितो, त्यच् चां् स्व गत् अिो!् पोर , आत ् सनरोप् घेऊ.’ त्यच् ल ् पोचव यच्ल ् द र पयंच्त्
ज त ज त ् र स्तोक्प्चनने् सवच रले, ‘बरां् आठवलां .् जेझुइट् पांथ ययच् ् पसवत्र् सपत्यच् ययच् ् त वडीत् क उांटेि्
ि पडली्आहे्अिां्ऐकतो, ते्खरां्क ?’ 
 

पीएरने्क ही्उत्तर्सदले्न ही.्र स्तोक्प्चनययच् ्खोलीतून्ब हेर्पडल ्तेव्ह ्तो्कधी्नव्हे्इतक ्
सचडलेल ्िांत पलेल ्होत . 
 

तो् घरी् पोचल ् तेव्ह ् क ळोख् पडल ् होत .् त्यच् ् िांध्यच् क ळी्आठ् वगेवगेळ्यच् ् दजाची् म णिे्
त्यच् ची्व ट्प ह त्थ ांबली्होती.्कुठल्यच् ्तरी्िसमतीच ्िेके्रटरी, सशबांदीययच् ्बट सलअनच ्कनवल, त्यच् च ्
क रभ री, त्यच् च ् बेसलफ, आसण् इतर्क ही् म णिे्अजव-सवनांत्यच् ांसनशीथ ांबली् होती.् त्यच् ् िगळ्यच् ांबरोबर्
पीएरल ् क हीन क ही् व्यच्वह र् ठरव यच्चे्आसण् पुरे् कर यच्चे् होते.् त्यच् ल ् त्यच् ांययच् ् प्रश्न ांचे् ज्ञ न् नव्हते.्
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त्यच् ांययच् ्प्रश्न ांत्रिही्नव्हत .्एकद चे्त्यच् ांनी्सनघून्ज व्ेह्य ्एकमेव्उदे्दश ने्त्यच् ने्त्यच् ांन ्क ही्न ्क ही्
उत्तरे्सदली.्शवेटी्जेव्ह ्तो्एकट ्र सहल ्तेव्ह ्त्यच् ने्आपल्यच् ्पत्नीचे्पत्र्व चण्यच् ि्िुरुव त्केली. 
 

‘ते...तोफख न्यच् वरील् िैसनक...सप्रन्ि्आन्दे्र् ठ र...तो् वृद्ध् मनुष्ट्यच्...ि धेपण ने् ईर्श्री् इयछेल ्
शरण्ज त ् येच्ते...प्रत्येच्क ल ् दुःखे्भोग वी्ल गत त...िवव् सवर्श् चे् रहस्यच्...िगळ्यच् ांन ्एकत्र्जुांप यच्ल ्
हव.े..म झी्पत्नी्लग्न्करण र्आहे...सविर ्आसण्िम ्कर ,...’ कपडे्न्क ढत च्त्यच् ने् सबछ न्यच् वर्
अांग्ट कले्आसण्तो्ल गलीच्झोपी्गेल . 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् िक ळी् तो् उठल .् तेव्ह ् त्यच् च ् क रभ री् येच्ऊन् म्हण ल , ‘ख ली् पोसलि्
असधक री् आलेल ्आहे.’ क उांट् बेझुहॉव्ह् सनघून् गेल ् की् न ही् हे् प हण्यच् ि ठी् क उांट् र स्तोक्प्चनने्
त्यच् ल ्अगदी्उघडपणे्प ठवले्होते. 
 

क हीन क ही् व्यच्वह र सनसमत्त् पीएरची् भेट् घेण्यच् ि ठी् सवसवध् थर ांतली् दह ब र ् म णिे्
सदव णख न्यच् त्बिली्होती.्पीएरने्घ ईघ ईने्कपडे्चढवले.् त्यच् ांची् भेट्न् घेत ्तो्म गययच् ् सजन्यच् ने्
उतरून्म गययच् ्फ टक तून्ब हेर्सनिटल . 
 

त्यच् ्िण प िून्मॉस्कोवरील्शत्रूच ्त ब ्िांपुष्ट त्येच्ईपयंच्त्बेझुहॉव्हययच् ्घर तील्कुण ल ही्पीएर्
पुन्ह ्सदिल ्न ही, एवढेच्नव्हे्तर्त्यच् ल ्शोधण्यच् च ्खूप्प्रयच्त्न्करूनही्त्यच् च ्ठ वसठक ण ्ल गल ्
न ही. 
 

िप्टेंबरययच् ् एक्त रखेपयंच्त् रोस्तॉफकुटुांब्मॉस्कोत् र सहले.् दुिऱ्यच् ् सदवशी्शत्रनेू्शहर त्प्रवशे्
केल . 
 

पेत्यच् ्ऑबोलेन्स्कीययच् ्कोिकॅ्रेसजमेंटमधे्द खल्झ ल ्होत .्त्यच् मुळे्क उांटेि्असतशयच््भयच्भीत्
झ ली.्आपले् दोघेही् मुलगे्लढ ईवर्आहेत, आपले्छत्र्िोडून् गेले्आहेत, एख दे् सदवशी् त्यच् तल ्
एकजण् चकव ् दोघेही् एकदमच्आपल्यच् ् पसरसचत् ब ईचे् तीन् मुलगे् म रले् गेले् तिे् म रले्ज तील्ही्
सनष्ठुर् कल्पन ् सतल ् छळू् ल गली.् सतने् सनकोल यच्ल ् परत् आणण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल .् सतल ् स्वतःल ्
पेत्यच् ल ् शोध यच्ल ् ज यच्चे् होते.् न हीतर् पीटझवबगवमधे् त्यच् ययच् ि ठी् एख दी् नोकरी् प ह यच्ची् होती.्
िगळ्यच् ्गोष्टी् सतल ्ि रख्यच् च्अशक्यच््व टत्होत्यच् .्आघ डीवर्अिलेल्यच् ् रेसजमेंटमधे् पेत्यच् ची्बदली्
होत्होती.्त्यच् मुळे्त्यच् ल ्म घ री्आणणे्शक्यच््नव्हते.्त्यच् ची् रेसजमेंट्परत्आली्अिती्तरच्तो्येच्ऊ्
शकल ्अित .्सनकोल यच््आघ डीवर्कुठेतरी्होत .्सप्रन्िेि्म यच्ाशी्झ लेल्यच् ्आपल्यच् ्भेटीची्िसवस्तर्
हकीकत् त्यच् ने् एक ् पत्र तून्कळवली् होती.् तेव्ह प िून् त्यच् चे् पत्र् नव्हते.्क उांटेिल ् र त्री्झोप् येच्त्
नव्हती.्झोप्आलीच्तर्आपले्मुलगे्म रले्गेले्आहेत्अशी्दुःस्वप्नेसतल ्पडत्होती. 
 

क उांटने् यच् ब बत् बरीच् चचा् केली.् समत्र ांच ् िल्ल ् घेतल , आसण्क उांटेिल ् बरे् व टेल्अि ्
उप यच्् शोधून् क ढल .् मॉस्कोजवळ् बेझुहॉव्हची् एक् रेसजमेंट् उभ रली् ज त् होती.् क उांटने् आपल्यच् ्
मुल ल –पेत्यच् ल –ऑबेलेन्स्कीययच् ् रेसजमेंटमधून् त्यच् ् रेसजमेंटमधे् द खल्करून् घेतले.्अिे्झ ले् तरी्
पेत्यच् ्िैन्यच् तच्र सहल .्तरीही्ह्य ्बदलीमुळे्आपल ्एकतरी्मुलग ्आपल्यच् ्पांख ख ली्जवळ्अिल्यच् चे्
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िम ध न्सतल ्ल भले.्पेत्यच् ्आपल्यच् प िून्दूर्होण र्न ही्आसण्धोक ्निेल्त्यच् ्सठक णी्त्यच् ल ्नेहमी्
नेमले्ज ईल्यच् ि ठी्आपण्यच्शस्वी्प्रयच्त्न्करू्अशी्आश ्ती्ब ळगू्ल गली. 
 

िांकट त्अिलेल ्अि ्सनकोल यच््क यच््तो्एकट ्होत .्इतर्मुल ांपेि ्थोरल्यच् ्मुल वर्आपले्
असधक् पे्रम्आहे् अिे् (सववकेबुद्धीची् टोचणी् ल गल्यच् मुळे् की् क यच्)् सतल ् व टत् अि यच्चे.् पण् सतच ्
ध कट ् मुलग , चांचल–धडपड्य , अभ्यच् ि त् कां ट ळ ् करण र , नेहमी् व्र त्यच्पण ् करण र ,् िवांन ्
ित वण र , चपट्य ्न क च , प्रिन्न्क ळ्यच् भोर्डोळ्यच् ांच , ितेज्क ांतीच , ओठ वर् नुकतीच् समिरूड्
आलेल ् पेत्यच् –लढ ईल ् सनघ ल ् होत .् त्यच् मुळे्आपले् त्यच् ययच् वर् इतर्िवांहून्असधक् पे्रम्आहे्अिे्
आत ्सतल ्व टू्ल गले.्ज्यच् ययच् ्िहव ि ची्सतने्इयछ ्धरली्होती्तो्पेत्यच् ्आत ्मॉस्कोल ्परत्येच्ण र्
होत .् त्यच् ययच् ् येच्ण्यच् ची् वळे् जिजशी् जवळ् येच्त् च लली् होती् तितशी् क उांटेिची् अस्वस्थत ् व ढत्
होती.्इतके्िुख्प ह यच्ल ्आपण्ख त्रीने्जगण र्न ही्अिे्सतल ्व टू्ल गले. 
 

वीि् ऑगस्टययच् ् आधीच् रोस्तॉफकुटुांब ययच् ् पसरचयच् तील् बहुतेक् िवांनी् मॉस्को् शहर् िोडले्
होते.्क उांटेिने्शक्यच््सततक्यच् ्लवकर्मॉस्को्िोडून्ज वे्म्हणून्प्रत्येच्कजण्सतचे्मन्वळवण्यच् च ्प्रयच्त्न्
करीत्होत .्ती्म त्र्आपल ्अमोल्ठेव –आपल ्ल डक ् पेत्यच् ्परत्येच्ईपयंच्त्मॉस्को्िोडण्यच् चे्न व्
क ढत्नव्हती.्२८्ऑगस्टल ्पेत्यच् ्येच्ऊन्पोचल .्आईने्ज्यच् ्उत्कट्पण्रोगट्पे्रम ने्त्यच् ांचे्स्व गत्केले्
त्यच् मुळे् त्यच् ् िोळ ् वषांययच् ् असधक ऱ्यच् ि्आनांद् होणे् मुळीच्शक्यच्् नव्हते.् पेत्यच् ल ्आपल्यच् ् पांख ांप िून्
सतल ्कधीच्दूर्ज ऊ्द्य यच्चे्नव्हते.्आपली्ही्इयछ ्सतने्त्यच् ययच् प िून्दडवनू्ठेवली्तरीही्पेत्यच् ल ्
सतययच् ्बेत च ् िुग व ्ल गल .्आपली्आई्आपण ि्हळव ्बनवील, आपण ल ्खुळचट्करून्ठेवील्
अशी्आपोआपच्त्यच् ययच् ्मन त्ध स्ती्सनमाण्झ ली.्तो्सतययच् शी्भ वन शून्यच््व गू्ल गल , सतच ्िहव ि्
ट ळू्ल गल .्मॉस्को्येच्थील्व स्तव्यच् त्त्यच् ने्बहुतेक्िगळ ्क ळ्नत श ययच् ्िहव ि त्घ लवल . 
 

स्वभ वतःच् सनष्ट्क ळजी् अिल्यच् ने् क उांटने् २८् त रखेपयंच्त् सनघण्यच् ची् क हीच् तयच् री् केली्
नव्हती.्घर तील्िगळी्चीजवस्तू् नेण्यच् ि ठी् मॉस्को्आसण् रॅझ नची्शतेव डी् येच्थून् येच्ण ऱ्यच् ् म लव हू्
ग ड्य ्तीि्त रखेल ्आल्यच् . 
 

२८्प िून्३१्पयंच्त्िबांध्मॉस्को्शहर त्ध मधूम्िुरू्झ ली.्दररोज्बोरोदीनॉययच् ्रणिेत्र वरून्
हज रो् जखमी् िैसनक ांन ् डोरोगॉसमल व्ह् गेटशी्आणण्यच् त् येच्ई्आसण् मगमॉस्को् शहर तून् नेले् ज ई.्
मॉस्को् शहर तील् रसहव िी् आसण् त्यच् ांचे् ि म न् घेऊन् हज रो् व हने् शहर ययच् ् दुिऱ्यच् ् टोक ययच् ्
प्रवशेद्व र तून् ब हेर् पडत् होती.् र स्तोक्प्चनची् प्रच रपत्रके् सनघत् होती.् तरीही् त्यच् ययच् शी् िांबांसधत्
निलेल्यच् , चकव ्त्यच् च ्पसरण म्म्हणून् सनमाण्झ लेल्यच् ्असतशयच््चमत्क सरक्व्परस्पर्सवरोधी्अफव ्
शहर त्फैल वत्होत्यच् .्िवांन ्शहर्िोडण्यच् ची्मन ई्करण्यच् त्आली्आहे्अिे्क ही्बोलत.्एकूण-
एक्चचवमधील्पसवत्र्सचते्र्क ढून्नेण्यच् त्आली्आहेत्अिे्कुणी्ि ांगत.्िवांन च्मॉस्कोमधून्िक्तीने्
घ लवनू् देण र्अशीही्वदांत ्उठे.्बोरोदीनॉनांतर्आणखी्एक्लढ ई्झ ली.्आसण्तीत्फ्रें च ांच ्पुरत ्
प ड व्झ ल ्अिे् कुणी् ि ांगू् ल गे् तर् दुिरे्क हीजण्िगळ्यच् ् रसशयच्न् िैन्यच् च ् पुरत ् न श्झ ल्यच् चे्
ि ांगत.् मॉस्कोमधील् सशबांदी् िैसनक् थ्री् सहल्िकडे् कूच् करण र्आहेत.् त्यच् ययच् ्आधी् धमवगुरू्ज ण र्
आहेत्अिे्बोलले्ज ऊ्ल गले.् देशद्रोही्पकडले्गेले.्शतेकरी्बांड्करून्उठले्आहेत, आसण्शहर्
िोडून्ज ण ऱ्यच् ांन ्लुटत्आहेत्इत्यच् दी्व ता्कुजबुजल्यच् ्स्वर त्ि ांसगतल्यच् ्ज ऊ्ल गल्यच् .्ह्य ्िगळ्यच् ्
अफव ्होत्यच् . 
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शत्रनेू् मॉस्को् शहर् क बीज् करण्यच् पूवी् ितत् तीन् सदवि् िगळे् रोस्तॉफकुटुांब् न न ् क मे्
करण्यच् त्मग्न्झ ले् होते.् कुटुांबप्रमुख्क उांट् इल्यच् ् अँड्रीच्शहरभर्घोड्य वरून्ि रख ् सफरत्होत .्
शहर त्च लू्अिलेल्यच् ्िगळ्यच् ्अफव ् ऐकत्होत ्आसण्घरी्अिल ् म्हणजे् प्रव ि ययच् ् तयच् रीब बत्
ध ांदरटपणे्फ लतू्िूचन ्देत्होत . 
 

प्रव ि त्कोणत्यच् ्वस्तू्बरोबर्घ्यच् यच्ययच् ्आसण्त्यच् ्कश ्भर यच्ययच् ्यच् वर्क उांटेि्देखरेख्करीत्
होती.्ती्िगळ्यच् ांवर्सचडत्होती.्पेत्यच् ्सतययच् प िून्ि रख ्दूर्पळत्होत .्त्यच् ल ्ती्ि रखी्शोधीत्
होती.्बहुतेक्वळे्तो्नत श ययच् ्िहव ि त्घ लवीत्अिल्यच् मुळे्सतल ्मत्िर्व टत्होत .्फक्त्िोन्यच् ्
क यच््ती्िगळ्यच् ्वस्तू्व्यच्वक्स्थतपणे्ब ांधून्घेण्यच् चे्क म्मन्ल वनू्करीत्होती.्आत श ्ती्लि त्यच् वी्
इतकी्स्तब्ध्आसण्दुःखी्झ ली्होती.्सनकोल यच्ने्प ठवलेल्यच् ्पत्र त्सप्रन्िेि्म यच्ाच ्उल्लेख्केल ्होत .्
सप्रन्िेि्म यच्ा्आसण्सनकोल यच््यच् ांययच् ्भेटीत्प्रत्यच्ि्सनयच्तीच ्ह त्अिल ्प सहजे्अिे्अनुम न्क उांटेिने्
मोठ्य ्आनांद ने्क ढले्होते.्त्यच् ्वळेी्िोन्यच् ्जवळप िच्होती. 
 

क उांटेि् म्हण ली्होती, ‘बोलकॉन्स्कीच ्नत श शी् व ङ्सनियच््झ ल ् तेव्ह ्मल ् मुळीच्आनांद्
झ ल ् नव्हत .् सनकोल यच्नां् सप्रन्िेिशी् लग्न् कर वयच् ल ् हवां् अिां् मल ् ितत् व ट यच्चां.् त्यच् ्
व ङ्सनियच् प िून्च ांगलां ् सनष्ट्पन्न्होण र्न ही्अिां्मल ्व ट यच्चां.् त्यच् नां् सप्रन्िेिशी्लग्न्केलां ्तर् सकती्
च ांगलां ्होईल!’ 
 

िोन्यच् ल ् व टले–सतचे् म्हणणे् सकती् खरे् आहे.् बऱ्यच् च् िांपत्तीची् व रि् अिलेल्यच् ् सप्रन्िेिशी्
सनकोल यच्चे् लग्न् झ ले् तरच् रोस्तॉफकुटुांब ची् पसरक्स्थती् िुध रणे् शक्यच्् आहे.् सनकोल यच्ल ् सप्रन्िेि्
च ांगली्पत्नी्म्हणून्शोभेल.्पण्ह्य ्सवच र ने्सतल ्क्लेश्झ ले, दुःख्झ ले.्तरीही्चकबहुन ्दुःख्झ ले्
म्हणूनच्घर तील्वस्तू्सनवडून्प्रव ि ि ठी्व्यच्वक्स्थत्भरून्घेण्यच् चे्कठीण्क म्सतने्अांग वर्घेतले.्ती्
त्यच् ्क म त्गढून्गेली.्क हीि ांग यच्चे्अिले्की्क उांट्आसण्क उांटेि्सतच ्िल्ल ्घेऊ्ल गले.्पेत्यच् ्
आसण्नत श्आपल्यच् ्आईवसडल ांन ्क हीही्मदत्करीत्नित.्उलट्इतर ांययच् ्क म त्बहुध ्अडचणी्
सनमाण्करीत.्िबांध् सदविभर् ते्घर् त्यच् ांययच् ्जलदीने्पडण ऱ्यच् ्प वल ांययच् ्आव ज ांनी्आसण्अक रण्
आनांद ने् भरलेल्यच् ्आरोळ्यच् ांनी् सनन दून् ज त् होते.् हि यच्ल ् क ही् क रण् नित न ही् ती् दोघे् हित्
होती.् आनांद त् व वरत् होती.् ती् स्वभ वतःच् आनांदी् अिल्यच् ने् सतथे् घडण री् कोणतीही् गोष्ट् त्यच् ांन ्
आनांदी् ठेवण्यच् ि् व् हिवण्यच् ि् पुरेशी् होती.् पेत्यच् ् पोरग ् अित न ् घर्िोडून् गेल ् होत ्आसण्आत ्
(प्रत्येच्कजण्त्यच् ल ्ऐकवीत्त्यच् प्रम णे)्तो्देखण ्तरुण्बनून्आल ्होत .्आत ्तो्घरीच्होत .्ब्येच्ली्
त्िकाव्ह्िोडून्तो्आलेल ्होत .्सतथे्लढ ईवर्ज ण्यच् ची्आश ्उरली्नव्हती.्सजथे्थोड्य च्सदवि ांत्
लढ ई्होण र्होती्त्यच् ्मॉस्को्शहर त्तो्आत ्येच्ऊन्पोचल ्होत .्तो्नेहमी् सजचे्अनुकरण्करी्ती्
नत श ्प्रिन्न्आसण्उत्ि ही्होती.्त्यच् मुळे्पेत्यच् ही्प्रिन्न्व्उत्ि ही्बनल ्होत .्नत श ्सकतीतरी्क ळ्
दुःखी् होती.्आत ्ती्आनांदी् बनली्होती.् दुःख ययच् ्क रण ची्आठवण्करून् देण री्कोणतीही् गोष्ट्
नव्हती.्सतचे्मन्पुन्ह ्खांबीर्झ ले्होते. 
 

कोणीतरी्आपल्यच् ि ठी् जीव् ट क व ् अिे् सतल ् व टे.् (इतर ांच ् स्नेह् ह ् च क ांन ् समळण ऱ्यच् ्
वांगण ि रख ्अितो.्त्यच् ्वांगण खेरीज्सतचे्यच्ांत्र्कधीच्िुरळीत्च लत्नि यच्चे.)्आसण्ति ्स्नेह्पेत्यच् ्
करू्ल गल्यच् मुळे्ती्आनांद त्होती.्त्यच् ्दोघ ांययच् ्आनांद ल ्आणखी्क रणे्होती.्युच्द्ध्मॉस्कोययच् ्प्रत्यच्ि्
प्रवशेद्व र शी् येच्ऊन् ठेपले् होते.्िरहद्दीवर्आत ् युच्द्ध्होण र्होते.्शसे्त्र् व टली्ज त्होती.् प्रत्येच्कजण्
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झप टल ् गेल ्होत .्एकां दरीत्क हीतरी् सवलिण्घडत्होते.्अश ् सवलिण्घटन ांनी्म णि ांन ्स्फूती्
समळत्अिते–सवशषेतः्तरुण ांन ्तर्असधकच् समळते.् म्हणूनच्नत श ्आसण् पेत्यच् ्दोघेही् प्रिन्न्आसण्
उत्ि ही्होती. 
 

३१्ऑगस्टल ्शसनव री्रोस्तॉफ्कुटुांब चे्िगळे्घरच्उलथे-प लथे्झ लेले्सदित्होते.्िगळे्
दरव जे् ित ड् उघडे् होते.् िगळे् फर्ननचर् हलवण्यच् त् आले् होते.् आरिे् तिसबरी् क ढून् ट कण्यच् त्
आल्यच् ्होत्यच् .्खोल्यच् ांमधे् पेट्य , गवत, ि म न्गुांड ळण्यच् ि ठी्ल गण र ्क गद्आसण्दोरे्यच् ांची्एकच्
द टी्झ ली् होती.्ि म न् घेऊन्शतेकरी्आसण्घर तील्नोकर्ल कडी्जसमनीवरून् प वले् व जवीत्
ज त्होते्शतेकऱ्यच् ांययच् ्ग ड्य ांनी्आव र्भरून्गेले्होते.्क ही्ग ड्य ांत्ि म न च ्ढीगययच् ्ढीग्भरून्
दोऱ्यच् ांनी्ब ांधून्घेण्यच् त्आल ्होत ्तर्क ही्ग ड्य ांत्ि म न्भर वयच् चे्होते. 
 

अिांख्यच्् नोकर ांययच् ् आसण् ग ड्य ् घेऊन् आलेल्यच् ् शतेकऱ्यच् ांययच् ् बोलण्यच् ांनी् आसण् प वल ांययच् ्
आव ज ने्आव र्व्घर्दुमदुमत्होते.्क उांट्िक ळप िून्घर ब हेरच्होत .्ध वपळीमुळे्व्आव ज मुळे्
क उांटेिचे् डोके् दुखू् ल गले् होते.् म्हणून् ती् क्व्हनेग रमधे् बुडवलेलीघडी् डोक्यच् ल ् ब ांधून् नव्यच् ्
सदव णख न्यच् त्पहुडली्होती.्पेत्यच् ्घरी्नव्हत .्तो्एक ्िहक ऱ्यच् ल ्सनरोप्द्य यच्ल ्गेल ्होत .्त्यच् ययच् ्
म फव त् सशबांदीमधून् आघ डीवरील् रेसजमेंटमधे् बदली् करून् घेण्यच् च ् बेत् तो् आखत् होत .् मोठ्य ्
सदव णख न्यच् त्सचनीम तीची्आसण्क चेची्भ ांडी्पेट्य ांत्भरण्यच् चे्क म्च लले्होते.्त्यच् वर्िोन्यच् ्लि्
ठेवीत्होती.्नत श ्ि म निुम न्क ढलेल्यच् ्खोलीत्जसमनीवर्बिली्होती.्सतययच् ्भोवती्कपडे, सफती्
आसण्स्क फव ्यच् ांचे्ढीग्पडले्होते.्ती्ह लच ल्न्करत ्जसमनीवर्नजर्ल वनू्बिली्होती.् सतययच् ्
ह त त्एक्जुन , आत ्फॅशनमधे्निलेल ् नृत्यच् च ्पोष ख्होत .्ह च्पोष ख्चढवनू्ती्पीटझवबगवमधे्
पसहल्यच् ्नृत्यच्िम रांभ ल ्गेली्होती. 
 

घर तील् इतर् िववजण्क यच्वमग्न् अित न ्आपण्क हीच्करीत् न ही् म्हणून् नत श ल ् शरम्
व टत्होती.् त्यच् ् सदवशी्िक ळी् सकतीतरी्वळे ् सतने्क ही्न ्क ही्क म्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल ्परांतु्
सतच ्त्यच् त्जीव्नव्हत .्सतल ्मनःपूववक्क म्कर विेे्व टले्न ही्तर्सतययच् कडून्किलेही्क म्मुळीच्
होत्निे.्िोन्यच् ् सचनीम तीची् भ ांडी् पेटीत्भरीत्अित न ् ती् सतथे्उभी् र सहली्आसण् सतने्िोन्यच् ल ्
मदत्करण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल .् पण्ल गलीच् ते्क म्ट कून्ती्आपल्यच् ्ि म न ची् ब ांध ब ांध्कर यच्ल ्
आपल्यच् ्खोलीत्गेली.्आपले्कपडे्आसण्आपल्यच् ्सफती्द िींन ्देत न ्सतल ्पसहल्यच् पसहल्यच् ांद ्गांमत्
व टली.् पण् जेव्ह ् उरलेल्यच् ् कपड्य ांची् ब ांध ब ांध् कर यच्ची् वेळ् आली् तेव्ह ् ते् क म् सतल ् दमछ क्
करण रे्व टू्ल गले. 
 

दुन्यच् श ्सतययच् ि ठी्क म्कर यच्ल ्ल गलीच्तयच् र्झ ली.्तशी्नत श ्तो्जुन ्पोष ख्ह त त्
घेऊन्जसमनीवर् बिली.् त्यच् ् वळेी् सतययच् ् मन त् जे् यच् यच्ल ् हव्े होते् त्यच् हून् वगेळ्यच् च् सवषयच् ांची् स्वप्ने्
सतल ्पडू्ल गली.्शजे रययच् ्खोलीतील्द िी्बोलू्ल गल्यच् .्खोलीतून्म गययच् ्सजन्यच् वरून्घ ईघ ईने्
ज त न ्त्यच् ांची्प वले्व जू्ल गली.्तशी्नत श ्आपल्यच् ्सदव स्वप्न तून्भ न वर्आली.्ती्उठली्आसण्
सतने् सखडकीब हेर् डोक वनू् प सहले.्जखमी् िैसनक ांनी् भरलेल्यच् ् ग ड्य ांची्ल ांबच्ल ांब् र ांग् रस्त्यच् वर्
उभी्होती. 
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द िी, हुजऱ्येच्, िैप की, वृद्ध्द िी, िैप कीण, ग डीव न, मोतद्द र्आसण्स्वैप कघर त्िटरफटर्
क मे्करण री्पोरे-िगळेजण्फ टक शी्र हून्जखमी्िैसनक ांकडे्प ह त्होते. 
 

वृद्ध्क रभ री्स्त्री्म व्र ्कुक्झ्मसनश्न ्फ टक शी्उभ्यच् ्अिलेल्यच् ्गदील ्िोडून्पुढे्होऊन्चटईचे्
छप्पर्अिलेल्यच् ्ग डीजवळ्गेली्होती.्ती्आत ्ग डीत्पहुडलेल्यच् ्सफकट्तरुण्असधक ऱ्यच् शी्बोलत्
होती.्नत श ने्दोनच र्प वले्ट कली्आसण्रुम ल्ति च्डोक्यच् वर्ठेवनू्ती्वृद्ध ्क यच््म्हणते्ते्ऐकत्
ती्तशीच्भीतभीत्थ ांबली. 
 

‘मॉस्कोमधे् तुझ्यच् ् न त्यच् चे् कुणी् न ही् तर?’ म व्र ् कुक्झ्मसनश्न ् बोलत् होती.् ‘एख द्य ् घरी्
र सहल ि्तर्आर म्समळेल्तुल ...आमययच् ्घरीही्च लेल.्म लक्मांडळी्ज त्आहेत.’ 
 

तो् असधक री् िीण् आव ज त् बोलू् ल गल .् ‘परव नगी् समळेल् क ् पण? मल ् क ही् कल्पन ्
न ही...सतकडे् आमचे् प्रमुख् असधक री् आहेत....त्यच् ांन ् सवच र .’ त्यच् ने् प ठ् वळवनू् रस्त्यच् वरून्
ग ड्य ांययच् र ांगेल ्िम ांतर्येच्रझ र ्घ लण ऱ्यच् ्लठ्ठ्मेजरकडे्बोट्द खवले. 
 

नत श ने्भयच्भीत्नजरेने्जखमी्असधक ऱ्यच् कडे्प सहले.्ती्ल गलीच्मेजरल ्भेट यच्ल ्गेली. 
 

‘जखमी् लोक ांन ् आमययच् ् घरी् र हू् द्य ल् क ?’ सतने् सवच रले.् मेजरने् क्स्मत् करीत्आपल्यच् ्
ह त ने्टोपील ्स्पशव्केल .्डोळे्सकलसकले्करीत्म्हटले, ‘ब ईि हेब, आपली्क यच््इयछ ्आहे?’ 
 

नत श ने्िांथपणे्आपल ् प्रश्न् पुन्ह ्उच्च रल .् सतने्अजूनही् ह तरुम ल चे्कोपरे् धरून् ठेवले्
होते.्तरीही् सतच ् चेहर ्आसण्एकां दर्व गणे्इतके्गांभीर्होते्की् मेजरचे्हिू्ओिरले.्िणभर् त्यच् ने्
सवच र् केल —सतची् सवनांती् पुरी् करणे् सकतपत् शक्यच्् आहे् हे् त्यच् ने् स्वतःल च् जणू् सवच रले् आसण्
होक र थी्उत्तर्सदले, ‘खुश ल, तुम्ही्त्यच् ांन ्खुश ल्र हू्द्य .’ 
 

नत श ने्म न्चकसचत्झुकवली्आसण्मोठ्य ्त्वरेने्ती्अजूनही्िह नुभतूीपूणव्स्वर त्त्यच् ्तरुण्
असधक ऱ्यच् शी्बोलत्अिलेल्यच् ्म व्र ्कुक्झ्मसनश्न जवळ्आली. 
 

‘ते्र हू्शकतील.्मेजरनी्परव नगी्सदली्आहे.’ नत श ्कुजबुजली. 
 

आत्तरुण्असधक री्अिलेल्यच् ्त्यच् ्छपर ययच् ्ग डील ्रोस्तॉफययच् ्आव र त्वळवण्यच् त्आले.्
मग् जखमी् िैसनक ांययच् ् दह ब र ् ग ड्य ् रसहव श ांययच् ् आमांत्रण नुि र् पोव स्की् स्रीटवरील् घर ययच् ्
प्रवशेद्व र जवळ्आल्यच् .्दैनांसदन्जीवन ययच् ्च कोरीययच् ्अगदी्ब हेरील्पसरक्स्थतीतील्लोक ांशी्आपल ्
िांबांध्येच्ण र्म्हणून्नत श ल ्आनांद्झ ल्यच् चे्उघडउघड्सदित्होते.्आपल्यच् ्आव र त्ज स्तीत्ज स्त्
ग ड्य ्यच् व्यच् त्म्हणून्सतने्म व्र ्कुक्झ्मसनश्न ययच् ्मदतीने्खूप्प्रयच्त्न्केल . 
 

‘तुझ्यच् ्वसडल ांची्परव नगी्घ्यच् यच्ल ्हवी.’ म व्र ्कुक्झ्मसनश्न ्म्हण ली, 
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‘मूखव्आहेि!्एवढी्किली्मोठी् ब ब्आहे? आपण् सदव णख न्यच् त्र हू.्आपण् त्यच् ांन ्घर ची्
अधी्ज ग ्िहज्देऊ्शकू.’ 
 

‘च ांगली्कल्पन ्आहे!्पुढां्क यच््करण र्आहेि? पुरुष ांची्खोली्आसण्वृद्ध्द ईची्खोली्त्यच् ांन ्
र ह यच्ल ्देत ्येच्ईल्पण्त्यच् ि ठी्परव नगी्क ढ यच्ल ्प सहजे.’ 
 

‘ठीक्आहे, मी्सवच रून्येच्ते.’ अिे्म्हणून्नत श ्आत्पळ ली, ती्सदव णख न्यच् त्गेली. 
 

‘आई्ज गी्आहेि्क ?’ 
 

‘छे्ग!्झोप्कुठली्यच् यच्ल ?’ क उांटेि्म्हण ली.्ती्नुकतीच्कुठे्डुलकी्घेत्होती. 
 

आई्िमोर्गुडघे्टेकून्सतययच् ्ग ल वर्आपल ्ग ल्ठेवीत्ती्म्हण ली, ‘आई, गडे, म झी्चूक्
झ ली.् मल ् िम ्कर.् मी् पुन्ह ् अशी् व गण र् न ही.् म व्र ् कुक्झ्मसनश्न नां् मल ् प ठवलां ् म्हणून...तुल ्
उठवलां .्त्यच् ांनी्क ही्जखमी्िैसनक ांन -असधक ऱ्यच् ांन ्आत्घेतलां ्आहे.्तू्त्यच् ांन ्र हू्देशील्न ? त्यच् ांन ्
दुिरीकडे्कुठां्ज ग ्न ही.्तू्त्यच् ांन ्र हू्देशील्अिां्मल ्व टलां .’ र्श् ि्न्घेत ्भरभर्बोलली. 
 

‘असधक री? त्यच् ांन ्आत् घेण्यच् त्आलां? कुणी? क ही्कळत्न ही.’ क उांटेि् म्हण ली.्नत श ्
हिली, क उांटेिनेही्मांद्क्स्मत्केले. 
 

‘मल ्ठ ऊक्होतां्तू्परव नगी्देशील्म्हणून...मी्ज ते्नी्त्यच् ांन ्तिां्ि ांगते.’ नत श ्आपल्यच् ्
आईचे्चुांबन्घेऊन्उठली्आसण्द र शी्गेली. 
 

सदव णख न्यच् त्वसडल ांची्ग ठ्पडली.्वडील्व ईट्ब तमी्घेऊन्आले्होते. 
 

‘आम्ही्फ र्क ळ्रेंग ळत्र सहलो.’ क उांटच ्आव ज्त्यच् ययच् ्नकळत्र गीट्झ ल ्होत .्‘क्लब्
बांद्झ ल ्आहे.्पोसलि्िोडून्ज त्आहेत.’ 
 

‘पप , मी्क ही्जखमींन ्आपल्यच् ्घरी्र ह यच्ल ्बोल वलां ्म्हणून्तुम्ह ल ्र ग्न ही्न ्आल ?’ 
नत श ने्सवच रले. 
 

‘छे, छे!्मुळीच्न ही.’ क उांटचे्सतययच् ्बोलण्यच् कडे्लि्नव्हते.् ‘तो्महत्त्व च ्मुद्द ्न ही.्आत ्
कृप ्कर.्किलांही्वडे्डोक्यच् त्घेऊ्नकोि.्ि म न ची्ब ांध ब ांध्कर यच्ल ्मदत्कर.्उद्य ्सनघ यच्ल ्
हवां–उद्य च्सनघ यच्ल ्हवां.’ 
 

क उांटने्आपल्यच् ्बटलरल ्आसण्नोकर ल ्तोच् हुकूम्िोडल .् जेवण ययच् ्वेळी् पेत्यच् ्आल .्
त्यच् ांन ्ि ांगण्यच् जोगी्व ता्घेऊन्तोही्आल ्होत . 
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तो्म्हण ल , ‘आज्के्रमसलनमधे्लोक्युच्द्ध ची्तयच् री्करू्ल गले्आहेत.्दोन्सदवि ांनांतर्आपण्
आदेश्देऊ्अिां्र स्तोक्प्चननां्पत्रक त्ि ांसगतलां ्आहे्तरीही्िवव्लोक ांनी्उद्य च्शस्त्रां्घेऊन्थ्री्सहल्िकडे्
ज यच्चां्आसण्सतथां्मोठ्य ्लढ ईल ्प्र रांभ्कर यच्च ्अिां्आधीच्ठरवण्यच् त्आलेलां ्आहे.’ 
 

हे्ि ांगत्अित न ् पेत्यच् च ् चेहर ्उत्िुक, उत्ि ही्झ ल ्होत .् मुल ययच् ् त्यच् ्तश ् चेहऱ्यच् कडे्
क उांटेि्भयच्भीत्अांतःकरण ने्प ह त्होती.्भ वी् युच्द्ध ययच् ्आशनेे्तो् सकती्आनांसदत्होतो्यच् ची् सतल ्
कल्पन ्होती.्आत ्ह्य ्युच्द्ध प िून्पर वृत्त्करण्यच् ि ठी्आपण्क ही्बोललो्तर्तो्क यच््म्हणेल्हे्सतल ्
ठ ऊक् होते.् मनुष्ट्यच् चे् कतवव्यच्, प्रसतष्ठ , सपतृभमूी् यच् ांबद्दल् क हीतरी, युच्क्क्तव द ल ् िोडून् पुरुषी्
बोलण्यच् चे, हेकट् वृत्तीचे् तो् क हीतरी् बडबडण र, त्यच् ल ् सवरोध् करून् क ही् उपयच्ोग् होण र् न ही, 
त्यच् ल ् पर वृत्त् करण्यच् ची् आश ् िांपूणवपणे् िोडून् द्य वी् ल गण र् हे् सतने् ओळखले.् ही् लढ ई् िुरू्
होण्यच् पूवी्आपण् इथून् सनघू.् व टेत् रिण्करण्यच् ि ठी् म्हणून् पेत्यच् ल ् बरोबर् घेत ् येच्ईल्अशी् सतल ्
आश ्व टू्ल गली.्म्हणून्ती्मुल ल ्क ही्बोलली्न ही.्जेवण्झ ल्यच् नांतर्सतने्नवऱ्यच् ल ्एक ्ब जूल ्
बोल वले्आसण्डोळ्यच् ांत् अश्रू्आणून् त्यच् ल ् सवनवले, ‘मल ् शक्यच्् सततक्यच् ्लवकर—जमेल् तर्आज्
र त्रीच् इथून् घेऊन् चल .’ आत पयंच्त् सतने् कधी् भीतीची् पुिट् खूणही् द खवली् नव्हती.् पे्रम पोटी्
अिण ऱ्यच् ्स्त्रीिुलभ्उपजत् प्रत रणेतून् ती् उद्ग रली, ‘आपण्आज् र त्री् इथून् सनघ लो् न ही् तर् मी्
ध स्तीनां्मरून्ज ईन.’ ती्आत ्मुळीच्ढोंग्करीत्नव्हती.्खरोखर्प्रत्येच्क्गोष्टीची् सतल ्आत ्ध स्ती्
व टत्होती. 
 

स्कॉिब ई् आपल्यच् ् मुलील ् भेटण्यच् ि ठी् गेली् होती.् म्यच् क्स्नत्स्की् स्रीटवरील् क्स्पसरट ययच् ्
दुक न तील् प्रक र् वणवन् करून् सतने् क उांटेिल ् घ बरवनू् िोडले.् त्यच् ् रस्त्यच् वरून् ती् घरी् यच् यच्ल ्
सनघ ली्होती.्पण्त्यच् ्दुक न भोवती्सचडलेल ्चझगलेल ्जम व्जमल ्होत ्त्यच् मुळे्सतल ्सतथून्ज त ्
येच्ईन .्म्हणून्सतने्ग डी्ठरवनू्दूरच ्फेर ्म रून्घर्ग ठले्होते. 
 

जेवण्िांपल्यच् नांतर्रोस्तॉफकुटुांब तील्िगळी्म णिे्ि म न्ब ांधण्यच् चे्आसण्प्रव ि ि ठी्इतर्
तयच् री् करण्यच् चे् क म् त्वरेने् कर यच्ल ् मन प िून् ल गली.् त्यच् ् क म ि ठी् थोरल ्क उांटही् एक एकी्
तयच् र् झ ल .् आव र् आसण् घर् यच् मध्येच्् येच्-ज ् करण्यच् त, गडबडीत् अिण ऱ्यच् ् नोकर ांन ् गोंधळ त्
ट कण ऱ्यच् ् िूचन ् देऊन् त्यच् ांची् आणखी् घ ई् उडवण्यच् त् त्यच् ने् िगळ ् सदवि् घ लवल .् आव र तील्
क म वर् पेत्यच् ्लि् ठेवीत् होत .्क उांटययच् ् परस्परसवरोधी् िूचन ांमुळे्िोन्यच् ् गोंधळून् गेली् होती्आसण्
सतल ्आपण्क यच््कर व्ेहे्िुचत्नव्हते.्खोल्यच् खोल्यच् ांतून्ध वपळ्करण रे्नोकर्ओरडत्होते, भ ांडत्
होते, गडबड्करीत्होते.्एक एकी्नत श ् देखील्क म ल ्ल गली.्घेतलेले्क म्तळमळीने्करणे् हे्
सतययच् ् स्वभ व त् होते.् त्यच् ् तळमळीने् ती्क म्करू्ल गली.् ती्क म ल ्ल गलेली् प हून् प्रत्येच्क ययच् ्
मन त्सवकल्प्उभे्र सहले.्ती्गांभीरपणे्क ही्क म्करील, सतययच् ्िूचन ्प ळ व्यच् त्अिे्कुण ल च्व टत्
नव्हते.्उत्कट्ओढ्आसण् सचक टी्यच् ांययच् ्जोर वर् सतने्िवांन ्आपले् म्हणणे्ऐक यच्ल ्ल वले.्लोक्
आपल्यच् कडे् लि् देत् न हीत् म्हणून् ती् र ग वली.् एवढेच् नव्हे् तर् रडवलेी् झ ली.् शवेटी् त्यच् ांचे् मन्
वळवण्यच् त्ती्यच्शस्वी्झ ली. 
 

त्यच् ्िवांनी्इतके्पसरश्रम्घेतले्तरी्मध्यच्र त्रीपयंच्त्िगळी्तयच् री्झ ली्न ही.्क उांटेि्केव्ह च्
झोपी्गेली्होती.्क उांटने्िक ळी्सनघ यच्चे्ठरवले्आसण्तो्स्वतःही्झोपी्गेल . 
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िोन्यच् ्आसण्नत श ्कपडे्न्बदलत च्सदव णख न्यच् त्झोपी्गेल्यच् . 
 

त्यच् ्र त्री्पोव स्की्स्रीटवरून्आणखी्एक ्जखमी्असधक ऱ्यच् ल ्आणण्यच् त्आले.्फ टक शी्
म व्र ् कुक्झ्मसनश्न ् उभी् होती.् सतनेच् त्यच् ल ् रोस्तॉफययच् ्आव र त्आणले् होते.् ह ् जखमी् असधक री्
कुणीतरी्उच्च्हुद्द्य वर्अि व ्अिे्म व्र ्कुक्झ्मसनश्न ल ्व टले. 
 

ग डीव न ययच् ् शजे री् पेटीवर् असतशयच्् आदर् व ट व ् अि ् म्ह त र ् बिल ् होत .् तो् त्यच् ्
असधक ऱ्यच् च ्नोकर्होत .्त्यच् ्ग डीययच् ्म गोम ग्येच्ण ऱ्यच् ्दुिऱ्यच् ्ग डीत्एक्डॉक्टर्आसण्दोन्िैसनक्
होते. 
 

त्यच् ्म्ह त ऱ्यच् ्नोकर ि्उदे्दशून्म्ह त री्म व्र ्कुक्झ्मसनश्न ्म्हण ली, ‘तुम्ही्आमययच् ्घर च ्आश्रयच््
घेऊ्शकत .्म लक्आपल्यच् ्िगळ्यच् ्म णि ांिह्ज त हेत.्िगळां्घर्सरक मां्आहे.’ 
 

ति ् तो् म्ह त र ् उि ि ् ट कून् म्हण ल , ‘क यच्् ि ांगू् तुम्ह ल .् म लक ांन ् घरी् िुखरूप् नेत ्
येच्ईल्अशी्मल ्मुळीच्आश ्व टत्न ही.्आमचां्स्वतःचां्घर्मॉस्को्शहर त्आहे.्पण्ते्इथून्फ र्दूर्
अांतर वर्आहे.्सशव यच््आत श ्त्यच् ्सठक णी्कोणीही्र ह त्न ही.’ 
 

‘तुम्ही् र ह यच्ल ् यच् ् न .् म लक ांकडे् िगळ्यच् ् गोष्टी् भरपूर् प्रम ण त्आहेत.् तुमचां् इथांस्व गतच्
होईल.’ म व्र ्कुक्झ्मसनश्न ्म्हण ली.्‘तुमययच् ्म लक ांची्प्रकृती्फ र्गांभीर्आहे्क ?’ 
 

‘मल ् तर् आश ् व टत् न ही.् आत ् डॉक्टर ांन च् बोल वलां ् प सहजे.’ नोकर् ग डीतून् उतरून्
म गययच् ्ग डीकडे्गेल . 
 

‘फ र्छ न.’ डॉक्टर्म्हण ले. 
 

म्ह त र ् नोकर् पुन्ह ्आपल्यच् ् ग डीकडे्आल .् ग डीतून् डोक वनू् त्यच् ने् म न् ह लवली्आसण्
ग डीव न ल ् ग डी् आव र त् घ्यच् यच्ल ् ि ांसगतली.् आपण् म व्र ् कुक्झ्मसनश्न ययच् ् जवळ् उभ ् र सहल .्
आज री्असधक ऱ्यच् ल ्घर त्ह लव यच्ल ्ि ांसगतले.्‘म लक्क ही्म्हणण र्न हीत,’ ती्म्हण ली. 
 

त्यच् ांन ् प यच्ऱ्यच् ् चढून् आज री् असधक ऱ्यच् ल ् वर् न्यच् यच्चे् नव्हते.् प्रवशेद्व र शी् नोकर ांययच् ि ठी्
ब ांधलेले्छोटे्घर्होते्त्यच् त्त्यच् ल ्ठेवण्यच् त्आले.्ह ्जखमी्असधक री्होत ्सप्रन्ि्आन्दे्र्बोलकॉन्स्की. 
 

मॉस्कोच ्अखेरच ्सदवि्उज डल .्शरद तील्आक श्उजळ्सनरभ्र्होते.्तो्रसवव रच ्सदवि्
होत .्इतर्रसवव री्प्र थवनेि ठी्चचवमधे्घांट न द्होई्ति ्तो्आजही्िुरू्झ ल .्मॉस्कोययच् ्नसशब त्
क यच््व ढून्ठेवले्आहे्यच् ची्कल्पन ्कुण ल च्आलेली्सदित्नव्हती. 
 

पह टेप िून्मॉस्कोल ्ज ण ऱ्यच् ्ग डीत्ज ग ् समळ वी् म्हणून्नोकर म फव त् सवनांती्करण्यच् ि ठी्
जखमी्असधक ऱ्यच् ांनी्प ठवलेले्ऑडवली्व्नोकर्रोस्तॉफययच् ्आव र त् येच्त्होते.्तिेच्रोस्तॉफययच् ्व्
जवळययच् ्घर तील्जखमी्िैसनकही्स्वतःच्खुरडत्रखडत्ि रखे् येच्त्होते.्बटलरल ्अश ्प्रक रची्
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सवनांती्केली्ज ई्आसण्त्यच् ल ्जरी्जखमी्असधक ऱ्यच् ांबद्दल्दयच् ्व टे्तरीही्तो्ठ मपणे्त्यच् ांन ्नक र्देई्
आसण्म्हणे, ‘अश ्तऱ्हेची्िूचन ्क उांटल ्करण्यच् चां्ध डि्मल ्तरी्कधीही्होण र्न ही.’ ह्य ्िगळ्यच् ्
जखमी् िैसनक ांची् पसरक्स्थती् दयच्नीयच्् होती.् तरीही् एक ल ् ग डी् सदली् तर् िवांन ् ग ड्य ् द्य व्यच् ्
ल गतील् हे् उघड् होते.् तीि् म लव हू् ग ड्य ् क ही् िवव् जखमींन ् व चव्ू शकण र् न हीत.् िवांवर्
आलेल्यच् ्ह्य ्िांकट त्प्रत्येच्क ने्आपल ्आसण्आपल्यच् ्कुटुांब च ्सवच र्प्रथम्केल ्प सहजे्अश ्तऱ्हेच ्
युच्क्क्तव द्तो्बटलर्आपल्यच् ्धन्यच् ययच् ्वतीने्करीत्होत . 
 

त्यच् ्सदवशी्िक ळी्क उांट्इल्यच् ्अँड्रीच्उठल .्पह टेपयंच्त्ज गून्आत ्झोपी्गेलेली्पत्नी्उठू्
नयेच््म्हणून्तो्अगदी्हलक्यच् ्प वल ांनी्शयच्नगृह ययच् ्ब हेर्पडल .्सफकट्ज ांभळ्यच् ्रांग च ्रेशमी्ड्रेचिग्
ग ऊन् अांग वर् चढवनू् तो् प यच्ऱ्यच् ांशी् आल .् आव र त् ि म न् भरलेल्यच् ् ग ड्य ् होत्यच् .् क ही् ग ड्य ्
प यच्ऱ्यच् ांजवळ्आणलेल्यच् ्होत्यच् .्प्रवशेद्व र शी्बटलर्एक्वृद्ध्ऑडवली्आसण्झोळीत्ह त्अिलेल ्एक्
असधक री्यच् ांययच् शी्बोलत्उभ ्होत .्आपल्यच् ्धन्यच् ल ्प हत च्बटलरने् त्यच् ्दोघ ांन ही् त्वसरत् सनघून्
ज ण्यच् च ्इश र ्केल . 
 

‘व्हॅसिसलच, िगळी्तयच् री्झ ली्न ?’ आपल्यच् ्टकल वर्ह त्चोळीत्क उांटने् सवच रले.्मग्
म्ह त ऱ्यच् ्ऑडवलीकडे् व् त्यच् ् असधक ऱ्यच् कडे् पे्रमळपणे् प हून् म न् ह लवली.् (क उांटल ् नेहमीच् नव्यच् ्
चेहऱ्यच् ांचे्आकषवण्व टे.) 
 

‘िगळी्तयच् री्आहे.्केवळ्घोडे्जुांप यच्च ्अवक श्आहे, मह र ज.’ 
 

‘फ र्उत्तम.्क उांटेि्आत ्लवकरच्उठेल.्परमेर्श्रकृपेनां्आम्ही्आत ्सनघू.’मग्असधक ऱ्यच् ल ्
उदे्दशून्क उांटने्सवच रले, ‘मी्आपल्यच् ि ठी्क यच््करू?’ 
 

तो् असधक री् क उांटययच् ् जवळ् आल .् त्यच् च ् सफकट् चेहर ् एकदम् ल ल् झ ल .् ‘क उांट, 
म झ्यच् वर् उपक र् कर ...कृप ् करून् मल ...क हीही् करून् तुमययच् ् एख द्य ् ि म नव हू्
ग डीत...म झ्यच् जवळ्इथां्क हीच्न ही...मल ्ि म न ची्अडचण्होण र्न ही...’ 
 

असधक ऱ्यच् ने् आपले् बोलणे् िांपवण्यच् पूवीच् तश ् प्रक रची् सवनांती् आपल्यच् ् धन्यच् ययच् ् वतीने्
करण्यच् ि ठी्एक्ऑडवली्आल . 
 

क उांट्घ ईघ ईने्म्हण ल , ‘ठीक्आहे.्मल ्मदत्कर यच्ल ्आनांद्होईल.्व्हॅसिसलच्तूच्कर्
यच् ची् व्यच्वस्थ ...एख द-दुिरी् ि म नव हू् ग डी् सरक मी् अिेल...क यच्् कर वां् ल गेल?’ क उांटने्
क हीतरी् अस्पष्ट् शब्द त् िूचन ् सदल्यच् .् क उांटने् भोवत ली् प सहले...् आव र त, फ टक ांप शी, 
सखडक्यच् ांख ली्िगळीकडे्जखमी्म णिे, जखमी्ऑडवली्सदित्होते.्िगळेजण्त्यच् ययच् कडे्टक्ल वनू्
प ह त्प यच्ऱ्यच् ांययच् ्सदशनेे्िरकत्होते. 
 

‘मह र ज, तुम्ह ल ्वळे्आहे्क ? सचत्रद लन त्यच् ्आसण्सचत्र ांचां्क यच््कर यच्चां्ते्ि ांग .’ बटलर्
म्हण ल .् क उांट् त्यच् ययच् बरोबर् घर त् सशरल .् त्यच् ने् बटलरल ् ि ांसगतले, ‘बरोबर् घ्यच् ् अशी् सवनांती्
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करण ऱ्यच् ् जखमींन ् तुम्ही् नक र् देत ् क म ् नयेच्.् ि म न तील्क ही् ि म न् व टलां ् तर् क ढून् ठेव .’ 
शवेटचे्व क्यच््कुणी्ऐकले्की्क यच््यच् ्भीतीने्तो्हळू्चमत्क सरक्आव ज त्उद्ग रल . 
 

नऊ्व जत ्क उांटेि्उठली.्क उांटेिययच् ्लग्न पूवी् सतची्िखी् म्हणून्व वरण री्आसण्आत ्
सतचे्क हीिे्व्यच्वस्थ सपकेचे्क म्करण री्मरॅोन ्सतमॉफ्येच्वन ्क उांटेिकडे्येच्ऊन्म्हण ली, ‘स्कॉिब ई्
असतशयच्् दुख वल्यच् ् आहेत.् तरुण् मुलींचे् विांत त् घ ल यच्चे् कपडे् क ही् इथे् ठेवत ् येच्ण र् न हीत.’ 
क उांटेिने् स्कॉिब ईययच् ् र ग चे्क रण् सवच रले् तेव्ह ् सतल ्कळले–स्कॉिब ईची्रांक्ग डीतून्ब हेर्
क ढून्ट कण्यच् त्आली्आहे.्क उांट्नेहमीच्लोक ांचे्ऐकत त्त्यच् प्रम णे्आजही्जखमी्लोक ांन ्बरोबर्
न्यच् यच्ल ्कबूल्झ ले्आहेत.्म्हणून्ग ड्य ्सरक म्यच् ्केल्यच् ्ज त्आहेत.्ि म न्ब हेर्क ढले्ज त्आहे.्
क उांटेिने्ल गलीच्आपल्यच् ्नवऱ्यच् ल ्बोल वणे्ध डले. 
 

‘क यच््च ललां ्आहे्तरी्क यच्? ि म न्ग ड्य ांतून्ब हेर्ट कत हेत्अिां्ऐकते्ते्खरां्क ?’ 
 

‘हे् बघ.् मी् तुझ्यच् कडे् त्यच् िांबांधी् बोलण रच् होतो...र ग व्ू नको...एक् असधक रीम झ्यच् कडे्
आल ...जखमी् लोक ांन ् ि म नग ड्य ् देण्यच् ची् सवनांती् करत हेत.्आपली् यच् त्आर्नथक् ह नी्आहे् हे्
खरांच...पण्इथांच्पडून्र हणां्सकती्भयच्ांकर...त्यच् ांययच् ्दृष्टीनां्सवच र्कर...ते्िगळे्इथां्आपल्यच् ्आव र त्
जमले् आहेत.् आपण् त्यच् ांन ् इथां् बोल वनू् आणलां ....हे् िगळे् असधक री....मल ् मन प िून्
व टतां....त्यच् ांन ्ग ड्य ्द्य व्यच् त...आपण ल ्इतकी्घ ई्न ही.’ 
 

पैश िांबांधीची् गोष्ट् आली् की् क उांट् भीतभीत् बोल यच्च ् ति ् तो् आत ही् बोलत् होत .्
सचत्रद लन ि ठी् नवी् इम रत, िांरसित् उद्य न, घर त् ब ांध यच्चे् नवे् न ट्यगृह् अगर् व द्यवृांद ांचे् सशिण्
अश ि रख्यच् ् स्वतःययच् ् मुल ांययच् ् कल्यच् ण कडे् दुलवि् करण ऱ्यच् ् गोष्टी् म ांडत न ् त्यच् च ् स्वर्कि ् होतो्
यच् च ् सतल ् नेहमी्पसरचयच््होत .्अश ्स्वर त्म ांडलेल्यच् ्िवव्यच्ोजन ांन ् सवरोध्कर यच्च ् हे् सतने्आपले्
कतवव्यच््म नले्होते्आसण्तशी्िवयच््सतल ्जडली्होती. 
 

क ही्सवरोध्न्करत ्ती्अश्रू्ग ळीत्र सहली्आसण्मग्नवऱ्यच् ल ्म्हण ली, ‘क उांट, तुम्ही्एकही्
क म् व्यच्वक्स्थत् केलेलां ् न ही.घर् तर् िोडून् ज वां् ल गत्आहे.् त्यच् बद्दल् क ही् समळण र् न ही.् आत ्
तुम्ह ल ्आपली्मुल ांची्िगळी्म लमत्त ्फुां कून्ट क यच्ची्आहे.्आपल्यच् ्घर त्ल खो्रूबल्चकमतीची्
म लमत्त ्आहे, अिां्तुम्हीच्मल ्ि ांसगतलां ्होतां.्यच् ्तुमययच् ्व गण्यच् ल ्म झी्मुळीच्िांमती्न ही.्तुम्ह ल ्
हवां्आहे्तरी्क यच्? जखमींची्क ळजी्घेणां्िरक रचां्कतवव्यच््आहे.िरक रल ्ते्च ांगलां ्िमजतां.्िमोर्
र हण ऱ्यच् ्ल पुसहनकुटुांब नां्घर तील्झ डून्ि ऱ्यच् ्वस्तू्नेल्यच् ्हे्लि त्घ्यच् .्लोक्किे्व गत त्ते्तरी्
प ह .् आम्हीच् म त्र् मूखव् आहोत.् तुम्ह ल ् स्वतःची् पवा् निली् तर् निो, सनद न् मुल ांची् तरी् थोडी्
क ळजी्घ्यच् ल्की्न ही?’ 
 

क उांटने्सनर शनेे्ह त्उडवनू्क ही्न्बोलत ्खोलीतून्प यच््क ढल . 
‘पप , अिां्क ्करत ्आह त?’ त्यच् ययच् ्म गोम ग्आईययच् ्खोलीत्आलेल्यच् ्नत श ने्सवच रले. 
‘क ही्करीत्न हीत.्तुल ्क यच््कर यच्चां्आहे्त्यच् ययच् शी?’ 
‘मी्ऐकत्होते.पप , आई्कबलू्क ्होत्न ही?’ 
‘तुझ ्त्यच् ययच् शी्क ही्िांबांध्न ही.’ क उांट्ओरडल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

वैत गलेली्क उांटेि्आपल्यच् ् नवऱ्यच् ल ् उदे्दशून् म्हण ली, ‘नोकर्क यच््करत हेत्कळत्न ही.्
किलीच् तयच् री् झ ली् न ही् अिां् मल ् त्यच् ांनी् आत्त च् ि ांसगतलां .् कुणीतरी् ज ऊन् त्यच् ांययच् कडे् लि्
सदल्यच् खेरीज्च लण र्न ही.्अश ् वळेी् म यच्टेङ्क ची् गैरहजेरी्ज णवते.्ह्य ्कटकटी्िांपत ्िांप यच्ययच् ्
न हीत.’ 
 

ति ्थोरल ्क उांट्ओरडल .्‘तुम्ही्िगळे्नरक त्ज –नरक त्ज .्म झां्डोकां ्गरगरतां्आहे.’ 
अिे्म्हणून्तो्खोली्ब हेर्पडल .्तेव्ह ्क उांटेिल ्रडू्कोिळले. 
 

‘मम , खरांच्पसरक्स्थती्भयच्ांकर्झ ली्आहे.’ 
 

नत श ् आपल्यच् ् वसडल ांम गून् गेली.् किल्यच् तरी् कठीण् प्रश्न ब बत् सनियच्् घेत ् येच्त् नव्हत ्
म्हणून्की्क यच््ती्त्यच् ययच् ्म गून्गेली्होती.्पण्ती्तशीच्म गे्वळून्वेग ने्सजन ्उतरू्ल गली. 
 

प्रवशेद्व र शी्उभ ्अिलेल ् पेत्यच् ्मॉस्को्िोडून्ज ण ऱ्यच् ्नोकर ांन ्शसे्त्र् देण्यच् त् गुांतल ्होत .्
ि म न ने्भरलेल्यच् ्ग ड्य ्अजूनही्आव र त्उभ्यच् ्होत्यच् .्त्यच् ांतील्दोन्ग ड्य ांययच् ्ि म न वर्ब ांधलेले्
दोर् क ढून् ट कण्यच् त्आले् होते.् त्यच् तील् एक ् ग डीवर् एक् असधक री्आपल्यच् ्ऑडवलीययच् ् मदतीने्
चढण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्होत . 
 

पेत्यच् ने्नत श ल ्सवच रले, ‘ते्कश बद्दल्होतां्ठ ऊक्आहे्क ?’ (नत श ल ्पेत्यच् ्क यच््सवच रत्
होत ्ते्कळले.्आईवडील्कश ि ठी्भ ांडत्होते्ते्त्यच् ल ्ि ांग यच्चे्होते.)्सतने्क ही्उत्तर्सदले्न ही. 
 

‘पप ांन ्िगळ्यच् ्म लव हू्ग ड्य ्जखमी्िैसनक ांन ्द्य यच्ययच् ्होत्यच् ्म्हणून.्व्हॅसिलीचनां्ि ांसगतलां ्
मल .्मल ्व टतां्की...’ पेत्यच् ्म्हण ल . 
 

तशी्नत श ् पेत्यच् कडे् कु्रद्ध् मुद्र ्करून्प ह त्जवळजवळ् चकच ळली.् ‘मल ्व टतां्की, मल ्
व टतां्की्तिां्करणां्नीच, घ णेरडां्आहे.् सतरस्क र्व ट व ्अिां्आहे...मी्क यच््ि ांगण र? आम्ही्िुद्र्
जमवन्लोक्आहोत्क ?’ हुांदक्यच् ांनी्सतच ्कां ठ्थरथरत्होत .्आपण्दुबळी्ठरू, आपल्यच् ्र ग ची्शक्ती्
व यच् ्ज ईल्यच् ची्सतल ्ध स्ती्पडली.्ती्तशीच्वळली्आसण्सवलिण्वगे ने्सजन ्चढू्ल गली. 
 

क उांट् ह त त् प इप् घेऊन् खोलीत् येच्रझ र ् घ लत् होत .् अश ् वळेी् नत श ् व दळ ि रखी्
खोलीत्घुिली्आसण्ती्आईिमोर्उभी्र सहली. 
 

‘सकती् नीचपण चां!् सकती् सकळिव णां!् तुझ ् अि ् हुकूम् अिेल् हे् खरां् व टत् न ही.’ नत श ्
चकच ळली. 
 

क उांटेि् घ बरून् आसण् गोंधळून् सतययच् कडे् प ह तच् र सहली.् सखडकीशजे री् उभ ् अिलेल ्
क उांट्स्तब्धपणे्ऐकत्र सहल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

नत श ्ओरडत् म्हण ली, ‘मम , हे् अशक्यच््आहे.्आव र त् क यच्् च ललां ्आहे् प ह ् तरी.् त्यच् ्
लोक ांन ्इथांच्ट कण र्आह त?’ 
 

‘अग्झ लां ्क यच्? कुण ल ्ट कतो्आहोत?तुल ्हवां्आहे्तरी्क यच्?’ 
 

‘ती्जखमी्म णिां.्मम , तिां्होणां्अशक्यच््आहे.्भयच्ांकर्जुलूम्आहे.्मम ,आपण्घोर्चूक्करतो्
आहोत.्िम ्कर्मल , मम , िम ्कर.्आम्ही्जे् नेत्आहोत्ते्एवढां्क ्महत्त्व चां, मोल चां्आहे?जर ्
डोक वनू्आव र त्प ह ्तरी...मम ..न ही.्तिां्घडत ्क म ्नयेच्.’ 
 

सखडकीत्उभ्यच् ्अिलेल्यच् ्क उांटने् वळून् प सहले् न ही.् पण् तो् नत श चे् बोलणे् ऐकत्होत .्
एक एकी्त्यच् ने्आवांढ ्सगळल .्आपल ्चेहर ्सखडकीययच् ्आणखी्जवळ्नेल . 
 

क उांटेिने्आपल्यच् ्मुलीकडे्प सहले.्सतल ्आपली्शरम्व टत्अिल्यच् चे्सतययच् ्मुदे्रवरून्सतल ्
कळले.्सतची्उत्कट्भ वन ्सतययच् ्लि त्आली.्आत ्आपल ्नवर ्आपल्यच् कडे्क ्प ह त्न ही्त्यच् चे्
क रण्सतल ्ज णवले.्अस्वस्थ्बेचैन्होऊन्ती्भोवती्प हू्ल गली. 
 

‘ब ळ, तुल ्हवां्तिां्तू्कर.्मी्कुण ल ्कश ि ठी्अडथळ ्केल ्आहे्क ?’ एकदम्न्नमत ्ती्
म्हण ली. 
 

‘मम , गडे, मल ्िम ्कर.’ 
 

पण् क उांटेि् आपल्यच् ् मुलील ् दूर् लोटून् क उांटजवळ् गेली.् ‘क उांट, तुमच ् हुकूम् र स्त्
होत ...तुम्ही्ज णत ्मल ्यच् तलां ्क ही्कळत्न ही.’ अपर धी्भ वनेने्सतने्नजर्ख ली्वळवली. 
 

‘सपलां ्कोंबडील ्सशकवत हेत.’ क उांटययच् ्डोळ्यच् ांत्आनांद श्रू्उभे्र सहले.्त्यच् ने्आपल्यच् ्पत्नील ्
छ तीशी्धरले.्आपल ्शरचमद ्चेहर ्त्यच् ययच् ्समठीत्सतने्आनांद ने्लपवल . 
 

‘पप , मम , मी् हुकूम् देऊ्क ? देऊ्क ?’ नत श ने् सवच रले्आसण् म्हटले,‘क ही् झ लां ् तरी्
अगदी्आवश्यच्क्वस्तू्आपण्बरोबर्घेऊच.’ 
 

क उांटने्म न्डोल वली.्नत श ् सदव णख न्यच् तून्प्रवशेद्व र त्आसण् सतथून् सजन्यच् वरून्ख ली्
आव र त्ध वत्गेली. 
 

नोकर्नत श भोवती्जम ्झ ले.् सतने् सदलेल ् हुकूम् त्यच् ांन ्चमत्क सरक्व टल .् त्यच् वर् त्यच् ांच ्
सवर्श् ि्बिेन .्म त्र्क उांटेिययच् ्वतीने्त्यच् ांन ्जेव्ह ्क उांटने्ि ांसगतले, ‘िवव्ि म नव हू्ग ड्य ्जखमी्
लोक ांययच् ि ठी्द्य .् त्यच् ांतील् पेट्य ्क ढून्कोठीत् ठेव .’ तेव्ह ् म त्र् त्यच् ांन ् हुकूम्खर ् व टल .् मग् ते्
मोठ्य ्आनांद ने्नव्यच् ्क म ल ्ल गले.्आत ्त्यच् ांन ्तो् हुकूम्मुळीच्सवसचत्र्व टेन .्उलट्दुिरे्क ही्
करणे्शक्यच््न ही्हे्त्यच् ांन ्पटत्अिल्यच् चे्सदित्होते.्पांधर ्समसनट ांपूवी्जखमींन ्म गे्ट कून्फर्ननचर्
घेऊन्ज ण्यच् त्त्यच् ांन ्क ही्गैर्व टले्नव्हते.त्यच् ांन ्त्यच् ्वळेी्तोच्एक्म गव्शक्यच््अिल्यच् चे्व टत्होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आत ्कुटुांब तील्िगळी्म णिे्ज स्तीत्ज स्त्उत्ि ह ने्जखमी्लोक ांन ्ग ड्य ांत्चढण्यच् ि ठी्
मदत्करू्ल गली.्क ही्वळे पूवी्त्यच् ांन ्त्यच् ांनी्मदत्केली्नव्हती.्त्यच् ची्भरप ई्जणू्ते्आत ्करीत्
होते.्जखमी्िैसनक्खोल्यच् खोल्यच् ांतून्र ांगत्िरपटत्येच्ऊन्ि म नव हू्ग ड्य ांभोवती्गदी्करू्ल गले.्
त्यच् ांचे् सफकट् चेहरे्आनांद ने् उजळून् सनघ ले् होते.्आजूब जूययच् ् घर घर ांत् ब तमी् पिरली.् तशी् त्यच् ्
घर घर ांतून्जखमी्म णिे्आव र त्येच्ऊ्ल गली.्सकतीतरी्जखमी्िैसनक्सवनव्ूल गले, ‘पेट्य ्क ढून्
ट कू् नक .्आम्ह ल ् त्यच् वर् बिू् द्य .’ पण् ि म न् क ढण्यच् चे् क म् िुरू् झ ले् ते् क ही् िांपेन .्आत ्
िगळ्यच् ्पेट्य ्म गे्ट कल्यच् ्क यच््अगर्अध्यच्ा्म गे्ट कल्यच् ्क यच््त्यच् ांययच् ्दृष्टीने्कश ल च्महत्त्व्नव्हते. 
 

सचनी्म तीची्भ ांडी, ब्राँझययच् ्वस्तू, सचते्र्आसण्आरिे्ह्य ्वस्तू्क ल्र त्री्सकती्क ळजी्घेऊन्
पेट्य ांत्भरलेल्यच् ्होत्यच् ् त्यच् ् पेट्य ्आत ्आव र तच्र सहल्यच् .्तरीही्ती्म णिे्ज स्तीत्ज स्त् पेट्य ्
क ढून्जखमी्िैसनक ांन ्ज तीत-ज स्त्ज ग ्करत ्यच् वी्यच् ि ठी्प्रयच्त्न्करू्ल गली. 
 

दोन् व जण्यच् ययच् ् िुम र ि् रोस्तॉफकुटुांब ययच् ् ि म न ने् भरलेल्यच् ् च रही् ग ड्य ् सनघण्यच् ययच् ्
तयच् रीत्प्रवशेद्व र शी्उभ्यच् ्होत्यच् .्जखमी् िैसनक ांनी्भरलेल्यच् ्ग ड्य ्आव र तून्एक म गून्एक्अश ्
ब हेर्पडत्होत्यच् . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ्नेण री्ग डी्िमोरययच् ्प्रवेशद्व र तून्सनघ ली.्मोठ ल्यच् ्उांच्ग डीतील्क उांटेिचे्
आिन्िुख वह्व्ह व्ेम्हणून्द िील ्मदत्करीत्अिलेल्यच् ्िोन्यच् चे्लि्त्यच् ्ग डीकडे्गेले. 
 

ग डीययच् ्सखडकीतून्ब हेर्डोक वत्िोन्यच् ने्सवच रले, ‘कुण ची्ग डी?’ 
‘तू्ऐकलां ्न हीि्क ? ती्जखमी्सप्रन्िची्ग डी्आहे.्र त्री्इथांच्मुक्क म्होत .्आत ्ज त्आहे.’ 
‘कोण्सप्रन्ि? न व्क यच््त्यच् चां?’ 

 
‘ज्यच् ययच् शी्व ङ्सनियच््झ ल ्होत ्तो्सप्रन्ि्बोलकॉन्स्की.’ द िी्उि ि ्ट कून्म्हण ली, ‘अिां्

म्हणत त्तो्आत ्व चत्न ही.’ 
 

िोन्यच् ने्ग डीतून्उडी्म रली्आसण्ती्क उांटेिकडे्ध वत् गेली.्क उांटेिने्प्रव ि च ्पोष ख्
केल ् होत .् हॅट् घ लून् अांग वर् श ल् घेऊन् ती् सदव णख न्यच् त् कां ट ळून् येच्रझ ऱ्यच् ् घ लीत् होती.्
सनघण्यच् पूवी्द रे्बांद्करून्मूक्प्र थवन ्करण्यच् ि ठी्घर तील्इतर्म णिे्केव्ह ् येच्त त्त्यच् ची्ती्व ट्
प ह त्होती.्नत श ्खोलीत्नव्हती. 
 

‘मम , सप्रन्ि्आन्दे्र्इथांच्आहे.्जखमी्झ ल ्आहे.्तो्थोड्य ्वेळ च ्िोबती्आहे.्तो्आपल्यच् ्
बरोबर्येच्तो्आहे.’ 
 

क उांटेिने्भयच्चसकत्होऊन्डोळे् सवस्फ रले.्िोन्यच् ययच् ्दांड ल ्धरून् सतने्आजूब जूल ्नजर्
सफरवली्अन्म्हटले, ‘नत श .’ 
 

िोन्यच् ् आसण् क उांटेि् यच् ् दोघींन ही् प्रथमिणी् त्यच् ् ब तमील ् महत्त्वपूणव् अथव् आहे् अिे् व टू्
ल गले.् त्यच् ् नत श ल ् च ांगलेच्ओळखत् होत्यच् .् त्यच् ांन ् तो् मनुष्ट्यच््आवडत् होत .् तरीहीत्यच् ् ब तमीच ्



 

 

अनुक्रमणिका 

पसरण म्नत श वर्क यच््होईल्यच् ्सवच र ने्त्यच् ्इतक्यच् ्घ बरल्यच् ्की्तो्आवडत्अिूनही्त्यच् ययच् बद्दल्
व टण री्िह नुभतूीही्म गे्पडली. 
 

‘नत श ल ्अजून्ठ ऊक्न ही.्पण्तो्आपल्यच् बरोबरच्येच्त्आहे.’ िोन्यच् ्म्हण ली. 
‘तो्थोड्य ्वेळ च ्िोबती्आहे्अिां्तू्म्हण लीि?’ 
िोन्यच् ने्म न्ह लवली. 

 
क उांटेिने्िोन्यच् ल ्समठीत्घेतले्आसण्ती्रडू्ल गली.्‘परमेर्श्र ची्लील ्अग ध्आहे.’ आत ्

घडत्अिलेल्यच् ्िवव्गोष्टींत्आत पयंच्त्अदृश्यच््अिलेले्परमेर्श्री्अक्स्तत्व् व्यच्क्त्होत्आहे्अिे् सतल ्
व टू्ल गले. 
 

‘मम , िवव्तयच् री्झ ली.्क यच््झ लां ्ग?’ उत्कां सठत् चेहऱ्यच् ने्खोलीत्ध वत्आलेल्यच् ्नत श ने्
प्रश्न्केल . 
 

‘क ही्न ही.्तयच् री्झ ली्अिेल्तर्आपण्सनघू्यच् .’ क उांटेि्म्हण ली्आसण्आपली्अस्वस्थ्
मुद्र ्लपवण्यच् ि ठी्आपल्यच् ्ज ळीद र्सपशवीकडे्व कून्प हू्ल गली. 
 

िोन्यच् ने् नत श ल ् समठीत् घेऊन् सतचे् चुांबन् घेतले.् नत श ् सतययच् कडे् चौकि् नजरेने् प हू्
ल गली. 
 

‘क यच््झ लां? क यच््झ लां ्ि ांग्न ? क हीतरी्म झ्यच् ब बत...क हीतरी्व ईट्घडलां ्आहे्क ? ि ांग्
न ्क यच््ते?’ नत श ने्सवच रले. 
 

िोन्यच् ने् उि ि ् ट कल ्आसण् ती् गप्प् र सहली.्क उांट, पेत्यच् , स्कॉिब ई, म व्र ् कुक्झ्मसनश्न ्
आसण्व्हॅसिसलच्सदव णख न्यच् त्आले.्द रे्बांद्करून्िगळेजण्कुण कडे्न्प हत ्बरेच्िण्श ांतपणे्
बिून्र सहले. 
 

प्रथम्क उांट्उठल .्ऐकू्येच्ईल्अि ्दीघव्उि ि ्ट कून्त्यच् ने्पसवत्र्प्रसतमेिमोर्र हून्क्रॉिची्
खूण्जुळवली.्िवांनी्त्यच् चे्अनुकरण्केले.्म व्र ्कुझ्मीसनश्न ्आसण्व्हॅसिसलच्मॉस्कोत्र ह ण र्होते.्
त्यच् ांन ्क उांट्आचलगन्देऊ्ल गल .् ते् त्यच् चे्ह त्घेऊन्त्यच् ययच् ्ख ांद्य चे्चुांबन्घेत्अित न ्क उांटने्
अस्पष्ट्पे्रमळ्व्आर्श् िक्शब्द्बोलत्त्यच् ांन ्प ठीवर्थोपटले.्क उांटेि्प्र थवन मांसदर त् गेली.्िोन्यच् ने्
प सहले् तो् चभतीवर् कुठे् न ् कुठे् र सहलेल्यच् ् पसवत्र् प्रसतम ांिमोर् सतने् गुडघे् टेकले् होते.् कुटुांब ययच् ्
परांपर ांशी्सनगसडत्अिल्यच् ने्अत्यच्ांत्मोल ययच् ्व टण ऱ्यच् ्िवव्पसवत्र्तिसबरी्ते्बरोबर्घेऊन्ज त्होते. 
 

पेत्यच् ने्मॉस्को्िोडून्ज ण ऱ्यच् ्िवव्नोकर ांन ्तलव री्व्कट्य री् सदल्यच् ्होत्यच् .्नोकर ांनी् त्यच् ्
बुट ांमध्येच््व ्सवज रीत्खोवल्यच् ्होत्यच् .्कमरेल ्क तडी्पटे्ट्न हीतर्रेशमी्शलेे्गच्च्आवळून्ब ांधले्होते.्
पोचव्आसण्आव र्यच् ांमध्येच््त्यच् ांनी्मॉस्कोल च्र हण ऱ्यच् ्नोकर ांच ्सनरोप्घेतल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जो्ग डी्ह क यच्ल ्अिल ्तरच्क उांटेि्सनःशांक्अिे्तो्म्ह त र ्एसफम्पेटीवर्बिल ्होत .्
आपल्यच् ्म गे्क यच््च लले्आहे्हे्त्यच् ने्एकद ही्वळून्प सहले्न ही.् ‘आत ्ग डी्ज ऊ्दे.’ अिे्त्यच् ांनी्
म्हण यच्ल ्बर च्वळे्ल गण र, सविरलेल्यच् ्वस्तू्आण यच्ल ्म णिे्प ठवली्ज ण र, आपण ल ्तोपयंच्त्
थ ांब यच्ल ्ि ांगतील, क उांटेि्सखडकीतून्डोक वनू्‘ब ब रे्कृप ्करून्हळूहळू्ग डी्ह क’ अिे्ि ांगण र्
आसण्आपण ल ्पुन्ह ्एकद ्थ ांब व्ेल गण र, हे्िगळे्घडण र्हे्त्यच् ल ्तीि्वषांययच् ्अनुभव ने्कळून्
चुकले् होते.् त्यच् मुळे् तो् जे् जे् घडत् होते् ते् स्वस्थपणे् प ह त् होत .् पण् त्यच् ययच् ् घोड्य त् सवशषेतः्
ड वीकडययच् ् त ांबिू् चपगट् रांग ययच् ् फ ल्कन् न व ययच् ् घोड्य त् तेवढी् िहनशीलत ् नव्हती.् तो् ि रख ्
खुर ांनी्जमीन्उकरीत्होत ्आसण्क हीतरी्चघळत्होत .्शवेटी्िवव्मांडळी्ग डीत्बिली.्ग डीययच् ्
प यच्फळ्यच् ्वर्ओढून्घेण्यच् त्आल्यच् .्दरव ज ्ध डसदशी्ल वण्यच् त्आल .्सविरून्र सहलेली्प्रव िी्बॅग्
आण यच्ल ् सनरोप् गेल .्क उांटेिने् सखडकीब हेर् डोक वनू् नेहमीच ् हुकूम् सदल .् मग् एसफम्ि वक श्
आपली् हॅट् क ढून् क्रॉिची् खूण् जुळव्ू ल गल .् ग डीययच् ् घोडेस्व र ांनी्आसण् नोकर ांनी् त्यच् च ् सकत्त ्
सगरवल . 
 

एसफमने्हॅट्घ लून्म्हटले, ‘परमेर्श्र्प ठीशी्आहे, चल .’ घोडेस्व र ांनी्घोडे्सपट ळले.्उजव्यच् ्
जोखड च ्घोड ्ओढ्घेऊ्ल गल .्तश ्उांच्कम नी्करकरू्ल गल्यच् .्ग डील ्हेलक व्ेसमळू्ल गले.्
ग डी्च लू्अित न च्नोकर ने्पेटीवर्उडी्म रली.्आव र तून्खडबडीत्फुटप थवरून्ज त न ्ग डी्
सहिके्ख त्होती.्म गून्येच्ण ऱ्यच् ्इतर्ग ड्य ही्रस्त्यच् ल ्पोचेपयंच्त्तिेच्सहिके्ख त्होत्यच् .्िमोरील्
चचवचे्दशवन्होत च्िवव्प्रक रययच् ्ग ड्य ांतील्लोक ांनी्क्रॉिची्खूण्केली.्मॉस्कोतच्र ह त्अिलेले्
नोकर्प्रव श ांन ्सनरोप्देण्यच् ि ठी्ग डीययच् ्दोन्ही्ब जूांनी्च लू्ल गले. 
 

नत श ्ग डीमध्येच््क उांटेिययच् ्शजे री्बिली्होती.्आपण्िोडून्ज त्अिलेल्यच् ्अश ांत्म स्को्
शहर ययच् ् चभती्हळूहळू् सतययच् ्डोळ्यच् ांपुढून्म गे्िरकत्होत्यच् .् त्यच् ्िणी् सतल ्कधी्नव्हे्एवढ ्आनांद्
व टत्होत .्मधूनमधून्ती्सखडकीतून्ब हेर्डोक वनू्प ही.म गे्वळून्प ही.्म ग हून्जखमी्िैसनक ांन ्
घेऊन्येच्ण ऱ्यच् ्ि म नव हू्ग ड्य ांची्र ांगच्र ांग्सतल ्सदिू्ल गे, त्यच् ्िवांपुढे्सप्रन्ि्आन्दे्रची्बांसदस्त्ग डी्
सतल ्सदित्होती.्त्यच् ्ग डीत्कोण्आहे्हे्सतल ्म हीत्नव्हते.्जेव्ह ्जेव्ह ्ती्त्यच् ्ग ड्य ांची्र ांग्प ही्
तेव्ह ्तेव्ह ्ती् सवसशष्ट्ग डी्आहे्की्न ही्ते्प हून्घेई.्ती्िवांययच् ्पुढे्अिण र्हे् सतल ्ठ ऊक्होते.्
रोस्तॉफययच् ् ग ड्य ि रख्यच् ् अनेक् ग ड्य ् म गात् च लू् ल गल्यच् ् होत्यच् .् िदॅोव्ह यच्ल ् ते् पोचेपयंच्त् तर्
सकतीतरी्ग ड्य ्व्म लव हू्ग ड्य ांची्र ांग्रस्त्यच् वर्दूरवर्पिरलेली्होती. 
 

िुह रेव्ह्टॉवरल ्त्यच् ांनी्वळि ्घ तल .्ग ड्य ांतून्आसण्च लत्येच्ण ऱ्यच् ्म णि ांकडे्चौकिपणे्
प ह त्अिलेली्नत श ्आनांद ने्आसण्आियच्ाने्ओरडली, ‘मम , िोन्यच् , बघ ्तोच्आहे.’ 
 

‘कोण बद्दल्बोलते्आहेि?’ 
 

‘सतकडे्बघ ्तरी.्बेझुव्हॉव्ह.’ नत श ने्ग डीययच् ् सखडकीतून्ब हेर्डोक वनू्ग डीव न च ्ल ांब्
कोट्घ तलेल्यच् ्एक ्उांच्सधप्प ड्म णि कडे्प ह त्म्हटले.्त्यच् ्म णि ययच् ्च लण्यच् वरून्त्यच् चे्वषे ांतर्
केल्यच् चे् स्पष्ट् सदित्होते.्तो् िुह रेव्ह्टॉवरययच् ्कम नीख लून्ज त्होत .् तेव्ह ् त्यच् ययच् ्जवळ्िोबत्
सपवळट्वणाच , द ढी्निलेल , लह न्ब ांध्यच् च ्आसण्निीद र्सकन रीच ्झग ्घ तलेल ्म्ह त र ्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘आियच्वच्आहे.् बेझुहॉव्हने् ग डीव न च ् कोट् घ तल ्आहे.् त्यच् ययच् ् बरोबर् म्ह त र ् सदिण र ्
सवसचत्र्मुलग ्आहे.्बघ ्तरी.’ नत श ्म्हण ली. 
 

‘तो्सनसित्नव्हे.्उग च्मूखाि रखी्बोलू्नकोि.’ 
 

तशी्नत श ्ओरडली, ‘मम , मल ्ख त्रीनां्व टतां्तो्बेझुहॉव्हच्आहे.’ सतने्ग डीव न ल ओरडून्
थ ांब यच्ल ् ि ांसगतले.् पण्ग डीव न्थ ांबू् शकत्नव्हत .्क रण् रस्त्यच् वरून्अनेक् प्रक रची् व हने् येच्ऊ्
ल गली् होती.् रोस्तॉफमांडळील ्लोक्ओरडून्ि ांगत् होते—‘ग ड्य ् ह कत् र ह .् ब कीययच् ् ग ड्य ांच ्
खोळांब ्करू्नक .’ 
 

‘प्यच्ॉत्र् सकसरसलच, इकडे् यच् .् आम्ही् तुम्ह ल ् ओळखलां ् बरां.् मोठ ् चमत्क रच् झ ल ् आहे!’ 
त्यच् ययच् पुढे्ह त्पिरवीत्नत श ्म्हण ली, ‘ह ्क यच््प्रक र्आहे? हे्अिां्रूप्क ्घेतलांत?’ 
 

पीएरने् सतने्पुढे् केलेल ्ह त्धरल ्आसण्ग डी्च लत्अित न ्किेबिे् सतययच् ्ह त चे्चुांबन्
घेतले. 
 

‘क उांट, झ लां ्तरी्क यच्?’ क उांटेिने्चसकत्व्दयच् द्रव्िुर त्सवच रले. 
 

‘अां? क ही्सवच रू्नक ’ पीएर्म्हण ल .्त्यच् ने्नत श कडे्प सहले.्सतययच् कडे्न्प हत ही्सतययच् ्
आनांद ने्उजळलेल्यच् ्डोळ्यच् ांनी्तो्मांत्रमुग्ध्झ ल ्होत . 
 

‘तू्क यच््करतो्आहेि? मॉस्कोमधे्र हण र्आहेि्क ?’ 
 

पीएर्क ही्बोलल ्न ही. 
 

‘मॉस्कोमधे् न ? हो् मॉस्कोमधेच् र हण र् आहे.् अयछ ् – क ही् सवच रू् नकोि.् म झां् मल च्
ठ ऊक्न ही...उद्य ....अयछ ्येच्तो...’ तो्ग डीप िून्दूर्झ ल ्आसण्फूटप थययच् ्सदशनेे्च लू्ल गल . 
 

सकतीतरी्वळे्नत श चे्डोके्ग डीययच् ्सखडकीययच् ्ब हेर्होते.्त्यच् ययच् कडे्प ह त्अित न ्सतची्
मुद्र ्क हीशी्समस्कील, पे्रमळ्आसण्प्रिन्न्क्स्मत ने्उजळली्होती. 
 

दोन् सदवि ांपूवी्पीएर्बेपत्त ्झ ल ् तेव्ह प िून्तो्मरण्प वलेल्यच् ्आपल्यच् ्उपक रकत्यच्ाययच् –
ऑसिप्बझॅदे्यवययच् ्सरक म्यच् ्घर त्र ह त्होत .्घडले्ते्अिे. 
 

पीएर्बर च्वेळ्पॅसरआकव ्पॉण्ड्झकडे् सफरकल ्नव्हत .् सतथे्पोचल्यच् वर्तो्ऑसिप्बझॅदे्यवचे्
घर्शोधू्ल गल .्तो्ब गेययच् ्छोट्य ्फ टक जवळ्गेल .्त्यच् ने्फ टक वर्केलेल ्टकटक्आव ज्ऐकून्
गेरॅसिन्न व च ् सपवळट्वणाच ् म्ह त र ्आल .् प च् वषांपूवी्ऑसिप्अलेक्स्येच्सवचबरोबर्टॉझॅसक् येच्थे्
त्यच् ल ्पीएरने्प सहले्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘घरी्आहेत्क ?’ पीएरने्सवच रले. 
 

‘मह र ज, िद्यःक्स्थतीमुळां ्िोफ्यच् ्डॅसनलॉवन ्आसण्सतची्मुलां ्शहर्िोडून्खेड्य त्गेली्आहेत.’ 
 

‘तरीिुद्ध ्मल ्आत्यच् यच्ल ्प सहजे.्मल ्पुस्तकां ्प ह यच्ची्आहेत.’ 
 

‘जरूर्यच् .्तुमचां्स्व गतच्होईल.्म झ्यच् ्म लक ांच ्भ ऊ्– (परमेर्श्र, म झ्यच् ्म लक ांन ्िुख त्
ठेवो.)्मकॅ र्अलेक्स्येच्सवच्इथेच्र ह त्आहे.्त्यच् ांची्प्रकृती्ठीक्न ही.्मह र ज, तुम्ह ल ्त्यच् ची्कल्पन ्
अिेलच.’म्ह त र ्नोकर्म्हण ल . 
 

ऑसिप् अलेक्स्येच्सवचच ् भ ऊ् मकॅ र् अलेक्स्येच्सवच् अधववट् होत ् आसण् द रू् सपऊन् चझगलेल ्
अि यच्च ्हे्पीएरल ्ठ ऊक्होते. 
 

‘मल ्कल्पन ्आहे.्आपण्घर त्ज ऊ.’ अिे्म्हणत्पीएर्घर त्सशरल .्ल ल्न क च , टक्कल्
पडलेल , प यच् त् रबरी् जोडे् घ तलेल ् आसण् ड्रेचिग् ग ऊन् घ तलेल ् एक् उांच् म्ह त र ्
सदव णख न्यच् लगतययच् ् छोट्य ् खोलीत् होत , पीएर् दृष्टीि् पडत च् र ग र ग ने् क हीतरी् पुटपुटत् तो्
कॉसरडॉरमधे्गेल . 
 

पीएरने् त्यच् ्उद ि्अभ्यच् सिकेत्प यच्् ठेवल .् त्यच् च ्उपक रकता् सजवांत्अित न ् त्यच् च ् सकती्
थरक प्उड यच्च .्ऑसिप्अलेक्स्येच्सवचययच् ् मृत्यच्पू िून् कुणी् सतथे् सफरकले्नव्हते.् सतथे् धूळ्ि चलेली्
होती.्कधी्नव्हे्इतकी्ती्खोली्उद ि्व टत्होती. 
 

गेरॅसिम्एक ्सखडकीच ्पडद ्ब जूल ्करून्प वले्न्व जवत ्ब हेर्गेल .्पीएर्अभ्यच् सिकेत्
सफरल .्हस्तसलसखते्सजथे्ठेवली्होती्त्यच् ्पुस्तक ांययच् ्कप ट कडे्आल .्तेथून्त्यच् ने्एक क ळी्पांथ ची्
पसवत्र् म नली् गेलेली् प्र चीन् हस्तसलसखते् घेतली.् धुळीने् म खलेल्यच् ् टेबल प शी् बिून् त्यच् ने्
आपल्यच् िमोर्ती्हस्तसलसखते्ठेवली, उघडली, समटली.्ती्ब जूल ्ि रून्तो्सवच रमग्न्झ ल . 
 

गेरॅसिमने्सकतीद तरी्ि वधपणे्अभ्यच् सिकेत्डोक वनू्प सहले.्पीएर्तश च्अवस्थेत्सकतीतरी्
वळे्बिून्अिल्यच् चे्त्यच् ल ्सदिले. 
 

दोन्त ि ांहून्असधक्क ळ्लोटल .् पीएरचे्लि्वेधून् घेण्यच् ि ठी् गेरॅसिमने्क हीश ् सधट ईने्
द र वर्टकटक्आव ज्केल .्पीएरल ्आव ज्ऐकू्आल ्न ही. 
 

‘मह र ज, ग डीव न ल ्ज यच्ल ्ि ांगू्क ?’ 
 

‘हो्ि ांग.’ पीएर्तांद्रीतून्ज ग ्होऊन्घ ईघ ईने्उठत्म्हण ल , ‘हे्बघ.्तुल ्ठ ऊक्अिेलच–
उद्य ्लढ ईल ्प्र रांभ्होण र्आहे.’ 
 

‘अिां्लोक्म्हणत त...’ गेरॅसिम्म्हण ल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘कृप ्करून्कुण ल ही्म झी्ओळख्देऊ्नकोि.्मी्ि ांगतो्ते्कर.’ 
‘जरूर्करीन, मह र ज.्आपल्यच् ल ्क ही्ख यच्ल ्आणून्देऊ्क ?’ 

 
‘मल ्ख यच्ल ्नको्आहे.्मल ्दुिऱ्यच् च्गोष्टी्हव्यच् ्आहेत.्मल ्हव ्आहे्शतेकऱ्यच् च ्पोश ख्

आसण्एक्सपस्तूल.’ अिे्बोलत न ्पीएर्एक एकी्ल लबुांद्झ ल . 
 

‘अगदी्जरूर्मह र ज.’ िणभर्सवच रमग्न्होऊन्गेरॅसिम्म्हण ल . 
 

उरलेल ्िगळ ् सदवि्पीएरने्एकट्य ने्आपल्यच् ्उपक रकत्यच्ाययच् ्अभ्यच् सिकेत्घ लवल .्तो्
अस्वस्थपणे्खोलीतल्यच् ्खोलीत् येच्रझ र ् घ लत् होत .् स्वतःशीच् बोलत् होत ् ते् गेरॅसिमल ् ऐकू् येच्त्
होते.्तो्र त्री्सतथेच्घ लून्सदलेल्यच् ्अांथरुण वर्झोपी्गेल . 
 

पीएरने्त्यच् ्सठक णीच्मुक्क म्केल .्आयुच्ष्ट्यच् त्अनेक्चमत्क सरक्गोष्टी्प सहलेल्यच् ्त्यच् ्नोकर ल ्
ते्क हीच् गैर् व टले् न ही.् तो् श ांत् होत .् कुण ची् तरी्आपल्यच् ल ् िेव ्करत ्आली् म्हणून् तो् खूप्
िम ध न त्होत .्पीएरने्कोणत्यच् ्उदे्दश ने्वस्तू्म सगतल्यच् ्अि व्यच् त्यच् बद्दल्त्यच् ने्मुळीच्सवच र्केल ्
न ही.् त्यच् ्र त्रीच्त्यच् ने्पीएरि ठी्ग डीव न च ्कोट्व्टोपी्पैद ्करून्आणली, त्यच् ल ्हव्ेअिलेले्
सपस्तूल्दुिऱ्यच् ्सदवशी्समळवनू्देण्यच् चे्आर्श् िन्सदले.्त्यच् ्र त्री्दोन्वळे ्मॅक र्अलेक्स्येच्सवच्रबरी्बटू्
ओढीत् द र शी्आल ्आसण्आठ्य ्घ लून् पीएरकडे् प ह त् र सहल .् पीएर् त्यच् ययच् ् सदशनेे् वळल ्की्
शरचमधी् र गीट् मुद्र ् करून् तो् ड्रेचिग् ग ऊन् स्वतःभोवती् गुांड ळून् घेई्आसण् घ ईघ ईने् सनघून् ज ई.्
गेरॅसिमने् ग डीव न च ्कोट् समळवल .् तो्क ळजीपूववक् सवस्तव वर् धरून्जांतुरसहत् केल .् पीएरने् तो्
कोट्अांग वर्चढवल .् सपस्तूल्खरेदी्करण्यच् ि ठी्तो् गेरॅसिमल ् घेऊन्िुह रेव्ह्टॉवर् येच्थे् गेल .् त्यच् ्
सठक णी्त्यच् ल ्रोस्तॉफमांडळी्भेटली. 
 

एक्िप्टेंबरययच् ्र त्री्कुटूझॉफने्रसशयच्न्फौज ांन ्हुकूम्सदल —‘म घ र्घेऊन्मॉस्कोमधून्रॅझ न्
रोडल ्ज .’ 
 

त्यच् ् र त्री् पसहल्यच् ् तुकड्य ् धीरेधीरे् कूच् करू् ल गल्यच् .् म घ र् घेण ऱ्यच् ् तुकड्य ् पह टेल ्
डोरोगॉसमलॉव्ह् पुल प शी् आल्यच् ् तेव्ह ् त्यच् ांन —पलीकडे् अिांख्यच्् िैसनक ांनी् गदी् केलेली् सदिली.्
पुल वरही्द टी्झ ली्होती.्पुल ययच् ्पलीकडचे्रस्ते,बोळ्कोंडून्गेले्होते.्म गययच् ्गदीच ्लोंढ ्त्यच् ांन ्
रेटीत् होत .् िगळ्यच् ् तुकड्य ांत् अक रण् घबर ट् पिरली् आसण् ध ांदल् उड ली.् पुल ययच् ् सदशनेे, 
पुल वरून्ज ण्यच् ि ठी, नदील ् सजथे्उत र्होत ् त्यच् ् सठक ण कडे्आसण्होड्य ांकडे् कुठेन ् कुठे्िगळे्
िैसनक्वगे ने्घुिू्ल गले्होते.्स्वतः्कुटूझॉफ्दूरययच् ्रस्त्यच् वरून्मॉस्कोययच् ्दुिऱ्यच् ्ब जूि्गेल ्होत . 
 

दोन्िप्टेंबर्रोजी्दह ्व जत ्डोरोगॉसमलॉव्हययच् ्आिप िययच् ्भ ग त्सपछ डीययच् ्रेसजमेंट्फक्त्
र सहल्यच् ् होत्यच् ्आसण्गदी्ओिरली् होती.् िैन्यच् ने्जवळजवळ्मॉस्को्शहर्िोडून् पुढच ् म गव् धरल ्
होत . 
 

त्यच् च् वळेी् म्हणजे् दोन् िप्टेंबर् रोजी् िक ळी् दह ् व जत ् नेपोसलअन् पॉक्लॉनी् टेकडीवर्
िैन्यच् मधे्र हून्िमोरील्दृश्यच् कडे्नजर्ल वनू्होत . 



 

 

अनुक्रमणिका 

दोन्िप्टेंबर्रोजी्िक ळी्दह ्व जत ्पडलेल्यच् ्िूयच्वसकरण त्यच्िभमूीचे्ल वण्यच््होते.्पॉक्लॉनी्
टेकडीवरून् ख ली् प सहले् की् सवस्तृत् पिरलेले् मॉस्कोशहर् सदित् होते.् ती् नदी, त्यच् ् ब ग , ती्
प्र थवन मांसदरे, त रक ांि रखे् चमकण रे् ते् िूयच्वप्रक श तील्छोटे् घुमट...मॉस्को्आपले् एक्ख ि्जीवन्
जगत्आहे्अिे्व टत्होते. 
 

‘आसशयच् तील्हे्पसवत्र्मॉस्को्शहर–अिांख्यच््प्र थवन मांसदरे्अिलेले्शहर.्शवेटी्मी्एकद च ्ह्य ्
प्रसिद्ध्शहर जवळ्अगदी्यच्ोग्यच््वळेी्आलो्आहे.’ नेपोसलअन्म्हण ल .्घोड्य वरून्ख ली्उतरून्त्यच् ने्
मॉस्को्शहर च ्नक श ्आपल्यच् ्िमोर्उघडून् ठेव यच्ल ्ि ांसगतल .्आसण्यच्ोजन , नक श ्िमज वनू्
ि ांगण ऱ्यच् ्लेलॉमव-द-इदेक्व्हलल ्बोल वले. 
 

‘शत्रयूयच् ्त ब्यच् त्गेलेले्शहर्म्हणजे्सवनयच्भांग्झ लेली्मुलगी’ त्यच् ययच् ्मन त्सवच र्आल .्(हे्
व क्यच्् त्यच् ने् स्मॉलेन्स्की् येच्थे् टुचकॉव्हशी्बोलत न ्उच्च रले्होते.)् त्यच् ्दृसष्टकोण तून्तो्प्रथमच्िमोर्
सदिलेल्यच् ्त्यच् ्पौवात्यच््िुांदरीकडे्प हू्ल गल . 
 

इतके् सदवि् उर शी् ब ळगलेली्आसण् अशक्यच्् व टण री् इयछ ् प्रत्यच्ि त् येच्त् अिल्यच् चे् प हून्
त्यच् ल ्आियच्व्व टत्होते.्िक ळययच् ्स्वयछ्प्रक श त्त्यच् ने्शहर कडे्टक्ल वनू्प सहले.्मग्िमोरील्
तपशीलव र्यच्ोजन ्न्यच् ह ळली.्आपण्शहर्सनसित्क बीज्करण र्यच् ्सवच र ने्तो्ह दरून्गेल . 
 

‘दुिरे्क यच््होण र्आहे? ही्िमोर् सदिण री्र जध नी्आपल्यच् ्मरण ची्प्रतीि ्करीत्म झ्यच् ्
प यच् शी् पडली् आहे.् आत ् अलेक्झ ांडर् कुठे् आहे? त्यच् ययच् ् मन त् क यच्् सवच र् येच्त् अितील? ही्
अपसरसचत, िुांदर्आसण्भव्यच््र जध नी!्ह ्अनोख ्भव्यच््िण!’ 
 

आपल्यच् ् पसरव र कडे् आसण् सशस्तीत् उभे् र हण ऱ्यच् ् िैन्यच् कडे् वळून् प हत न ् त्यच् ययच् ् मन त्
सवच र्आले. 
 

‘मी् एक्शब्द्उच्च रल , ह त ने् एकद च् इश र ् केल ,की् ही्झ रची् प्र चीन् र जध नी् न हीशी्
होईल.्म झां्दयच् ळू्मन्पर भतू ांि ठी्नेहमी्व क यच्ल ्तयच् र्अितां.्मल ्उद र्हृदयच्ी्आसण्खऱ्यच् खुऱ्यच् ्
अथानां्थोर्बनलां ्प सहजे.्मी्मॉस्कोमधे्आहे्हे्खरां्निेल.’ त्यच् ल ्एक एकी्व टू्ल गले् ‘ती्र जध नी्
म झ्यच् ्प यच् शी्आहे.् सतचे्िोनेरी् घुमट्आसण् कू्रि् िूयच्व् सकरण त्चमकत हेत.्पण्मी् सतल ्व चवण र्
आहे.्र नटीपण ययच् ्आसण्जुलम ययच् ्प्र चीन्स्म रक ांवर्मी्न्यच् यच् चे्आसण्करुणेचे्मह न्शब्द्कोरण र्
आहे.् मी् अलेक्झ ांडरल ् ओळखतो.् दुिऱ्यच् ् कश नां् न ही् पण् यच् ् गोष्टीनां् त्यच् ल ् अत्यच्ांत् व ईट्
व टेल?(घडलेल्यच् ् घटन ांचे् मुख्यच्् ि र् आपल्यच् ् व् अलेक्झ ांडरययच् ् व्यच्क्क्तगत् झगड्य त् आहे् अिे्
नेपोसलअनल ्व टत्होते) 
 

‘जो् सकल्ल ् सदितो्आहे् तो् के्रमलीनच ् ब लेसकल्ल ्आहे.् त्यच् ् उांच् के्रमलीनवरून् मी् लोक ांन ्
न्यच् य्यच्् क यच्दे् ऐकवीन.् मी् त्यच् ांन ् खऱ्यच् ् िुध रणेच ् अथव् सशकवीन.मी् रसशयच्न् उमर व ांययच् ् सपढ्य ांन ्
आपल्यच् ्सवजेत्यच् चां्न व्पे्रमपूववक्अांतःकरण त्ध रण्कर यच्ल ्ि ांगेन.्मी्भेट यच्ल ्येच्ण ऱ्यच् ्सशष्टमांडळ ल ्
ि ांगेन, ‘मल ् कधीच् युच्द्ध् कर यच्चां् नव्हतां.् आत ही् युच्द्ध् कर यच्चां् न ही.् म त्र् ती् दरब रययच् ् मूळ्
धोरण सवरुद्ध्लढ ई्करीत्आलो्आहे.्मल ्अलेक्झ ांडरबद्दल्पे्रम्व टतां, आदर्व टतो.्मॉस्कोमधे्मल ्



 

 

अनुक्रमणिका 

व्म झ्यच् ्र ष्ट्र ल ्शोभतील्अश च्अटींवर्मी्श ांततेच ्कर र्स्वीक रीन.्युच्द्ध त्समळ लेल्यच् ्नसशब च ्
फ यच्द ्घेऊन्तुमययच् ्िन्म न्यच््िम्र ट ांच ्अपम न्करण्यच् ची्म झी्इयछ ्न ही.मी्त्यच् ांन ्ि ांगेन.्‘मल ्युच्द्ध्
नको्आहे.्मल ्हवी्आहे्श ांतत .्म झ्यच् ्प्रज जन ांचां्कल्यच् ण्व्ह यच्ल ्हवां्आहे.्त्यच् ांची्उपक्स्थती्मल ्
पे्ररण ्देईल.्त्यच् ांययच् पुढील्म झां्भ षण्नेहमीप्रम णां्स्पष्ट्प्रभ वक री्आसण्मह न्ठरेल्यच् ची्मल ्ख त्री्
आहे.्पण्मी्मॉस्कोत्आहे्हे्खरां्आहे्क ? मॉस्को्शहर्तर्िमोरच्सदितां्आहे.’ 
 

आपल्यच् ् पसरव र तील् लोक ांन ् उदे्दशून् नेपोसलअन् म्हण ल , ‘रसशयच्न् उमर व ांन ् म झ्यच् कडे्
ध डून्द्य .’ त्यच् ्रसशयच्न्उमर व ांन ्घेऊन्येच्ण्यच् ि ठी्एक्जनरल्चल ख्ॲडज्युच्टांट ांच ्पसरव र्िोबत्
घेऊन्घोड ्फेकीत्सनघ ल . 
 

दोन्त ि्उलटले.्नेपोसलअनने्जेवण्घेतले.्तो्पुन्ह ्पॉल्कॉनी् टेकडीवर्पूवीययच् ्ज गी्उभ ्
र हून् सशष्टमांडळ्कधी्येच्ते् त्यच् ची्व ट्प हू्ल गल .्रसशयच्न्उमर व ांशी्कर वयच् ययच् ्भ षण ची्रूपरेख ्
आत ् त्यच् ांययच् ् मन त् पक्की् झ ली.् नेपोसलअनययच् ् मते् भ षण् प्रसतष्ठ ्आसण् मह नत ् यच् ांनी् भरलेले् होते.्
मॉस्कोमधे्ज्यच् ्औद यच्ाने् त्यच् ने्व गण्यच् चे्ठरवले्होते, त्यच् ्औद यच्ाने्प्रत्यच्ि् नेपोसलअन्भ र वनू् गेल .्
झ रययच् ्र जव ड्य तील्भेटीचे् सदवि्त्यच् ने्कल्पनेत्ठरवनू्ट कले्होते.् त्यच् ्र जव ड्य त्मोठमोठ ले्
रसशयच्न्उमर व, िरद र्फ्रें च्िम्र ट ांययच् ्दरब री्लोक ांत्समिळण र्होते.्लोक ांची्अांतःकरणे्चजकण र ्
एक्गव्हवनरही्त्यच् ने्कल्पनेनेच्नेमून्ट कल ्होत .्मॉस्को्शहर त्अनेक्ध र्नमक्िांस्थ ्अिल्यच् चे्ऐकून्
त्यच् ने्त्यच् ्िांस्थ ांन ्मुक्तहस्त ने्मदत्करण्यच् चे्मन शी्ठरवले.्आसफ्रकेत्अित न ्फण ्अिलेल ्झग ्
घ लून्मसशदीत्त्यच् ल ्बि व्ेल गले्होते.्इथे्मॉस्कोत्आपण्झ रप्रम णेच् सदम ख ने्आसण्औद यच्ाने्
व गले् प सहजे् अिे् त्यच् ने् ठरवले.् त्यच् ययच् ् मन त् सवच र् येच्त् होत , ‘शहर कडून् येच्ण ऱ्यच् ् सशष्टमांडळ ने्
इतक ्उशीर्क ्कर व ?’ 
 

ह्य ् वळेी् पसरव र तील् म गययच् ् ब जूि् अिलेले्जनरल् व् म शवल् चचत ग्रस्त् व् हळू्आव ज त्
किलीतरी्चचा्करीत्होते.सशष्टमांडळ्आणण्यच् ि ठी्गेलेले्ॲडज्युच्टांट्परतले्होते.्मॉस्को्सरक मे्झ ले्
आहे.्प्रत्येच्क्न गसरक्िोडून्ज त्आहे्अगर्गेल ्आहे्अशी्त्यच् ांनी्ब तमी्आणली्होती.्पसरव र तील्
िवव्प ांढरेफटक, अस्वस्थ्झ ले्होते.्मॉस्कोतील्रसहव श ांनी्मॉस्को्शहर च ्त्यच् ग्केल ्ही्गोष्ट्गांभीर्
होती्पण्त्यच् ्गोष्टीमुळे्क ही्ते्भयच्भीत्झ ले्नव्हते.्िम्र ट ांययच् ्क न ांवर्ही्गोष्ट्घ ल वी्ल गण र्होती, 
म्हणून्ते्भयच्भीत्झ ले्होते.्िम्र ट ांची्क्स्थती्भयच्ांकर्(फ्रें च ांययच् ्भ षेत्ह स्यच् स्पद)्न्करत ्त्यच् ांन ्‘तुम्ही्
रसशयच्न्उमर व ांची् व्यच्थव्प्रतीि ्करीत्होत .्मॉस्कोमधे्द रुड्य ांययच् ्जमव खेरीज्म णिां्न हीत.’ अिे्
किे् ि ांग व्े ते् त्यच् ांन ् कळेन .् क ही् झ ले् तरी् आपण् किल्यच् ही् प्रक रचे् एक् सशष्टमांडळ् िम्र ट ांकडे्
प ठवलेच् प सहजे् अि ् पसरव र तील् क हींनी् आग्रह् धरल .् इतर ांनी् म त्र् यच् ् िूचनेल ् सवरोध् केल .्
अगोदर् िम्र ट ांययच् ् मन ची् तयच् री् मोठ्य ् क ळजीपूववक् कुशलतेने् कर वी् व् मगच् त्यच् ांन ् ित्यच्क्स्थती्
ि ांग वी्अिे्क हींचे्म्हणणे्पडले. 
 

पसरव र तील्क हीजण्म्हण ले, ‘क ही्झ लां ्तरी्िम्र ट ांन ्ित्यच््ि ांग वांच्ल गेल...पण...’ 
 

एवढ ्वेळ्उग च्थ ांबल्यच् ने्नेपोसलअनल ्कां ट ळ ्आल .्खूप्ल ांबणीवर्ट कल्यच् ने्मह न्िण्
आपली्भव्यच्त ्गम वनू्बित्आहे्अिे्नट ची्उपजत्भ वन ्अिलेल्यच् ्िम्र ट ल ्व टले्आसण् त्यच् ने्
ह त ने् खूण्केली.्एक की्तोफेने्इश र ् सदल .्मग्आक्रमक्िैन्यच्, प्रवशेद्व र तून्म स्को्शहर त्कूच्



 

 

अनुक्रमणिका 

करू्ल गले.् असधक सधक् वगे ने् एकमेक ांशी् स्पधा् करीत, घोडेसपट ळीत् दुडक्यच् ् च लीने् िैन्यच्् ज ऊ्
ल गले.् उड लेल्यच् ् धुळीत्क ही् सदिेन िे् होऊ्ल गले.् व त वरण् सनन दून् ट कण ऱ्यच् ्आरोळ्यच् ् देत्
िैसनक्सशरू्ल गले. 
 

िैन्यच््पुढे्िरलेले्प हून्नेपोसलअनल ्शहर ययच् ्चभतीपयंच्त्घोड ्नेण्यच् च ्मोह्झ ल .्पण्सतथे्
गेल्यच् वर्तो्पुन्ह ्थ ांबल .्घोड्य वरून्उतरून्तो्बर च्वेळ्शहर ययच् ् चभतीभोवती् सशष्टमांडळ ची्व ट्
प ह त्थ ांबल . 
 

यच्ोग्यच्् ती् ि वधसगरी् घेऊन् नेपोसलअनल ् मॉस्कोतील् रसहव िी् मॉस्को् िोडून् गेल्यच् ची् व ता्
ि ांगण्यच् त्आली.ती्व ता्ि ांगण ऱ्यच् कडे्नेपोसलअनने्क्रोध ने्प सहले.्त्यच् ययच् कडे्प ठ्सफरवनू्क ही्न्
बोलत ्तो्येच्रझ र ्घ लू्ल गल . 
 

‘ग डी् तयच् र् ठेव .’ तो् म्हण ल .्ड्यूटीवर्अिलेल ्ॲडज्युच्टांट् त्यच् ययच् ्शजे री् बिल .् त्यच् ची्
ग डी्मॉस्कोब हेर्गेली. 
 

‘मॉस्को्िोडून्लोक्गेले्यच् ्घटनेवर्सवर्श् ि्बित्न ही.’ तो्स्वतःशी्म्हण ल . 
 

तो्ग डीने्िरळ्शहर त्आल ्न ही.् त्यच् ् र त्री्उपनगर तील्एक ्पसथक श्रम त् त्यच् ने् मुक्क म्
केल .्तो्न ट्यपूणव्प्रवशे्अखेर्झ ल च्न ही. 
 

क उांट् र स्तोक्प्चन् कुटूझॉफची् भेट् घेऊन् १् िप्टेंबर् रोजी् िांध्यच् क ळी् परत् आल .् त्यच् ल ्
युच्द्धमांडळ त् आमांत्रण् समळ ले् नव्हते.् तो् शहर ययच् ् िांरिण च ् व ट ् उचल यच्ल ् तयच् र् अित न ही्
कुटूझॉफने् त्यच् ची् दखल् घेतली्नव्हती.् त्यच् मुळे् तो्असतशयच्् दुख वल ् गेल ् होत ् व्अपम सनत्झ ल ्
होत .् छ वणीमधील् लोक ांच ् नव ् दृसष्टकोण् प हून् तो् सवक्स्मत् झ ल ् होत .् शहर तील् श ांतत ्आसण्
रसहव शी्यच् ांची्देशभक्ती्ह्य ्गोष्टी्त्यच् ांन ्िववस्वी्अिांबद्ध्आसण्िलु्लक्व टत्निल्यच् ्तरी्अगदी्दुय्यच्म्
महत्त्व ययच् ्व टत्होत्यच् .्ह्य ्िवव्गोष्टींनी्अपम सनत्आसण्सवक्स्मत्होऊन्क उांट्र स्तोक्प्चन्मॉस्कोल ्
परतल ् होत .् र त्री् जेवण्झ ल्यच् नांतर्कपडे् न् बदलत च् तो् िोफ्यच् वर् पहुडल .् कुटूझॉफकडून् पत्र्
घेऊन् आलेल्यच् ् सनरोप्यच् ने् त्यच् ल ् र त्री् एक् व जत ् उठवले.् कुटूझॉफने् पत्र त् सलसहले् होते, ‘फौज ्
मॉस्कोययच् ्पलीकडे्रॅझ न्रोडकडे्म घ र्घेत्आहेत्तरी्त्यच् ांन ्शहर तून्ज त न ्पोसलि्असधक ऱ्यच् ांचे्
िांरिण् द्य .’ र स्तोक्प्चनययच् ् दृष्टीने् पत्र त् नवीन् क ही् नव्हते.् पॉक्लॉनी् सहलवर् आदल्यच् ् सदवशी्
कुटूझॉफशी्भेट्झ ली्तेव्ह च्नव्हे्तर्त्यच् हीपूवी्बोरोदीनॉ्लढ ईययच् वळेी्मॉस्को्शहर्िोड वे्ल गण र्
आहे् हे् त्यच् ने्ओळखले्होते.्मॉस्कोल ्जमलेल्यच् िवव्जनरल ांनी् ‘दुिरी्लढ ई्अशक्यच््आहे’ अिे्एक ्
आव ज त्ि ांगून्ट कले्होते.्र स्तोक्प्चनययच् ्िांमतीने्िरक री्म लमत्त ्दर्र त्री्हलवली्ज त्होती्
आसण्अधे्रसहव िी्शहर्िोडून्गेले्होते.्तेव्ह च्मॉस्को्िोडून्ज व्ेल गण र्हे्त्यच् ल ्कळले्होते.्ती्
गोष्ट्ि ध्यच् ्सचठ्ठीतून्त्यच् ल ्कळवण्यच् त्आली.्त्यच् ्व तेबरोबर्कुटूझॉफच ्हुकूमही्आल .्त्यच् ल ्सचठ्ठी्
र त्री्समळ ली्आसण्पसहली्झोप्उड ली्म्हणून्तो्सवक्स्मत्आसण्त्रस्त्झ ल . 
 

शत्रनेू् स्मॉलेन्स्कमधे् प्रवशे् केल .् तेव्ह प िून् र स्तोक्प्चनल ् लोक ांययच् ् भ वनेचे, रसशयच् ययच् ्
अांतःकरण चे्नेतृत्व्आपण्करीत्आहोत्अिे्व टू्ल गले.्असधक र्च लवण र ्प्रत्येच्कजण्िमजतो्ति ्
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तोही्आपण्मॉस्कोतील्रसहव श ांययच् ्ब ह्यकृतीवर्सनयच्ांत्रण्ठेवीत्आहोत्अिे्िमजू्ल गल .्एवढेच्नव्हे्
तर्आव हने्आसण्प्रच रपत्रके्यच् ांद्व रे्आपण्त्यच् ांच ्दृसष्टकोण्घडवीत्आहोत्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले.्
लोक ांन ्आप पि त्बोल यच्ल ही्जी्नकोशी्व टे्त्यच् ्ग्र म्यच्, अड णी, हेंग ड्य ्भ षेत्ती्पत्रके्सलसहली्
गेली्होती.्उच्चपदस्थ ांनी्व परलेली्भ ष ्लोक ांन ्ती्कळेन शी्होत्होती.्लोकभ वनेचे्नेतृत्व्करण री्
मूती्र स्तोक्प्चनल ्असतशयच््आवडत्अिे.्तो्मनोमन्तश ्नेतृत्व त्इतक ्दांगून्गेल ्होत ्की्ते्नेतृत्व्
िोडून्देण्यच् ची्आसण्किलेही्शूर्कृत्यच््केल्यच् खेरीज्मॉस्को्शहर्िोडून्ज ण्यच् ची्आवश्यच्कत ्पडली्
तेव्ह ्तो्अगदी्आियच्वचसकत्झ ल .्तो्ज्यच् ्जसमनीवर्उभ ्होत ्ती्जमीनच्प यच् ख लून्घिरून्ज त्
अिल्यच् ि रखी्सदिू्ल गली.्आत ्क यच््कर व्ेहे्त्यच् ल ्मुळीच्कळेन िे्झ ले.्मॉस्को्िोडण्यच् च ्िण्
येच्ण र्आहे् हे् त्यच् ल ्ठ ऊक्होते् तरीही् त्यच् च ्शवेटययच् ्िण पयंच्त् त्यच् वर् सवर्श् ि्बित्नव्हत .् त्यच् ्
दृष्टीने्त्यच् ने्क हीच्ह लच ल्केली्न ही.्त्यच् ययच् ्इयछेल ्न्जुम नत ्रसहव शी्शहर्िोडून्ज त्होते.्
कचेऱ्यच् ्ह लवल्यच् ्ज त्होत्यच् ्त्यच् ्केवळ्असधक ऱ्यच् ांनी्आग्रह्धरल ्होत ्म्हणून.्रोस्तोक्प्चनने्न खुषीने्
कचेऱ्यच् ्हलव यच्ल ्िांमती्सदली्होती. 
 

कुटूझॉफने् रूि् शब्द त् सनिनू् केलेल्यच् ् िूचन ् अिलेली् सचठ्ठी् र स्तोक्प्चनल ् झोपेतून् उठवनू्
व च यच्ल ् सदली् गेली् होती.् तो् जिजि ् ज स्त् त्रस्त् होत् होत ् तिति ् स्वतःल च् दोष् देत् होत .्
त्यच् ययच् ् त ब्यच् त् अिलेल्यच् ् िवव् गोष्टी् मॉस्कोतच् होत्यच् .् त्यच् ने् जी् िरक री् म लमत्त ् िुरसित् सठक णी्
हलवली्होती्ती्िवव्मॉस्कोतच्अजून्होती.्ती्िवव्दूर्नेणे्शक्यच््नव्हते.्‘यच् ्गोष्टील ्जब बद र्कोण? 
अिां्कोणी्घडू्सदलां? हे्क ही्मी्केलां ्न ही.्मी्िवव्गोष्टी्तयच् र्ठेवल्यच् ्होत्यच् .्मी्मॉस्को्शहर्अगदी्
घट्ट्मुठीत्ठेवलां ्होतां.्त्यच् ्लोक ांनी्कशी्क्स्थती्आणली्बघ .’ तो्म्हणत्होत .्हर मखोर्आसण्देशद्रोही्
कोण्हे्त्यच् ल ्सनसित्ि ांगत ्येच्त्नव्हते.्पण्कल्पनेत्अांधुकपणे्व वरण ऱ्यच् ्त्यच् ्देशद्रोह्य ांच ्दे्वष्केल ्
प सहजे् अिे् त्यच् ल ् व टू् ल गले.् आपण् फिवणुकील ् आसण् ह स्यच् स्पद् अवस्थेल ् क रणीभतू् झ लो्
म्हणून्ह्य ्देशद्रोह्य ांन ्दोष्सदल ्प सहजे्अिे्त्यच् ल ्व टले. 
 

त्यच् ्र त्री्र स्तोक्प्चन्लोक ांन ् िूचन ् देत्होत .् त्यच् ि ठी्मॉस्कोययच् ्िवव्भ ग ांतून्म णिेितत्
त्यच् ययच् कडे् येच्त्होती.् त्यच् ययच् ्ह त ख लील्लोक ांनी्तो्इतक ्उद ि्आसण् सचडखोर्झ लेल ्कधीच्
प सहल ्नव्हत . 
 

िवव्चौकश ांन ्त्यच् ने्र ग र ग ने्तुटक, त्रोटक्उत्तरे्सदली.्आत ्आपल्यच् ्िूचन ांची्क ही्गरज्
न ही, कुणीतरी्आपली्क ळजीपूववक्केलेली्िगळी्तयच् री्फुकट्घ लवली्आहे्आसण्आत ्जे्क ही्
घडण्यच् च ्िांभव्आहे, त्यच् ्िवांची्जब बद री्िववस्वी्त्यच् ्कुणीतरी्घेतली्प सहजे्अि ्त्यच् ्िवव्उत्तर ांच ्
रोख्होत . 
 

इस्टेटख त्यच् कडून्झ लेल्यच् ्सवच रणेल ्त्यच् ने्उत्तर्सदले.् ‘त्यच् ्मूखाल ्ि ांग.्आहेि्सतथां्र ह ्
आसण् दस्तऐवज ांवर् च ांगली् नजर् ठेव.् फ यच्र् सब्रगेडिांबांधी् क यच्् बरळतो् आहेि? घोडे् आहेत् ते्
व्ह्ल सदसमरल ्ज ऊ्देत.्फ्रें च ांि ठी्ते्िोडून्ज ऊ्नक .’ 
 

‘मह र ज, वडे्य ांययच् ्इक्स्पतळ चे्िुपचरटेंडांट्आले्आहेत...आपल ्क यच््हुकूम्आहे?’ 
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‘म झ ् हुकूम? त्यच् ांन ् ज यच्ल ् ि ांग...ह च् हुकूम...आसण् िगळ्यच् ् वडे्य ांन ् शहर त् िोडून्
द्य ...आमययच् ् िैन्यच् चे् नेतृत्व् करण रे् वडेे् आहेत.् तेव्ह ् त्यच् ांनी् मोकळे् र ह वे् अशीच् ईर्श्र ची् इयछ ्
सदिते.’ 
 

‘तुरुां ग त्सशि ्भोगत्अिलेल्यच् ्गुन्हेग र ांब बत्क यच््कर वे?’ अिे्सवच रण्यच् त्आले्तेव्ह ्क उांट्
मुक दम ययच् ्अांग वर्खेकिल .्‘आमययच् कडे्एकही्बट सलअन्सशल्लक्न ही.्अश ्वळेी्तुल ्मी्त्यच् ांययच् ्
रिण ि ठी् दोन् बट सलअन् द्य व्यच् त् अशी् तुझी् म गणी्आहे् क यच्? त्यच् ांन ् ज ऊ् दे् कुठांही.् मग् प्रश्न्
आपोआप्िुटेल. 
 

‘मह र ज, त्यच् त्क ही्र जकीयच््कैदी्आहेत.्म्येच्श्कॉव्ह्व्हेरेशच सगन...’ 
 

‘व्हेरेशच सगन? अजून् त्यच् ल ् फ शी् सदलां ् न ही?’ र स्तोक्प्चन् ओरडल .् ‘त्यच् ल ् म झ्यच् कडे्
प ठवनू्दे.’ 
 

िक ळी्नऊ्व जले्त्यच् ्वेळी्फौज ्मॉस्कोमधून्ज त्होत्यच् .्आत ्लोक्र स्तोक्प्चनकडे्िूचन ्
घेण्यच् ि ठी्येच्ईन िे्झ ले.्ज्यच् ांन ्ज त ्येच्णे्शक्यच््होते्ते्परव नगी्न्घेत च्सनघ ले.्जे्म गे्र सहले्होते्
ते्आपण्क यच््केले्तर्उपयुच्क्त्होईल्यच् च ्सवच र्करू्ल गले. 
 

िॉकोक्ल्नकील ् ज ण्यच् ि ठी् घोडे् तयच् र् ठेवण्यच् च ् हुकूम् देऊन् क उांट् र स्तोक्प्चन् कप ळ ल ्
आठ्य ्घ लून्आसण्ह त्दुमडून्स्वस्थपणे्आपल्यच् ्अभ्यच् सिकेत्बिल .्आपण्अिह य्यच्, दुबवल्आसण्
सनरुपयच्ोगी्आहोत्हे्ज णवत च्र स्तोक्प्चन्चक्र वनू्गेल .्गदीप िून्दूर्झ लेल ्पोसलिप्रमुख्त्यच् ल ्
भेट यच्ल ् आल .् त्यच् च् वेळी् घोडे् तयच् र् अिल्यच् चे् ि ांगण्यच् ि ठी् ॲडज्युच्टांट् आत् आल .् दोघेही्
प ांढरेफटक्पडले्होते.्पोसलिप्रमुख्म्हण ल , ‘तुम्ही्ि ांसगतलेले्क म्मी्केलां ्आहे.्आव र मधे्प्रचांड्
गदी्तुम्ह ल ्बघण्यच् ि ठी्जमली्आहे.’ 
 

पुन्ह ् र स्तोक्प्चन्ब ल्कनीययच् ्द र शी् गेल .् त्यच् ने् पोसलिप्रमुख ल ् सवच रले, ‘त्यच् ांन ्क यच््हवां्
आहे?’ 
 

‘मह र ज, ते् म्हणत त् तुमययच् ् हुकुम नुि र् आम्ही् िगळे् फ्रें च ांशी् लढ यच्ल ् आलो् आहोत.्
सवर्श् िघ त बद्दल् ते् क हीतरी् त व त व नां् बोलत् होते.् मह र ज, जम व् सचडलेल ् आहे.् मी् मोठ्य ्
मुक्ष्ट्कलीनां्सतथून्िटकलो्मह र ज.्मल ्व टतां्तुम्ही...’ 
 

‘म झां्मी्प हून्घेईन.्तुझ्यच् ्मदतीसशव यच््क यच््कर यच्चां्ते्मल ्ठ ऊक्आहे.’ र स्तोक्प्चन्र ग ने्
म्हण ल .्ब ल्कनीययच् ्द र त्उभ ्र हून्तो्जम व कडे्प हू्ल गल .्‘त्यच् ांनी्रसशयच् ची्अशी्अवस्थ ्केली्
आहे.्त्यच् मुळे्म झी्अशी्अवस्थ ्झ ली्आहे, र स्तोक्प्चनययच् ्मन त्आले.्घडत्अिलेल्यच् ्घटन ांच ्दोष्
ज्यच् ांययच् ् म थी् म रत ् येच्ईल्अश ् कुण ्अन समक बद्दल्तीव्र्िांत प् त्यच् ययच् ् मन त्उफ ळून्आल .्िबु्ध्
होण ऱ्यच् ्म णि प्रम णे्तो्असतशयच््क्रोध सवष्ट्झ ल .्आपल्यच् ्क्रोध ल ् सवषयच््शोधू्ल गल .्जम व कडे्
प हत न ् त्यच् ल ् व टले, इथे्ख लययच् ् थर तील् म णिे्जमली्आहेत.्आपल्यच् ् मूखवपण ने् ती्खवळून्
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गेली्आहेत.्त्यच् ांन ्बळी्हव ्आहे.्जम व िमोर्अिलेल्यच् ्उांच्म णि चे्ह तव रे्प हून्त्यच् ययच् ्मन त्
अि ्सवच र्आल .्आपल ्र ग्कोण वरतरी्क ढण्यच् ि ठी्त्यच् ल ही्एख द ्बळी्हव ्होत . 
 

‘ग डी्तयच् र्आहे्क यच्?’ त्यच् ने्पुन्ह ्सवच रले. 
 

‘होयच्् मह र ज.् व्हेरेशच सगनययच् ब बत्आपल ्क यच्् सवच र्आहे? तो् प यच्ऱ्यच् ांशी् थ ांबल ्आहे.’ 
ॲडज्युच्टांट्म्हण ल . 
 

‘अरे् हो!’ एक एकी् किलीतरी् आठवण् झ ल्यच् ि रख ् तो् ओरडल .् त्यच् ने् त्वरेने् दरव ज ्
उघडल ्आसण्सनियच् ने्प वले्ट कीत्ब ल्कनीत्गेल .्त्यच् च्िणी्कोल हल्श ांत्झ ल .्टोप्यच् ्आसण्
हॅट्वर्केल्यच् ्गेल्यच् .्िवांचे्डोळे्वर्उभ्यच् ्अिलेल्यच् ्गव्हनवर वर्सखळले. 
 

‘तो्ख त्रीनां् िगळ्यच् ् देशद्रोह्य ांन ् क पून्क ढील.् तुम्ही् फ्रें च् म णि बद्दल् बोलत ्आह त...तो्
िगळ्यच् तील् खरां् खोटां् आपल्यच् ल ् द खवनू् देईल.’ लोक् बोलू् ल गले.् सवर्श् ि् न् ठेवल्यच् बद्दल् ते्
परस्पर ांन ्आत ्जणू्बोलू्ल गले.्थोड्य च्वळे ने् मुख्यच््प्रवशेद्व र तून्एक्असधक री्घ ईघ ईने्ब हेर्
आल ्आसण्त्यच् ने्क हीतरी्हुकूम्िोडले.्तिे्घोडेस्व र्िैसनक्अवघडून्त ठ्झ ले.्जम व्ह वरेपण ने्
िमोरययच् ् ब ल्कनीप िून् प यच्ऱ्यच् ांकडे् वळल .् सतथे् र स्तोक्प्चन् घ ईघ ईने् आसण् र ग ने् प वले् ट कीत्
आल .्कुण ल ्तरी्शोधण्यच् ि ठी्म्हणून्की्क यच््त्यच् ने्घ ईघ ईने्िभोव र्प सहले. 
 

‘कोठे्आहे्तो?’ त्यच् ने्सवच रले.्त्यच् च्वेळी्त्यच् ल ्ल ांब्ब रीक्म न्अिलेल , अध्यच्ा्डोक्यच् ची्
हज मत् केलेल , आखूड् केि ांच ् तरुण् मनुष्ट्यच्् घर ययच् ् कोपऱ्यच् वरून् येच्त न ् सदिल .् दोन् घोडेस्व र्
िैसनक ांययच् मधे् तो् च लत् होत .् एक क ळी् नखरेल् अिलेल ् पण्आत ् गब ळ् सदिण र ् सनळ ् कोट्
त्यच् ययच् अांग त्होत .्कैद्य ांन ्देत त्तिल्यच् ्ज ड्य भरड्य ्क पड ची्सवज र्त्यच् ने्घ तली्होती.्ती्त्यच् ने्
घ णेरड्य ् आसण् सझजून् प तळ् झ लेल्यच् ् बुट त् खोचली् होती.् ब रीक् दुबवळ् प यच् ांत् अिलेल्यच् ् जड्
ि खळ्यच् ांमुळे्तो्अडखळत्च लत्होत . 
 

र स्तोक्प्चन्ख लययच् ्प यच्ऱ्यच् ांकडे्बोट्द खवनू्म्हण ल , ‘त्यच् ल ्इथे्ठेव .’ 
 

त्यच् ने् द खवलेल्यच् ् प यच्ऱ्यच् ांकडे् तो् मोठ्य ् कष्ट ने् ज ऊ् ल गल .् तेव्ह ् बेड्य ् खणखणल्यच् .्
आपल्यच् ्कोट ययच् ्कॉलरमधे्गच्च्बोटे्घ लून्त्यच् ने्आपली्ल ांब्म न्दोनद ्व कवली.्उि ि ्ट कून्
नसशब वर्हव ल ्ठेवनू्त्यच् ने्आपले्कृश्आसण्न जूक्ह त्पुढे्दुमडून्घेतले. 
 

तो्तरुण्मनुष्ट्यच््प यच्रीवर्र ह त्अित न ्सकतीतरी्िण्िांपूणव्श ांतत ्पिरली. 
 

मग् र स्तोक्प्चन् खणखणीत् आव ज त् म्हण ल ,‘दोस्त् हो, ह च् तो् दुष्ट् व्हेरेशच सगन.् यच् ययच् ्
करणीमुळेच्मॉस्कोच ्प ड व्झ ल ्आहे.’ 
 

सनळ ्कोट्घ तलेल ्तो्तरुण्मनुष्ट्यच््नसशब वर्हव ल ्ठेवनू्क हीि ्पुढे्झुकून्उभ ्होत .्त्यच् ्
तरुण् मनुष्ट्यच् ययच् ्खांगलेल्यच् ् चेहऱ्यच् वर्अिह यच्त ् सदित् होती.् अधववट् हज मतीमुळे् त्यच् चे् डोके् भेिूर्
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सदित्होते.्तो्आत ्ख ली्म न्घ लून्उभ ्होत .्क उांट्बोलू्ल गत च्तो्ि वक श्म न्वर्उचलून्
क उांटकडे्प हू्ल गल .्पण्र स्तोक्प्चनने् त्यच् ययच् कडे्प सहले्न ही.् त्यच् ्तरुण्म णि ची्क न म गील्
कृश्ल ांब्म नेवरील्शीर्एख द्य ्दोरीि रखी्तटतटली्आसण्त्यच् च ्चेहर ्एकदम्ल लबुांद्झ ल . 
 

िगळ्यच् ांययच् ् नजर ् त्यच् ययच् वर् सखळल्यच् .् त्यच् ने् जम व कडे् प सहले.् जम व तील् चेहऱ्यच् ांचे् भ व्
प हून्आश ् सनमाण्झ ल्यच् प्रम णे् त्यच् ने् सभते्र्आसण् सवषण्ण् क्स्मत् केले, पुन्ह ्ख ली्म न्घ तली्आसण्
प यच् ांची्च ळव च ळव्केली. 
 

‘ह्य ने्झ रच ्आसण् देश च ्द्रोह् केल ्आहे.्ह ् बोन प टवल ्ज ऊन् समळ ल ्होत .् रसशयच् ययच् ्
न व ल ् ह्य ् एक च् रसशयच्न् म णि ने् क सळम ् ल वल ् आहे.् ह्य ययच् मुळेच् मॉस्कोच ् प ड व् झ ल .’ 
एकिुरी्ककव श्आव ज त्र स्तोक्प्चन्बोलत्होत .्एक एकी्त्यच् ने्व्हेरेशच सगनवर्भरवकन्दृष्टी्ट कली.्
तो्अजून्ति च्दीनव ण ्उभ ्होत .्त्यच् ल ्प सहल्यच् वर्उन्म द्चढल्यच् ि रख ्ह तव रे्करीत्तो्जवळ्
जवळ्ओरडून् जम व ल ् म्हण ल , ‘तुम्ह ल ् यच्ोग्यच्् व टेल् त्यच् प्रम णे् त्यच् च ् िम च र् घ्यच् .् मी् त्यच् ल ्
तुमययच् ्स्व धीन्करतो.’ 
 

लोक्क ही्बोलले्न हीत.् ते्असधक सधक्एकमेक ांन ् रेटू्ल गले.् त्यच् ्िवांन ्एकमेक ांच ्भ र्
िोि व ्ल गल ्होत .् त्यच् ांन ् दूसषत्घ णेरड्य ्व त वरण त्र्श् ि् घ्यच् व ्ल गत्होत .ह लच ल्करत ्
येच्त्नव्हती.्क यच््घडण र्हे्कळत्नव्हते.्पण्क हीतरी्भयच्ांकर्घडण र्अिे्व टत्होते.्ह्य ्िगळ्यच् ्
गोष्टी् अिह्य् होत् होत्यच् .् जम व त् अगदी् पुढे् अिलेल्यच् ् म णि ांनी् आपल्यच् ् िमोर् घडलेल्यच् ् गोष्टी्
प सहल्यच् ्होत्यच् .्िगळे्ऐकले्होते.्भीतीने्डोळे् सवस्फ रून्आसण्आ्व िून् ते्प ठीवर्येच्ण ऱ्यच् ्गदीच ्
भ र्पेलण्यच् ची्पर क ष्ठ ्करीतउभे्होते. 
 

‘ठोक ् त्यच् ल ...देशद्रोह्य ल ् न हीि ् कर ...त्यच् ल ् रसशयच् चे् न व् बद्दू् करू् देऊ् नक ...’ 
र स्तोक्प्चन्ओरडल , ‘त्यच् ल ्क पून्क ढ ...म झ ् हुकूम्आहे.’ जम व ल ् र स्तोक्प्चनचे्शब्द्ऐकू् येच्त्
नव्हते.्त्यच् च ्र गीट्आव ज्तेवढ ्क न ांत्सशरत्होत .्जम व्हुांक रत्पुढे्लोटल ्आसण्थबकल . 
 

‘क उांट!...’िणभर् पिरलेली् स्तब्धत ् व्हेरेशच सगनययच् ् सभत्र्यच् ् पण् न ट्यपूणव् आव ज ने् भेदून्
ट कली.् ‘क उांट, परमेर्श्र्िववि िी्आहे’ म न्वर्करून् व्हेरेशच सगनने् हे्शब्द्उच्च रले्आसण्पुन्ह ्
त्यच् ययच् ् कृश् म नेवर् ज ड् शीर् तटतटून् फुगली.त्यच् च ् चेहर ् िण त् ल लबुांद् झ ल ् आसण् पुन्ह ्
पूवीि रख ्झ ल .्त्यच् ल ्पुरते्बोलत ्आले्न ही. 
 

‘त्यच् ल ्क पून्ट क .्म झ ्हुकूम्आहे.’ र स्तोक्प्चन्ओरडल .्तोही्व्हेरेशच सगन्प्रम णे्प ांढर ्
फटक्पडल ्होत . 
 

‘तलव री्उपि .’ स्वतः्तलव र्उपिून्एक ्असधक ऱ्यच् ने्घोडेस्व र्िैसनक ांन ्हुकूम्िोडल . 
 

मघ हून्जोर ची्ऊमी्जम व त्आली.्ती्अगदी् पुढययच् ् र ांग ांपयंच्त्पिरली.् पुढययच् ् र ांग ांतील्
लोक्ढकलले् गेले्आसण् ते्किेबिे् प वले् रोखण्यच् ची् धडपड्करू्ल गले.् व्हेरेशच सगनजवळ्उभ्यच् ्
अिलेल्यच् ्त्यच् ्तरुण्म णि च ्चेहर ्कठोर्झ ल ्होत .्त्यच् ने्वर्केलेल ्ह त्अवघडून्र सहल ्होत .्



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ् असधक ऱ्यच् ने् त्यच् ् घोडेस्व रिैसनक ांन ् जवळजवळ् कुजबुजून् हुकूम् सदल ् ‘ह ण ् त्यच् ल .’ त्यच् तल्यच् ्
एक ्िैसनक च ्चेहर ्एक एकी्क्रोध ने्वडे व कड ्झ ल ्आसण्आपल्यच् ्तलव रीययच् ्िप ट्ब जूने्त्यच् ने्
व्हेरेशच सगनययच् ्डोक्यच् वर्तड ख ्ह णल . 
 

आपल्यच् ल ्कश ि ठी्म रले्हे्न्कळून्की्क यच््त्यच् ने्िभोव र्ध स्तीने्प ह त् ‘ह यच्’ एवढ च्
आियच्ोद्ग र्क ढल .्तश च्तऱ्हेच ्आियच्ाच ्आसण्ध स्तीच ्हुांक र्जम व तून्उमटत्गेल . 
 

‘परमेर्श्र !’ कुणीतरी् शोकपूणव् उद्ग र् क ढल .आियच्ोद्ग र् उमटल्यच् नांतर् व्हेरेशच सगनययच् ्
मुख तून् दुःख ची् करुण् चकक ळी् ब हेर् पडली.् ती् चकक ळी् त्यच् ययच् ् न श ल ् क रणीभतू् ठरली.्
जम व ल ्आत पयंच्त्दूर्ठेवण ऱ्यच् ्म नवी्भ वनेवर्आत ्भलत च्त ण्पडल ्आसण्ती्भ वन ्िण धात्
नष्ट्झ ली.् गुन्ह्य ल ्प्र रांभ्झ ल ्होत .्तो् पूणव्करणे्अपसरह यच्व्होते.्धमकवण ऱ्यच् ्र गीट्जम व ययच् ्
आरड ओरडीत्क हींनी् दयेच्ययच् ् पोटी् केलेल ् सनषेध् सवरून् गेल .् जह ज च ् चक्क चूर्करण ऱ्यच् ् प्रचांड्
ि तव्यच् ्ल टेप्रम णे्जम व ययच् ् म गययच् ् ब जूल ्थोपवत ्न् येच्ण री्शवेटची्ल ट्उिळली.्जम व ययच् ्
पुढययच् ् र ांग ांपयंच्त्ज ऊन् त्यच् ्लोक ांन ् लोटून् उचलून् ती् िवांन ् वढूेन् ट कती् झ ली.् ज्यच् ् िैसनक ने्
व्हेरेशच सगनल ् तड ख ् ह णल ् होत ् तो् िैसनक् पुन्ह ् तड ख ् ह णण र् होत .् पण् तेवढ्य तभीतीने्
चकक ळी्फोडून् ह त्डोक्यच् वर्धरीत् व्हेरेशच सगन्जम व त् घुिल .् तो्अांग वर्आदळत च् एक ्उांच्
तरुण्म णि ने्त्यच् च ्न जूक्गळ ्दोन्ही्ह त ांनी्पकडल .्एक्चहस्त्र्चकक ळी्म रून्तो्व्हेरेशच सगनिह्
ख ली्पडल .्आरड ओरड ्करण ऱ्यच् ्जम व ययच् ्प यच् ख ली् ते् तुडवले् गेले.्क हींनी् व्हेरेशच सगनल ्
तर् क हींनी् त्यच् ् तरुण ल ् बडवनू् क ढले.् जम व त् सचरडले् गेलेल्यच् ांन ् आसण् तरुण ल ् व चवण्यच् च ्
प्रयच्त्न् करण ऱ्यच् ांययच् ् आरोळ्यच् ांनी् जम व चे् म थे् आणखीन् भडकले.् घोडेस्व र् िैसनक ांन ् रक्त ने्
म खलेल्यच् ्आसण्अधवमेले्झ लेल्यच् ्क मग र ांन ् सतथून् सकती्तरी्क ळ्हलवत ् येच्ईन .् िुरू्झ लेले् ते्
कृत्यच्् तडीि् नेण्यच् च ् प्रयच्त्न् िबु्ध् जम व् वगे ने् करू् ल गल .् तरीही् व्हेरेशच सगनल ् गळ ् आवळून्
बडवण ऱ्यच् ्म णि ांन ्त्यच् ल ्ठ र्करत ्आले्न ही.्ती्म णिे्मध्येच््होती.्जम व्िवव्ब जूांनी्त्यच् ांन ्घेरीत्
होत .्जम व्जणू्एक्म णूि्होऊन् त्यच् ांन ्लोटीत्होत .् त्यच् मुळे् त्यच् ांन ् व्हेरेशच सगनल ्म रत ् येच्ईन ्
आसण्िोडत ही्येच्ईन . 
 

‘त्यच् ने् कुऱ्ह डीने् म रले् क ?–सचरडून् ट कले् आहे...सवर्श् िघ तकी...सिस्त ल ्
सवकण र ...सजवांत्आहे...मेल ्न ही...चोर ल ्च ांगले्श िन्कर यच्ल ्हव.े..क ांबीने्ह ण ...मेल ्न ही्
क ्अजून?...’ 
 

त्यच् ांययच् ्र ग ल ्बळी्पडलेल ्व्हेरेशच सगन्धडपड्कर यच्च ्थ ांबल .्त्यच् ययच् ्चकक ळ्यच् ्िांपल्यच् .्
आसण् बर च् क ळ् मधेच् थ ांबनू् थ ांबून् त लबद्ध् घरघर् िुरू् झ ली.् तेव्ह ् लोक् जसमनीवर् रक्त ययच् ्
थ रोळ्यच् त्पडलेल ् पे्रतवत् देह्घ ईघ ईने्बघून्ज ऊ्ल गले.्प्रत्येच्कजण्जवळ्ज ऊन्क यच््झ ले् ते्
प हत, भयच्भीत्व्चसकत्होऊन्स्वतःल ्दोष्देत्म गे्गदीत्घुित्होत . 
 

‘सकती् तरुण् आहे...तो् ख त्रीने् व्यच् प ऱ्यच् च ् मुलग ् अिण र...लोक् म्हणत त् खर ् म णूि्
ि पडल ् न ही...ह ् उग च् ि पडल ...’धुळीने् आसण् रक्त ने् म खलेल्यच् ् सनळ्यच् ् चेहऱ्यच् ययच् ् आसण्
मोडलेल्यच् ्ल ांब्न जूक्म नेययच् ्त्यच् ्मृत्देह कडे्करुणेने्प हत्तेच्मघ चे्लोक्बोलच्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गव्हनवर ययच् ्आव र त्तो् मृत् देह्शोभत्न ही्अिे्एक ्असतदि्पोसलि्असधक ऱ्यच् ल ्व टले.्
त्यच् ने्िैसनक ांन ्तो् मृत्देह्ओढून्रस्त्यच् वर्ट कण्यच् च ् हुकूम्केल .् पे्रत ययच् ्मोडलेल्यच् ्प यच् ांन ्धरून्
दोन्िैसनक ांनी्ते्पे्रत्ओढत्नेले.्नेत न ्त्यच् ्पे्रत चे्रक्त ने्व्धुळीने्म खलेले्व्हज मत्केलेले्डोके्
कधी्ह्य , कधी्त्यच् ्ब जूल ्होत्होते.्त्यच् ची्ल ांब्म न्लटलटत्होती.्जम व्दचकून्पे्रत प िून्दूर्होत्
होत . 
 

व्हेरेशच सगन् ख ली् पडल ्आसण् चहस्त्र् चकक ळी् म रीत् जम व् त्यच् ययच् वर् तुटून् पडल .् तेव्ह ्
र स्तोक्प्चन्एकदम्प ांढर ्फटफटीत्पडल .्म गययच् ्प्रवशेद्व र शी् त्यच् ययच् ि ठी्घोडे्तयच् र्होते.्परांतु्
सतकडे्न्वळत ्तो्नजर्जसमनीवर्सखळवनू्ख लययच् ्मजल्यच् वर्ज ण ऱ्यच् ्कॅसरडॉरमधून्भरभर्प वले्
ट कीत्च लू्ल गल .्आपण्कुठे्ज त्आहोत, कश ि ठी्ज त्आहोत, यच् चे्भ न्त्यच् ल ्उरले्न ही.्
त्यच् च ्चेहर ्प ांढर ्फटक्झ ल ्होत .्ख लच जबड ्जोरजोर ने्थरथरत्होत .्तो्क ही्केल्यच् ्आवरत्
नव्हत . 
 

‘मह र ज, ह्य ्ब जूनां...सतकडे् कुठां्च लल त?...ह्य ्ब जूनां्यच् ,’ कुण चे्तरी्थरथरते्भयच्भीत्
शब्द् म गून् ऐकू् आले.् क उांट् र स्तोक्प्चनल ् क ही् उत्तर् देत ् आले् न ही.् तो् सनमूटपणे् म गे् वळून्
द खवलेल्यच् ् सदशनेे्च लू्ल गल .्म गययच् ्द र शी्ग डी्उभी्होती.् दूर्अिलेल्यच् ्लोक ांययच् ्आरोळ्यच् ्
सतथेदेखील्क न ांवर् पडत्होत्यच् .्क उांट् र स्तोक्प्चन्घ ईघ ईनेग डीत्चढल .्शहर ब हेर्िॉव्होसनकी्
येच्थील्आपल्यच् ्घरी्ग डी्न्यच् यच्ल ्त्यच् ने्ि ांसगतले. 
 

ग डी् मकॅ्स्नट्स्की् स्रीटवर् आली.् जम व ययच् ् आरोळ्यच् ् ऐकू् येच्ईन तश ् झ ल्यच् ् तेव्ह ्
र स्तोक्प्चनल ्पि त्त प्होऊ्ल गल .्आपल्यच् ्कसनष्ठ िमोर्आपण्आपली्िबु्ध्व्भयच्भीत्मनःक्स्थती्
प्रगट् केली् ते् आठवनू् तो् आत ् असतशयच्् बचेैन् झ ल .‘ि म न्यच्् लोक् भयच्ांकर् अित त, त्यच् ांचे् व गणे्
उदे्वगक रक् अिते.् म ांि् ख ऊन् श ांत् होण ऱ्यच् ् ल ांडग्यच् त्आसण् त्यच् ांययच् त् क ही् फरक् न ही.’ त्यच् ल ्
व टले.् ‘क उांट, ईर्श्र्िवव्ि िी्आहे!’ हे् व्हेरेशच सगनचे्शब्द्त्यच् ल ्एक एकी्आठवले्आसण्त्यच् ययच् ्
मणक्यच् तून्एक्िणकगेली.्पण्ती्भ वन ्िणभरच्सटकली.्क उांट्र स्तोक्प्चन्स्वतःशीच्सतरस्क र ने्
हिल .्‘मल ्इतर्क मां्होती.्लोक ांचां्िम ध न्करणां्भ ग्होतां.्जनतेययच् ्कल्यच् ण ि ठी्सकतीतरी्बळी्
गेले् आहेत, ज त्आहेत.’ आपले् कुटुांब् आसण्आपल्यच् ् हव ली् करण्यच् त् आलेले् शहर् यच् ् िांबांधीययच् ्
आपल्यच् ्ि म सजक्कतवव्यच् बद्दल्तो्सवच र्करू्ल गल .्जनतेययच् ्कल्यच् ण ि ठी्फयच्ॉदोर्व्हॅसिल्येच्सवच्
र स्तोक्प्चन्स्वतःच ्त्यच् ग्करीत्आहे्अिे्त्यच् ने्गृहीत्धरले.्झ रने्सदलेल्यच् ्िपूणव्असधक र च , िते्तच ्
प्रसतसनधी-मॉस्कोच ् गव्हनवर् यच् ् न त्यच् ने् तो् स्वतःबद्दल् सवच र् करू् ल गल .् ‘मी् केवळ् फयच्ॉदोर्
व्हॅसिल्येच्सवच्अितो् तर् म झां् व गणां् अगदी् वगेळां ् झ लां ् अितां.् परांतु् प्र प्त् पसरक्स्थतीत् मल ् गव्हनवरचां्
जीवन्व्प्रसतष्ठ ्यच् ांचां्रिण्करणां्भ ग्होतां.’ 
 

शहर ब हेर्अिलेल्यच् ्आपल्यच् ्घरी्पोचल्यच् नांतर्आपल्यच् ्कौटुांसबक्ब बतीत्गढल्यच् वर्क उांट्
र स्तोसचनची्मनःक्स्थती्पुन्ह ्श ांत्झ ली. 
 

अधा् त ि् होण्यच् आधी् पुन्ह ् िॉकोक्ल्नकी् मदै न वरून्क उांटची् ग डी् भरध व् सनघ ली.्आत ्
त्यच् ययच् ् मन त् गतक ळ चे् सवच र् येच्त् नव्हते.् भ वी् प्रिांग ल ् तोंड् किे् द्य व्े यच् च ् बेत् करू्ल गल .्
कुटूझॉफ् यच्ॉझ्स्की् पुल जवळ् अिल्यच् चे् कळल्यच् वरून् तो् सतकडे् सनघ ल ् होत .् आपल्यच् ल ्
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फिवल्यच् बद्दल्कुटूझॉफची्क नउघ डणी्कशी्कर यच्ची, भेदक्आसण्र गीट्भ षण्किे्कर यच्चे्यच् च ्
सवच र्तो्मन तल्यच् ्मन त्करीत्होत .् मॉस्को्शहर्ओि्पडल्यच् नांतर् येच्ण री्िांकटे्आसण् रसशयच् च ्
होण र ् िववन श् यच् ांन ् तुझ ् म्ह त रचळ् जब बद र् आहे् अशी् ज णीव् त्यच् ् दरब र तल्यच् ् म्ह त ऱ्यच् ्
कोल्ह्य ल ्करून् देण्यच् च ् बेत् तो्करीत् होत .्आपल्यच् ल ् तो्क यच््उत्तरे् देईल्यच् ची्कल्पन ्करीत्
र स्तोक्प्चन्ग डीतल्यच् ्ग डीत्र ग ने्वळवळत्होत , िभोव र्दृष्टी्ट कत्होत . 
 

िॉकोक्ल्नकी्मदै न्सनमवनुष्ट्यच््होते.्म त्र्त्यच् ययच् ्एक ्टोक ल ्अिलेल्यच् ्धमाद यच्गृह ययच् ्आसण्
वडे्य ांययच् ्इक्स्पतळ ययच् ्जवळ्प ांढऱ्यच् ्पोष ख तील्लोक ांचे्घोळके्ओरडत्ह तव रे्करीत्सफरत्होते. 
 

त्यच् तल ् एकजण् िरळ् क उांट् र स्तोक्प्चनययच् ् ग डीययच् ् रोख ने् ध व्ू ल गल .् त्यच् ् मोकळ्यच् ्
िुटलेल्यच् ् वेड्य ांकडे् आसण् सवशषेतः् िमोरून् आपल्यच् कडे् ध वत् येच्ण ऱ्यच् ् त्यच् ् वडे्य कडे् क उांट्
र स्तोक्प्चन, त्यच् च ्ग डीव न, ते्घोडेस्व र्िैसनक्क हीश ्भीतीने्आसण्सजज्ञ िेने्प ह त्र सहले. 
 

तो्वडे ्र स्तोक्प्चनवर्नजर्रोखून्वगे ने्ध वत्येच्त्होत .्त्यच् चे्ल ांब्कृश्प यच््लटपटत्होते.्
त्यच् च ्ड्रेचिग्ग ऊन्फडफडत्होत .्तो्ककव श्आव ज त्ओरडून्र स्तोक्प्चनल ्क हीतरी्ि ांगत्होत .्
ह त ने्थ ांबण्यच् ची् खूण्करीत्होत .्द ढीचे्छोटेमोठे्पुांजके्अिलेल्यच् ् त्यच् ययच् ् कृश् सपवळट् चेहऱ्यच् वर्
उद िीनत ्होती्आसण्सवजयच् ची्खुशी्होती.्त्यच् ययच् ्गोमेद ि रख्यच् ्क ळ्यच् ्ब हुल्यच् ्ि रख्यच् ्सभरसभरत्
होत्यच् .् ‘थ ांब, मी् ि ांगतो्आहे् थ ांब’ तो्ककव श्ओरडल .् पुन्ह ् जोर चे् ह त् व रे् करीत्आसण्आव ज्
चढवीत्दमछ ट्होईतो्तो्ओरडू्ल गल . 
 

तो्ग डीजवळ्आल ्आसण्ग डीबरोबर्ध व्ूल गल .्ध वत ्ध वत ्ओरडू्ल गल .् ‘तीन्वेळ ्
मल ्ठ र्म रलां ...तीन्वळे ्मी्मृत तून्सजवांत्होऊन्उठलो...त्यच् ांनी्मल ्दगड ांनी्ठेचलां , मल ्कू्रि वर्
चढवनू् सखळे् म रले...मी् पुन्ह ् सजवांत् होऊन् उठेन...पुन्ह ् म झां् उत्थ पन् होईल...पुन्ह ् उत्थ पन्
होईल...त्यच् ांनी् म झ्यच् ् देह चे् तुकडे् केले...स्वगाचां् ि म्र ज्यच्् उलथून् पडेल...मी् तीन् वळे ् ते् उलथून्
ट कीन् आसण् तीन् वळे ् ते् उभ रून् देईन...’ त्यच् चे् ओरडणे् असधक सधक् ककव श् होत् होते.् क उांट्
र स्तोक्प्चन् एकदम् प ांढर ्फटफटीत् पडल .् मघ ्जम व् व्हेरेशच सगनवर् तुटून् पडल ् तेव्ह ही्क उांट्
अि च्प ांढर ्फटफटीत्पडल ्होत .्तो्वळून्थरथरत्यच् ्आव ज त्ग डीव न ल ्अडखळत्म्हण ल , 
‘ग डी्आणखी्वगे नां्ने.’ 
 

ग डी् भरध व् वगे ने् सनघ ली.् पण् सकतीतरी्क ळ् र स्तोक्प्चनल ् म गे् दूर्ज ण ऱ्यच् ्क्रोधोन्मत्त्
आरोळ्यच् ्ऐकू् येच्त्होत्यच् .् त्यच् च्वळेी्लोकरीययच् ् सकन रीययच् ्कोट तील्देशद्रोह्य च ्चसकत, भयच्भीत्व्
रक्तबांब ळ् चेहर ् त्यच् ययच् ् डोळ्यच् ांिमोरून् ह लत् नव्हत .् तो् चेहर ् इतक ् सजवांत् व टत् होत ् की् तो्
आपल्यच् ्अांतःकरण त्खोलवर्ठि ्उमटवनू्र ह ण र्आहे्अिे्र स्तोक्प्चनल ्व टले.्त्यच् ्आठवणीययच् ्
रक्तमयच््ठश प िून्आपली्कधीच्िुटक ्होण र्न ही, आपण्सकतीही्दूर्गेलो्तरी्ती्भयच् नक्आठवण्
आपल ्िूड्घेण्यच् ि ठी्असधक सधक्सनदवयच्पणे्आपले्क ळीज्आपण्मरेपयंच्त्कुरतडत्र ह ण र्यच् बद्दल्
त्यच् ल ् मुळीच्शांक ्उरली्न ही.्आपलेच्शब्द्आपण्ऐकतो्आहोत्अि ् त्यच् ल ्भ ि्होऊ्ल गल .्
‘त्यच् ययच् ् चचधड्य ्उडव .् मी् तुमययच् ् वतीनां्जब बद र् र हीन.् मी्अिां्क ् म्हण लो?क ्कोण्ज णे् मी्
म्हण लो्खरां...म झ ्क ही्ति ्उदे्दश...मी्तिां् म्हण यच्ल ्नको्होतां.्मगक ही्घडलां ्नितां...’ त्यच् ल ्
व टू्ल गले.्ज्यच् ने्पसहल ्तड ख ्ह णल ्होत ्त्यच् ्िैसनक च ्भयच्भीत्आसण्नांतर्कु्रद्ध्झ लेल ्चेहर ्
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त्यच् ल ् सदिू्ल गल .्मग्लोकरीययच् ् सकन रीययच् ्कोट तील्त्यच् ्पोर ने्वळवलेली् सनषेध ची् सभत्री, मूक्
नजर्त्यच् ल ्आठवली.्‘जे्घडलां ्त्यच् ल ्मी्क रण्नव्हतो...मल ्तश ्तऱ्हेनां्व गणां्भ ग्होतां...ि म न्यच््
जनत ...लोक ांचां्कल्यच् ण...’तो्सवच रमग्न्झ ल . 
 

यच्ॉझ वरील् पुल वर् अजूनही् फौज ांनी् गदी् केली् होती.् हवते् उष्ट्म ् होत .् चचत ग्रस्त् झ लेल ्
आसण्थकलेल ्कुटूझॉफ्पुल जवळ्एक ्ब कड्य वर्बिल ्होत .्तो्च बूक्व ळूवर्ओढत्अित न ्
खडखडत् एक् ग डी् त्यच् ययच् जवळ् येच्ऊन् थ ांबली.् जनरलच ् गणवशे् आसण् तुरेव ली् हॅट् घ तलेल ्
एकजण्कुटूझॉफजवळ्आल .्तो्कुटूझॉफशी्फ्रें च्भ षेत्बोलू्ल गल .्त्यच् ययच् ्अस्वस्थ्डोळ्यच् ांत्कधी्
र ग्तर्कधी्भीती्उमटत्होती.्तो्क उांट्र स्तोक्प्चन्होत .्तो् कुटूझॉफल ् म्हण ल , ‘मॉस्को्ओि्
पडलां ्आहे.् केवळ् िैन्यच््क यच्् ते्उरलां ्आहे.् म्हणून्मी्इथां्आलो्आहे.्मह र ज, लढ ई् केल्यच् खेरीज्
मॉस्को् शहर् आपण् िोडण र् न ही् अिां् तुम्ही् मल ् ि ांसगतलां ् नितां् तर् पसरक्स्थतील ् अगदी् वगेळी्
कल टणी्समळ ली्अिती.्हे्अिां्घडलां ्नितां.’ 
 

आसण–अहो्आियच्वम!् मॉस्कोययच् ् गव्हनवर ने–त्यच् ् गर्नवष्ठ्क उांट् र स्तोक्प्चनने् घोड्य च ् च बूक्
उचलल .्पुल वर्ज ऊन्तो्ओरडू्ल गल ्आसण्म णिे्भरलेल्यच् ्ग ड्य ्ह कू्ल गल . 
 

दुप री् च र् व जत ् म्युच्र ययच् ् फौज ् मॉस्कोत् सशरल्यच् .् अलग् झ लेली् वटवम्बगव् घोडेस्व र्
िैसनक ांची्तुकडी्आघ डील ्होती.्सतययच् ्म गून्प्रचांड्पसरव र िह्नेपल्िच ्र ज ्घोड्य वरून्च लल ्
होत . 
 

शहर च ् ब लेसकल्ल ् के्रमलीन्कश ् क्स्थतीत्आहे्यच् ची् ब तमी् पुढे् गेलेल्यच् ्अलग् तुकडीकडून्
घेण्यच् ि ठी्सनकोल ्यच् ब्लेनीजवळ्ॲरबटीययच् ्मध्यच् वर्म्युच्र ने्तळ्सदल . 
 

मॉस्कोचे्क ही् रसहव िी् म्युच्र भोवती्जमले् होते.्िोने् व् सपिे् यच् ांनी्िजलेल्यच् ्ल ांब् केि ांययच् ्
कम ांडरचे्सवसचत्र्ध्यच् न्िगळेजण्िभयच््आियच्ाने्प ह त्र सहले. 
 

‘ह ्त्यच् ांच ्झ र्अिेल्क ? अगदी्यच्ोग्यच््व टतो्आहे.’ लोक्कुजबुजत्होते. 
 

त्यच् ्टक्ल वनू्प ह ण ऱ्यच् ्लोक ांजवळ्दुभ षी्आल . 
 

‘टोप्यच् ्क ढून्घ्यच् ’ त्यच् ्छोट्य ्जम व तील्प्रत्येच्कजण्दुिऱ्यच् ल ्ि ांगू्ल गल .्दुभ षी्एक ्वृद्ध्
हम ल कडे्गेल ्आसण्त्यच् ल ्त्यच् ने्सवच रले.्‘इथून्के्रमलीन्दूर्आहे्क ?’ अपसरसचत्पोसलश्भ षेतील्
आघ त् अिलेले् त्यच् चे् बोलणे् ऐकून् तो् हम ल् आियच्वचसकत् झ ल .् तो् दुभ षी् रसशयच्न् भ षेत् क यच््
बोलतोआहे्हे्त्यच् ल ्िमजले्न ही.्तो्इतर ांययच् म गे्ज ऊन्उभ ्र सहल . 
 

म्युच्र ् दुभ ष्ट्यच् जवळ्आल ् आसण् म्हण ल , ‘त्यच् ांन ् रसशयच्न् फौज ् कुठे् आहेत् ते् सवच र’ एक ्
रसशयच्न्म णि ल ्तो्प्रश्न्िमजल ्आसण्मग्सकत्येच्कजण्एक चवळेी्त्यच् ्दुभ ष्ट्यच् ल ्उत्तर्देऊ्ल गले.्
अगोदर् पुढे् गेलेल्यच् ् तुकडीतील् एक्फ्रें च्असधक री् घोड्य वरून् म्युच्र कडे्आल ्आसण् त्यच् ने् म सहती्
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सदली, ‘ब ले-सकल्ल्यच् ांचे् दरव जे्उडवले्आहेत.्न केबांदी् केलेली्आहे.्आसण्बहुध ् सतथे् िैसनक्दब ्
धरून्बिले्आहेत.’ 
 

‘ठीक’ म्युच्र ्म्हण ल .्मग्त्यच् ने्वळून्आपल्यच् ्पसरव र तील्एक ्म णि ल ्म्हटले, ‘च र्छोट्य ्
तोफ ्पुढे् न्यच् ्आसण्दरव ज्यच् ांवर्गोळे्ट क !’ म्युच्र ययच् ्म गून् येच्ण ऱ्यच् ्र ांगेतून्तोफख न ्ओढीत्घोडे्
दुडक्यच् ्च लीने्ॲरबटीमधून् पुढे् सनघ ले.् व्हॉस््ड्सवझेंक ययच् ् टोक शी् पोहोचल्यच् वर् तोफख न ्थ ांबल ्
आसण्सतथे्त्यच् ांनी्कोट्उभ रल -सकत्येच्क्फ्रें च्असधक ऱ्यच् ांनी्तोफ ्एकमेक ांप िून्दूर्म ांडल्यच् ्ज त्होत्यच् ्
त्यच् ्क म वर् देखरेख् ठेवली.् त्यच् ांनी् दुर्नबणीतून् के्रमलीनची् प हणी् केली.् के्रमलीनमधे्ि यच्ांप्र थवनेि ठी्
घांट ् व जत् होती.् त्यच् मुळे् फ्रें च् अस्वस्थ् झ ले.् त्यच् ांन ् ती् युच्द्ध ची् इश रत् व टली.् सकतीतरी् प यच्दळ्
िैसनक्कुट फयेच्व्ह्द र कडे्ध वत्िुटले.्बह ल ांनी्आसण्फळ्यच् ांनी्मेढेबांदी्केलेली्होती.्एक्असधक री्
क ही्िैसनक ांन ्दरव ज्यच् ययच् ्सदशनेे्घेऊन्ध वत्ज त्अित न ्दरव ज्यच् ांकडून्बांदुकीययच् ्दोन्गोळ्यच् ्
िुटल्यच् .्तोफ ांजवळ्अिलेल्यच् ्जनरलने्असधक ऱ्यच् ल ्ओरडून्क हीतरी्हुकूम्केल .्ति ्तो्असधक री्
आपल्यच् ्िैसनक ांिह्म गे्ध वत्आल . 
 

दरव ज्यच् कडून्आणखी्तीनद ्गोळीब र्झ लेल ्ऐकू्आल .्एक्गोळी्फ्रें च्िैसनक ययच् ्प यच् ल ्
च टून्गेली.्मेढेबांदीययच् ्म गून्अनेक ांययच् ्सवसचत्र्आरोळ्यच् ्उठल्यच् .्िण धात्हुकूम्समळ ल्यच् प्रम णे्फ्रें च्
जनरल्आसण्िैसनक्यच् ांची्प्रिन्न्श ांत्मुद्र ्प लटली्आसण्लढ ई्आसण्यच् तन ्यच् ांि ठी्िज्ज्होण्यच् ि ठी्
त्यच् ांनी् सचत्त्एक ग्र्केले.् त्यच् ांची् मुद्र ्कर री्झ ली.्म शवलप िून्अगदी्शवेटययच् ्दजाययच् ्िैसनक ांपयंच्त्
िवांन ्आत ्नव्यच् ्रणिेत्र वर्ज वे्ल गण र्होते.्सतथे्होण ऱ्यच् ्लढ ईत्रक्तप त्होण्यच् च ्िांभव्होत .्
िववजण् िांघषाल ् िज्ज् होते.् तोफ ् पुढे् हलवण्यच् त् आल्यच् .् ‘फ यच्र’ एक् असधक री् ओरडल .् तशी्
एक म गून् एक् अि ् घर ययच् ् दगड ांवर, बह ल ांवर् आसण् फळ्यच् ांवर् ब रीक् गोळ्यच् ांच ् वषाव् झ ल .्
तोफ ांययच् ्कोट वर्धुर चे्दोन्ढग्तरांगू्ल गले. 
 

तोफ ांययच् ्आव ज चे्प्रसतध्वनी्के्रमलीनययच् ्दगडी्चभतीवरून्परतून्सवरल्यच् नांतर्क ही्िण ांतच्
फ्रें च ांययच् ् डोक्यच् ांवर् सवसचत्र्आव ज् िुरू् झ ल .् डोमक वळ्यच् ांच ् प्रचांड् थव ् चभतीवर् आक श त् उडत्
होत .्जोर ने्क वक व्करीत्आसण्हज रो्पांख ांची्फडफड्करीत्झेप वत्होत .्ह्य ्आव ज बरोबरच्
दरव ज्यच् शी् अिलेल्यच् ् एक की् म णि ची्आरोळी् ऐकू्आली.् शतेकऱ्यच् च ् ल ांब् कोट् घ तलेल्यच् ् त्यच् ्
उघड्य -बोडक्यच् ् म णि ची् आकृती् धुर मधून् सदिू् ल गली.् त्यच् ने् बांदूक् उचलून् ती् फ्रें च ांययच् ् सदशनेे्
रोखली.् ‘फ यच्र’ पुन्ह ् तोफख न्यच् च ् असधक री् ओरडल .् त्यच् चिणी् बांदुकींचे् व् तोफ ांचे् आव ज् ऐकू्
आले.्तो्दरव ज ्पुन्ह धुर त्सदिेन ि ्झ ल . 
 

मेढेबांदीययच् ् पलीकडील् ह लच ली् थ ांबल्यच् .् फ्रें च् प यच्दळ चे् िैसनक् असधक ऱ्यच् ांबरोबर् त्यच् ्
दरव ज्यच् शी् गेले.् द र त् तीन् जखमी् व् च र् मृत् म णिे् पडली् होती.् शतेकऱ्यच् च ् ल ांब् कोट् अांग त्
अिलेली्दोन्म णिे्चभतीवरून्झ्न मेंक कडे्पळत्िुटली. 
 

बह ले्आसण्पे्रते्यच् ांजकडे्बोट्द खवीत्असधक री्म्हण ल , ‘हे्िगळां्ि फ्कर.’ फ्रें च्िैसनक ांनी्
जखमी्म णि ांन ्ठ र्केले्आसण्िगळी्पे्रते्ख ली्कुां पण वर्फेकून्सदली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

म गव् खुल ् झ ल्यच् चे् म्युच्र ल ् कळवण्यच् त् आले.् फ्रें च् िैसनक् दरव ज्यच् तून् आत् सशरले् आसण्
सिनेटययच् ्िभ गृह ययच् ्आव र त्तळ्ठोकू्ल गले.्िैसनक्िभ गृह ययच् ्सखडक्यच् ांतून्खुययच्ा्आव र त्फेकू्
ल गले्आसण्त्यच् ्पेटवनू्त्यच् ांययच् ्शकेोट्य ्करू्ल गले. 
 

इतर्अलग्अलग् तुकड्य ांनी् के्रमलीनमधून् सनघून्मरॅोस्टीक , लुब्यच् ांक ्आसण्पॉकरॉव्क ् येच्थे्
तळ्ठोकले.्इतर्तुकड्य ांनी्जवळप िययच् ्भ ग त्तळ्ठोकले.्र हण्यच् ची्िोयच््करतील्अिे्न गसरक्
त्यच् ांन ्आढळले्न हीत्तेव्ह ्घर घर ांतून्र हण्यच् ऐवजी्त्यच् ांनी्शहर त्घर ब हेर्तळ्ठोकले. 
 

फ्रें च्िैसनक ांचे्कपडे्फ टले्होते.्ते्भकेुले्होते.्थकून्गेले्होते.्एक्तृतीयच् ांश्िैसनक्क यच््ते्
सशल्लक्र सहले.्तरीही्मॉस्कोमधे् त्यच् ांनी् सशस्तीत्प्रवेश् केल .् िैन्यच््ग ांजलेले,थकलेले्होते्तरीही् त्यच् ्
िैन्यच् त्उत्ि ह्होत , दहशत्बिवण्यच् चे्ि मर्थयच्व्होते.्िैन्यच् तील्िैसनक्िवव्शहरभर्पिरेपयंच्त्क यच््ते्
िैन्यच््िैन्यच््म्हणून्र सहले.्ओि्पडलेल्यच् ्िांपन्न्घर घर ांतून्िैसनक्प ांगू्ल गले्तेव्ह ्ल गलीच्िैन्यच् चे्
स्वरूप्क यच्मचे्न हीिे्झ ले.्त्यच् ्िैन्यच् ची्ज ग ्धड्न गसरक्निलेल्यच् , धड्िैसनक्निलेल्यच् , सनसित्
वगीकरण्करत ्न्येच्ण ऱ्यच् , यच् ्दोघ ांमधे्अिण ऱ्यच् ्लुट रूां नी्घेतली. 
 

मॉस्को्शहर ययच् ्सनरसनर ळ्यच् ्सवभ ग ांत्वगेवगेळ्यच् ्रेसजमेंटि्सवखुरल्यच् ्गेल्यच् नांतर्त्यच् त्एकही्
िैसनक्अथव ्असधक री्अि ्उरल ्न ही.्लष्ट्करी्कोट्आसण्हेशन्बटू्घ तलेले्िैसनक्हित न ्आसण्
खोल्यच् खोल्यच् ांतून् सफरत न ् घर घर ांययच् ् सखडक्यच् ांतून् सदित् होते.् तिलीच् म णिे् तळघर ांतून, 
कोठ र ांतून्क ही्ख यच्ल -प्यच् यच्ल ्समळते्क ्शोधत्होती.्आव र मधील्छोटी्सनव िस्थ ने्आसण्तबेले्
ते् कुलपे्क ढून्न हीतर्द रे्फोडून्उघडू्ल गले.् स्वयच्ांप कघर त् सवस्तव्करून् ते्पीठ्मळू्ल गले.्
रोट्य ् भ जू् ल गले.् ब यच्क मुल ांन ् सभवव्ू ल गले.् त्यच् ांन ् खूष् करण्यच् च , त्यच् ांची् करमणूक्करण्यच् च ्
प्रयच्त्न्करू्ल गले.्दुक ने, घरे्यच् ्सठक णी्पुष्ट्कळ्पुरुष्होते, पण्फौज ्म त्र्नव्हत्यच् . 
 

त्यच् ् सदवशी् फ्रें च् कम ांडर ांनी् हुकम म गून् हुकूम् क ढले.् िैसनक ांन ् शहर तून् सफर यच्ल ् मन ्
करण्यच् त् आले.् कोण ही् रसहव श ल ् इज ् होत ् क म ् नयेच्, लुट लूट् करत ् क म ् नयेच्् अिे् सनिून्
बज वण्यच् त् आले.् त्यच् ् र त्री् िगळ्यच् ांची् हजेरी् घेतली् ज ईल् अिे् ज हीर् करण्यच् त् आले.् इतकी्
उप यच्यच्ोजन ्करण्यच् त्आली्तरी्फौज ांतील्िैसनक्सवल ि्व्िुखिोयच्ींनी्िमृद्ध्अिलेल्यच् ्त्यच् ्श्रीमांत्
पण्ओि्पडलेल्यच् ्शहर त्ि रखे्सफरू्ल गले. 
 

मॉस्कोत्रसहव िी्उरले्नव्हते.् िैसनक्प्रथम् के्रमलीनमधे् सशरले् सतथून् ते्वगेवेगळ्यच् ् सदश ांनी्
शहर त् सशरले.्व ळूने्प णी्शोषनू् घ्यच् व्े त्यच् प्रम णे् त्यच् ्र जध नीने् त्यच् ांन ्आपल्यच् त्शोषनू् घेतले.्िवव्
तऱ्हेने्िज्ज्अिलेले्आपले्घर्िोडून्एक्व्यच् प री्गेल ्होत .्त्यच् ययच् ्घर त्घोडदळ चे्िैसनक्सशरले.्
सतथे् त्यच् ांन ् घोड्य ि ठी् तबेल ् समळ ल ्आसण्हव्यच् ् त्यच् ् गोष्टी्जरुरीहून्असधक्होत्यच् .् तरीही् त्यच् हून्
शजे रचे्घर्असधक्च ांगले्व टले्म्हणून्त्यच् ांनी्सतकडे्मोचा्वळवल .्अनेक ांनी्अनेक्घरे्क बीज्केली.्
त्यच् वर्खडूने्आपली्न व्ेसलसहली.्घर ययच् ्म लकीि ठी्ते्दुिऱ्यच् ्तुकड्य ांबरोबर्भ ांडले, एवढेच्नव्हे्
तर्त्यच् ांनी्म र म ऱ्यच् ही्केल्यच् .्सनव िस्थ न्समळत च्िैसनक्शहर्प हण्यच् ि ठी्रस्त्यच् रस्त्यच् ांवरून्भटकू्
ल गले.्लोक्िगळे्ट कून्गेले्आहेत्हे्कळत च्ते्सजथे्फुकट त्भ री्वस्तू्समळतील्अश ्सठक णी्
ध व् घेऊ्ल गले.् िैसनक ांन ् थ ांबवण्यच् ि ठी्असधक री् त्यच् ांययच् म गून् गेले् पण् त्यच् ांन ही् त्यच् ांचे्अनुकरण्
करण्यच् च ्मोह्झ ल .्कॅसरजरो्रस्त्यच् वर्ग ड्य ांनी्भरलेली्दुक ने्ट कून्लोक्गेले्होते.्आपल्यच् ि ठी्



 

 

अनुक्रमणिका 

ग ड्य ्सनवडून्घेण्यच् ि ठी्त्यच् ्सठक णी्जनरल्गदी्करू्ल गले.्शहर तून्गेलेल्यच् ्थोड्य ्रसहव श ांनी्
असधक ऱ्यच् ांन ्आपल्यच् ्घरी्बोल वले.्अिे्केल्यच् ने्आपल्यच् ल ्लुटले्ज ण र्न ही्अशी्त्यच् ांन ्आश ्व टू्
ल गली.्र जध नीत्िांपत्ती्सवपुल्प्रम ण त्होती.्सतल ्क ही्अांत्नव्हत .फ्रें च ांनी्जे्भ ग्व्यच् पले्होते, 
त्यच् ्प्रत्येच्क्भ ग भोवती्फ्रें च ांनी्न्शोधलेले, व्यच् पलेले्अिे्िेत्र्होते.्त्यच् ्सठक णी्असधक्िांपत्ती्ि पडेल्
अिे्फ्रें च ांन ्व टू्ल गले.्मॉस्को्शहर्त्यच् ांन ्असधक सधक्आपल्यच् त्गुांतवनू्ट कू्ल गले. 
 

फ्रें च् िैसनक् मॉस्को् शहर् िवव् सदश ांन ् व्यच् पू् ल गले् होते.् पीएर् ज्यच् ् भ ग त् र ह त् होत ् त्यच् ्
भ ग पयंच्त्ते्दोन्िप्टेंबरययच् ्र त्रीपयंच्त्पोचले्नव्हते. 
 

पीएरने् दोन् सदवि् एक ांत त् आसण् असतशयच्् सवसचत्र् क्स्थतीत् घ लवले.् त्यच् नांतर् त्यच् ल ् वेड्
ल ग यच्चे्ब की्र सहले्होते.्एक च्कल्पनेने्त्यच् ल ्पुरते्पछ डलेले्होते.्ती्कल्पन ्आपल्यच् ल ्कशी्
केव्ह ्िुचली्ते्त्यच् ल ्ि ांगत ्आले्निते.्पण्त्यच् ्कल्पनेने्त्यच् ल ्इतके्पछ डून्ट कले्होते्की्त्यच् ल ्
भतूक ळ तील् क हीही् घटन ्आठवने त्आसण् वतवम नक ळ तील् किल्यच् ही् गोष्टीचे्आकलन् होईन .्
िगळ्यच् ्गोष्टी्स्वप्न त्घडल्यच् ि रख्यच् ्त्यच् ल ्व टू्ल गल्यच् . 
 

ऑसिप् अलेक्स्येच्सवचययच् ् स्मश न-श ांतत ् अिलेल्यच् ् अभ्यच् सिकेत्आपल्यच् ् मृत् समत्र ययच् ् धुळीने्
म खलेल्यच् ्टेबल वर्कोपरे्ठेवनू्तो्बिल ्तेव्ह ्त्यच् ययच् ्मनििूांिमोरून्गेल्यच् ्क ही्सदवि ांची्अथवपूणव्
सचते्र्िांथपणे्िरकू्ल गली.् बोरोदीनॉ् येच्थील्लढ ईचे् सदवि् त्यच् ल ् सदिू्ल गले.् ज्यच् ांन ् त्यच् ने् तेव्ह ्
मन नेच्‘ते’ अिे्िांबोधले्होते्त्यच् ्िैसनक ांच ्प्र ांजळपण ,ि धेपण ्आसण्ि मर्थयच्व्यच् ांययच् ्तुलनेने्स्वतःच ्
िदु्रपण ्आसण्खोट रडेपण ्यच् ांची्ज णीव्होऊन्तो्दडपून्गेल .्गेरॅसिमने्त्यच् ल ्सदव स्वप्न तून्ज गे्
केले् तेव्ह ्आपण्मॉस्कोययच् ्िांरिण त्लोक ांययच् ्अपेिेप्रम णे्लोक ांबरोबर्िहभ गी् व्ह व्ेअशी्कल्पन ्
त्यच् ययच् ्मन त्आली.् त्यच् ्उदे्दश ने् त्यच् ने् गेरॅसिमल ्ि ांसगतले्होते, ‘म झ्यच् ि ठी्शतेकऱ्यच् च ् एक्कोट्
आसण् सपस्तूल् समळवनू् आण.् मल ् म झां् न व् प्रगट् कर यच्चां् न ही.् ऑसिप् अलेकस्येच्सवचययच् ् घर त्
र हण्यच् च ्म झ ्बेत्आहे.’ 
 

त्यच् ् िैसनक ांययच् पेि ् आपण् पसरश्रम त् कमी् पडू् नयेच्् ह्य ् एक च् उदे्दश ने् तो् दुिऱ्यच् सदवशी् थ्री्
सहल्िययच् ्तट कडे्गेल ्होत .्तो्परत्आल ्तेव्ह ्मॉस्कोचे्िांरिण्केले्ज ण र्न ही्यच् ची्त्यच् ल ्ख त्री्
पटली् होती.् जी् गोष्ट् त्यच् ल ् पूवी् िांभवनीयच्् व टत् होती् ती्आत ्आवश्यच्कव् अटळ् ठरलेली् त्यच् ल ्
सदिली.्आपण्न व्लपवनू्मॉस्कोत्र हून् नेपोसलअनची्ग ठ् घेतली्प सहजे्आसण् त्यच् ल ्ठ र्म रले्
प सहजे, त्यच् त् आपल ् शवेट् होईल् न हीतर् युच्रोपययच् ् सवपत्तीच ् तरी् शवेट् होईल.् अिे् त्यच् ल ् व टू्
ल गले.्(युच्रोपययच् ्सवपन्न्अवस्थेल ्केवळ्नेपोसलअन्जब बद र्आहे्अिे्पीएरल ्व टे.) 
 

पीएरची् प्रकृती्आसण् त्यच् चे्मन्यच् ांची्अवस्थ ् नेहमीच्ि रखी्अिे.्िर व्निलेले्ज डेभरडे्
अन्न, त्यच् ्सदवि ांत्त्यच् ने्घेतलेली्व्होडक , मद्य्आसण्सिग रेट्यच् ांच ्अभ व, न्बदललेले्घ णेरडे्कपडे्
आसण्सबछ न ्निलेल्यच् ्आखूड्िोफ्यच् वर्झोपेसशव यच््घ लवलेल्यच् ्दोन्र त्री्यच् ांमुळे्पीएरची्मनःक्स्थती्
इतकी्सचडखोर्झ ली्की्तो्वडे ्होण्यच् ययच् ्बेत त्आल . 
 

दुप रचे्दोन्व जले.्फ्रें च्शहर त्केव्ह च्सशरले्होते.्पीएरल ्हे्कळले्होते.्पण्क ही्कृती्
करण्यच् ऐवजी् तो्आपल्यच् ्ि हिी् कृत्यच् ांच , त्यच् तील् ब रीक्ि रीक्तपसशल ांच ् सवच र्करीत् बिल .्



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्यच् ् मनोर ज्यच् त् पीएरल ् प्रत्यच्ि् हल्ल ्अगर् नेपोसलयच्नच ् मृत्यच््ू स्पष्टपणे् रांगवत ्आल ् न ही.् म त्र्
स्वतःच ्मृत्यच््ूआसण्स्वतःची्शूर्िोसशकत ्यच् ांचे्सचत्र्त्यच् ने्सवलिण्सजवांतपण ने्आसण्सवषण्ण्आनांद ने्
मन त्रांगवले. 
 

‘िवांि ठी् मी् एकट्य नांच् ध डि् कर यच्ल ् प सहजे् अगर् नष्ट् व्ह यच्ल ् प सहजे...मी् आत ्
त्यच् ययच् जवळ् ज ईन...मग् वळे् न् गम वत ् एकदम...सपस्तुल नां् न ही् तर् कट्य रीनां’ पीएर् बेत् करू्
ल गल .्‘क यच््व परीन्यच् ल ्महत्त्व्न ही, अरे, मी्तुल ्सशि ्करीत्न ही...सनयच्तीच्तुल ्सशि ्करीत्
आहे...मी् म्हणेन, (नेपोसलअनल ् ठ र् करत न ् आपण् क यच्् बोल व्े यच् च ् सवच र् पीएर् करू्
ल गल .)मल ्घेऊन्ज , ठ र्कर’ पीएरची्मुद्र ्सवषण्ण, सनियच्ी्झ ली्आसण्तो्म न्झुकवनू्वरील्शब्द्
स्वतःशीच्हळू्आव ज त्म्हण ल . 
 

अश ्तऱ्हेने्स्वतःशीच्सवच र्करीत्पीएर्खोलीत्मध्यच्भ गी्उभ ्अित न ्खोलीचे्द र्उघडले्
आसण्आत पयंच्त् नेहमीच् सभते्रपण ने् व वरण र ् मकॅ र् अलेक्स्येच्सवच् द र त् सदिल .्आत ् तो् पूणवपणे्
बदलल ्होत . 
 

त्यच् च ्छ तीवर्उघड ्अिलेल ्ड्रेचिग्ग ऊन्लोंबत्होत .्तो्सनसितच्प्यच् लेल होत .्पीएरल ्
प हत च्तो्प्रथम्अस्वस्थ्झ ल .्परांतु्पीएरचीही् मुद्र ्त्रस्त्प हून्त्यच् ल ्एकदम्धीर्आल .्आपल्यच् ्
लटपटत्यच् ्कृश्प यच् ांनी्च लत्तो्खोलीययच् ्मध्यच्भ गी्आल . 
 

‘ते्घ बरून्गेलेले्आहेत.’ तो्ख जगी्िुर त्घोगऱ्यच् ्आव ज त्बोलल , ‘मी्म त्र्शरण्ज ण र्
न ही.्कळलां ्न ?’ तो्थ ांबल .्टेबल वरचे्सपस्तुल्एक एकी्दृष्टीि्पडत च्त्यच् ने्ते्सवलिण्चपळ ईने्
उचलले्आसण्कॉसरडॉरकडे्ध व्घेतली. 
 

गेरॅसिमने्आसण्हम ल ने् मकॅ र्अलेक्स्येच्सवचच ् प ठल ग् केल .् त्यच् ल ्लॉबीत्पकडून् त्यच् ांनी्
त्यच् ययच् कडील् सपस्तुल् क ढून् घेण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल .् पीएर् अभ्यच् सिकेतून् ब हेर् आल ् त्यच् ् वडेिर्
म्ह त ऱ्यच् ल ् प ह त च् त्यच् ल ् सतटक र ् व टल ्आसण्करुण ही् व टली.्कष्ट ने् न पिांती् द खवीत् त्यच् ्
म्ह त ऱ्यच् ने् आपल्यच् ् ह त तील् सपस्तुल् गच्च् धरून् ठेवले.् तो् घोगऱ्यच् ् आव ज त् ओरडू् ल गल .्
किल्यच् तरी्ि हिी्प्रिांग ल ्आपण्तोंड्देत्आहोत्अिे्त्यच् ल ्सनसित्व टत्होते. 
 

‘शस्त्रां्घ्यच् .्त्यच् ांन ्थोपवनू्धर .्तुम्ही्सपस्तुल्घेऊ्शकण र्न ही.’ तो्ओरडत्होत . 
 

‘थ ांब .् कृप ् करून् थ ांब .् कृप ् करून् श ांत् रह .् अिां् क यच्् करत ...’ गेरॅसिम् बोलत् होत .्
बोलत ्बोलत ्तो्आपल्यच् ्कोपर ांनी्मकॅ र्अलेक्स्येच्सवचल ्दरव ज्यच् कडे्वळवण्यच् च ्ि वधपूववक्प्रयच्त्न्
करीत्होत . 
 

‘कोण्तू? बोन प टवच्आहेि?’ मकॅ र्अलेक्स्येच्सवच्ओरडल . 
 

‘ति ्क ही्प्रक र्न ही्मह र ज.् तुम्ही्आपल्यच् ्खोलीत्चल .्थोडी् सवश्र ांती् घ्यच् .मल ्आत ्
तुमचां्सपस्तूल्द्य ्बरां.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘दूर् हो् हलकट -यच्ःकसित् गुल म!् स्पशव् करू् नकोि.् प सहलांि् क ् क यच्् आहे् ते?’ सपस्तूल्
सफरवीत्मॅक र्अलेक्स्येच्सवच्ओरडल ्आसण्म्हण ल ्‘त्यच् ांच ्प ठल ग्करून्त्यच् ांन ्पकड .’ 
 

‘त्यच् ल ् पकडूयच् ’ गेरॅसिम् हम ल ल ् हळू्आव ज त् बोलल .् त्यच् ांनी् मकॅ र् अलेक्स्येच्सवचचे् दांड्
पकडले्आसण्त्यच् ल ्द र ययच् ्सदशनेे्ओढत्नेले. 
 

ब हेर्लॉबी्फरफटत्ज ण ऱ्यच् ्प वल ांनी्आसण्घोगऱ्यच् ्आव ज तील्ध प ांनी्भरून्गेली. 
 

मग् एक एकी् पोचवमधे् नवीन् आरोळी् ऐकू् आली.् ती् आरोळी् ककव श, ब यच्की् अशी् होती.्
स्वैंप कीण्लॉबीत्ध वत्गेली. 
 

‘अरे्देव !्व चव !्चौघेजण्आहेत.्चौघे्घोडेस्व र्िैसनक’ िैंप कीणब ई्ओरडली. 
 

गेरॅसिम्आसण् हम ल् यच् ांनी् मकॅ र् अलेक्स्येच्सवचल ्ज ऊ् सदले.्आत ्कॉसरडॉरमधे् पिरलेल्यच् ्
श ांततेमुळे्त्यच् ांन ्सकत्येच्कजण्मुख्यच््द र्ठोठ वत्अिल्यच् चे्स्पष्टपणे्ऐकू्येच्ऊ्ल गले. 
 

फ्रें च्असधक री्आले्तरीही्पीएर्दरव ज्यच् तून्दूर्झ ल ्न ही.्तीव्र्सजज्ञ िेने्तो्तेथेच्र सहल . 
 

त्यच् तील् एकजण् असधक री् होत .् तो् उांच् देखण ्आसण् उमद ् सदित् होत .् दुिर ् सनसितच्
िैसनक्चकव ्त्यच् ्असधक ऱ्यच् च ्नोकर्होत .्तो्ठेंगू, कृश्र पलेल ्होत .्त्यच् चेग ल्बिलेले्होते्आसण्
मुदे्रवर् मठ्ठपण ् होत .् प्रथम् तो् असधक री् लांगडत् क हीि ् रेलत् च लत् आल .् थोडीशी् प वले्
च लल्यच् वर्िमोरची्घरे्र ह यच्ल ्च ांगली्आहेत्अिे्त्यच् ल ्व टले.्तो्थ ांबल .्म गे्वळून्त्यच् ने्द र त्
उभ्यच् ् अिलेल्यच् ् िैसनक ांन ् मोठ्य ने् ओरडून् घोड्य ांची् व्यच्वस्थ ् कर यच्ल ् ि ांसगतले.् त्यच् नांतर् त्यच् ्
असधक ऱ्यच् ने् मोठ्य ् मजेने्आपले्कोपरे् उांच वनू्आपल्यच् ् समश ् थोपटल्यच् ्आसण्आपल्यच् ् हॅटल ् ह त्
ल वनू्भोवत ली्हित्प हत्मोठ्य ्खुशीत्िवांन ्असभव दन्केले. 
 

पण्कुणीही्प्रसति द्सदल ्न ही. 
 

‘र हण्यच् ि ठी् ज ग ’ भेदरलेल्यच् ् आसण् स्तब्ध् झ लेल्यच् ् गेरॅसिमच ् ख ांद ् थोपटीत् तो् बोलू्
ल गल , ‘इथे्कोणी्फ्रें च्बोलण र ्न ही्क ?’ िभोव र्प ह त्त्यच् ने्सवच रले.्त्यच् ची्नजर नजर्झ ली्
तेव्ह ् पीएर् दरव ज्यच् आड् झ ल .् त्यच् ् असधक ऱ्यच् ने् पुन्ह ् गेरॅसिमकडे् वळून् त्यच् ल ् घर् द खव यच्ल ्
ि ांसगतले. 
 

‘म लक्इथां्न हीत...तुमचां्बोलणां्िमजत्न ही.’ गेरॅसिम्उलटिुलट्बोलून्त्यच् ल ्ि ांगण्यच् ची्
धडपड्करू्ल गल . 
 

फ्रें च् असधक ऱ्यच् ने् क्स्मत् करून् ‘तुझे् म्हणणे् मल ही् कळत् न ही’ अश ् अथाने् गेरॅसिमययच् ्
तोंड िमोर्ह तव रे्केले.्ज्यच् ्द र त्पीएर्उभ ्होत ्सतकडे्तो्लांगडत्सनघ ल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएर्त्यच् ययच् प िून्लपून्र हण्यच् ि ठी्वळल ्होत ्पण्त्यच् च्िणी्त्यच् ल ्मॅक र्अलेक्स्येच्सवच्
ह त त् सपस्तूल् घेऊन् स्वयच्ांप क्घर ययच् ्द र तून्डोक वत्अिलेल ् सदिल .् वडे्य ांययच् ् धूतवतेने् मकॅ र्
अलेक्स्येच्सवचने्फ्रें च ांन ् न्यच् ह ळले्होते.् सपस्तूल्उचलून्त्यच् ने् नेम्धरल .् ‘त्यच् ांन ् सपट ळून्ल व .’ च प्
ओढीत्तो्द रुड ्ओरडल .्आरोळीिरशी्तो्फ्रें च्असधक री्म गे्वळल , त्यच् चिणी्पीएर्त्यच् ्द रुड्य ्
म णि कडे् वेग ने् ध वल .् सपस्तूल् पकडून् उडवनू् देण्यच् च ् प्रयच्त्न् पीएर् करू् ल गल ् तोच् मकॅ र्
अलेक्स्येच्सवचने्च प्ओढल च्आसण्क नठळ्यच् ्बिवण र ्आव ज्झ ल .्िगळेजण् धुर त्वढेले् गेले.्
प ांढर ्फटक्पडलेल ्फ्रें च्असधक री्वगे ने्द र कडे्ध वल . 
 

पीएर्फ्रें च्ज्ञ न्लपवनू्ठेवण्यच् च ्आपल ्बेत्सविरून्गेल ्सपस्तूल्क ढून्घेऊन्ते्जसमनीवर्
फेकून्देत्तो्असधक ऱ्यच् कडे्ध वल .्त्यच् ल ्फ्रें चमध्येच््त्यच् ने्सवच रले, ‘तुम्ह ल ्जखम्न ही्न ्झ ली?’ 
 

‘मल ् व टतां् नि वी.’ फ्रें च् असधक री् क हीि ् ि वरून् म्हण ल , ‘ह्य वळेी् मी् फ र् थोडक्यच् त्
व चलो.’ चभतीययच् ्सनखळलेल्यच् ्प्लॅस्टरकडे्बोट्द खवीत्तो्म्हण ल . 
 

‘कोण्आहे्ह ्मनुष्ट्यच्?’ पीएरकडे्रोखून्प ह त्त्यच् ने्सवच रले. 
 

‘झ ल्यच् ्घटनेबद्दल्मल ्असतशयच््व ईट् व टतां.’ पीएर्आपली् पूवीची्भसूमक ् सविरून्एकदम्
बोलून् गेल .् ‘तो् वडे ् मनुष्ट्यच््आहे—अगदी् दुदैवी्जीव्आहे.’ आपण्क यच््करीत्आहोत्यच् ची् त्यच् ल ्
कल्पन ्नव्हती. 
 

फ्रें च्असधक ऱ्यच् ने्पुढे्होऊन्मकॅ र्अलेक्स्येच्सवचची्म नगूट्पकडली. 
 

मकॅ र्अलेक्स्येच्सवचचे्ओठ्र ग ने्ब हेर्आले.्झोप्ल गल्यच् गत्तो्चभतीशी्रेलून्म न्ह लवीत्
र सहल . 
 

‘हर मखोर , तुल ्च ांगलां ् श िन्करतो.’ त्यच् ल ्िोडून् देत ् देत ्तो्फ्रें च्असधक री् म्हण ल , 
‘सवजयच््समळ ल्यच् नांतर्आम्ही्दयच् ्द खवतो्पण्सवर्श् िघ तक्यच् ांन ्िम ्करीत्न ही.’ 
 

त्यच् ्असधक ऱ्यच् ने्त्यच् ्द रुड्य ्म थेसफरूशी्कठोर्व गू्नयेच््म्हणून्पीएरने्त्यच् चे्मन्वळवण्यच् च ्
प्रयच्त्न्केल ्पण्त्यच् च ्क ही्उपयच्ोग्झ ल ्न ही.्त्यच् ्असधक ऱ्यच् ने्पीएरचे्बोलणे्श ांतपणे्ऐकून्घेतले.्
त्यच् ची्उद ि्मनःक्स्थती्बदलली्न ही.्मग्एक एकी्त्यच् ने्पीएरकडे्प हून्क्स्मत्केले.्क ही्न्बोलत ्
तो्सकतीतरी्िण्पीएरकडे्टक्ल वनू्प हू्ल गल .त्यच् ययच् ्देखण्यच् ्चेहऱ्यच् वर्न टकी्भ व्उमटले्आसण्
त्यच् ने्आपल ्ह त्पुढे्धरल . 
 

‘तू्म झे्प्र ण्व चवलेि.्तू्फ्रें च्आहेि.’ तो्म्हण ल .्त्यच् ्फ्रें च ांययच् ्मते्त्यच् च ्सनष्ट्कषव्िांशयच् तीत्
होत .् फ्रें च् मनुष्ट्यच्च् केवळ् शूर् कृत्यच्् करू् शकेल.् त्यच् ् असधक ऱ्यच् चे् म्हणजे् तेर व्यच् ् ल इट् सब्रगेडययच् ्
कॅप्टनचे–रॅम्ब ल्यच् चे–्प्र ण्व चवणे्म्हणजे्सनःिांशयच््अत्यच्ांत्शूर्कृत्यच््होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् चे् हे्तकव श स्त्र् सकतीही्िांशयच् तीत्अिले्आसण् त्यच् च ् सवर्श् ि्त्यच् वर् सकतीही्भरभक्कमपणे्
आध रलेल ्अिल ्तरीही्त्यच् ्ब बत्त्यच् च ्भ्रम्दूर्करणे्पीएरल ्यच्ोग्यच्च्व टले. 
 

‘मी्फ्रें च्न ही.’ तो्लगेच्म्हण ल . 
 

क्स्मत्करीत्आपले् बोट् त्यच् ययच् ् न क िमोर् सफरवीत् तो् असधक री् म्हण ल , ‘हे् तू् दुिऱ्यच् ांन ्
ि ांग.्मल ्िवव्क ही्िरळ्ि ांगून्ट क.्आपल्यच् ् देशब ांधव ांशी्ग ठ्पडल्यच् नां्मल ्आनांद्झ ल ्आहे.्
आम्ही्ह्य ्म णि चां्क यच््कर वां्अिां्तुल ्व टतां?’ 
 

त्यच् ययच् ् शवेटययच् ् प्रश्न ल ् पीएरने् उत्तर् सदले.् मकॅ र् अलेक्स्येच्सवच्कोण्आहे् ते् त्यच् ने् त्यच् ल ्
ि ांसगतले, ‘तुम्ही् येच्ण्यच् पूवी् अगदी् थोड ् वळे् त्यच् ् वडे्य नां् भरलेलां ् सपस्तूल् हस्तगत् केलां ् होतां.्
त्यच् ययच् कडून्ते्क ढून्घेण्यच् च ्आम्ही्प्रयच्त्न्केल .्पण्प्रयच्त्न्िफल्झ ल ्नव्हत .्कृप ्करून्त्यच् ल ्
यच् ्कृत्यच् बद्दल्सशि ्देऊ्नक .’ असधक ऱ्यच् ने्चकसचत्झुकून्डौल ने्ह तव रे्करीत्म्हटले, ‘तू्म झे्प्र ण्
व चवले्आहेि.्तू्फ्रें च्आहेि.्तू्त्यच् ल ्िम ्कर यच्ल ्ि ांगत्आहेि.्मी्तुझी्सवनांती्म न्यच््करतो.’ तो्
असधक री्उत्ि ह ने्आसण्वगे ने्बोलत्होत .्त्यच् ने्मकॅ र्अलेक्स्येच्सवचल ्मोकळे्कर यच्ल ्ि ांसगतले.्
प्र ण्व चवल्यच् बद्दल्फ्रें च्मनुष्ट्यच््म्हणून्गौरवलेल्यच् ्पीएरच ्दांड्धरून्तो्दुिऱ्यच् ्खोलीत्सशरल . 
 

आत पयंच्त्स्वयच्ांप क्घर त्व वरत्अिलेल ्ऑडवली्असधक ऱ्यच् िमोर् येच्ऊन् म्हण ल , ‘कॅप्टन, 
स्वयच्ांप कघर त्िूप्आसण्मटण्आहे.्आणू्क ?’ 
 

‘आण.्आसण्मद्यदेखील्आण.’ कॅप्टन्म्हण ल . 
 

फ्रें च्असधक ऱ्यच् ने्पीएरल ्ओढीतच्खोलीत् नेले.्आपण्फ्रें च्न ही् हे् त्यच् ्असधक ऱ्यच् ल ्पुन्ह ्
एकद ्ि ांगणे्आपले्कतवव्यच््आहे, तिे्ि ांसगतल्यच् नांतर्सतथून्सनघून्ज यच्चे्अिे्पीएरने्ठरवले.्पण्तो्
असधक री्क ही् ऐकून् घेईन .् पीएरने् त्यच् चे् प्र ण् व चवले् होते् म्हणून् तो् त्यच् ययच् शी् इतक्यच् ्आदर ने, 
िभ्यच्तेने, प्रिन्न्वृत्तीने्व गल ्की्पीएरल ्नक र्देणे्शक्यच््झ ले्न ही.्ज्यच् ्पसहल्यच् च्खोलीत्ते्सशरले्
होते्ती्खोली्भोजनगृह्होते.्सतथेच्ते्दोघेही्बिले.्पीएरने्गांभीरपणे्आपण्फ्रें च्निल्यच् चे्ि ांसगतले. 
 

पीएरच ् देखणेपण , मळलेले् कपडे् आसण् त्यच् ययच् ् बोट तील् अांगठी् यच् ांकडे् प ह त् तो् फ्रें च्
असधक री् म्हण ल , ‘तू् फ्रें च् मनुष्ट्यच्् अिशील् अगर्खोटे् न व् ध रण् केलेल ् रसशयच्न् सप्रन्ि् अिशील.्
तुझ्यच् मुळां ्म झे्प्र ण्व चले.्मी्तुझ ्ऋणी्आहे.्मी्मैत्रीच ्ह त्पुढे्करीत्आहे.्फ्रें च्मनुष्ट्यच््अपम न्अगर्
मदत्सविरत्नितो.्मी्एवढांच्म्हणतो—मी्मतै्रीि ठी्िज्ज्आहे.’ 
 

त्यच् ् असधक ऱ्यच् ययच् ् िुर त, त्यच् ययच् ् मुदे्रवर्आसण् त्यच् ययच् ् ह तव ऱ्यच् ांमधे् इतके् सनष्ट्कपट्िौजन्यच््
होते, इतकी्िुिांस्कृतत ्होती्की्त्यच् ने्पुढे्केलेल ्ह त्ह त त्घेत न ्पीएरने्त्यच् ययच् ्क्स्मत ल ्नकळत्
प्रसतक्स्मत ने्उत्तर्सदले. 
 

‘मी्तेर व्यच् ्ल इट्सब्रगेडच ्कॅप्टन.्ि त्िप्टेंबरययच् ्क म बद्दल्पदके्देऊन्म झ ्गौरव्करण्यच् त्
आल ्आहे.’ त्यच् ने्आपली्ओळख्करून्सदली.्तृप्तीचे्न्दडण रे्क्स्मत्त्यच् ययच् ्समश ांम गे्रेंग ळत्होते.्



 

 

अनुक्रमणिका 

‘खरां्तर्यच् वेळी्मी्त्यच् ्म थेसफरूययच् ्गोळ्यच् ्शरीर त्घेऊन्दव ख न्यच् त्पडून्र सहलो्अितो.्त्यच् ्ऐवजी्
मी्तुझ्यच् शी्िुख नां्च र्शब्द्बोलू्शकतो्आहे.्तुझां्न व्मल ्कळेल्क यच्?’ 
 

‘मी्म झां्न व्क ही्ि ांगण र्न ही.’ पीएर्म्हण ल .्मन तल्यच् ्मन त्नवीन्न व्शोधून्क ढीत्
अित न ्तो्आपण्न व्क ्ि ांगत्न ही्हे्त्यच् ल ्स्पष्ट्करू्ल गल ्आसण्ल जेने्ल लबुांद्होऊ्ल गल .्
तेव्ह ्त्यच् ्फ्रें च्असधक ऱ्यच् ने्त्यच् ल ्घ ईघ ईने्थ ांबवनू्म्हटले्‘पुरे्पुरे.्तुझी्क रणां्म झ्यच् ्लि त्आली.्तू्
ऑसफिर–स्ट फ् ऑसफिर—आहेि.् तू् आमययच् ् सवरुद्ध् लढलेल ् आहेि.् पण् मल ् त्यच् ययच् शी् क ही्
कतवव्यच््न ही.् तू् म झे् प्र ण्व चवले्आहेि.तेवढां् मल ् पुरेिां्आहे.् तू्ि ांगशील् ते्मी् ऐकेन.् तू्िरद र्
आहेि्क ?’ त्यच् ने्चौकशी्केली.्पीएर्उत्तर द खल्झुकल . 
 

‘तुझी्हरकत्निेल्तर्तुझां्ब क्प्तस्म्यच् वळेचां्न व्तरी्ि ांगशील? आणखी्क ही्मल ्नको.् तू्
पीएर्क ? ठीक.्तेवढांच्मल ्ज णून्घ्यच् यच्चां्होतां.’ 
 

फ्रें च ांनी्बरोबर्आणलेल्यच् ्रसशयच्न्मद्य ययच् ् पेटीतील्मद्य, मटण, आम्लेट, चह ्आसण्व्होडक ्
आणून् ठेवली् गेली.् रबँ लने् पीएरल ् आपल्यच् बरोबर् भोजन् करण्यच् ची् सवनांती् केली.् मग् एख द ्
भकेुलेल ् धडध कट् मनुष्ट्यच्् घ ईने् आसण् अध शीपण ने् अन्न वर् तुटून् पड व ् ति ् तो् ख ऊ् ल गल .्
आपल्यच् ् बळकट् द त ांनी् तोचघळू् ल गल .्ओठ ांनी् ितत् मचमच्आव ज् करीत् उद्ग रू् ल गल —
‘अप्रसतम!् उत्कृष्ट!’ त्यच् च ् चेहर ् ल लबुांद् झ ल .् घ म नेसभजू्ल गल .् पीएरल ् भकू्ल गलेली् होती, 
म्हणून् त्यच् ल ् जेवण मुळे् बरे् व टले.्ऑडवलीने् गरम् प ण्यच् चे्भ ांडे्आणले्आसण्ल ल्रांग ययच् ् मद्य ची्
ब टली्गरम्करण्यच् ि ठी्त्यच् ्भ ांड्य त्ठेवली. 
 

कॅप्टनने्त्यच् ्ब टली्भोवती्नॅपकीन्गुांड ळून्स्वतःि ठी्व्पीएरि ठी्ते्मद्य्ओतले.्त्यच् ्मद्य मुळे्
आसण्भकू्श ांत्झ ल्यच् मुळे्कॅप्टन्कधी्नव्हे्इतक ्त ज तव न ्झ ल .्जेवण्िांपेपयंच्त्तो्ितत्गप्प ्म रू्
ल गल . 
 

‘गड्य ्पीएर, तू् म झ ्जीव् त्यच् ् म थेसफरूप िून् व चवल ि.् मी् तुल ्नवि ययच् ् मेणबत्त्यच् ् देणां्
ल गतो.् तुल ् ठ ऊक् निेल.् म झ्यच् ् शरीर त् भरपूर् गोळ्यच् ् आहेत.(आपल्यच् ् कुशील ् ह त् ल वनू् तो्
म्हण ल )् इथां् वगॅ्र मल ् ल गली.् (ग ल वरच ् वण् द खवीत् तो् म्हण ल )् दोन् गोळ्यच् ् स्मॉलेन्स्कययच् ्
आहेत.्ि त्त रखेल ्मॉस्कोव ्येच्थे्झ लेल्यच् ्घनघोर्लढ ईत्ह ्प यच््लांगड ्झ ल .्देव शपथ्ती्लढ ई्
अप्रसतम्होती.् तू्ती् प ह्यल ्हवी्होतीि.्आगीच ् नुित ् पूर्आल ्होत .् तुम्ही्लोक ांनी्आमचां्क म्
भलतांच्अवघड्केलां ्होतां.् तुम्ही्फुश रकी्म र वी्अिां्क म्केलां ्होतां.्मल ्खोकल ्झ ल ्आहे्न ? 
तरीदेखील् पुन्ह ् तिली् लढ ई् कर वी् अिां् मल ् व टतां.् ज्यच् ांनी् ती् लढ ई् प सहली् न ही् त्यच् ांची् कीव्
कर यच्ल ्प सहजे.’ 
 

‘मी्त्यच् ्लढ ईययच् ्वेळी्होतो.्पीएर्म्हण ल . 
 

‘खरां्म्हणतोि्की्क यच्? मग्फ रच्छ न.’ तो्फ्रें च्असधक री्बोलत्होत .्‘क ही्झ लां ्तरी्तुम्ही्
उत्कृष्ट् शत्र्ू आह त.् मोठ ् कोट् फ र् च ांगल्यच् ् तऱ्हेनां् लढवल त.् पीएर, खूप् मज ् आली!् ह तगोळे्
फेकण ऱ्यच् ् तुमययच् ् िैसनक ांनी्तर्कम ल्केली्होती.्अगदी्अगदी् सवजेि रखे्होते् ते.्मी् त्यच् ांन ्िह ्
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वळे ्एकत्र्येच्ऊन्कव ईत्अिल्यच् प्रम णां्कूच्करत न ्प सहलां .्शूर्गडी्व टले.्नेपल्िययच् ्र ज ांन ्तर्हे्
िवव्ठ ऊक्आहे.्तेव्ह ्ते्उद्ग रले.–‘व .व !्आपल्यच् ि रखेच्शूर्िैसनक्आहेत.’ िणभर्स्तब्ध्र हून्
तो्म्हण ल .् ‘पीएर, अिां्अिेल्तर्च ांगलांच्म्हटलां ्प सहजे...् ‘आम्ही्फ्रें च...युच्द्ध त्भीषण...पण्िुांदर्
सस्त्रयच् ांन ् द सिण्यच्् द खवण रे...’ (त्यच् ने् क्स्मत् करीत् डोळे् समचक वले)–फ्रें च् म णिां् अशी् अित त, 
कळलां ्न ्पीएर?’ 
 

कॅप्टन्इतक ्सनष्ट्कपट, प्रिन्न, मांदबुद्धी्आसण्आत्मिांतुष्ट्होत ्की्त्यच् ने्जेव्ह ्पीएरकडे्प्रिन्नपणे्
प सहले् तेव्ह ् पीएरने् जवळ् जवळ् डोळे् समचक वनू् प्रसति द् सदल .् कद सचत् ‘द सिण्यच्’ ह्य ् शब्द मुळे्
कॅप्टन्मॉस्कोतील्पसरक्स्थतीच ्सवच र्करू्ल गल . 
 

‘मॉस्कोमधील् िवव् सस्त्रयच् ् शहर् िोडून् गेल्यच् ् हे् खरां् क ? शहर् िोडण्यच् ची् कल्पन ् सकती्
चमत्क सरक!्त्यच् ांनी्घ बरण्यच् चां्क यच््क रण?’ 
 

‘रसशयच्न्िैसनक्पॅसरिमधे्सशरू्ल गले्तर्सतथल्यच् ्फ्रें च्सस्त्रयच् ्शहर्िोडण र्न हीत्क यच्?’ 
 

मांद, प्रिन्न, क्स्मत्करण र ्फ्रें च्असधक री्आत ्मोठ्य ने्हिल .्पीएरच ्ख ांद ्थोपटतम्हण ल , 
‘च ांगलां ्उत्तर्सदलांि.्पॅसरि...पण्पॅसरि...’ 
 

‘पॅसरि् ही् जग ची् र जध नी् आहे.’ पीएरने् त्यच् चे् व क्यच्् पुरे् केले.् कॅप्टनने् पीएरकडे्
प सहले...िांभ षण्मधेच्थ ांबवनू्िवयच्ीनुि र्प्रिन्न्हिऱ्यच् ्डोळ्यच् ांनी्िोत्िुक्नजर्ल वली. 
 

‘तू् रसशयच्न्आहेि् हे्मल ्ि ांसगतलां ्नितांि्तर् तू्पॅसरिच ्आहेि्यच् ्गोष्टीवर्मी्पैज्म रली्
अिती.्तुझ्यच् मध्येच््अवणवनीयच््अिां्क हीतरी...’ पीएरची्स्तुती्करीत्तो्पुन्ह ्त्यच् ययच् कडे्क ही्न्बोलत ्
टक्ल वनू्प ह त्र सहल . 
 

‘मी्पॅसरिमधे्सकत्येच्क्वष्ेघ लवली्आहेत.’ पीएर्म्हण ल . 
 

‘ते् सदितांच् आहे.् पॅसरि...पॅसरि् म हीत् निलेल ् म णूि् र नटी् अिल ् प सहजे...पॅसरिच ्
रसहव िी्तीन्कोि्अांतर वर्अिल ्तरी्ओळखत ्येच्ईल...पॅसरि्म्हणजे्त ल्म , दुशने ई,िॉबोन्दुतफा्
झ डी् अिलेले् रस्ते...’ आपण् गोंधळ् करून् फ लतू् गोष्ट् शवेटी् ि ांसगतल्यच् ची् ज णीव् होत च् त्यच् ने्
घ ईघ ईने् म्हटले.् ‘जग त्एकच्एक्पॅसरि्आहे...तू्पॅसरिमधे्र सहल ्होत ि्आसण्तरीही् तू्रसशयच्न्
र सहल ि...तरीही्मी्तुल ्कमी्लेखण र्न ही.’ 
 

सवषण्ण्सवच र त्क ही्सदवि्एकट्य ने्घ लवलेल्यच् ्पीएरल ्मद्य च ्कैफ्चढू्ल गल्यच् नांतर्त्यच् ्
िुस्वभ वी्आसण्सनष्ट्कपट्म णि बरोबर्िांभ षण्करत न ्आनांद्व टल्यच् व चून्र सहल ्न ही. 
 

‘तुमययच् ् सस्त्रयच् ्िुांदर्आहेत्अिां्म्हणत त.मॉस्कोत्फ्रें च्फौज ्आल्यच् ्म्हणून्म ळर न वर्लपून्
र हण्यच् ि ठी् पळ् क ढणां् ह ् सनव्वळ् मूखवपण ् आहे.् केवढी् च ांगली् िांधी् त्यच् ांनी् गम वली.् तुमययच् ्
शतेकऱ्यच् ांची्गोष्ट्वगेळी.्पण्तुम्ह ्िुिांस्कृत्लोक ांन ्त्यच् ांययच् हून्असधक्कळ यच्ल ्हवां.्क्व्हएन्न , बर्नलन, 
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म सद्रद, नेपल्ि, वॉिा्अश ्जग तील्प्रमुख्र जध न्यच् ्आम्ही्क बीज्केल्यच् .्लोक्आम्ह ल ्घ बरत त.्
पण् आमययच् वर् पे्रमही् करत त.् ओळख् करून् घेण्यच् जोगी् आम्ही् म णिां् आहोत.् मग् िम्र ट...’ तो्
आणखी् क ही् बोलण र् तोच् पीएरने् तोच् शब्द् उच्च रल ् ‘िम्र ट’ त्यच् ची् मुद्र ् एक एकी् सवषण्ण्आसण्
िांभ्रसमत्झ ली.्‘िम्र ट बद्दल्क यच््ि ांगण र्आह त?’ पीएरने्सवच रले. 
 

‘िम्र ट्म्हणजे्औद यच्व, करुण , न्यच् यच्, सशस्त, प्रचांड्प्रज्ञ ्ह्य ्शब्द ांनीच्त्यच् चे्वणवन्होऊ्शकेल.्
मी्रबँ ल्तुल ् हे्ि ांगतो्आहे.्आठ्वषांपूवी्मी् त्यच् च ्शत्रू्होतो.्म झे्वडील्देशत्यच् ग्केलेले्क उांट्
होते.् पण् त्यच् ् म णि नां् मल ् चजकलां .् म झ्यच् वर् त ब ् समळवल .् फ्र न्िमधे् पिरत् च ललेल्यच् ् त्यच् ययच् ्
मोठेपण ययच् ्आसण्वैभव ययच् ्दशवन ने्म झ्यच् वर्प्रभ व्पडल्यच् व चून्र सहल ्न ही.त्यच् ल ्क यच््हवां्ते्मल ्
कळलां .्तो्आमययच् ्सवजयच् ि ठी्धडपडत्आहे्हे्मल ्उमगले्आसण्मी्मन शी्म्हटले.् ‘ह ्खर ्र ज ्
आहे.’मी्त्यच् ल ्व हून्घेतले.्सकत्येच्क्शतके्अि ्मह न्पुरुष्झ ल ्न ही्आसण्पुढेही्होण र्न ही.’ 
 

‘तो्अजून्मॉस्कोतच्आहे्क ?’ अपर धी्सदिण ऱ्यच् ्पीएरने्च चरत्सवच रले. 
पीएरची्अपर धी्मुद्र ्प हून्त्यच् ने्द त्सवचकले. 
‘छे.्उद्य ्िम्र ट्शहर त्सशरण र्आहे.’ तो्पुढे्बोलत्र सहल . 

 
त्यच् ययच् ्िांभ षण त्ब हेर्फ टक प शी्च ललेल्यच् ्आरड ओरडीने्व्यच्त्यच्यच््आल .्ऑडवलीने्येच्ऊन्

कॅप्टनल ्ि ांसगतले.् ‘वटवम्बगवचे्घोडेस्व र् िैसनक्आले्आहेत.् तुमचे्घोडे्ब ांधले्आहेत् त्यच् ्आव र तच्
त्यच् ांन ्आपले्घोडे्ब ांध यच्चे्आहेत.’ 
 

प्रवशेद्व र शी्ज ऊन्कॅप्टनने्मोठमोठ्य ने्क ही्हुकूम्सदले. 
 

तो्परत्खोलीत्आल ्तेव्ह ्पूवीययच् च्ज गी्पीएर्ह त त्डोके्धरून्बिल ्होत .्त्यच् ची्मुद्र ्
कष्टी् सदित्होती.्खरोखरच् त्यच् वळेी् त्यच् ययच् ्मन ल ्यच् तन ्होत्होत्यच् .् कॅप्टन्ब हेर् गेल ् त्यच् चवळेी्
एकट ्अिलेल ्पीएर्ि वध्झ ल .्आपल्यच् ्पसरक्स्थतीची्त्यच् ल ्तीव्रतेने्ज णीव्झ ली.्शत्रनेू्मॉस्को्
घेतले्होते.्ते्िुदैवी्सवजेते्सतथे्घरययच् ि रखे्व गू्ल गले्होते्आसण्त्यच् ययच् शी्आश्रयच्द त्यच् ययच् ्भ वनेने्
व गू् ल गले् होते.् यच् ् गोष्टीमुळे् त्यच् ल ् यच् तन ् झ ल्यच् ् न हीत.् त्यच् ल ् यच् तन ् झ ल्यच् ् त्यच् ् स्वतःययच् ्
दुबवलतेची्ज णीव्झ ल्यच् ने.्त्यच् चे्गेले्सकत्येच्क्सदवि्तीव्र्सवमनस्कतेत्गेले्होते.्त्यच् ने्आखलेल ्बेत्
प र्प डण्यच् ि ठी्अश ्मनोवस्थेची्गरज्होती. 
 

परांतु् त्यच् ् िुस्वभ वी्म णि बरोबर् घेतलेले्क ही् पेले्मद्य्आसण्त्यच् ययच् बरोबर्केलेले्िांभ षण्
यच् ांमुळे् त्यच् ची् तीव्र् सखन्नत ् न हीशी् झ ली.् सपस्तूल, कट्य र् आसण् शतेकऱ्यच् च ् कोट् तयच् र् होत .्
नेपोसलअन्दुिऱ्यच् ्सदवशी्शहर त्सशरण र्होत .्त्यच् ्दुष्ट ल ्ठ र्करणे्म्हणजे्स्तुत्यच््व्सहतक रक्कृत्यच््
आहे् अिे् त्यच् ल ् व टले् होते.् पण् आत ् त्यच् ल ् ठ र् म रू् नयेच्् अिे् पीएरल ् व टू् ल गले.् आपल्यच् ्
दुबवळपण ययच् ्ज सणवसेवरुद्ध्तो्झगडू्ल गल .्ह्य ् दुबवलतेतून्आपली् िुटक ्न ही्अिे् त्यच् ल ्अांधुक्
अांधुक्व टू्ल गले.्पसहल्यच् च्म णि ययच् ्िहव ि त्आपले्गतक ळ तील्िूड,खून,आत्म पवण्यच् िांबांधीचे्
उद ि्सवच र्कोठययच् कोठे्धुळीि रखे्उडून्गेले्आहेत्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

थोड ि ्लांगडत्आसण्शीळ्घ लत्कॅप्टन्खोलीत्आल . 
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मघ पयंच्त् कॅप्टनययच् ् बडबडीने् पीएरची्करमणूक् होत् होती.् त्यच् ् बडबडीच ्आत ् त्यच् ल ् वीट्
आल .्पीएरल ्आत ् त्यच् ची्शीळ, त्यच् ची्च ल, समश ् सपळण्यच् ची् त्यच् ची्लकब्ि रे्अपम न स्पद्व टू्
ल गले. 
 

‘मी्आत ्एकदम् सनघून्ज तो.् त्यच् ययच् शी्एक्शब्दही्बोलण र्न ही.’ पीएरने्मन शी्ठरवले.्
तरीही् तो् त्यच् च् ज गी् बिून् र सहल .् दुबळेपण ची् किलीतरी् चमत्क सरक् ज णीव् त्यच् ल ् एक एकी्
सखळवनू्ठेवीत्होती.्सतथून्उठून्ज वेिे्त्यच् ल ्व टत्होते्पण्त्यच् ल ्जमत्नव्हते. 
 

उलट् कॅप्टन् भलत्यच् च् प्रिन्न् उत्ि ही् मनःक्स्थतीत् होत .् त्यच् ने् खोलीत् दोनतीनद ् येच्रझ र ्
घ तल्यच् .् किल्यच् तरी् गमतीद र् सवच र ने् स्वतःशीच् हिल्यच् गत् त्यच् चे् डोळे् चमकत् होते्आसण् समश ्
चकसचत्हलत्होत्यच् .्तो्पीएरल ्म्हण ल , ‘आणखी्यच् ्मॉस्कोययच् ्मद्य ची्एख दी्ब टली्घेशील्न ? 
मॉरेल, आमययच् ि ठीआणखी्एक्ब टली्गरम्कर.’कॅप्टनययच् ्ओरडण्यच् तून्आनांद्ओिांडत्होत . 
 

मॉरेलने् एक्मद्य ची् ब टली्आणली.आपल्यच् ्दोस्त ची्त्रस्त्चयच्ा् प हून् रबँ लल ्ि हसजकच्
आियच्व्व टले.्त्यच् ययच् ्मुदे्रवर्खरेखुरे्दुःख्आसण्िह नुभतूी्उमटली.्पीएरजवळ्ज ऊन्झुकून्रबँ ल्
म्हण ल , ‘तू् दुःखी्सदितोि? त्यच् ययच् ्ह त ल ्स्पशव्करून्रबँ ल्म्हण ल , ‘मी्तुल ्दुखवलां ्तर्न ही्
न ? म झ्यच् वर्तुझ ्र ग्आहे्क ? कद सचत्पसरक्स्थतीमुळां ्तुल ्दुःख्होत्अिेल.’ 
 

पीएरने् क ही् उत्तर् न् देत ् स्नेहपूणव् नजरेने् त्यच् ् फ्रें च् म णि कडे् प सहले.् त्यच् ने् द खवलेल्यच् ्
िह नुभतूीमुळे्पीएरल ्बरे्व टले. 
 

‘मी् शपथेवर् ि ांगतो—तू् मल ् आवडल ् आहेि.् मी् तुझ ् ऋणी् आहे् यच् त् शांक च् न ही.् मी्
तुझ्यच् ि ठी्क यच््करू्ि ांग? मी्तुझ्यच् ्शब्द ब हेर्न ही.’ छ तीवर्ह त्ठेवीत्तो्म्हण ल , ‘मी्आजन्म–
आमरण्तुझ ्आहे्अिां्िमज.्मी्हे्मन प िून्ि ांगतो्आहे.’ 
 

पीएरने् त्यच् चे्आभ र् म नले.् ‘सनव र ’ यच् ् शब्द ि ठी् जमवन् प्रसतशब्द् पीएरकडून् त्यच् ने् ऐकल ्
तेव्ह ्जिे्प सहले्होते्तिेच्तो्आत ्प हू्ल गल .्एक एकी्त्यच् च ्चेहर ्उजळल .्‘तिां्अिेल्तर्मी्
आपल्यच् ्मैत्रीि ठी्मद्यप न्करतो.’ दोन्ही्पेल्यच् ांत्मद्य्ओतत ्ओतत ्तो्आनांद ने्ओरडल . 
 

पीएरने्पेल ्उचलून्मद्य्िांपवनू्ट कले.्रबँ लनेही्मद्य्िांपवले.्त्यच् ने्पीएरच ्ह त्पुन्ह ्एकद ्
द बल .्टेबल वर्कोपर्ठेवनू्तो्उद ि्सवच र त्मग्न्झ ल . 
 

‘गड्य , दैव ची्करणी् सकती् सवसचत्र्अिते!्मी् िैसनक्होईन, नांतर्बोन प टवची्नोकरी्करत ्
करत ्घोडदल च ्कॅप्टन्बनेन्हे्कोण ल ्स्वप्न्पडलां ्होतां्क ?पण्मी्आज्इथां्त्यच् ययच् बरोबर्मॉस्कोत्
आहे.् समत्र , तुल ् ि ांसगतल्यच् खेरीज् र हवत् न ही.् म झां् घर णां् फ्र न्िमधील् असत-प्र चीन् घर ण्यच् ांपैकी्
आहे.’ ल ांबलचक्कह णी्ि ांगू् प ह ण ऱ्यच् ्आसण्तोलूनम पून्बोलण ऱ्यच् ्म णि ि रख ् त्यच् च ्आव ज्
उद ि्झ ल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ्सनष्ट्कपट्मन ययच् ्कॅप्टनने्पीएरल ्आपल्यच् ्व डवसडल ांच ्इसतह ि, आपले्ब लपण, आपले्
त रुण्यच्, आपले्न तेव ईक, आपली्िांपत्ती्आसण्कौटुांसबक्क्स्थती्यच् ांबद्दल्प्र ांजळपणे्ि ांसगतले.्त्यच् ययच् ्
िगळ्यच् ्ि ांगण्यच् त्अथातच्‘म झी्गरीब्सबच री्आई’ प्र मुख्यच् ने्येच्तच्होती. 
 

‘पण्ह्य ् गोष्टी् जीवन ल ् केवळ्कोंदण ि रख्यच् .् महत्त्व ची् गोष्ट् अिते् पे्रम.् पीएर, तुझां् क यच््
मत?’ उते्तसजत्होत्तो्म्हण ल .्‘आणखी्एक्पेल ्घे.’ 
 

पीएरने्पेल ्सरक म ्केल ्आसण्सतिऱ्यच् ांद ्भरल . 
 

‘सस्त्रयच् ांबद्दल् सकती् म्हणून् बोलू!’ पीएरवर् आपले् ओलिर् डोळे् रोखून् तो् पे्रम बद्दल् आसण्
सस्त्रयच् ांबद्दलययच् ्आपल्यच् ्अनुभव ांबद्दल्बोलू्ल गल .्तो्अहांमन्यच्, देखण ्असधक री्ज्यच् ्उत्कट्उत्ि ह ने्
सस्त्रयच् ांबद्दल्बोलत्होत ् त्यच् वरून् त्यच् ययच् ्जीवन त्अनेक् सस्त्रयच् ्आल्यच् ्अि व्यच् त्अिे्व टत्होते.ज्यच् ्
ओांगळपण त्फ्रें च ांन ्सवलिण्मोसहनी्आसण्पे्रमक व्यच््आढळते्तो्ओांगळपण ्रबँ लययच् ्पे्रम-प्रकरण ांययच् ्
हसककतीत्होत .्तरीही्त्यच् ने्ि ांसगतलेल्यच् गोष्टी्इतक्यच् ्अस्िल, प्रत्यच्यच्पूववक्ि ांसगतल्यच् ्की्प्रीतीचे्िवव्
म धुयच्व् अनुभवलेल ्आसण् ज णून् घेतलेल ् ह ् एकमेव् पुरुष्आहे् अिे् पीएरल ् व टू् ल गले.् पसरसचत्
सस्त्रयच् ांची्वणवने्त्यच् ने्इतक्यच् ्आकषवक्शलैीने्केली्की्पीएर्त्यच् चे्बोलणे्कुतूहल ने्ऐकू्ल गल . 
 

एक ्क ळी्पीएरल ्आपल्यच् ्पत्नीबद्दल्व टत्अिलेले्पे्रम्िदु्र्आसण्ि ध्यच् ्प्रक रचे्व टत्होते.्
नत श बद्दल्व टलेले्आसण्त्यच् ने्सकतीतरी्पटीने्असधक्म नलेले्पे्रम्रोमसँटक्होते.्त्यच् ्फ्रें च्म णि ल ्
ज्यच् ् पे्रम ची् आवड् होती, ते् पे्रम् ह्य ् दोनही् प्रक रययच् ् पे्रम ांहून् वगेळे् होते् यच् त् व द् नव्हत .् वर्
ि ांसगतलेल्यच् ्दोन्ही्प्रक रययच् ्पे्रम ांबद्दल्रबँ लल ्सतरस्क र्व टत्होत .्एक्ग डीव न ांन ्आवडण रे्पे्रम्
आसण्दुिरे्मूखांन ्आवडण रे्पे्रम्आहे्अिे्तो्म नी.्प्रीती्ही्त्यच् ्फ्रें च्म णि ची्कमकुवत्ब जू्होती.्
ही्प्रीती्मुख्यच्तः्सस्त्रयच् ांशी्अनैसतक्िांबांध्आसण्ह्य ्भ वनेल ्ख ि्गोडव ्देण री्ओांगळ्पसरक्स्थती्यच् ांनी्
बनलेली्होती. 
 

एक ्तीि-पक्स्तशीययच् ्मोहक्उमर व-पत्नीवर्आसण्त्यच् च्वेळी्सतययच् ्ितर ्वषांययच् ्आकषवक, 
सनर गि्मुलीवर्आपले्पे्रम्किे्जडले्ती्हेल वनू्ट कण री्गोष्ट्कॅप्टनने्ि ांसगतली.्म यच्लेकींत्मन ची्
थोरवी् द खवण्यच् ची् अहमहसमक ् ल गली.् शवेटी् आईने् त्यच् ग् केल ् आसण् आपल्यच् ् मुलीचे् आपल्यच् ्
सप्रयच्कर शी्लग्न्ल वनू्सदले.ही्खूप्म गे्घडलेली्घटन ्ि ांगत न ्कॅप्टन्त्यच् ्आठवणीने्खूप्हेल वनू्
गेल .्नवर ्सप्रयच्कर ची्आसण्सप्रयच्कर्नवऱ्यच् ची्भसूमक ्कशी्बज वीत्अिे्ते्ि ांगण री्एक्घटन ्त्यच् ने्
ि ांसगतली.् सजथे् नवरे् कोबीचे् िूप् घेत त, सजथे् चपगट् केि ांययच् ् तरुण् मुली् अित त् त्यच् ् जमवनीययच् ्
आठवणी्ि ांगत न ्त्यच् ने्सकत्येच्क्सवनोदी्सकस्िे्ऐकवले. 
 

शवेटच ्सकस्ि ्पोलांडमधील्होत .कॅप्टनययच् ्स्मरण त्तो्अजून्त ज ्होत .्तो्ि ांगत न ्त्यच् ने्
भरभर् ह तव रे् केले्आसण् त्यच् ची् मुद्र ् उजळली.् त्यच् ने् एक ् पोसलश्म णि च ्जीव् व चवल ् होत –
त्यच् ययच् ्गोष्टीत्जीव्व चवण्यच् च ्प्रिांग्ि रख ्डोक वत्अिे.—त्यच् ्पोसलश्गृहस्थ ने्भ रून्ट कण ऱ्यच् ्
आसण्मन ने्पॅसरिल ्र हण ऱ्यच् ्आपल्यच् ्पत्नीची्क ळजी्घ्यच् यच्ल ्कॅप्टनल ्ि ांसगतले्आसण्आपण्फ्रें च्
लष्ट्कर त् द खल् झ ल .् त्यच् ् म यच् सवनील ् कॅप्टनबरोबर् पळून् ज ण्यच् ची् इयछ ् झ ली.् कॅप्टन् असतशयच््
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आनांद त्होत ्पण्एक एकी्त्यच् ल ्औद यच्ाच ्झटक ्आल .्त्यच् ने्सतल ्सतययच् ्नवऱ्यच् कडे्पोचते्केले्
आसण्त्यच् ल ्म्हटले, ‘मी्तुझ ्जीव्व चवल ,आत ्तुझी्कीती्व चवतो्आहे.’ 
 

पीएर्कॅप्टनययच् ्आठवणी्ऐकू्ल गल .्तो्ि ांगत्अिलेले्िगळे्त्यच् ल ्िमजू्ल गले.्उत्तरर त्री्
मद्य ययच् ्प्रभ व ख ली्म णि ची् नेहमीच्जशी्अवस्थ ्होते्तशी्त्यच् ची्झ ली.्कश ्कोण्ज णे्त्यच् ययच् ्
व्यच्क्क्तगत् आठवणी् त्यच् ययच् ् कल्पनेिमोरून् िरकू् ल गल्यच् .् कॅप्टनययच् ् पे्रमप्रकरण ची् हसककत् ऐकत ्
ऐकत ्एक एकी्त्यच् ल ्आपले्नत श वरील्पे्रम्आठवले.्कल्पनेने्ते्िवव्पे्रम चे्िण्अनुभवीत्अित न ्
तो्त्यच् ांची्तुलन ्रबँ लययच् ्पे्रमप्रिांग ांशी्करू्ल गल .्प्रीती्आसण्कतवव्यच््यच् ांतील्झगड्य ची्गोष्ट्क न ांवर्
पडत् अित न ् पीएरययच् ् मन िमोर् िुह रेव्ह् टॉवर् येच्थे् झ लेल्यच् ् पे्रयच्िीययच् ् भेटीतील् िगळे् तपशील्
ि क र्होऊल गले.्त्यच् ्भेटीययच् ्त्यच् ययच् ्मन वर्तेव्ह ्फ रि ्पसरण म्झ ल ्नव्हत .्तेव्ह प िून्त्यच् ल ्
त्यच् ्भेटीची्एकद ही्आठवण्झ ली्नव्हती.्त्यच् ्भेटीत्किल ्तरी्मह न्अथव्आहे, अद्भतुरम्यच्त ्आहे्
अिे्आत ्म त्र्त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

‘प्यच्ॉत्र् सकसरलीच, इकडे् यच् .्आम्ही् तुम्ह ल ्ओळखलां ् बरां’ त्यच् ल ् सतचे् शब्द्आत ् ऐकू् येच्ऊ्
ल गले.्सतचे्डोळे, सतचे्क्स्मत, सतची्प्रव िी्टोपी, टोपीख लून्डोक वण ऱ्यच् ्बट ्ि रे्ि रे्त्यच् ल ्सदिू्
ल गले.्ह्य ्ि ऱ्यच् ांमधे्हेल वनू्ट कण रे्क ही्आहे्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

कॅप्टनने् त्यच् ् म यच् सवनी् पोसलश् ब ईची् गोष्ट्िांपवली.् मग् पीएरकडे् वळून् सवच रले, ‘पे्रम ि ठी्
केलेल्यच् ्त्यच् ग च ्न हीतर्नवऱ्यच् ययच् ्मत्िर च ्अश ्प्रक रच ्अनुभव्तुल ्कधी्आल ्आहे्क ?’ 
 

पीएर् त्यच् ्प्रश्न ने्एकदम्तांद्रीतून्ज ग ्झ ल .् त्यच् ने्म न्वर्केली.्मन तल्यच् ्कल्पन ्बोलून्
ट क व्यच् त् अशी् असनव र् इयछ ् त्यच् ल ् झ ली.् तो् कॅप्टनल ् ि ांगू् ल गल , ‘मी् सस्त्रयच् ांवरील् पे्रम कडे्
क हीश ्वगेळ्यच् ्दृष्टीनां्प हतो.्मी्आयुच्ष्ट्यच्भर्एक च्स्त्रीवर्पे्रम्केलां , अजूनही्सतययच् वर्पे्रम्करतो्आहे.्
म त्र्ती्स्त्री्म झी्कधीच्होण र्न ही.’ 
 

‘खरांच!’ कॅप्टन्उद्ग रल . 
 

पीएर् त्यच् ल ्आपली् पे्रमकथ ्ि ांगू्ल गल .् ‘मी्ह्य ्स्त्रीवर्अगदी्ऐन्त रुण्यच् त् पे्रम् केलां .्ती्
अगदी् लह न् होती.् मी् स्वतः् अनौरि् पुत्र, म झां् स्वतःचां् न व् निलेल ् तरुण.् सतच ् सवच र् मन त्
आणण्यच् चां् मल ्ध डि्झ लां ् न ही.्मल ्न व् समळ लां , िांपत्ती् समळ ली्तरीही्मी् सतययच् बद्दलचे् सवच र्
मन तून् क ढून् ट कले.् क रण् म झां् सतययच् वर् सनरसतशयच्् पे्रम्आहे.् जग तील् कोठल्यच् ही् गोष्टीपेि —
म झ्यच् पेि ही् ती–मल ्श्रेष्ठ् व टते.’ पीएरने् इथे्थ ांबून् कॅप्टनल ् सवच रले, ‘मी्क यच्् म्हणतो् ते् तुमययच् ्
लि त्येच्त्आहे्न ?’ 
 

कॅप्टनने् ‘मल ्कळो्व ्न्कळो्तुझे्बोलणे्थ ांबव्ूनको.’ अश ्अथाचे्ह तव रे्केले.् ‘प्लॅटॉसनक्
लव्ह!्सवशुद्ध्पे्रम!्मूखाची्बडबड!’ तो्पुटपुटल . 
 

पीएरने् मद्यप न् केले् म्हणून् अिेल् अगर् मोकळेपण ने् बोलण्यच् ची् त्यच् ल ् ऊमी् आली् म्हणून्
अिेल्अगर्गोष्टीतील्कोणतीही्म णिे्कॅप्टनल ्ठ ऊक्न हीत्आसण्ठ ऊक्होण र्न हीत्अिे्त्यच् ल ्
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व टले् म्हणून् अिेल् चकव ् यच् ् िगळ्यच् ् क रण ांमुळे् अिेल् पीएर् आपल ् बोलतच् र सहल .् थरथरत्यच् ्
ओठ ांनी्ओलिर्डोळे्दूरवर्ल वनू्त्यच् ने्आपली्िगळी्गोष्ट्ऐकवली.्आपले्लग्न, नत श चे्आपल्यच् ्
सप्रयच्तम्समत्र वरील्पे्रम, सतने्केलेल ्सवर्श् िघ त,सतययच् शी्अिलेले्आपले्ि धे्िरळ्न ते्यच् बद्दल्तो्
बोलल .् रबँ लने् प्रश्न् सवच रल्यच् वर् पसहल्यच् ांद ् गुप्त् ठेवलेल्यच् ् गोष्टी–आपले्िम ज तील् स्थ न्आसण्
आपले्न व–तो्ि ांगत ्झ ल . 
 

बरीच् र त्र् झ ल्यच् वर् ते् दोघेही् रस्त्यच् वरून् सफर यच्ल ् ब हेर् पडले.्आक श् सनरभ्र् होते, हव ्
उबद र्होती.्ड व्यच् ्ब जूल ्मॉस्कोमधे्पेरॉक्क ्येच्थे्ल गलेल्यच् ्पसहल्यच् ्आगीने्आक श्उजळलेले्सदित्
होते.् आक श त् वर् उजव्यच् ् ब जूल ् चांद्रकोर् होती.् सतययच् िमोर् आक श तचकचकीत् धूमकेतू् तरांगत्
होत .्पीएरययच् ्मन ने्त्यच् ची्ि ांगड्प्रीतीशी्घ तली्होती.्आव र ययच् ्फ टक ांजवळ्गेरॅसिम, स्वैंप कीण्
आसण्दोन्फ्रें च्गृहस्थ् हित्उभे् होते.् परस्पर ांन ् न्कळण ऱ्यच् ् भ षेत् बोलत्होते.्शहर त् पेटलेल्यच् ्
आगीची्झळ ळी्ते्प ह त्होते. 
 

नित्र ांनी् उजळलेले् अनांत्आक श, चांद्रकोर, धूमकेतू्आसण्आगीची् झळ ळी् यच् ांकडे् प हत न ्
पीएर्आनांदी्आसण्हळुव र्भ वन ांनी्थर रून्गेल .‘ि रे्ि रे्सकती्िुांदर्आहे!्यच् पेि ्आणखी्क यच््हवां्
आहे?’ त्यच् ययच् ्मन त्आले.्आपल्यच् ्यच्ोजनेची्आठवण्येच्त च्एकदम्त्यच् ल ्आपले्मस्तक्गरगरते्आहे्
अिे्व टू्ल गले.्त्यच् ल ्इतकी्भोवळ्आली्की्पडू्नयेच््म्हणूांन्त्यच् ल ्कुां पण ल ्रेलून्र ह व्ेल गले. 
 

आपल्यच् ्समत्र च ्सनरोप्न्घेत च्पीएर्कि बि ्फ टक प िून्दूर्सनघ ल .्खोलीवर्गेल्यच् वर्
तो्िोफ्यच् वर्पडल ्आसण्एकदम्झोपी्गेल . 
 

मॉस्कोचे् रसहव िी्शहर तून् सनरसनर ळ्यच् ् रस्त्यच् ांनी्ध वत्पळत्अगर्व हन ांतून्ज ऊ्ल गले.्
पळण ऱ्यच् ्प्रत्येच्क्रसहव श ची्भ वन ्एकच्नव्हती.्दोन्िप्टेंबर्रोजी्शहर त्ल गलेल्यच् ्पसहल्यच् ्आगीची्
झळ ळी्म घ र्घेण ऱ्यच् ्फौज ्प ह त्र सहल्यच् . 
 

मॉस्कोप िून्चौद ्पांधर ्मैल ांवर्अिलेल्यच् ्म यच्सटिी्यच् ्सठक णी्त्यच् ्र त्री्रोस्तॉफकुटुांब्आसण्
बरोबरीची्मांडळी्थ ांबली.्एक्िप्टेंबरल ्त्यच् ांन ्सनघ यच्ल ्फ र्उशीर्झ ल ्होत .्म लव हू्ग ड्य ्आसण्
फौज ् यच् ांनी् रहद री् अडवली् होती.् सकतीतरी् सविरलेल्यच् ् वस्तू्आणण्यच् ि ठी् नोकर ांन ् म गे् प ठव वे्
ल गले्होते.्त्यच् मुळे्मॉस्कोप िून्तीनच र्मलै्अांतर वर्पसहल्यच् ्र त्री्त्यच् ांनी्थ ांब यच्चे्ठरवले.्दुिऱ्यच् ्
सदवशी्िक ळी्ते्उसशर ्उठले.्त्यच् ांन ्सनघ यच्ल ्न न ्क रण ांमुळे्इतक ्उशीर्झ ल ्की्ते्फक्त्पांधर ्
मलै ांवर्पोचले.्रोस्तॉफकुटुांब्आसण्त्यच् ांययच् बरोबर्प्रव ि्करण रे्जखमी्िैसनक्यच् ांनी्र त्री्दह ्व जत ्
त्यच् ्ग वययच् ्झोपड्य ांत्आसण्मोकळ्यच् ्ज ग ांत् मुक्क म्केल .्आप पल्यच् ्म लक ांची्िोयच््बसघतल्यच् नांतर्
नोकर, रोस्तॉफचे्ग डीव न, आसण्जखमी्असधक ऱ्यच् ांचे्ऑडवलीयच् ांनी्जेवण्केले.्घोड्य ांन ् वैरण्सदली्
आसण्ते्झोपडीब हेर्अांगण त्आले. 
 

प्रवशेद्व र शी्अिलेल्यच् ्उांच्ग डीवर्क ळोख्यच् ्आक श त्एक ्नोकर ल ्आगीची्दुिरी्लह न्
झळ ळी्सदिली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘गड्य ांनो, ही्दुिरी्आग्ल गलेली्सदिते’ तो्नोकर्म्हण ल .्तिे्िगळेजण्त्यच् ्झळ ळीकडे्
प हू्ल गले. 
 

‘मल ् व टतां् ही् मॉस्को् शहर ल ् आग् ल गली् अि वी.’ त्यच् ांययच् पैकी् दोघेजण् अांगण् िोडून्
ग डीकडे्गेले. 
 

एकजण्म्हण ल , ‘आग्भडकत्आहे.्दोस्तहो, ही्मॉस्कोमधील्आग्आहे.’ यच् वर्कोणीच्क ही्
बोललां ्न ही.दूर्अांतर वर्भडकण ऱ्यच् ्ह्य ्नव्यच् ्आगीययच् ्ज्व ळ ांकडे्ही्िगळी्म णिे्क ही्न्बोलत ्
बर च् वळे्टक्ल वनू् पह त् र सहली.् डॅसनलो् टेरेंसटच्न व च ्क उांटच ् वृद्ध्नोकर्जम व कडे् येच्ऊन्
समश्क ल ् म्हण ल , ‘आ्व िून्क यच्् प हतोयच्ि?क उांट्कद सचत् तुल ् ह क् म रील, सतथे्ओ्द्य यच्ल ्
कोणीच्निेल.्ज ऊन्िगळे्कपडे्एकत्र्कर.’ 
 

‘मी्प ण्यच् ि ठी्ब हेर्पडलो्होतो’ समश्क ्म्हण ल . 
 

‘डॅसनलो्टेरेंसटच, ही्जी्आग्सदित्आहे्ती्मॉस्कोल ्ल गलेली्अि वी.्तुल ्क यच््व टतां?’ 
 

डॅसनलो् टेरेंसटचने् क ही् उत्तर् सदले् न ही.बर च् वळे् िगळेजण् स्तब्ध् होते.् आगीची् झळ ळी्
असधक सधक्पिरू्ल गली.्दूरदूरपयंच्त्आग्भडकू्ल गली. 
 

‘देव , दयच् ्कर...ह ्व र ्आसण्ही्कोरडी्हव ...’आणखी्एक्आव ज्बोलल . 
 

‘बघ .् बघ ् आग् कशी् पिरते् आहे् ती.् अरे् देव !डोमक वळे् देखील् उड लेले् सदित हेत.्
परमेर्श्र , आम्ह ्प मर ांवर्दयच् ्कर.’ 
 

‘ते्आग्सवझवनू्ट कतील.्मुळीच्घ बरू्नक .’ 
 

आत पयंच्त् श ांत् अिलेल ् डॅसनलो् टेरेंसटच् ओरडल , ‘कोण् सवझवनू् ट कण र् आहे् ही्
आग?’त्यच् च ्आव ज्श ांत्आसण्ि वध्होत . 
 

‘दोस्त्हो, मॉस्कोच्ती्आग्सवझवण र.्मॉस्को–आपली्म त –पसवत्र्र जध नी.’ त्यच् च ्आव ज्
रुद्ध्झ ल ्आसण्तो्हुांदके्देऊ्ल गल .्िमोर्सदित्अिलेल्यच् ्आगीच ्अथव्िगळ्यच् ांन ्कळ व ्म्हणून्
त्यच् ्िण ची्जणू्िगळेजण्व ट्प ह त्होते्अिे्सदिले.्उि िे, हळू्आव ज तील्प्र थवन ्आसण्म्ह त ऱ्यच् ्
नोकर ांचे्हुांदके्ऐकू्येच्ऊ्ल गले. 
 

नोकर ने्आत् येच्ऊन्क उांटल ्ि ांसगतले, ‘मॉस्कोल ्आग्ल गली्आहे’ क उांट्ड्रेचिग्ग उन्
घ लून्आग्बघण्यच् ि ठी्ब हेर्पडल .्िोन्यच् ने्कपडे्उतरले्निल्यच् ने्ती्क उांटबरोबर्सनघ ली.्म द म्
शॉि, नत श ्आसण्क उांटेि्ब हेर्पडल्यच् ्न हीत.् कुटुांब त् पेत्यच् ्नव्हत च.् रेसजमेंटमधून्तो् पुढे् गेल ्
होत . 
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मॉस्कोल ् आग् ल गल्यच् चे् ऐकून् क उांटेि् रडू् ल गली.् सफकट् झ लेली् नत श ् पसवत्र्
प्रसतम ांख ली्एक ्ब क वर्शून्यच््दृष्टी्ल वनू्बिली.्आत्आल्यच् वर्सतने्पसहल्यच् ांद ्त्यच् च्ज गी्बिकण्
म रली्होती.्सतने्वसडल ांययच् ्बोलण्यच् कडे्लि्सदले्न ही.दोनतीन्झोपड्य ांपलीकडून्ितत्ऐकू्येच्ण रे्
ॲडज्युच्टांटचे्घोरणे्ती्ऐकू्ल गली. 
 

‘सकती् भयच्ांकर!’ यच् डातून् ग रठून् आसण् भयच्भीत् होऊन्आलेली् िोन्यच् ् ओरडली.‘मी् सनसित्
ि ांगते.् िबांध् मॉस्को् शहर् जळत् आहे.् सकती् भयच्ांकर् आग् आहे!् नत श , बघतरी.् इथून्
सखडकीतूनदेखील्तुल ्सदिू्शकेल.’ आपल्यच् ्मसैत्रणीचे्लि्दुिरीकडे्वेधण्यच् च ्ती्प्रयच्त्न्करीत्होती.्
ि ांसगतलेले्क ही्न्कळल्यच् गत्नत श ने्सतययच् वर्आपली्नजर्रोखली.्पुन्ह ्कोपऱ्यच् तील्शगेडीकडे्
ती्टक्ल वनू्प हू्ल गली.्त्यच् ्िक ळी्क ्कोण्ज णे्िोन्यच् ने्नत श ल ्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्जखम्झ ल्यच् चे्
आसण्तो्आपल्यच् बरोबर्एक ्ग डीत्अिल्यच् चे्ि ांसगतले्होते.्क उांटेिल ्त्यच् मुळे्असतशयच््र ग्आल ्
होत ्आसण्ती्सवक्स्मत्झ ली्होती.्िक ळप िून्नत श ्असतशयच््भयच्भीत्झ ली्होती.्क उांटेि्क्वसचतच्
र ग वत्अिे.्आज्म त्र्ती्िोन्यच् वर्र ग वली.्िोन्यच् ने्रडून् सतची्िम ्म सगतली.् केलेल्यच् ् गुन्ह्य चे्
प्र यच्सित्घेण्यच् ि ठी्म्हणून्की्क यच््ती्आपल्यच् ्मसैत्रणीययच् ्िहव ि तच्र सहली. 
 

‘नत श , बघ्तरी्सकती्भयच्ांकर्आग्धड डते्आहे्ती.’ िोन्यच् ्म्हण ली. 
 

‘क यच््पेटतां्आहे? खरांच, मॉस्को्शहर्पेटतां्आहे?’ 
 

िोन्यच् ची् ब्यच् द्टळ वी्आसण्नक र् देऊन् सतल ् दुखव्ूनयेच्् म्हणून्नत श ने् सखडकीकडे्डोके्
नेले.्सतने्अश ्तऱ्हेने्प सहले्की्सतल ्ब हेरचे्क ही्सदिले्न ही्हे्स्पष्ट्झ ले.्पुन्ह ्ती्पूवीि रखीच्
बिून्र सहली. 
 

‘पण्तुल ्आग्क ही्सदिली्न ही?’ 
 

‘खरांच.्मल ्सदिली.’ ती्म्हण ली,’ मल ्आत ्एकटील ्िोड ल्तर्बरे्होईल्अि ्सवनवणीच ्
िूर्सतययच् ्बोलण्यच् त्होत . 
 

क उांट्पुन्ह ्प टीशनययच् ्म गे्येच्ऊन्पहुडल .्क उांटेि्उठून्नत श कडे्गेली.्मुलगी्आज री्
अिली्म्हणजे्ती्ह त्सतययच् ्डोकीवर्ठेवी.्ति च्सतने्आत ही्ठेवल .्सतल ्त प्आहे्हे्बघण्यच् ि ठी्
की्क यच्् सतने्आपल्यच् ्ओठ ांनी् सतययच् ्कप ळ ल ्स्पशव्केल ्आसण्सतच ् मुक ्घेतल .् ‘तू्ग रठून्गेली्
आहेि्क ? तुझां्िगळां्शरीर्थरथरत्आहे.्तू्स्वस्थ्पडून्र ह .’ 
 

‘पडून्र हू? बरां.्बरां.्पडून्र हते.्आत ्पडून्र हते.’ नत श ्म्हण ली. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ् गांभीर्जखम्झ ली्आहे्आसण् तो्आपल्यच् ् बरोबरच् प्रव ि्करीत्आहे् हे् त्यच् ्
सदवशी्सतल ्कळले.्तेव्ह ्सतने्सकतीतरी्प्रश्न्सवच रले.्‘तो्कोठे्ज त्होत ? क ्ज त्होत ?कि ्ज त्
होत ?त्यच् ल ् गांभीर् जखम्झ ली्आहे् क ?मल ् त्यच् ची् भेट् घेत ् येच्ईल्क ?’ ‘तो् गांभीररीत्यच् ् जखमी्
झ ल ्आहे.्परांतु् त्यच् ययच् ् सजव ल ्धोक ्न ही.् तुल ् त्यच् ल ् भेटत ् येच्ण र्न ही.’ अिे् सतल ्ि ांगण्यच् त्
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आले्तेव्ह ्सतच ्त्यच् वर्मुळीच्सवर्श् ि्बिल ्न ही.्म त्र्क हीही् सवच रले्तरी्तीच्उत्तरे्समळण र्हे्
सतल ्िमजले्आसण्सतने्प्रश्न्सवच रण्यच् चे, इतर ांशी्बोलण्यच् चे्ट ळले.्िांबांध्प्रव ि त्नत श ्ग डीययच् ्
कोपऱ्यच् त्डोळे्सवस्फ रून्बिली्होती.्क उांटेिल ्सतची्मुद्र ्पसरसचत्होती्आसण्सतची्खूप्भीती्व टे.्
आत िुद्ध ्नत श ्तशीच्झोपडीतील्ब क वर्बिली्होती. 
 

‘नत श , बेट , कपडे् उतरून् म झ्यच् ् शजे री् पड.’ क उांटेि् म्हण ली.् फक्त् क उांटेिि ठी्
पलांग वर् ग दी् ट कण्यच् त्आली् होती.् म द म् शॉि्आसण् दोन् मुली् जसमनीवरील् गवत वर् झोपण र्
होत्यच् . 
 

‘नको्मम , मी्इथां्जसमनीवरच्पडेन.’ नत श ्त्र िून्म्हण ली.्सतने्सखडकीकडे्ज ऊन्सखडकी्
उघडली.्उघड्य ् सखडकीतून्ॲडज्युच्टांटचे्घोरणे्असधक् स्पष्टपणे् ऐकू् येच्ऊ्ल गले.् सतने् सखडकीतून्
डोक वले.् ब हेर् हव ् दमट् होती.् क उांटेिने् प सहले, सतची् न जूक् म न् हुांदक्यच् ांमुळे् थरथरत् होती.्
सखडकीययच् ् चौकटीत् म न् वरख ली् होत न ् सदित् होती.् कण्हण र ् सप्रन्ि्आन्दे्र् न ही, तो् इथल्यच् च्
कोठल्यच् तरी्झोपडीत्आहे.अांगण पलीकडययच् ्झोपडीत्आहे्हे्सतल ्ठ ऊक्होते. 
 

नत श ययच् ्ख ांद्य ल ्हलकेच्स्पशव्करीत्क उांटेि्म्हण ली.्‘नत श , ब ळ्आत ्झोपी्ज ्बरां.’ 
 

‘झोपते—आत ्झोपी्ज ते’ नत श ्घ ईघ ईने्कपडे्उतरीत्आसण्परकर चे्बांद्िोडीत्म्हण ली.्
आपल ् वषे् उतरवनू् ड्रेचिग् जॅकेट् चढवनू् ती्जसमनीवरील् ग दीवर् बिली.् सतने् प यच्् दुमडून् घेतले.्
आपले्छोटे्िुांदर्केि्ख ांद्य वर्पिरून्ती्वणेी्घ लू्ल गली.्आपल्यच् ्िडप तळ्िर ईत्कुशल्बोट ांनी्
सतचे्भर भर्केि्ब ांधले.्अिे्करीत्अित न ्नेहमीप्रम णे्सतचे्डोके्उजव्यच् ्ड व्यच् ्ब जूल ्वळत्होते्
पण्सतचे्सवस्फ रलेले्अस्वस्थ्डोळे्िमोर्एक ्ज गी्सखळले्होते.्र त्रीची्वेषभषू ्झ ल्यच् नांतर्नत श ्
दरव ज्यच् जवळील्गवत वर्ट कलेल्यच् ्दुलईवर्हलकेच्आडवी्झ ली. 
 

‘नत श , तू्मध्येच््झोप,’ िोन्यच् ्म्हण ली. 
 

‘मी् इथां् बरी् आहे.् इथां् नक्की् झोप् येच्ईल, नत श ् त्र िून् म्हण ली, सतने् आपले् तोंड् उशीत्
खुपिले. 
 

क उांटेि, म द म्शॉि्आसण्िोन्यच् ्घ ईघ ईने्कपडे्उतरवनू्झोपी् गेल्यच् .्पसवत्र्प्रसतम ांिमोर्
अिलेल्यच् ्सदव्यच् च ्क यच््तो्प्रक श्खोलीत्होत .्सलट्ल्म यच्सटिी्येच्थे्ल गलेल्यच् ्आगीने्झोपड्य ांययच् ्
ब हेरील्दीडदोन्मलै ांच ् पसरिर्उजळून् सनघ ल ् होत .् रस्त्यच् पलीकडे्अिलेल्यच् ् गुत्त्यच् त्ममॅनॉव्हचे्
कोिकॅ्घुिले्होते.्त्यच् ्गुत्त्यच् तून्शतेकऱ्यच् ांची्आरड ओरड्ऐकू्येच्त्होती.्जखमी्िैसनक ांचे्कण्हणे्ऐकू्
येच्त्होते. 
 

ब हेरून् येच्ण रे् आसण् आतील् आव ज् ऐकत् नत श ् ह लच ल् न् करत ् सकतीतरी् वळे् पडून्
र सहली्होती.प्रथम् सतल ्आपल्यच् ्आईची्प्र थवन ्आसण्उि िे्ऐकू्आले.्मग् सतययच् ्पलांग ची्करकर्
ऐकू्आली.्म द म्शॉिचे्शीळ्घ तल्यच् ि रखे्ओळखीचे्घोरणे्क न ांवर्पडत्होते.्िोन्यच् च ्िांथ्र्श् ि्
ऐकू्येच्त्होत .्क उांटेिने्केव्ह तरी्नत श ल ्ह क्म रली्पण्नत श ने्ओ्सदली्न ही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मम , मल ्व टतां्ती्झोपली्अिेल.’ िोन्यच् ्म्हण ली. 
 

थोड ्वळे्स्तब्धत ्पिरली.् पुन्ह ्क उांटेि्क हीतरी् म्हण ली.्पण्कुणीच्त्यच् वर्क हीबोलले्
न ही. 
 

यच् नांतर् थोड्य च् वळे त् नत श ल ् आपल्यच् ् आईच ् एक ् लयच्ीतील् र्श् िोयछ ्व ि् ऐकू् येच्ऊ्
ल गल .् नत श चे् उघडे् प ऊल् दुलईख लून् ब हेर् र हून् नुित्यच् ् जसमनीवर् पडून् ग रठून् गेले् होते.्
तरीही्नत श ्सनिल्र सहली. 
 

कुठल्यच् तरी् फटीत् र तसकड ् सकरसकरत् होत .् जणू् तो् िगळ्यच् ् जग वर् समळवलेल ् सवजयच््
ि जर ् करीत् होत .् दूर् कुठेतरी् कोंबड ् आरवल .् मग् जवळच ् कोंबड ् ओरडल .् गुत्त्यच् मधील्
आरड ओरड्थ ांबली.्नत श ्उठून्बिली. 
 

‘िोन्यच् ् ज गी् आहेि् क ? मम ...’ ती् हलके् बोलली.् पण् कुणीच् उत्तर् सदले् न ही.् नत श ्
ि वक श्ि वधपणे्उठली.्सतने्कू्रि ची्खूण्जुळवली, आपली्न जूक, चपळ, उघडी्प वले्घ णेरड्य ्
थांड्जसमनीवर्मोठ्य ्क ळजीपूववक्ट कली.्जसमनीययच् ्फळ्यच् ्करकरल्यच् .् सतने्दरव ज्यच् ची्थांड् मूठ्
पकडली. 
 

सतल ्व टले्चभतीवर्कश चे्तरी्जोर चे्लयच्बद्ध्तड खे्बित हेत.्ते्तड खे्म्हणजे्भीती, प्रीती्
आसण्ध स्ती्यच् ांनी्ग्रस्त्झ लेल्यच् ्सतययच् ्क ळज ची्धडधड्होती. 
 

सतने् दरव ज ् उघडून् उांबरठ्य ययच् ् पलीकडील् म गाययच् ् दमट, थांड् म तीवर् प ऊल् ठेवले.्
भोवत लययच् ्थांडग र्हवनेे्ती्त जीतव नी्झ ली.् सतचे्अनव णी्प ऊल्झोपलेल्यच् ्म णि ल ्ल गले.्
त्यच् ल ्ओल ांडून्ती्गेली्आसण्ज्यच् ्झोपडीत्सप्रन्ि्आन्दे्र्पडल ्होत ्त्यच् ्झोपडीचे्द र्सतने्उघडले. 
 

झोपडीत्अांध र्होत .्िमोरययच् ्कोपऱ्यच् तील्ब क वर्पलांग जवळ् धुमिण ऱ्यच् ्मोठ्य ्व तीची्
मेणबत्ती्होती.्पलांग वर्कुणीतरी्पहुडलेले्होते. 
 

जखमी् सप्रन्ि्आन्दे्र्आपल्यच् ्िोबत्अिल्यच् ची्ब तमी् सतल ्िक ळी् समळ ली् तेव्ह ्प िून् सतने्
त्यच् ल ्भेटण्यच् च ्सनियच््केल ्होत .्आपण्त्यच् ल ्क ्भेटण र्आहोत्हे्सतल ्ि ांगत ्आले्निते.त्यच् ययच् ्
भेटीने्आपण ि्अप र् दुःख्होईल्यच् ची् सतल ्कल्पन ् होती.् म्हणून्की्क यच्् त्यच् ची् भेट् घेणे्अत्यच्ांत्
आवश्यच्क्आहे्अिे्सतल ्व टू्ल गले. 
 

र त्री्आपण् त्यच् ल ् भेटू् यच् ्आशवेर् सतने्िांबांध् सदवि्घ लवल ् होत .् पण् भेटीच ् िण्जवळ्
आल ्तशी्ती्ध स्त वनू्गेली. 
 

किल्यच् तरी् अन वर् पे्ररणेने् ती् पुढे् झ ली.् सतने् ि वधसगरीने् एक् प ऊल् ट कले, मग् दुिरे्
ट कले.् आत ् ती् ि म न ची् द टी् अिलेल्यच् ् एक ् छोट्य ् झोपडीययच् ् मध्यच्भ गी् उभी् होती.् पसवत्र्



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रसतम ांख ली्ब क वर्दुिर ्एकजण्पहुडल ्होत .्तो् सटमॉसहन्होत .्जसमनीवर्आणखी्दोन्व्यच्क्ती्
होत्यच् .्त्यच् तील्एक्डॉक्टर्होत , दुिर ्नोकर्होत . 
 

धुमिण री् मेणबत्ती् थोडीशी् प्रक शली.् सप्रन्ि्आन्दे्र् स्पष्टपणे् सतययच् ् दृष्टीि् पडल .् दोन्ही् ह त्
दुलईवर्ठेवनू्तो्पडल ्होत .्तो्सतल ्पूवी्नेहमी्जि ्सदि यच्च ्ति च्सदिल . 
 

तो्ति च्होत ् हे्खरे.्पण् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वरील्ल ली, सतययच् कडे् पे्रमळ्टक्ल वण रे् त्यच् चे्
चमकते्डोळे्आसण्सवशषेतः्न इट्शटवययच् ्कॉलरमधून्उठून्सदिण री्लह न्मुल ि रखी्मुल यच्म्म न्
यच् ांमुळे् त्यच् ययच् त् ब लिदृश् सनर गित ् सदित् होती.् अि ् तो् सतल ् पूवी् कधीच् व टल ् नव्हत .्
त्यच् ययच् कडे्ध वत्ज ऊन्त्यच् ्तरुण्मुलीने्चपळ ईने्अलगद्गुडघे्टेकले. 
 

त्यच् ने्क्स्मत्करून्आपल ्ह त्पुढे्केल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र् जेव्ह ् शुद्धीवर्आल ् तेव्ह ् त्यच् ल ्ह ड म ांि ची् सजवांत्नत श ्िमोरच्गुडघे् टेकून्
बिलेली्सदिली.्ज्यच् ्नवीन, सवशुद्ध्दैवी्पे्रम च ्ि ि त्क र्त्यच् ल ्नुकत च्झ ल ्होत ्ते्पे्रम्जग तील्
फक्त् एक च् व्यच्क्तील –नत श ल ् देण्यच् ची् त्यच् ल ् उत्कट् इयछ ् होती.् शजे री् गुडघे् टेकून् बिलेली्
नत श ्खरीखुरी्आहे्हे्त्यच् ल ्कळले्तेव्ह ्त्यच् ल ्आियच्व्व टले्न ही.्त्यच् चे्मन्आनांसदत्झ ले, श ांत्
झ ले.्गुडघ्यच् ांवर्बिलेली्नत श ्ह लच ल्न्करत ्(सतल ्ह लच ल्करत ही्आली्निती)्भयच्भीत्
होऊन्हुांदके्आवरून्त्यच् ययच् कडे्टक्ल वनू्प ह त्र सहली. 
 

‘तू? केवढ ्आनांद च ्िण!’ तो्म्हण ल . 
 

ि वध् चपळ् प वल ांनी् नत श ् त्यच् ययच् जवळ् आली.् अजूनही् सतने् गुडघे् टेकलेले् होते.् सतने्
क ळजीपूववक् त्यच् च ्ह त्ह त त् घेतल ्आसण्आपल ् चेहर ् झुकवनू् त्यच् ययच् ्ह त ची्हळुव रपणे्चुांबने्
घ्यच् यच्ल ्प्र रांभ्केल . 
 

म न्वर्करून्त्यच् ययच् कडे्प ह त्ती्हळू्आव ज त्म्हण ली, ‘मल ्िम ्कर.’ 
‘म झां्पे्रम्आहे्तुझ्यच् वर,’ सप्रन्ि्आन्दे्र्म्हण ल . 
‘मल ्िम ्कर...’ 
‘कश बद्दल्िम ्म गते्आहेि?’ 

 
‘मी् जे् केलां ् त्यच् बद्दल् मल ् िम ् कर’. ऐकू् येच्ईल् न् येच्ईल् इतक्यच् ् अस्फुट्आव ज त् नत श ्

कुजबुजली्आसण्ती्पुन्ह ्हळुव रपणे्आपले्ओठ्त्यच् ययच् ्ह त वर्ठेव्ूल गली. 
 

‘मल ्तू्आवडतेि.्पूवीपेि ्असधक्आवडतेि’ सतययच् ्नजरेत्नजर्समळवण्यच् ि ठी्सप्रन्ि्आन्दे्रने्
सतचे्मुख्दोन्ही्ह त ांनी्वर्करीत्म्हटले. 
 

आनांद श्रूांनी्डबडबलेले्सतचे्डोळे्त्यच् ययच् कडे्रोखून्प हू्ल गले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् च् वळेी् कोणीतरी् दरव ज ् ठोठ वल .् मुलील ् शोधण्यच् ि ठी् क उांटेिने् द िील ् प ठवले्
होते. 
 

झोपेत्च लण री्व्यच्क्ती्तांद्रीतून्ि वध्व्ह वी्तशी्नत श ्खोलीब हेर्पडली.्आपल्यच् ्खोलीत्
ज त च्हुांदके्देत्ती्सबछ न्यच् वर्कोिळली. 
 

रोस्तॉफमांडळी्त्यच् नांतर्प्रव ि त्सठकसठक णी्थ ांबली.्सठकसठक णी्त्यच् ्लोक ांनी्मुक्क म्केल .्
त्यच् ् सदवि प िून् नत श ् बोलकॉन्स्कीययच् ् ि सन्नध्यच् तून् दूर् झ ली् न ही.् एख दी् तरुणमुलगी् इतकी्
िोसशकत ्द खवील्आसण्जखमी्म णि ची्इतक्यच् ्कुशलतेने्िेव ्करील्अिे्आपल्यच् ल ्व टले्नव्हते्
अिे्डॉक्टर ांन ्कबूल्कर व्ेल गले. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्र्प्रव ि तच्आपल्यच् ्पे्रयच्िीययच् ्समठीत्मरेल्(डॉक्टर ांययच् ्मते्ति ्द ट्िांभव्होत )्
ह्य ्कल्पनेने्क उांटेि्असतशयच््भयच्भीत्झ ली.्सप्रन्ि्आन्दे्र्आसण्नत श ्यच् ांमधे्पुन्ह ्नव्यच् ने्प्रीतीचे्बांध्
सनमाण्झ ले.् त्यच् मुळे्तो्जर ् बर ्झ ल ्तर् त्यच् ांच ् व ङ्सनियच््पुन्ह ्नव्यच् ने् होईल्अिे्व टू्ल गले.्
तरीही् कुणीही् त्यच् बद्दल् बोलले् न ही.् नत श ्आसण् सप्रन्ि्आन्दे्र् यच् ांनी् तर् त्यच् बद्दल् एक् चक र् शब्द्
क ढल ्न ही. 
 

तीन्िप्टेंबर्रोजी्पीएर्उसशर ्उठल ्तेव्ह ्त्यच् चे्डोके्दुखत्होते.्झोपण्यच् ययच् ्वळेी्न्उतरलेले्
कपडे्आत ् खुपू्ल गले्होते.्आदल्यच् ् र त्री्आपल्यच् कडून्क ही्ल सजरव णी्गोष्ट्घडली्अशीअांधुक्
भ वन ्मन त्घर्करून्होती.्ही्ल सजरव णी्गोष्ट्म्हणजे्त्यच् चे्कॅप्टन्रबँ लशी्झ लेले्िांभ षण. 
 

त्यच् ययच् ्घड्य ळ त्अकर ्व जले्होते.्पण्सदवि्फ रच्अांध रलेल ्व टत्होत .्पीएर्उठल .्
त्यच् ने् डोळे् चोळले.् गेरॅसिमने् टेबल वर् ठेवलेले्कोरलेल्यच् ् मुठीचे् सपस्तूल्दृष्टीि् पडत च्आपण् कुठे्
आहोत्आसण्आपल्यच् पुढे्क यच््व ढून्ठेवले्आहे्यच् ची्त्यच् ल ्आठवण्झ ली. 
 

आपण्आधीच्उशीर्केल ्आहे्की्क यच््हे्त्यच् ल ्कळेन . 
 

पण्उशीर्होण र्न ही.बहुतेककरून्तो्मॉस्कोमधे्ब र पूवी्सशरण र्न ही्अिे्पीएरल ्व टले.्
पुढे्क यच््होण र्आहे्यच् च ्सवच र्करणे्त्यच् ने्ट ळले.्आत ्कृतीि ठी्तो्घ ई्करू्ल गल . 
 

त्यच् ने्नीटनेटक ्पोष ख्केल .्सपस्तूल्घेऊन्तो्ब हेर्पडण्यच् ययच् ्बेत त्होत .्सपस्तूल्ह त त्
घेत ् येच्ण र् निल्यच् ने् ते् कश ् तऱ्हेने् घेऊन् रस्त्यच् तून् ज वे् ह ् प्रश्न् त्यच् ल ् प्रथमच् पडल .् मोठ्य ्
कोट ख ली् घेतले् तरी् ते् लपवणे् कठीण् ज ण र् होते.् शले्यच् ख ली् ठेवले् अगरक खोटील ् म रले्
तरीदेखील् ते् लपवत ् येच्ण र् नव्हते.् खेरीज् सपस्तूल्आत ् सरक मे् होते.् ते् यच्ोग्यच्वळेी् तो् भरूशकल ्
नव्हत .्‘ही्कट्य र्देखील्च लेल’ पीएर्स्वतःशीच्म्हण ल ां. 
 

िुह रॉव्ह्टॉवर्येच्थे्त्यच् ने्अगोदर्आणलेल्यच् ्सहरव्यच् ्म्यच् न त्व्ही्(v) आक र ची्बोथट्कट्य र्
आसण्सपस्तूल्घ ईघ ईने्घ तले.्ते्म्यच् न्आपल्यच् ्ज सकट ख ली्लपवनू्ठेवले. 
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त्यच् ने् कोट वर् शले ् गुांड ळल .्आपली् कॅप् पुढे् तोंड वर्ओढली.्आव ज् न् करत ् कॅप्टनल ्
चुकवीत्तो्कॉसरडॉरमधून्ब हेर्रस्त्यच् वर्आल . 
 

झोपण्यच् पूवी् त्यच् ने् ज्यच् ् आगीकडे् बेसफसकरीने् प सहले् होते् ती् आग् र त्रभर त् बरीच् व ढली्
होती.मॉस्को्शहर त् सकत्येच्क्सठक णी्आग्ल गली्होती.्एक च्वळेी्कॅसरज्रो, ब ज रपेठ,पोव स्की, 
डोरोगॉसमलॉव्ह, पुल जवळील्ल कड ययच् ्वख री, नदीतील्मचव्ेिववत्र—आग्धडधडत्होती. 
 

पीएर्आडरस्त्यच् वरून्सनघ ल .् सतथून्तो्ॲरबटीमधून् सनकोल ्यच् व्लेनीययच् ्चचवकडे् सनघ ल .्
फ र् पूवीप िून्त्यच् ययच् ्मन ने्आपले्कृत्यच््प र्प डण्यच् ि ठी् तेथील्ज ग ्ठरवनू्ट कली्होती.तेथील्
बहुतेक् िवव् घर ांची् फ टके् आसण् सखडक्यच् ् झडप ् ल वलेल्यच् ् होत्यच् .् रस्त्यच् ां-गल्ल्यच् ांतून् कुणी् सदित्
नव्हते.्हवमेधे् पेटण ऱ्यच् ्वस्तूच ्व ि्आसण् धूर्रेंग ळत्होत .्मधूनमधून् त्यच् ल ्अस्वस्थ्आसण् सभत्र्यच् ्
मुदे्रची्रसशयच्न्म णिे्भेटत्होती. 
 

रस्त्यच् ययच् ्मधून्च लण रे्फ्रें च्छ वणीत्अिल्यच् गत्व वरत्होते. 
 

स्वतः् पीएरल च् आपल ् बेत् चमत्क सरक् आसण् भयच् नक् व टू् ल गल .् तो् घ ईघ ईने् ज ऊ्
ल गल .् आदल्यच् ् र त्रीययच् ् अनुभव मुळे् आपली् यच्ोजन ् तडीि् ज ण र् न ही् अशी् त्यच् ल ् ध स्ती् व टू्
ल गली.्ज्यच् ्ज गेकडे्पीएर्च लल ्होत ्त्यच् ्ज गी्त्यच् ययच् ्ह तून्ती्यच्ोजन ्प र्पडण र्नव्हती.्व टेत्
त्यच् ल ्थ ांब वे्ल गले् निते्तरीही् यच्ोजन ् तडीि् गेली् निती.्क रण् नेपोसलयच्न्डोरोगॉसमलॉव्ह्ग व्
िोडून् ॲरबटीमधून् के्रमलीन् येच्थे् च र् त ि ांपूवीच् पोचल ् होत .् त्यच् च् वळेी् तो् के्रमलीनययच् ्
र जव ड्य तील्श ही्द लन त्उद िव ण ्बिल ्होत .्पीएरल ्हे्ठ ऊक्नव्हते.्ह ती्घेतलेले्क म्
प र्प डण्यच् ययच् ्सवच र त्पीएर्पूणवपणे्गढल ्होत .्क ही्म णिे्त्यच् ांन ्अशक्यच््अिण रे्क यच्व्अांग वर्
घेत त, क म त्मुळ त्अिलेल्यच् ्अडचणीमुळे्नव्हे्तर्त्यच् ांच ्स्वभ व्त्यच् ्क म शी्जुळण र ्निल्यच् मुळे्
त्यच् ांन ्मग्भयच्ांकर्मनस्त प्होतो.्पीएरची् क्स्थती्अशीच्झ ली्होती.् सनणायच्क्िणी्आपण्दुबळेपण ्
करू्आसण्त्यच् मुळे्आपण ि्आपल्यच् बद्दल्आदर्र हण र्न ही्यच् ्ध स्तीने्तो्हैर ण्झ ल ्होत . 
 

तो् जिजि ् ठरवलेल्यच् ् सठक ण ययच् ् जवळ् ज ऊ् ल गल ् तिति ् धूर् आणखी् द ट् होऊ्
ल गल .्ल गलेल्यच् ्आगीमुळे्हव ् सनसितच्उबद र्व टू्ल गली.्घर ांपलीकडून्वर्उठण ऱ्यच् ्ज्व ल ्
सदिू् ल गल्यच् .् त्यच् ल ् रस्त्यच् त् असधक सधकम णिे् सदिू् ल गली,ही् म णिे् असतशयच्् अस्वस्थ् झ लेली्
सदित् होती.्आपल्यच् भोवती् क हीतरी् सवलिण् वगेळे् घडत्आहे् हे् पीएरल ् ज णवले.् तरीही्आपण्
आगीययच् ्जवळ्च ललो्आहोत्ही्गोष्ट्म त्र्त्यच् ययच् ् ध्यच् न त्आली्न ही.्एक ्ब जूि्पोव स्की्स्रीट्
आसण् दुिऱ्यच् ् ब जूि् सप्रन्ि् ग्रसझक्न्स्क् ब ग् अिलेल्यच् ् एक ् मोठ्य ् मदै न तील् व टेवरून् पीएर् ज त्
अित न ्त्यच् ल ्जवळच्एक ्स्त्रीच ्आक्रोश्ऐकू्आल .्स्वप्न तून्ज ग ्झ ल्यच् ि रख ्तो्थ ांबल ्आसण्
त्यच् ने्म न्उांच वनू्प सहले. 
 

व टेययच् ् एक ्ब जूल ्व ळलेल्यच् ्व् धुळीने्म खलेल्यच् ्गवत वर्घर तील्ि म न चे्ढीग्पडले्
होते.्त्यच् त्सपि ांययच् ्ग द्य ्होत्यच् , चह द णी्होती, पसवत्र्प्रसतम ्होत्यच् ्आसण्पेट्य ्होत्यच् .् पेट्य ांजवळ्
जसमनीवर्एक्कृश्स्त्री्बिली्होती.्सतने्त रुण्यच््कधीच्ओल ांडले्होते.सतचे्द त्पुढे्आलेले्होते.्सतने्
क ळ ्झग ् व्क ळी्टोपी्घ तली् होती.्शरीर् पुढे् म गे् झुकवीत्ती्स्त्री्जोरजोर ने् रडत्होती्आसण्



 

 

अनुक्रमणिका 

क हीतरी्पुटपुटत्होती.्घ णेरडे्आखूड्फ्रॉकघ तलेल्यच् ्दह ्ते्ब र ययच् ्दरम्यच् नययच् ्दोन्लह न् मुली्
आपल्यच् ्आईकडे्टक्ल वनू्प ह त्होत्यच् .्भयच्भीत्सफकट्मुद्र ्अिलेल्यच् ्अगदी्ग ांगरून्गेलेल्यच् ्त्यच् ्
मुली्होत्यच् .्कोट्आसण्मोठीशी्टोपी्घ तलेल ्एक्ि त्वषांच ्मुलग –(बहुध ्तो्सतच ्नि व )्एक ्
वृद्ध्द िीने्घेतल ्होत , तो्रडत्होत .्कुण ्नोकर ची्अनव णी्प यच् ांची्घ णेरडी्मुलगी्पेटीवर्बिली्
होती.्आपले्चपगट्केि्िोडून्त्यच् तील्जळलेले्केि्हुांगून्उपटून्क ढीत्होती.्त्यच् ्रडण ऱ्यच् ्ब ईययच् ्
ब क् आलेल्यच् ् ठेंगण्यच् ् नवऱ्यच् ने् गणवेष् घ तल ् होत .् त्यच् ची् समशी् गोल क र् होती.् डोकीत् िरळ्
बिलेल्यच् ्टोपीख लून्तुकतुकीत्केि ांची्झुलपे्सदित्होती.्सनर्नवक र्मुदे्रने्तो्पेट्य ांची्च ळव च ळव्
करून्किलेतरी्कपडे्त्यच् तून्क ढत्होत . 
 

पीएरल ्प हत च्त्यच् ्ब ईने्त्यच् ययच् ्प यच् ांवर्लोळण्घेतली. 
 

‘दयच् ळू्परमेर्श्र , सिस्त ययच् ्भक्त ांनो, मल ्व चव .्मल ्मदत्कर .’ ती् हुांदके् देत् देत्बोलू्
ल गली, ‘म झी् ध कटी् मुलगी...म झी् ध कटी् मुलगी् म गांच् र सहली...ती् जळून् गेली् अिेल...अरे्
देव ...यच् च्ि ठी्क ्मी्सतल ्व ढवलां ्होतां?’...मह र ज... 
 

‘म यच्ा्सनकोलीव्न , श ांत्र ह .’ सतच ्नवर ्हळू्आव ज त्बोलल ्होत .्सतऱ्ह इत िमोर्आपली्
ब जू्म ांडणे्त्यच् ल ्आवश्यच्क्व टले. 
 

‘बसहणीने्सतल ्बहुतेक्नेलां ्अिण र.्सतल ्क ही्झ लेलां ्न ही.’ तो्म्हण ल . 
 

‘र िि्आहेि.् दुष्ट्आहेि’ ती्स्त्री्िांत प ने् चकच ळली.् सतचे्अश्रू् एक एकी्थ ांबले् होते.‘तुल ्
क ळीज्न ही.् तुल ्आपल्यच् ् मुलीबद्दल्क ही्व टत्न ही.् दुिऱ्यच् ्एख द्य नां्आपल्यच् ् मुलील ्आगीतून्
ब हेर्क ढलां ्अितां.् तू् र िि्आहेि, म णूि्नव्हेि.’ मग्ती् पीएरकडे् वळून् हुांदके् देत्भर भर् बोलू्
ल गली,‘िगळ्यच् ् आळील ् आग् ल गली.् लोक् आम्ह ल ् ि ांग यच्ल ् ध वत् आले.् ती् मुलगी् ‘आग, 
आग’म्हणून्ओरडली.् ि म न् ब हेर् क ढण्यच् ि ठी्आम्ही् ध व् घेतली.्आम्ही् किेबिे् व चलो...एवढां्
ि म न् क यच्् ते् आम्ही् ब हेर् आणू् शकलो...पसवत्र् प्रसतम ...ही् मुलां ...लग्न त् भेट् समळ लेल ् ह ्
पलांग...ब की्िगळां्गेलां .्कॅसटयक ्अजून्ि पडली्न ही.्अरे्देव ...क यच््झ लां ्हे...’पुन्ह ्ती्हुांदके्देऊ्
ल गली.्‘म झी्ल डकी...जळली...जळली.’ 
 

‘सतल ्तुम्ही्कुठां्िोडलां ्होतां?’ पीएरने्सवच रले. 
 

पीएरययच् ्चेहऱ्यच् वरील्उत्िुकत ्प हून्ह ्आपल्यच् ल ्मदत्करील्अिे्त्यच् ्ब ईल ्व टले. 
 

त्यच् चे्प यच््धरत्ती्ओरडली.्‘तुम्ही्दयच् ळू्आह त.उपक र्कर .्क ही्करुन्म झी्क ळजी्दूर्
कर .्ॲसनस्क , ग ढव्ेज .्यच् ांन ्ती्ज ग ्द खव.’ ती् र ग ने्आपल्यच् ्मोलकरणीवर्खेकिली.् तेव्ह ्
सतचे्पुढे्आलेले्द त्आणखीन्पुढे्आलेले्सदिू्ल गले. 
 

‘मल ्ज ग ्द खव ...मी...मी...क हीतरी्करीन.’ 
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ती्घ णेरडी्मोलकरीण्पेटीम गून्पुढे्झ ली.्सतने्आपले्केि्नीट्केले.्एक्उि ि ्ट कून्ती्
अनव णी्र कट्प यच् ांची्मुलगी्पुढे्होऊन्च लू्ल गली. 
 

भरभर्प वले्ट कीत्त्यच् ने्त्यच् ्मुलील ्ग ठले्आसण्तो्पोव स्की्रस्त्यच् वर्आल .िगळ ्रस्त ्
क ळ्यच् ् धुर ययच् ् क ळ्यच् ् ढग ांनी् भरून् गेल ् होत .् त्यच् तून् मधून् मधून् ज्व ल ् उठत् होत्यच् .् आग्
प ह ण्यच् ि ठी्मोठ ्जम व्गोळ ्झ ल ्होत .्रस्त्यच् ययच् ्मध्यच्भ गी्उभ ्अिलेल ्फ्रें च्जनरल्भोवत ली्
अिलेल्यच् ्म णि ांन ्क हीतरी्ि ांगत्होत .्फ्रें च्जनरल्उभ ्होत ्तेथून्पीएर्त्यच् ्मोलकरणील ्घेऊन्
ज ऊ्ल गल .्तशी्फ्रें च्िैसनक ांनी्त्यच् ल ्अडवले. 
 

‘इथून्ज त ्येच्ण र्न ही.’ कोणीतरी्ओरडले. 
 

‘इकडून्यच् .’ ती्पोरगी्पीएरल ्उदे्दशून्म्हण ली.्‘आपण्गल्लीतून्ज ऊ.’ 
 

पीएर् म गे् वळल .् सतययच् बरोबर् र हण्यच् ि ठी् तो् मधून् मधून् ध वत् होत .् ती् पोरगी् रस्त ्
ओल ांडून्ड वीकडययच् ्गल्लीत्वळली.्तीन्घरे्ओल ांडून्उजवीकडययच् ्फ टक कडे्आली. 
 

‘हीच् ती् ज ग .’ ती् म्हण ली.् मग् अांगण तून् ध वत् ज ऊन् सतने् खुांट ांययच् ् कुां पण तील् छोट ्
दरव ज ्खोलल .्सतथेच्थ ांबनू्सतने्पीएरल ्धड धड ्पेटत्अिलेले्छोटे्घर्द खवले.्त्यच् ची्एक्ब जू्
कोिळली्होती.्दुिरी्ब जू्पेटत्होती.्सखडक्यच् ांतून्आसण्छपर ख लून्ज्व ल ्ब हेर्येच्त्होत्यच् . 
 

पीएर् छोट्य ् फ टक शी् गेल .् परांतु् उष्ट्णत ् एवढी् प्रखर् होती् की् तो् सतथेच् थ ांबल .् त्यच् ल ्
घर जवळ्ज त ्आले्न ही.्तो्ति च्घर ययच् ्ब गेत्सशरल ्तेथे्फ्रें च्िैसनक्क हीन ्क ही्वस्तू्पळवीत्
होते. 
 

एक एकी् त्यच् ल ् मुल ययच् ् रडण्यच् च ् आव ज् ऐकू् आल .् ब गेतील् एक ् आिन ख ली् गुल बी्
फ्रॉक्घ तलेली्एक्मुलगी्त्यच् ल ्सदिली. 
 

पीएरल ्आनांद ने्र्श् ि्घेत ्येच्ईन .्तो्त्यच् ्मुलीकडे्ध वत्गेल .्तो्सतल ्उचलून्घेण र्होत .्
पण्परक ्म णूि्प ह त च्गांडम ळ ्झ ल्यच् ि रखी्सदिण री्अन कषवक्आसण्आईि रखीच्अिण री्ती्
लह न्मुलगी्चकच ळली्आसण्पळू्ल गली.्पण्पीएरने्सतल ्उचलून्जवळ्घेतले.्असतशयच््र ग ने्ती्
ओरडू्ल गली.्आपल्यच् ् सचमण्यच् ्ह त ांनी्ती् पीएरययच् ्ह त तून् िुटण्यच् ची् धडपड्करू्ल गली.्ल ळ्
गळण ऱ्यच् ् घ णेरड्य ् तोंड ने् ती् त्यच् ल ् च वण्यच् च ् प्रयच्त्न् करू्ल गली.् एख दे् लह न् जन वर् जवळ्
आल्यच् ने् व ट वी् तशी् भीती् आसण् सकळि् पींएरययच् ् मन त् सनमाण् झ ली.् पण् त्यच् ने् त्यच् ् भ वन ्
सविरण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल .मुलगी्पडण र्न ही्यच् ची्क ळजी्घेत्तो्पुन्ह ्मोठ्य ्घर कडे्ध वत्सनघ ल . 
 

त्यच् ्मुलील ्घेऊन्पीएर्आव र तून्गल्ल्यच् ांतून्ध वत्पोव स्कीययच् ्कोपऱ्यच् वरील्सप्रन्ि्ग्रसझन्स्की्
ब गेकडे् आल .् त्यच् ् मुलील ् शोधण्यच् ि ठी् तो् जेथून् सनघ ल ् होत ् ती् ज ग ् त्यच् ल ् पसहल्यच् ांद ्
ओळखत आली्न ही.्आत ्ती्ज ग ्लोक ांनी्आसण्घर तून्ब हेर्क ढलेल्यच् ि म न ांनी्खचून्भरलेली्
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होती.्आगीतून्व चवलेली्आसण्चीजवस्तू्घेऊन्सतथे्आलेलीअनेक्रसशयच्न्कुटुांबे्होतीच, खेरीज्सतथे्
गणवषे तील्अनेक्फ्रें च्िैसनक्होते. 
 

तो्असधक री्आसण्त्यच् ची्पत्नी्पूवीययच् ज गी्नव्हती.्पीएर्गदीतून्भरभर्सफरू्ल गल ्आसण्
िमोर्येच्तील्ते्चेहरे्न्यच् ह ळू्ल गल .्जॉर्नजयच्न्चकव ्आमेसनयच्न्कुटुांब्त्यच् ययच् ्दृष्टीि्पडले.्त्यच् तील्
म्ह त ऱ्यच् च ् चेहर ् पौवात्यच््पुरुष ि रख ् देखण ्होत .् त्यच् ने्क पड चे्अस्तर्ल वलेले्मेंढ्य ांचे्क तडे्
प ांघरले्होते, आसण्नव्ेबूट्घ तलेले्होते.्तश च्प्रक रची्म्ह त री्त्यच् ्कुटुांब त्होती.्आसण्एक्तरुण्
स्त्रीही्होती.्पीएरल ्ती्तरुण्स्त्री्पौवात्यच््ल वण्यच् च ्िवोत्कृष्ट्नमुन ्व टली. 
 

सतययच् ्भवुयच् ्ठिठशीत, ब कद र्आसण्क ळ्यच् भोर्होत्यच् .् सतची्क ांती् सवलिण्मुल यच्म्आसण्
ितेज्होती.्सतच ्दीघववतुवळ क र्चेहर ्िुांदर्व्सनचवक र्होत .्लोक ांययच् ्गदीमधील्सहरवळीययच् ्ज गी्
फेकून् सदलेल्यच् ् ि म न ांमध्येच्् उांची् िसॅटनच ् झग ् घ तलेली्आसण् डोक्यच् ल ् चकचकीत् प ांढर ् रुम ल्
गुांड ळलेली्ती्तरुणी् सहमप्रदेश त्ट कलेल्यच् ्उष्ट्णप्रदेश तील्एख द्य ्न जूक्रोप ि रखी् सदित्होती.्
म्ह त रीययच् ् थोडे् म गे् अिलेल्यच् ् ि म न वर् ती् बिली् होती.् ल ांब् केि ांययच् ् प पण्यच् ् अिलेले्आपले्
टपोरे्क ळेभोर्आसण्दीघव्डोळे् सतने्जसमनीवर् सखळवले्होते.् सतल ्आपल्यच् ्िौंदयच्ाची्ज णीव्होती्
त्यच् मुळे्भीतीही्व टत्अिल्यच् चे्स्पष्ट्सदित्होते.्पीएर्सतच ्चेहर ्प हून्चसकत्झ ल .्कुां पण जवळून्
घ ईघ ईने्ज त न ्त्यच् ने्सकतीद तरी्सतययच् कडे्वळून्प हून्घेतले.्तो्कुां पण कडे्पोहोचल ्तरी्त्यच् ल ्
हवी्ती्म णिे्सदिली्न हीत.्तशी्त्यच् ने्उभे्र हून्िभोव र्प सहले. 
 

मुलगी्छ तीशी्घेतलेली्पीएरची्मूती्आत ्पूवीहून्असधक्लि त्भरत्होती.्सकत्येच्क्रसशयच्न्
पुरुष्आसण्सस्त्रयच् ्त्यच् ययच् भोवती्गोळ ्झ ल्यच् . 
 

‘कुणी्हरवलां ्आहे्क ? तुम्ही्श्रीमांत्िम ज तील्आह त्क यच्? ही्मुलगी्कोण ची?’ कोणी्न ्
कोणी्सवच रत्होते. 
 

‘ही्मुलगी्क ळ ्झग ्घ तलेल्यच् ्एक ्ब ईची्आहे.्ती्स्त्री्यच् ्सठक णीच्आपल्यच् ्मुल ांिह्बिली्
होती.्तुम्ह ल ्कोण ल ्ती्ठ ऊक्आहे्क ? ती्कोठे्गेली्ते्ि ांग ल्क ?’ 
 

‘अरे्मग्ती्ॲन्फेरॉव्ि्अिण र’ देवीचे्वण्अिलेल्यच् ्चेहऱ्यच् ययच् ्शतेकरी्स्त्रील ्उदे्दशून्डीकन्
म्हण ल .् ‘प्रभो, आमययच् वर् दयच् ् द खव.् आमययच् वर् करुण ् अिू् दे’ आपल्यच् ् व्यच् वि सयच्क् गांभीर्
आव ज त्तो्म्हण ल . 
 

‘ॲन्फेरॉव्ि् कुटुांब् म्हणत ? ती् म णिां् तर् केव्ह च् िक ळी् सनघ ली.् ती् मुलगी् म यच्ा्
सनकोल त्न ची्अिेल्न हीतर्इव्ह नॉव्ह ची्अिेल.’ 
 

‘तुल ्ती्ठ ऊक्आहे्तर.्िडप तळ्द त्पुढे्आलेली.’ पीएर्म्हण ल . 
 

‘मग्ती्ख त्रीने् म यच्ा् सनकोलीत्न .्ह्य ्ल ांडग्यच् ांनी्आमययच् वर्हल्ल ् केल ् त्यच् चवळेी् ती् ब गेत्
पळ ली.’ फ्रें च्िैसनक कडे्बोट्करीत्ती्स्त्री्म्हण ली. 
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‘प्रभो्आमययच् वर्दयच् ्कर’ डीकनने्पुन्ह ्प्र थवन ्केली. 
 

‘तुम्ही्पलीकडे्ज .्ती्म णिांसतथां्आहेत.्नक्की्तीच्अिण र.्ती्बेभ न्होऊन्आक्रोश्करीत्
होती.्तीच्ती.्तुम्ही्ह्य ्व टेनां्ज .’ त्यच् ्स्त्रीने्पीएरल ्ि ांसगतले. 
 

पण्पीएरचे् त्यच् ्स्त्रीययच् ्बोलण्यच् कडे्लि्नव्हते.् त्यच् ययच् प िून्क ही्प वल ांवर्जे्च लले्होते्
त्यच् कडे् तो् क ही् िण् टक् ल वनू् कुतूहल ने् प हत् होत .् आमेसनयच्न् कुटुांब कडे् आसण् त्यच् ांययच् कडे्
आलेल्यच् ्दोन्फ्रें च्िैसनक ांकडे्तो्प ह त्होत . 
 

एक् अनव णी् प यच् च ् सनळ्यच् ् कोट तील् फ्रें च् िैसनक् आमेसनयच्न् म्ह त ऱ्यच् कडे् गेल ् आसण्
क हीतरी्बोलून्त्यच् ने्त्यच् ्म्ह त ऱ्यच् चे्प यच््पकडले.्त बडतोब्तो्म्ह त र ्घ ईघ ईने्बटू्क ढू्ल गल .्
ज सकट् घ तलेल ् दुिर ् िैसनक् सखश त् ह त् घ लून् क हीं् न् बोलत ् स्वस्थपणेत्यच् ् िुांदर्आमोसनयच्न्
मुलीिमोर्उभ ्र सहल . 
 

शतेकरी्स्त्रीकडे्मुलगी्देत्पीएर्सतल ्सनिनू्म्हण ल , ‘ह्य ्मुलील ्घे.्मग्त्यच् ांययच् कडे्पोचते्
कर.्आधी् घे् तर्खरी.’ रडण ऱ्यच् ् मुलील ् जसमनीवर् ठेवनू, वळून्फ्रें च् िैसनक कडे्आसण्आमेसनयच्न्
कुटुांब कडे्प हत्तो्जवळजवळ्सतययच् वर्ओरडल .्एवढ्य ्वेळ त्तो्म्ह त र ्अनव णी्होऊन्बिल ्
होत .् त्यच् ् फ्रें च् िैसनक ने् त्यच् ययच् कडून् नुकत च् दुिर ् बटू् घेतल ् होत ् आसण् आत ् तो् दोन्ही् बटू्
एकबेक ांवर्आपटू्ल गल .्हुांदके्देत्म्ह त र ्क हीतरी्ि ांगत्होत .्परांतु्पीएरल ्ते्ओझरतेच्सदिले.्
पीएरचे् िवव् लि् त्यच् ्ज सकट्घ तलेल्यच् ्फ्रें च् िैसनक वर् सखळले् होते.् एवढ्य ् वळे त् तो्ज णूनबुजून्
शरीर ल ्झोके् देत् त्यच् ्आमोसनयच्न्तरुणीकडे्पोचल ्होत .् सखश तील्ह त्ब हेर्क ढून् त्यच् ने् सतच ्
आत ्गळ ्धरल . 
 

आत पयंच्त्ती्आमेसनयच्न्तरुणी्मघ ि रखीच् सनिल्बिली्होती.् सतययच् ्ल ांब्प पण्यच् ्ख ली्
वळल्यच् ्होत्यच् .्तो्िैसनक्क यच््करतो्आहे्हे्सतल ्सदित्नि वे, ज णवत्नि व्ेअिे्व टत्होते. 
 

फ्रें च् िैसनक्आसण् पीएर् यच् ांययच् मधे् थोड्य फ र् प वल ांचें् अांतर् होते.् पीएर् तेवढे् अांतर् ध वत्
ज ईपयंच्त् त्यच् ्ज सकट्घ तलेल्यच् ् िैसनक ने् त्यच् ् िुांदर्आमेसनयच्न्तरुणीययच् ्गळ्यच् तील्ह र् सहिक वनू्
घेतल .्त्यच् ्तरुणीने्दोन्ही्ह त ांनी्गळ ्धरून्ककव श्चकक ळी्म रली. 
 

‘सतययच् ्व टेल ्ज ऊ्नकोि.’ र ग ने्घोगऱ्यच् ्झ लेल्यच् ्आव ज त्पीएर्गरजल .्त्यच् ्व कलेल्यच् ्
उांच्िैसनक चे्ख ांदे्धरून्त्यच् ने्त्यच् ल ्दूर्ढकलले.्ति ्तो्िैसनक्ख ली्पडल ्तो्ति च्उठून्पळत्
िुटल .्त्यच् ययच् ्िोबत्यच् ने्बटू्ट कले्आसण्तो्तलव र्उपिून्पीएरययच् ्अांग वर्आल . 
 

‘इकडे्येच््अि .्मूखवपण ्करू्नकोि.’ तो्ओरडल . 
 

पीएर् िांत प ययच् ् इतक्यच् ् भर त् होत ् की् त्यच् ल ् क ही् आठवले् न ही.त्यच् ची् शक्ती् दिपट्
व ढली.्तो्त्यच् ्अनव णी्फ्रें च्िैसनक ययच् ्अांग वर्घुिल .त्यच् ल ्आपली्तलव र्उपि यच्ल ्त्यच् ने्वळेच्
सदल ्न ही.् त्यच् ्आधीच् त्यच् ने् त्यच् ल ्ख ली्प डले.्आसण्ठोश म गून्ठोिे्चढव यच्ल ् िुरुव त् केली.्
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भोवत लययच् ्गदीतून् पिांतीययच् ्आरोळ्यच् ्उठल्यच् .तेवढ्य तच्फ्रें च्घोडेस्व र ांचे् रिक-पथक्कोपऱ्यच् शी्
आले.्त्यच् ांनी्आपले्घोडे्पीएरजवळ्नेऊन्त्यच् ल ्वढेले.्त्यच् नांतर्क यच््घडले्ते्पीएरल ्स्पष्ट्आठवने .्
आपण्कोण ल ्तरी्म रले्होते.्नांतर्आपण ल ्म र्समळ ल ्होत , शवेटी्आपले्ह त्ब ांधण्यच् त्आले्
होते, क ही्फ्रें च्िैसनक्आपल्यच् भोवती्र हून्आपली्झडती्घेत्होते्एवढेच्त्यच् ल ्आठवले. 
 

‘लेफ्टनांट, त्यच् ययच् कडे्कट्य र्आहे.’ पीएरल ्ज्यच् च ्अथव्कळल ्ते्हे्पसहले्व क्यच््होते. 
 

‘शस्त्र्ब ळगून्आहेि्तर!’ असधक री्म्हण ल .्मग्तो्पीएरबरोबरच्पकडून्ठेवलेल्यच् ्अनव णी्
प यच् ांययच् ्फ्रें च् िैसनक कडे् वळून् म्हण ल .् ‘ठीक्आहे.्कोटव-म शवल् होईल् तेव्ह ् तू्क यच्् ते् ि ांग’ मग्
पीएरकडे्वळून्त्यच् ने्सवच रले.्‘तुल ्फ्रें च्भ ष ्िमजते्क यच्?’ 
 

पीएरने्त ांब रलेल्यच् ्डोळ्यच् ांनी्त्यच् ययच् कडे्प सहले्पण्क ही्उत्तर्सदले्न ही. 
 

असधक ऱ्यच् ने् पीएरल ् मघ च च् प्रश्न् सवच रल .् ‘तुल ् फ्रें च् भ ष ् बोलत ् येच्ते् क ?’ मग् त्यच् ने्
दुभ ष्ट्यच् ल ् बोल वले.्तशी्ि म न्यच्् सशप यच् ांतून्एक्लह नखोर्मनुष्ट्यच््पुढे्आल .् त्यच् ने्न गरी् रसशयच्न्
पोष ख् केलेल ् होत .् त्यच् ययच् ् कपड्य वरून् आसण् बोलण्यच् वरून् पीएरने् तो् मनुष्ट्यच्् मॉस्कोतील्
कुठल्यच् तरी्दुक न च ्फ्रें च्म लक्अिण र्हे्ल गलीच्ओळखले. 
 

पीएरकडे्ब रक ईने्प ह त्तो्दुभ ष्ट्यच् ्म्हण ल .्‘ह ्ि म न्यच््म णूि्सदित्न ही.’ 
 

‘छे्छे!्ह ्अगदी्ज ळपोळ्करण र ्सदितो.्त्यच् ल ्सवच र्तू्कोण्आहेि?’ असधक री्म्हण ल . 
 

दुभ ष्ट्यच् ने्फ्रें च ळलेल्यच् ्रसशयच्न्भ षेत्पीएरल ्प्रश्न्केल .्‘तू्कोण्आहेि? असधक ऱ्यच् ांन ्उत्तर्
हवां्आहे.’ 
 

‘मी्कोण्आहे्ते्ि ांगण र्न ही.्मी्तुमच ्कैदी्आहे.्मल ्घेऊन्चल .’ पीएर्एकदम्फ्रें चमधे्
बोलल . 
 

कप ळ ल ्आठ्य ्घ लीत्असधक री्म्हण ल , ‘ठीक.्ठीक.्आत ्सनघू्यच् .’ 
 

∎∎ 
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भाग बारावा 
 

१८१२ 
 

बोरोदीनॉची्लढ ई्झ ली् त्यच् ् सदवशी् म्हणजेच्िव्वीि्ऑगस्ट् रोजी्ॲन ् प वलोवन ययच् ्घरी्
मेजव नी्होती.्एक ्सबशपने्िेंट्िजोची्पसवत्र्प्रसतम ्झ रल ्प ठसवली्होती.्त्यच् बरोबर्झ रल ्जे्पत्र्
प ठसवले् होते् त्यच् ् पत्र चे् व चन् मेजव नीययच् ् वळेी् होण र् होते.् ते् पत्र् मेजव नीचे् प्रमुख् आकषवण्
होते.देशभक्क्तपूणव् ध र्नमक्वक्तृत्व च ् एक्आदशव् म्हणून् त्यच् ् पत्र कडे् प सहले्ज त्होते.् वक्तृत्व ि ठी्
प्रसिद्ध्अिलेल ्सप्रन्ि्व्हॅसिली्ते्पत्र्व चण र्होत . 
 

ॲन ् प वलोवन ययच् ् कोणत्यच् ही् िम रांभ म गे् नेहमीच् र जकीयच्् हेतू् अिे.् ति ् तो् यच् ्
व चन म गेिुद्ध ्होत .् मेजव नील ्अनेक्म णिे्येच्ण र्होती.्फ्रें च्न टक ांन ्आपण्आश्रयच््देतो् म्हणून्
त्यच् ांन ्शरचमदे्करण्यच् च ्आसण्त्यच् ययच् त्देशभक्ती्ज गवण्यच् च ् बेत्ॲन प वलोवन ्करीत्होती.्बरीच्
म णिे् मेजव नील ्आली.् सदव णख न्यच् मध्येच््ज्यच् ांची्उपक्स्थती्ॲन ययच् ्मते्आवश्यच्क्होती, ती्म णिे्
आली्नव्हती.्व चन ययच् ्क यच्वक्रम ि्प्र रांभ्होईपयंच्त्ती्िववि म न्यच््सवषयच् ांवर्बोलत्र सहली. 
 

क उांटेि् बेझुहॉव्हच ्आज र् ही् पीटझवबगवमधील् महत्त्व ची् ब तमी् होती.् गेले् क ही् सदवि् ती्
आज री् होती.् सतययच् मुळे् अनेक् िम रांभ ांन ् शोभ ् येच्ई.् हल्ली् ती् सकत्येच्क् िम रांभ ांन ् हजर् नव्हती.् ती्
कुण ची् भेट् घेत् न ही, नेहमी् उपच र् करण ऱ्यच् ् पीटझवबगवमधील् प्रसिद्ध् डॉक्टरऐवजी् ती् कुण्यच् ्
इट सलयच्न्डॉक्टरचे्औषध् घेत्आहे, तो् सतययच् वर्नव्यच् ्आसण्अलौसकक्पद्धतीने्उपच र्करीत्आहे्
अिे्बोलले्ज ऊ्ल गले. 
 

क उांटेिने्एक च्वळेी्दोघ ांशी्लग्न्केल्यच् ने्जी्गैरिोयच््झ ली्त्यच् मुळे्ती्आज री्पडली्आहे्
आसण्तश ्प्रक रची्गैरिोयच््न हीशी्करण्यच् चे्क म्इट सलयच्न्डॉक्टर्करीत्आहेहे्िवांन ्ठ ऊक्होते.्
परांतु्ॲन ्प वलोन िमोर्त्यच् बद्दल्सवच र्प्रगट्करण्यच् चे्धैयच्व्कुण ल ही्झ ले्न ही. 
 

‘सबच री् क उांटेि् असतशयच्् आज री् आहे् अिां् म्हणत त.् सतल ् हृदयच्सवक र् जडल ् आहे् अिां्
डॉक्टर्म्हणत त.’ 
 

‘हृदयच्सवक र? फ रच्भयच्ांकर्आज र्आहे्तर!’ 
 

‘दोन्ही् प्रसतस्पध्यच्ांत्िलोख ्झ ल ्आहे्अिां् म्हणत त.्ह्य बद्दल्हृदयच्सवक र चे्आभ र्म नले्
प सहजेत–’ लोक्‘हृदयच्सवक र्ह ्शब्द्मोठ्य ्चवीने्उच्च रत्होते. 
 

‘थोरल्यच् ्क उांटल ् धक्क ् बिल ्आहे्अिां् ऐकते.्आज र् गांभीर्अिल्यच् चां्कळत च्तो्लह न्
मुल ि रख ्रडल .’ 
 

‘ती्असत्मोहक्स्त्री्आहे.्ती्गेली्तर्फ र्मोठी्ह नी्होईल.’ 
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तेवढ्य त् ॲन ् प वलोवन ् म्हण ली, ‘तुम्ही् सबच ऱ्यच् ् क उांटेिबद्दल् बोलत ् आह त् क ?मी्
इतर ांकरवी्सतची्चौकशी्केली.्सतची्प्रकृती्िुध रत्आहे, अिां्मल ्कळलां .्ती्जग तील्अत्यच्ांत्िुांदर्
स्त्री्आहे्यच् बद्दल्िांशयच्च्न ही.’ आपल्यच् ्उत्ि ह ची्ज णीव्होऊन्ॲन ्प वलोवन ने्क्स्मत्केले्आसण्
म्हटले, ‘सतच ्गट्वगेळ ्व्म झ ्गट्वगेळ .्तरीही्यच्ोग्यच््क रण ि ठी्सतचां्कौतुक्कर यच्ल ्मी्म गांपुढां्
प ह ण र्नही.्ती्िुख त्न ही्अिां्म्हणत त.’ 
 

ह्य ् शवेटययच् ् शब्द ांनी् ॲन ् प वलोवन ने् क उांटेिययच् ् आज र चे् रहस्यच्् उलगडले् अिे् एक ्
ग फील् तरुण ल ् व टले.् तो् म्हण ल , ‘एख द्य ् प्रसिद्ध् डॉक्टरल ् त्यच् नां् बोल वलां ् न ही् यच् चां् आियच्व्
व टतां.्कुणीतरी्ढोंगी्वैद्य्सतययच् वर्उपच र्करीत्आहे.्तो्कद सचत्सतल ्घ तक्औषधां्देईल. 
 

‘तुझी् म सहती् कद सचत् म झ्यच् ् म सहतीपेि ् असधक् अचूक् अिेल.’ ॲन ् प वलोवन ने् त्यच् ्
अनुनभवी्तरुण वर्एकदम्सनष्ठुर्हल्ल ्चढसवल .्‘ह ्डॉक्टर्असतशयच््सवद्व न्आसण्सनष्ट्ण त्आहे, अशी्
मल ्सवर्श् िनीयच््म सहती्समळ ली्आहे.्तो्स्पेनययच् ्र णीच ्ख जगी्डॉक्टर्आहे.’ 
 

क ही्वळे्तेथे्चमत्क सरक्श ांतत ्पिरली.्सतच ्भांग्िांशयच् स्पद्देशभक्ती्अिलेल्यच् ्व्यच्क्तीययच् ्
आगमन ने्झ ल .्ॲन ्प वलोवन ्सतचीच्व ट्बघत्होती.्सतययच् ्मन ची्िुध रण ्घडवनू्आणण्यच् ि्ती्
उत्िुक् होती.् क्स्मत् करून् सप्रन्ि् इपॉसलटल ् सतने् बोट ने् खूण् केली.् सप्रन्ि् व्हॅसिलील ् टेबल शी्
बोल सवले.् बि यच्ल ् ि ांसगतले.् टेबल वर् दोन् मेणबत्त्यच् ् ल वल्यच् .् व्हॅसिलीिमोर् हस्तसलसखत् ठेवनू्
त्यच् ल ्व चण्यच् ची्सवनांती्केली.्आत ्म त्र्िगळीकडे्श ांतत ्पिरली. 
 

‘िववश्रेष्ठ्दयच् ळू्िम्र ट्आसण्झ र!’ सप्रन्ि् व्हॅसिलीच ्कर री्आव ज् घुमल .् त्यच् ने्श्रोत्यच् ांवरून्
नजर् सफरसवली.् त्यच् ची् नजर् जणू् सवच रीत् होती...ह्य ् िांबोधन ल ् कुण च ् आिेप् आहे् क यच्? पण्
कुणीही्बोलले्न ही.् ‘र जध नी्मॉस्को–नव्े जेरुिलेम—आपल्यच् ् पे्रसषत चे् स्व गत्करीत्आहे.’ त्यच् ने्
‘आपल्यच् ’ शब्द वर् एकदम्जोर् सदल .् ‘आपल्यच् ् उत्ि ही् उत्कां सठत् मुल ांन ् उर शी् घ्यच् व्े तिे् स्व गत्
करीत्आहे.्द ट्धुक्यच् तून्सदिण ऱ्यच् ्तुझ्यच् ्ि म्र ज्यच् चे् सदपवनू्ट कण रे् वैभव्प हून्ती्आनांद ने्उच्च्
स्वर ने्ग त्आहे्व्स्व गत्करीत्आहे.्नव गत चे्स्व गत्अिो.्परमेर्श्र चे्त्यच् ल ्आशीवाद्अिोत!’ 
 

सप्रन्ि्व्हॅसिलीने्शवेटचे्शब्द्अत्यच्ांत्आतव्स्वर त्उच्च सरले. 
 

सबसलसबन्आपली्नखे्ब रक ईने्न्यच् ह ळीत्होत .्पुष्ट्कळच्श्रोते्दबल्यच् ि रखे्झ ले्होते.्आपण्
जणू्क यच््अपर ध् केल ्आहे्अिे् त्यच् ांन ् व टत्होते.्भोजनिम रांभ ययच् ् वळेी् वृद्धसस्त्रयच् ्हळू्आव ज त्
प्र थवन ्म्हणत त, त्यच् चप्रम णे्ॲन ्प वलोवन ने्हळू्आव ज त्शब्द्अगोदरच्उच्च रले.्‘िदु्र्आसण्उद्धट्
गसलअथ...’ सप्रन्ि्व्हॅसिली्पुढे्व चू्ल गल . 
 

‘िदु्र्आसण् उद्धट् गसलअथ् फ्र न्िययच् ् िरहद्दीवरून् येच्ऊन् अवघ्यच् ् रसशयच् ल ् मरण ययच् ् भीतीने्
घेरून्ट कू् दे.् रक्त ि ठी् हप पलेल्यच् ् त्यच् ययच् ् गर्नवष्ठ्डोक्यच् वर् रसशयच्न् डेक्व्हडययच् ् नम्र्श्रदे्धची् गोफण्
चपळ ईने्आघ त्करील.्आमययच् ्देश ययच् ्कल्यच् ण च ्प्र चीन्क ळ प िून्कट्टर्कैव र्घेण ऱ्यच् ्वांदनीयच््
िेंट्िजीची्पसवत्र्प्रसतम च्िम्र ट कडे्येच्त्आहे.्म झी्प्रकृती्ठीक्निल्यच् ने्मी्मह र ज ांययच् ्दशवन च ्
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ल भ् घेऊ् शकत् न ही.् म्हणून् मल ् असतशयच्् दुःख् होते.् मी् देव ची् कळकळीने् प्र थवन ् करीत् आहे.्
िववशक्क्तम न्परमेर्श्र्सनष्ठ वांत्भक्त ांन ्ित्त ्देईल.्तो्करुण सनधी्मह र ज ांययच् ्आक ांि ्पुऱ्यच् ्करील.’ 
 

क यच्् शलैी्आहे!् श्रोत्यच् ांमधून् व चण र चे् व् सलसहण र चे् कौतुक् होऊ्ल गले.् ह्य ्आव हन ने्
ज गृत् झ लेले् ॲन ् प वलोवन चे् प हुणे् सकतीतरी् वळे् देश ययच् ् क्स्थतीबद्दल् बोलत् र सहले.् थोड्य च्
सदवि ांत्होण ऱ्यच् ्लढ ईबद्दल्ते्सनरसनर ळे्तकव ्लढव्ूल गले. 
 

ॲन ्प वलोवन ् म्हण ली, ‘उद्य ्िम्र ट ांच ्व ढसदवि्आहे.् त्यच् ् सदवशी्आपल्यच् ल ्किलीतरी्
च ांगली्ब तमी्समळेल, अिां्मल ्क ्कोण्ज णे, व टत्आहे.’ 
 

खरोखरच् ॲन ् प वलोवन ची् अपेि ् पुरी् झ ली.् दुिऱ्यच् ् सदवशी् झ रच ् व ढसदवि् ि जर ्
करण्यच् ि ठी् दरब र मध्येच्् ख ि् प्र थवन ् झ ली.् त्यच् च् वेळी् सप्रन्ि् व्हॉलकॉन्स्कील ् चचवययच् ् ब हेर्
बोलसवण्यच् त्आले्आसण्त्यच् ल ् सप्रन्ि्कुटूझॉफने्प ठसवलेल ्खसलत ् देण्यच् त्आल .्लढ ईययच् ् सदवशी्
तॅत सरनॉव्हो् येच्थून् कुटूझॉफने् तो् खसलत ् प ठसवलेल ् होत .् त्यच् ने् सलसहले् होते, ‘रसशयच्न् फौज ् एक्
प ऊलदेखील् म गे् हटलेल्यच् ् न हीत.् फ्रें च् िैन्यच् ची् ह नी् आमययच् पेि ् सकतीतरी् पटीने् असधक् झ ली्
आहे.मी् हे् पत्र् घ ईघ ईने् रण ांगण वरूनच् सलहीत्आहे.् अगदी् त जी् व ता् अजून् समळ वयच् ची्आहे.’ 
आपल्यच् ल ्सवजयच््समळ ल ्अिे्पत्र वरून्व टत्होते.्जमलेल्यच् ्दरब री्लोक ांनी्चचवमधेच्परमेर्श्र चे्
मदत्आसण्सवजयच्सदल्यच् बद्दल्आभ र्म नले. 
 

ॲन ्प वलोवन ची्अपेि ्पुरी्झ ली्होती.्त्यच् ्िक ळी्िबांध्शहर त्आनांदी्व त वरण्पिरले्
होते.्ह ्सवजयच््सनणायच्क्आहे्अिे्प्रत्येच्क ल ्व टू्ल गले.्नेपोसलयच्नल ्कैद्केले्आहे्अिे्क ही्लोक्
बोलू्ल गले.्नेपोसलयच्नययच् ्िैन्यच् ची्अवस्थ ्आसण्फ्र न्िययच् ्नव्यच् ्िम्र ट ची्सनवड्यच् ांबद्दलही्लोक्बोलू्
ल गले. 
 

कुट इिॉव्हययच् ्मृत्यच्यूयच् ्ब तमीने्नकळत्पीटझवबगव्शहर वर्दुःख ची्छ यच् ्पिरली्होती. 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् िैन्यच् कडून् क ही् ब तमी् आली् न ही.् लोक ांच ् िूर् पूवीच ् र सहल ् न ही.्
असनसिततेमुळे् झ रल ् असतशयच्् मनस्त प् होऊ् ल गल .् दरब री् लोक ांन िुद्ध ् ति च् मनस्त प् होऊ्
ल गल . 
 

‘िम्र ट ांची् अवस्थ ् लि त् घ्यच् .’ दरब री् म्हणू् ल गले.् दोन् सदवि ांपूवी् ते् कुटूझॉफची् स्तुती्
करीत् होते.् ती् स्तुती् आत ् थ ांबली.् त्यच् ् सदवशी् कुटूझॉफमुळे् झ रल ् मनस्त प् झ ल ् म्हणून् ते्
कुटूझॉफल ् दोष् देऊ् ल गले.् आपल ् आसश्रत् कुटूझॉफ् यच् ययच् बद्दल् बढ यच् ् म रणे् सप्रन्ि् व्हॅसिलीने्
थ ांबसवले.्कम ांडर-इन-चीफ्कुटूझॉफबद्दल्बोलणे्सनघ ले्की्सप्रन्ि्व्हॅसिली्एक्चक र्शब्द्बोलेन ि ्
झ ल .्त्यच् ्सदवशी्िांध्यच् क ळी्पीटझवबगवमधील्लोक ांन ्अस्वस्थ्करण्यच् च ्कट्िवव्गोष्टींनी्केल ्होत ्
अिे् व टत् होते.् असतशयच्् दुःखद यच्क् ब तमीने् त्यच् ांययच् ् ध स्तीत् आणखी् भर् पडली.् सजययच् ् गांभीर्
आज र बद्दल्लोक्चचा्करून्वळे्घ लवीत्ती्क उांटेि्एलन्एक एकी्मरण्प वली.्खूप्लोक्एकत्र्
जमले्म्हणजे्प्रत्येच्कजण्क उांटेि्बेझुहॉव्ह्गांभीर्हृदयच्सवक र ने्कशी्मरण्प वली्यच् ची्असधकृत्व ता्
ि ांगू् ल गले.् म त्र् जवळची् पसरसचत् म णिे् एकसत्रत् आली् म्हणजे् ती् वेगळी् गोष्ट् ि ांगत.् स्पेनययच् ्
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र णीययच् ् ख जगी् डॉक्टर ने् सतययच् ् प्रकृतीत् िुध रण ् होण्यच् ि ठी् किल्यच् तरी् औषध चे् लह न् डोि्
घ्यच् यच्ल ्ि ांसगतले् होते.् थोरल्यच् ्क उांटने्शांक ् घेतल्यच् मुळे्आसण्नवऱ्यच् ने् पत्र ल ्उत्तर्न् सदल्यच् मुळे्
एलनययच् ्मन ल ्असतशयच््क्लेश्झ ले्होते.् म्हणून् सतने्डॉक्टर ने् सदलेल्यच् ्औषध च ्फ र्मोठ ्डोि्
घेतल .्मरत न ्सतल ्असतशयच््यच् तन ्झ ल्यच् .्किलीही्मदत्समळ ली्न ही.्सप्रन्ि्व्हॅसिली्व्थोरल ्
क उांट् इट सलअन् डॉक्टरवर् खटल ् भरण र्आहेत् अिे् लोक् बोलू् ल गले.त्यच् ् डॉक्टर ययच् ् त ब्यच् त्
दुदैवी्मयच्त ने्सलसहलेली्क ही्पते्र्होती.्ती्त्यच् ने्ि दर्केली.्ती्अश ्प्रक रची्होती्की्त्यच् ्दोघ ांन ्
त्यच् ययच् वर्खटल ्भरण्यच् च ्सवच र्त बडतोब्िोडून्द्य व ्ल गल . 
 

झ रिमोरील्असनसित्अशी्पसरक्स्थती, कुट इिॉव्ह्आसण्एलन्यच् ांचे्मृत्यच््ूह्य ्दुदैवी्गोष्टींबद्दल्
लोक् चचा् करू् ल गले.् कुटूझॉफच ् खसलत ् आल्यच् नांतर् सतिऱ्यच् ् सदवशी् एक् खेडूत् मॉस्कोहून्
पीटझवबगवल ्आल .्मॉस्को्शहर्फ्रें च ांन ्शरण्गेल्यच् ची्ब तमी्िबांध्शहरभर्पिरली.्ही्व ता्असतशयच््
भयच् नक्होती.्िम्र ट ांची्क्स्थती्असतशयच््चमत्क सरक्झ ली.्कुटूझॉफ्देशद्रोही्होत .्सप्रन्ि्व्हॅसिलीची्
मुलगी्मरण्प वल्यच् नांतर् त्यच् चे्ि ांत्वन्करण्यच् ि ठी्िम्र ट् त्यच् ल ् भेटले.् पूवी्ज्यच् ची् सप्रन्ि् व्हॅसिलीने्
स्तुती्केली्होती्त्यच् च्कुटूझॉफ््बद्दल्तोम्हण ल , ‘त्यच् ्आांधळ्यच् ्आसण्बदफैली्म्ह त ऱ्यच् कडून्दुिऱ्यच् ्
कश चीच् अपेि ् कर यच्ल ् नको!’आपण् पूवी् क यच्् बोललो् होतो् यच् च ् त्यच् ल ् सविर् पडल ् होत .् तो्
दुःख त्अिल्यच् मुळे्ति ्सविर्पडणे्िम्यच््होते. 
 

‘अश ्म णि वर्रसशयच् चे्भसवतव्यच््किे्िोपसवत त्कळत्न ही.’ 
 

मॉस्को्िोडल्यच् नांतर् नऊ् सदवि ांनी् मॉस्कोययच् ्शरण गतीची्असधकृत् व ता् घेऊन् कुटूझॉफ््च ्
एक्मनुष्ट्यच््पीटझवबगवल ्आल .्सनरोप्घेऊन्येच्ण र ्मनुष्ट्यच््समशॉद्न व च ्फ्रें च्होत .्त्यच् ल ्रसशयच्न्भ ष ्
येच्त्नव्हती.् ‘मी्परकीयच््अिलो्तरीही्अांतःकरण ने्रसशयच्न्आहे.’ तो्स्वतःच्स्वतःबद्दल्अिे्उद्ग र्
क ढी. 
 

झ रययच् ् भेटील ् समशॉदल ् नेण्यच् त्आले् तेव्ह ् त्यच् ची् मुद्र ्इतकी् दुःखी्होती्की्झ रने् त्यच् ल ्
ल गलीच् सवच रले, ‘कनवल, तुम्ही् म झ्यच् ि ठी् दुःखी् ब तमी्आणलीयच््क यच्?’ ‘होयच्् मह र ज.् ब तमी्
असतशयच््दुःख ची्आहे!्मॉस्कोच ्प ड व्झ ल ्आहे.’ समशॉद्उि ि ्ट कून्ख ली्प ह त्म्हण ल . 
 

‘लढ ई्न्करत च्म झ्यच् ् िैसनक ांनी्म झी्प्र चीन्र जध नी्शत्रयूयच् ्हव ली् केली्अिेल्क ?’ 
एक एकी्ल लबुांद्होत्झ रने्त्वसरत्प्रश्न्केल . 
 

मग्समशॉदने्कुटूझॉफने्सदलेल ्सनरोप्आदरपूववक्ऐकसवल .्‘मॉस्को्शहर्लढसवण्यच् ची्शक्यच्त ्
सदित् न ही.् िैन्यच्् आसण् शहर् गम वणे् अगर् केवळ् शहर् गम वणे् यच् खेरीज् सतिर ् पयच्ायच्् निल्यच् ने्
कम ांडर–इन–चीफ््ने् मॉस्को्शहर्िोडून् देण्यच् चे् ठरसवले्आहे.’ समशॉदकडे्न् प हत ्आसण्क ही्न्
बोलत ्झ र्ऐकत्होत . 
 

‘शत्र्ूशहर त्सशरल ्क यच्?’ त्यच् ने्सवच रले. 
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‘होयच््मह र ज.् एव्ह न ्शहर ची् र खर ांगोळी्झ ली्अिेल्मी् सनघ लो् तेव्ह ्िगळां्शहर् पेटत्
होतां.’ समशॉद्ठ मपणे्म्हण ल .्पण्झ रकडे्प हत च्आपली्चूक्लि त्येच्ऊन्तो्असतशयच््दचकल .्
झ रच ्र्श् िोयछ ्व ि्जोर ने्िुरू्झ ल ्होत .्त्यच् च ्ख लच ्ओठ्थरथर्क पत्होत .्त्यच् ययच् ्िुांदर्व्
सनळ्यच् ्रांग ययच् ्डोळ्यच् ांत्िणभर्प णी्तरळत्होते. 
 

पण्ही्क्स्थती्िण त्प लटली.्आपल्यच् ्दुबळेपण वर्सचडून्की्क यच््झ रययच् ्कप ळ ल ्आठ्य ्
पडल्यच् .्म न्त ठ्ठेवनू्तो्समशॉदल ्सनियच्ी्स्वर त्म्हण ल : 
 

‘कनवल, आपल्यच् वर्जे्प्रिांग्येच्त हेत्त्यच् वरून्अिां्व टतां्की, आम्ही्फ र्मोठ ्त्यच् ग्कर यच्ल ्
प सहजे्अिां्देव ल ्व टत्अि वां.्परमेर्श्री्इयछेल ्शरण्ज ऊन्िवव्क ही्कर यच्ल ्मी्तयच् र्आहे.’ 
 

बोरोदीनॉ् येच्थील् लढ ईययच् ् क ही् सदवि् आधी् सनकोल यच्ल ् आवश्यच्क् ती् रक्कम् आसण्
मुखत्यच् रपते्र् देण्यच् त्आली.्क ही्घोडेस्व र ांन ् त्यच् ने्आपल्यच् ्अगोदर् व्हॉरॉनेश् येच्थे्रव न ् केले्आसण्
आपण्टप्प्यच् टप्प्यच् ल ्घोडे्बदलीत्सतकडे्सनघ ल . 
 

अन्नध न्यच्् शोधण ऱ्यच् ् पथक ने् व्यच् पलेल्यच् ् न न ् ि मग्रीययच् ् ग ड्य , तिेच् इक्स्पतळे् अिलेल्यच् ्
प्रदेश तून् सनकोल यच्् जेव्ह ् ब हेर् पडल ् तेव्ह ् त्यच् ल ् असतशयच्् आनांद् झ ल .् सकत्येच्क् मसहने् ितत्
रण ांगण वर्फौजेमध्येच्् घ लसवलेल्यच् ् म णि ल च् त्यच् ययच् ्आनांद ची् कल्पन ् येच्ईल.् सनकोल यच्ल ्आत ्
िैसनक, फौजेबरोबरययच् ् ग ड्य ्आसण् िैसनक ांययच् ् तळ वरील्घ णेरडे् व त वरण् सदिेन िे् झ ले.्आत ्
शतेकरी्आसण्त्यच् ांययच् ्ब यच्क , खेड्य तील्घरे, शते त्चरत्अिण रे्बैल, सवश्र ांसतस्थ ने, अधववट्झोपेत्
अिण रे् सतथले् व्यच्वस्थ पक् त्यच् ययच् ्दृष्टीि्पडू्ल गले.्ह्य ्दृश्यच् ने् त्यच् ल ् खूप्आनांद्झ ल .्जणू्तो्
आयुच्ष्ट्यच् त् प्रथमच् त्यच् ् गोष्टी् प ह त् होत .् तरुण्आसण् सनरोगी्अश ् सस्त्रयच् ् त्यच् ने् प सहल्यच् .् त्यच् ांययच् पैकी्
कुण ययच् ही् भोवती्असधक ऱ्यच् ांच ्घोळक ्नव्हत .् त्यच् ांययच् ्दशवन ने् त्यच् चे् मन् सकतीतरी् वेळ्आनांद ने् व्
आियच्ाने्भरून्र सहले. 
 

सनकोल यच्् अत्यच्ांत् प्रिन्न् मनःक्स्थतीत् व्हॉरॉनेश् येच्थील् हॉटेलमध्येच्् र त्री् पोहोचल .् फौजेमध्येच््
अित न ्सकतीतरी्क ळ्ज्यच् ्गोष्टी्समळ लेल्यच् ्नव्हत्यच् , त्यच् ्त्यच् ने्म गसवल्यच् .्दुिऱ्यच् ्सदवशी्उठून्त्यच् ने्
असतशयच््क ळजीपूववक्द ढी्केली.्सकत्येच्क्सदवि्न्व परलेल ्गणवशे्अांग वर्चढवनू्तो्असधक ऱ्यच् ांन ्
भेटण्यच् ि ठी्ग डीतून्सनघ ल . 
 

त्यच् ् सजल्ह्य ययच् ् सशबांदीच ्कम ांडर्एक् मुलकी्जनरल्होत .्लष्ट्करी्क म्व् हुद्द ्यच् त् त्यच् ल ्
बरीच्आवड्व टत्अि वी्अिे् सदित्होते.् त्यच् ने् सनकोल यच्चे्बेमुववतपणे्स्व गत्केले.(त्यच् ययच् ्मते् ते्
लष्ट्करी्पद्धतील ्अनुिरून्होते)्मोठ्य ्आढ्यतेच ्आव्आणून्त्यच् ने्सनकोल यच्ची्उलटतप िणी्केली.्
तिे्करण्यच् च ्आपल्यच् ल ्हक्क्आहे्अिे्िमजून्तो्व गत्होत .्युच्द्ध्किे्च लले्आहे्यच् बद्दल्कोणीमत्
सवच रले्आहे्अश ्भ वनेने्त्यच् ने्आपली्पिांती्न पिांती्व्यच्क्त्केली.्पण्सनकोल यच््इतक्यच् ्उत्ि ह त्
होत्की्त्यच् ची्त्यच् मुळे्करमणूकच्झ ली. 
 

सशबांदीययच् ् कम ांडरकडून् तो् नांतर् गव्हनवरकडे् गेल .् लह न् ब ांध्यच् च ् तो् गव्हनवर् व गण्यच् त्
तरतरीत, पे्रमळ्व् सनगवी्होत .् त्यच् ने् सनकोल यच्ल ्घोड्य ांची् पैद ि्करण ऱ्यच् ्कें द्र ची्म सहती् सदली.्



 

 

अनुक्रमणिका 

तेथून्घोडे् घेत ् येच्तील्अिे्ि ांसगतले.् शहर तील् एक ् घोड्य ांययच् ् व्यच् प ऱ्यच् ची् सशफ रि् केली.् तिेच्
शहर प िून् चौद ् एक् मैल् अांतर वर् र हण ऱ्यच् ् व् उत्तमोत्तम् घोडे् ब ळगण ऱ्यच् ् एक ् गृहस्थ चे् न व्
िुचसवले.्त्यच् ने्सनकोल यच्ल ्िवव्प्रक रची्मदत्देऊ्केली. 
 

‘तू्क उांट् इल्यच् ् अँड्रीचच ् मुलग ्न ? म झी् पत्नी् तुझ्यच् ्आईची् सजवलग्मतै्रीण्होती.्आम्ही्
प्रत्येच्क्गुरुव र्आदर सतर्थयच् ि ठी्र खून्ठेवतो.्आज्गुरुव र्आहे.्किले्उपच र्न्प ळत ्तू्येच्.् हेच्
आग्रह चां्बोल वणां्आहे्अिां्िमज’ त्यच् च ्सनरोप्घेत न गव्हनवर्म्हण ल . 
 

सनकोल यच्् क्वॉटवरम स्टरल ् घेऊन् ग डीत् बिल ् आसण् गव्हनवरययच् ् घर कडून् चौद ् मलै ांवर्
घोड्य ांची्पैद ि्करण रे्कें द्र्च लसवण ऱ्यच् ्गृहस्थ कडे्तो्थेट्सनघ ल . 
 

व्हॉरॉनेश् येच्थे् सनकोल यच्चे् पसहले् क ही् सदवि् िुरळीत् आसण् आर म त् गेले.् मनुष्ट्यच्् प्रिन्न्
मनःक्स्थतीत्अिल ्म्हणजे्िवव्गोष्टी्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्प र्पडत त्यच् च ्सनकोल यच्ल ्अनुभव्आल . 
 

खेड्य तील्ज्यच् ्गृहस्थ कडे्सनकोल यच््गेल ्होत ्तो्गृहस्थ्पूवी्घोडदळ त्असधक री्होत .्तो्
असवव सहत् होत .् घोड्य बद्दल् त्यच् ल ् सवलिण् पे्रम् होते्आसण्ज्ञ नही् होते.् तो् च ांगल ्खेळ डू् होत .्
त्यच् ययच् ्म लकीचे्एक्हॉटेल्होते.्त्यच् ययच् प शी्शांभर्वषांचे्जुने्हांगेरीयच्न्मद्य्होते्आसण्उत्तम्प्रक रचे्
घोडेही्होते. 
 

घ ि घीि्न्करत ्सनकोल यच्ने्िह ्हज र्रूबल्ि्देऊन्ितर ्घोडे्खरेदी्केले.्त्यच् ययच् ्मते्
प्रत्येच्क्घोड ्त्यच् ्ज तीतील्आदशव्आसण्पे्रिणीयच््जन वर्होते.्त्यच् ्गृहस्थ शी्रोस्तॉफची्थोड्य च्वळे त्
मतै्री्झ ली.्त्यच् ययच् बरोबर्सनकोल यच्ने्जेवण्घेतले.्यच्थेयछ्हांगेसरयच्न्मद्य्घेतले.्चुांबन ची्देव णघेव ण्
करून् सनरोप् घेतल .् भयच्ांकर् व ईट् रस्त्यच् वरून् त्यच् ची् ग डी् ज ऊ् ल गली.् तरी् तो् अत्यच्ांत् प्रिन्न्
मनःक्स्थतीत्होत .्गव्हनवरययच् ्घरी्अिलेल्यच् ् मेजव नील ्यच्ोग्यच््वेळी् त्यच् ल ् पोच यच्चे्होते.् म्हणून्तो्
ग डीव न ल ्ग डी्भरध व्ह क यच्ल ्ितत्ि ांगत्होत . 
 

थांड् प ण्यच् च ् फव र ् डोक्यच् वर् घेऊन्कपडे् करून, अांग वर् अत्तर् चशपडून, सनकोल यच्् ब हेर्
पडल .्गव्हनवरकडे्यच् यच्ल ्त्यच् ल ्उशीर्झ ल ्होत . 
 

त्यच् ् सठक णी् न चिम रांभ् यच्ोजण्यच् त्आल ् नव्हत .् न च बद्दल् त्यच् ल ्क हीच्ि ांगण्यच् त्आले्
नव्हते.्परांतु्कॅटेसरन ्पेरोव्न ्क्लॅक्व्हक डववर्वॉल्ट्ि्आसण्एकॉिेज्ही्नृत्येच््व जसवण र्अिल्यच् चे्आसण्
त्यच् ्वळेी्नृत्यच््होण र्अिल्यच् चे्िगळ्यच् ांन ्ठ ऊक्होते.्ते्लि त्घेऊन्प्रत्येच्कजण्नृत्यच् ल ्यच्ोग्यच््अि ्
पोष ख्करून्आल ्होत . 
 

र जध नीप िून् दूर् अिलेल्यच् ् सठक णी् १८१२् मध्येच्् अगदी् पूवीि रखे् जीवन् च लू् होते.्
मॉस्कोहून्आलेल्यच् ्श्रीमांत्कुटुांब ययच् ्अक्स्तत्व मुळे्हे्दूरचे्ग व्पूवीहून्असधक्तरतरीत्व टत्होते.्त्यच् ्
क ळी्रसशयच् मध्येच््िववच्ब बतीत्आढळण री्बेसफसकरीची्वृत्ती्सतथल्यच् ्आनांदी्व त वरण त्सदित्होती.्
तिेच्लोक ांमध्येच््हव म न्आसण्पसरसचत्म णिे्यच् बद्दल्ज्यच् ्गप्प ्हटकून्च लत्त्यच् ्गप्प ्मॉस्को, फौज्
आसण्नेपोसलयच्न्यच् ांबद्दल्िुरू्झ ल्यच् . 



 

 

अनुक्रमणिका 

गव्हनवरययच् ्घरी्व्हॉरॉनेशमधील्सनवडक्उच्चभ्र्ूिम ज्गोळ ्झ ल ्होत . 
 

त्यच् ् सठक णी् सकत्येच्क् सस्त्रयच् ्जमल्यच् ्होत्यच् .् त्यच् ांतील्क ही्मॉस्को्शहर तील्होत्यच् ्आसण् त्यच् ्
सनकोल यच्ययच् ् ओळखीययच् ् होत्यच् .् सतथे् जमलेल्यच् ् पुरुष ांमध्येच्् िुस्वभ वी,िुिांस्क रिांपन्न् आसण् उमद ्
क उांट्रोस्तॉफ्यच् ययच् ्तोडीच ्कुणीही्नव्हत . 
 

घोडदळ तील्असधक ऱ्यच् च ्िांपूणव्गणवशे्अांग वर्अिलेल ्सनकोल यच््आत्आल ्तेव्ह अत्तर च ्
आसण् मद्य च ् व ि् त्यच् ययच् भोवती् दरवळू्ल गल .् ‘मुळीच् न् येच्ण्यच् पेि ् उसशर ् येच्णे् बरे’ हे् शब्द् त्यच् ने्
उच्च रले.् सकतीतरी् लोक ांनीही् त्यच् ल ् उदे्दशून् हेच् शब्द् उच्च रले.् त्यच् ययच् भोवती् लोक् जमू् ल गले.्
िगळ्यच् ांचे्डोळे्त्यच् ययच् वर्सखळले.्आत ्सनकोल यच्ल ्हव ्अिलेल ्दजा्प्र प्त्झ ल ्होत .बरेच्सदवि्
न् समळ लेले् व् हवहेविेे् व टण रे् म निन्म न् त्यच् ल ् समळू् ल गले.् त्यच् ् ग व मध्येच्् तो् लोकसप्रयच्् झ ल ्
त्यच् मुळे् तो् आनांद ने् धुांद् झ ल .् सवश्र ांसतस्थ ने, द रूचे् गुते्त् आसण् घोड्य ांची् पैद ि् करण री् कें दे्र्
च लसवण ऱ्यच् ्गृहस्थ चे्हॉटेल्यच् ्िववच् सठक णी् त्यच् ययच् ्दृसष्टिेप ने् िुख वण ऱ्यच् ्क मकरी् मुली् त्यच् ल ्
आढळल्यच् .्एव्हढेच्नव्हे्तर्गव्हनवरकडे्जमलेल्यच् ्मांडळींत्सकतीतरी्सवव सहत्तरुण्सस्त्रयच् ्आसण्िुांदर्
मुली् सनकोल यच्ने्आपल्यच् कडे्लि्द्य व्े म्हणून् खूप् तळमळत् होत्यच् .् (सनद न् सनकोल यच्ल ् तरी् तिे्
व टले.)्त्यच् ्त्यच् ययच् शी्िलगी्करीत्होत्यच् .्ह्य ्तरुण, उमद्य ्आसण्रांगेल्िैसनक चे्लग्न्करून्त्यच् ल ्
गृहस्थ् बनव व ् म्हणून् त्यच् ् पसहल्यच् ् र त्रीप िून् वृद्ध् म णिे् ह लच ल् करू् ल गली.् अश ् म णि ांत्
गव्हनवरची्पत्नीदेखील्होती.्एख द्य ्न तेव इक चे्स्व गत्कर वे्तिे्सतने्त्यच् चे्स्व गत्केले. 
 

कॅटेसरन ् पेरोव्न ने्वॉल्ट्ि्आसण्एकॉिेज्ह्य ् नृत्यच् ांि ठी्व जसवण्यच् ि्िुरुव त्केली.् नृत्यच् ल ्
आरांभ् झ ल .् सनकोल यच्ने्आपल्यच् ् रुब बद र् नृत्यच् ने् सतथल्यच् ् मांडळींन ् सकतीद ् तरी् आकर्नषत् केले.्
आपल्यच् ् नृत्यच् ययच् ् िहजमुक्त् अश ् सवशषे् शलैीने् त्यच् ने् िवांन ् आियच्वचसकत् केले.् नृत्यच्िम रांभ तील्
आपल्यच् ्शलैीने्सनकोल यच्ल ही्थोडे्आियच्व्व टले.्मॉस्कोमध्येच््अित न ्त्यच् ने्अश ्तऱ्हेने्नृत्यच््केलेले्
नव्हते.् त्यच् ् सठक णी् त्यच् ल ् नृत्यच् ची् ही् अत्यच्ांत् मुक्त्आसण् िहजशलैी् सनसितच् चुकीची्आसण् व ईट्
व टली्अिती.्यच् ्सठक णी्म त्र्क हीतरी्वगेळी्गोष्ट्करून्लोक ांन ्आियच्वचसकत्करणे्आवश्यच्क्आहे्
अिे्त्यच् ल ्व टले.्ही्गोष्ट्र जध नीत्सनत्यच् ची्आहे, परांतु्र जध नीययच् ्ब हेरययच् ्सठक णी्नवीन्आहे्
अिे्लोक्ख त्रीने्िमजतील्अिे्त्यच् ल ्व टले. 
 

त्यच् ् सजल्ह्य तील्एक ्असधक ऱ्यच् ययच् ् सनळ्यच् ्डोळ्यच् ांययच् ्व् स्थूलक यच्् िुरेख्पत्नीशी् सनकोल यच््
लि त्येच्ईल्इतक्यच् ्िलगीने्त्यच् ्र त्री्व गत्होत .्आनांद्लुटत्अिण रे्तरुण्इतर ांययच् ्ब यच्क ्‘ख ि’ 
आपल्यच् ्फ यच्द्य ि ठी्जन्मलेल्यच् ्आहेत्अशी्भ बडी्िमजूत्करून्घेत त.्तशी्िमजूत्करून्घेतलेल ्
रोस्तॉफ् त्यच् ् स्त्रीची् िांगत् िोडत् नव्हत .् जणू् त्यच् ् दोघ ांत् ख जगी् कर र् झ ल ् अि व , जणू् त्यच् ्
दोघ ांनी—रोस्त फ्आसण्ती्स्त्री्यच् ांनी्सकती्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्एकमेक ांशी्व ग व्ेहे्आधीच्ठरसवले्अि वे्
अश ्तऱ्हेने्रोस्तॉफ्सतययच् ्नवऱ्यच् शी्अगदी्समत्रत्व ने्व गत्होत .्सतययच् ्नवऱ्यच् ल ्म त्र्रोस्तॉफच ्ह ्
िमज्म न्यच््होत ्अिे्सदित्नव्हते.्तो्रोस्तॉफशी्व गत न ्त्रस्त्सदित्होत .्परांतु्सनकोल यच्ची्प्रिन्न, 
सनष्ट्कपट, भ बडी् वृत्ती् इतकी्उत्कट्होती्की् सतच ् नवर ् त्यच् ययच् ्आनांदी् वृत्तीप िून् दूर् र हू् शकल ्
न ही.् मध्यच्र त्र् जवळ् येच्त् च लली् तितशी् त्यच् ययच् ् पत्नीच ् चेहर ् असधक सधक् ल लबुांद् झ ल , 
असधक सधक् उते्तसजत् झ ल ् आसण् सतच ् नवर ् असधक् सवषण्ण् आसणसनजीव् होऊ् ल गल .् जणू् त्यच् ्



 

 

अनुक्रमणिका 

दोघ ांययच् ् व ट्य ल ्उत्ि ह च ् थोड फ र् व ट ्आल ् होत .् त्यच् मुळे् पत्नीच ् उल्ह ि् व ढत्अित न च्
सतययच् ्नवऱ्यच् मधील्उल्ह ि्िांपुष्ट त्येच्त्होत . 
 

सनकोल यच्् चकसचत् पुढे् झुकून् बठै्य ् खुचीत् बिल ् होत .् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वरचे् क्स्मत् केव्ह ही्
म वळत्नव्हते.्त्यच् ्िुांदर्स्त्रीजवळ्बिून्सतययच् कडे्झुकून्तो्सतची्खूप्स्तुती्करीत्होत . 
 

गव्हनवरची् पे्रमळ् पत्नी् त्यच् ् सठक णी् आली.् सतययच् ् चेहऱ्यच् वर् न र जी् सदित् होती.् ती्
सनकोल यच्ल ् म्हण ली, ‘सनकोल यच्, ॲन ्इग्न त्येच्वन ् तुझी् भेट् घेऊ्इक्यछते!’ सतचे् ते्न व्अश ्तऱ्हेने्
उच्च रले्की, रोस्तॉफल ्ॲन ्इग्न त्येच्वन ् कुणीतरी्बडे्प्रस्थ्आहे्अिे्एकदम्व टले.् ‘मग् येच्तोिन ्
सनकोल यच्? तुल ्सनकोल यच््म्हटलां ्तर्च लेल्न ?’ 
 

‘क ही्हरकत्न ही.्सतययच् बद्दल्क ही्म सहती्तर्ि ांगशील.’ 
 

‘सतचां्न व्ॲन ्इग्न त्येच्वन ्म क्ल्वन्त्िेव्ह.् सतनां्आपल्यच् ्भ चीकडून् तुझ्यच् बद्दल्ऐकलां ्आहे.् तू्
िांकट त्कशी्मदत्केलीि्ते्सतल ्ठ ऊक्आहे.्ही्भ ची्कोण्अिेल्यच् च ्अांद ज्तुल ्करत ्येच्ईल्
क ?’ 
 

‘मी्अनेक ांन ्िांकट त्मदत्केलेली्आहे.’सनकोल यच्. 
 

‘त्यच् ्भ चीचां् न व् सप्रन्िेि्बोलकॉन्स्की.्ती् इथां् व्हॉरॉनेशमध्येच््आपल्यच् ्म वशीकडे्र ह त्आहे.्
अरे, तुल ्अिां्ल ज यच्ल ्क यच््झ लां?’ 
 

‘मी्मुळीच्ल जलो्न ही.्क हीतरी्मूखाि रखां्बोलू्नकोि.’ 
 

‘बरां्ब ब , र सहलां , क यच््पण्मुलग ्आहे!’ 
 

मग्गव्हनवरययच् ्पत्नीने् त्यच् ल ्एक ्उांच् सधप्प डश ्स्त्रीकडे् नेले.् सतने्कड ्निलेली् सनळी् हॅट्
घ तलेली्होती.्ग व तील्प्रसतसष्ठत् व्यच्क्तीबरोबर् सतने्पत्त्यच् ांच ्ड व् नुकत च्िांपसवल ्होत .्ह्य ्स्त्रीचे्
न व्होते्म द म्म क्ल्वन्त्िेव्ह.्ती्सप्रन्िेि्म यच्ाची्म वशी्होती.्ती्श्रीमांत्होती.्ती्सवधव ्अिून्सतल ्
मूलब ळ्क ही्नव्हते.्ती् नेहमीच् व्हॉरॉनेश् येच्थे् र ह त्होती.् रोस्तॉफ् सतययच् कडे्आल ् तेव्ह ्ती्उभी्
र हून् आपण् सकती् पैिे् गम वले् ह्य च ् सहशबे् करीत् होती.् सतने् आढ्यतेने् आपली् कर री् नजर्
रोस्तॉफकडे्वळसवली्आसण्आपल्यच् ल ्हरसवण ऱ्यच् ्जनरलल ्ती्ट कून्बोलू्ल गली. 
 

रोस्तॉफकडे्आपल ्ह त्करीत्ती्म्हण ली, ‘तुल ्बघून्आनांद्व टल .्येच््इथां्बिै.’ 
 

ती्म द म्म ल ्सवन्त्िेव्ह, सप्रन्िेि्म यच्ा्आसण् सतचे्मरण्प वलेले्वडील्यच् ांययच् बद्दल्थोड ्वेळ्
बोलली.्त्यच् ांययच् बद्दल्सतल ्सतरस्क र्व टल्यच् चे्सदित्होते.्सप्रन्ि्आन्दे्रबद्दलही्सतचे्च ांगले्मत्नव्हते.्
सतने्सनकोल यच्ल ्त्यच् ययच् सवषयच्ी्सवच रले.्त्यच् ्प्रसतसष्ठत्वृदे्धने्त्यच् ल पुन्ह ्भेटण्यच् चे्आमांत्रण्सदले्आसण्
त्यच् च ्सनरोप्घेतल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

सनकोल यच्ने्पुन्ह ् येच्ण्यच् चे्कबूल्केले.् सतच ् सनरोप्घेत न ्तो्पुन्ह ्ल जल .् सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्
न व च ् उल्लेख्झ ल ् तेव्ह ्लज्जेची्आसण्भीतीची् भ वन ् त्यच् ययच् ्अांतःकरण त् सनमाण्झ ली.्आपल्यच् ्
भ वनेचे्क रण्त्यच् चे्त्यच् ल च्ि ांगत ्आले्निते. 
 

म द म् म क्ल्वन्त्िेव्हच ् सनरोप् घेतल्यच् वर् रोस्तॉफ् पुन्ह ् नृत्यच्् कर यच्ल ् ज ण र् होत , परांतु्
गव्हनवरययच् ् पत्नीने् आपल ् गुबगुबीत् ह त् त्यच् ययच् ् दांड वर् ठेवल ् आसण् म्हटले, ‘मल ् तुझ्यच् शी् थोडां्
बोल यच्चां्आहे.’ सतने्त्यच् ल ् सदव णख न्यच् त्नेले.्त्यच् ांययच् ्बोलण्यच् त्व्यच्त्यच्यच््नको्म्हणून् सतथे्अिलेली्
म णिे्ब हेर्गेली. 
 

गव्हनवरययच् ्पत्नीच ् पे्रमळ् चेहर ्गांभीर्झ ल .्ती् म्हण ली, ‘म झ्यच् ्मते्ती् तुल ्अनुरूप्आहे.्
तुल ्कबूल्अिेल्तर्मी्प्रयच्त्न्करीन्आसण्लग्न्जुळवीन!’ 
 

‘तुम्ही्कोण बद्दल्बोलत्आह त?’ सनकोल यच्ने्सवच रले. 
 

‘तुझां्आसण्सप्रन्िेिचां्लग्न्व्ह वां्अशी्मी्खटपट्करीन.्कॅटेसरन ्पेरोव्न ने्सललीचां्न व्िुचसवलां ्
होतां्तेव्ह ्मी्म्हण ले, त्यच् पेि ्सप्रन्िेि्यच्ोग्यच््आहे.्तुझी्इयछ ्आहे्क ? तुझ्यच् ्आईल ्उपक र्व टतील्
यच् ची् मल ् ख त्री्आहे.् ती् खरोखर् असतशयच्् िुरेख, मोहक् मुलगी्आहे.् क ही् झ लां ् तरी् ती् अगदी्
ि म न्यच््मुलगी्न ही.’ 
 

‘सनसितच्न ही’ सनकोल यच््म्हण ल .्त्यच् ्कल्पनेने्जणू्तो्सचडल ्होत .् ‘म झ्यच् सवषयच्ी्म्हण ल्
तर्मी् िैसनक्आहे.्मी् कुण वर्िक्ती्करीत्न ही.् जे् समळेल् त्यच् ल ्न ् म्हणत्न ही.’—आपण्क यच््
म्हणतो्आहोत्यच् च ्सवच र्करण्यच् पूवीच्तो्बोलल . 
 

‘मग्ही्गोष्ट्लि त्ठेव.्थटे्टव री्नेऊ्नकोि.’ 
 

‘पण्हे्किां्शक्यच््आहे?’ 
 

स्वतःशीच्बोलल्यच् गत्गव्हनवरची्पत्नी्म्हण ली, ‘तेही्बरोबरच्आहे.्तुल ्एक्ि ांग यच्चां्आहे.्
त्यच् ्िुांदर्ब ईशी्तू्फ रच्िलगीनां्व गत्होत ि.्खरां्तर्मल ्सतययच् ्नवऱ्यच् ची्दयच् ्आली.’ 
 

‘आम्ही्दोघेही्च ांगले्समत्र्आहोत.’ सनकोल यच््भ बडेपण ने्म्हण ल .्आपण्मजेत्वळे्घ लवीत्
अित न ्दुिर ्कोणी्त्रस्त्होत्अिेल्त्यच् ची्त्यच् ल ्कधीच्कल्पन ्आली्नव्हती. 
 

जेवत न ्सनकोल यच्ययच् ्मन त्आले, ‘मी्गव्हनवरययच् ्पत्नीबरोबर्सकती्मूखाि रख ्बरळत्होतो!्
ती्खरोखरच्लग्न्जुळव्ूल गेल.मग्िोन्यच् चां्क यच्?’ 
 

िम रांभ ययच् ् दुिऱ्यच् ् सदवशी् गव्हनवरची् पत्नी् म द म् म ल ्सवन्त्िेव्हल ् भेट यच्ल ्आली.्आपल्यच् ्
यच्ोजन ् सतल ् ि ांगून् ती् म्हण ली, ‘प्र प्त् पसरक्स्थतीत्औपच सरक् व ङ्सनियच् च सवच र् कर यच्ल ् नको.्
तरीिुद्ध ् आपण् यच् ् दोन् तरुण् म णि ांन ् एकत्र्आणू् म्हणजे् ती् एकमेक ांच ् पसरचयच्् करून् घेतील.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

म वशीची्त्यच् ्यच्ोजनेल ्िांमती्समळत च्गव्हनवरची्पत्नी्सप्रन्िेि्म यच्ाजवळ्रोस्तॉफबद्दल्बोलू्ल गली.्
त्यच् ची् स्तुती् करू् ल गली.् सप्रन्िेिचे् न व् ऐकत च् तो् कि ् ल जल ् ते् ि ांगू् ल गली.् तेव्ह ् सप्रन्िेि्
म यच्ाल ्आनांद्न्व टत ्दुःख्झ ले.्सतच ्आांतसरक्िुिांव द्नष्ट्झ ल .्पुन्ह ्एकद ्सतययच् ्अांतःकरण त्
आश -आक ांि ,िांशयच््सनमाण्झ ले.्ती्स्वतःल ्दोष्देऊ्ल गली. 
 

रोस्तॉफने्भेट्सदली्त्यच् पूवी्दोन्सदवि्त्यच् ययच् शी्आपण्किे्व ग वयच् चे्यच् च ् सवच र्सप्रन्िेि्
म यच्ा्ि रख ्करीत्होती.्एकद ्सतल ्व टे्तो्म वशील ्भेट यच्ल ्आल ्म्हणजे्आपण्सदव णख न्यच् त्
ज ऊच् नयेच्.्आपण् िुतक त् अित न ् प हुण्यच् ांची् भेट् घेणे् यच्ोग्यच्् होण र् न ही.् पण् त्यच् ने्आपल्यच् वर्
केलेले्उपक र्लि त्घेत ्अिे्व गणे्उद्धटपण चे्होईल, आपली्म वशी्आसण्गव्हनवरची्पत्नी्ह्य ांनी्
आपल्यच् ्आसण्रोस्तॉफययच् ्सवरुद्ध्किल तरी्बेत्आखल ्आहे्अशी्कल्पन ्सतययच् ्मन त्येच्ऊन्ज ई.्
त्यच् ांचे् शब्द् ऐकल्यच् वर् व् दृसष्टिेप् प सहल्यच् वर् ह ् िांशयच्् बळ व.े् आपण् स्वतः् दुर चरणी् अिल्यच् ने्
त्यच् ांययच् ब बत्अि ्ह ्सवच र्करतो्आहोत्अिे्ती्स्वतःल ्बज व्ूल गे.्आपण्अजूनही्िुतक त्आहोत्
अश ्वळेी्लग्न्जुळसवले्तर्आपल ्आसण्आपल्यच् ्वसडल ांययच् ्स्मृतीच ्अपम न्होईल्यच् ची्ज णीव्त्यच् ्
दोघींन ्झ ली् निेल्अिे् सतल ् व टत् निे.् रोस्तॉफल ् भेट व्ेल गले् तर्आपले्आसण् त्यच् चे्कोणते्
िांभ षण्होईल्यच् ची्ती्कल्पन ्करू्ल गली.्कधी्सतल ्आपल्यच् ्िांभ षण तले्शब्द्अक रण्तुिडे्व टू्
ल गत् तर् दुिऱ्यच् ् िणीच् त्यच् ् शब्द त् व जवीहून् असधक्अथव् व्यच्क्त् होत्आहे् अिे् सतल ् व टे.त्यच् ल ्
प हत च् आपण् ख त्रीने् िांकोचण र् आसण् आपल्यच् ् भ वन ् अव्यच्क्त् र हण र् न हीत् यच् ् सवच र ने् ती्
ध स्त वनू्गेली. 
 

रसवव री् िक ळी् प्र थवन ् आटोपल्यच् नांतर् सदव णख न्यच् त् येच्ऊन् नोकर ने् क उांट् रोस्तॉफ्
आल्यच् ची् वदी् सदली, तेव्ह ् सप्रन्िेि्जर ही् गोंधळली् न ही.् म त्र् सतययच् ् ग ल वर्िौम्यच््ल ली् चढली, 
डोळ्यच् ांत्वेगळेच्तेज्चमकले. 
 

रोस्तॉफने्सदव णख न्यच् त्प्रवशे्केल ्तेव्ह ्त्यच् ल ्म वशीची्सवच रपूि्कर यच्ल ्वेळ्द्य व ्म्हणून्
की् क यच्् सप्रन्िेिने् ल गलीच् नजर् ख ली् वळवली.् ज्यच् ् िणी् सतल ् बघण्यच् ि ठी् सनकोल यच्ने् म न्
वळवली्त्यच् च्िणी्सतने्म न्उचलली.्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांन ् सतचे्िुांदर्चमकते्डोळे्समळ ले.्आदबशीर, 
रुब बद र, िुांदर् ह लच ल् करीत् ती् उठली.् सतययच् ् ओठ वर् मधुर् क्स्मत् होते.् सतने् आपल ् न जूक्
मुल यच्म्ह त्पुढे्धरल . 
 

सदव णख न्यच् त्अिलेली्बूसरअनब ईसतययच् कडे्िांभ्रसमत, चसकत्होऊन्प हू्ल गली.्बसूरअनब ई्
प्रणयच्चेसष्टते्करण्यच् त्सनष्ट्ण त्होती.्पण्सतल देखील्इतक्यच् ्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्सप्रयच्कर ल ्भलुसवत ्आले्
निते. 
 

‘सतल ्क ळ ्पोश ख्फ रच्शोभनू्सदित्आहे.कद सचत्ती्खरोखरीच्िुांदर्सदिूल गली्अिेल्
आसण्म झ्यच् ्ते्ध्यच् न त्आले्निेल.्यच् ्िौंदयच्ाखेरीज्सतययच् कडे्कौशल्यच््व्िहजिुांदरत देखील्आहे’ 
बसूरअनब ईल ्व टले. 
 

त्यच् ्िणी्सप्रन्िेि्म यच्ा्सवच र्करू्शकली्अिती्तर्सतल ्आपल्यच् त्घडलेल्यच् ्बदल चे्आियच्व्
बसूरअनब ईहूनअसधक्व टले्अिते.्त्यच् ्सप्रयच््चेहऱ्यच् वर्सतची्नजर्गेली्त्यच् ्िण प िून्सतच ्त ब ्नव्यच् ्



 

 

अनुक्रमणिका 

जीवनोत्ि ह ने्घेतल ्आसण्तो् सतल ्स्वतःययच् ्मन सवरुद्ध्बोल यच्ल ्आसण्व ग यच्ल ्भ ग्प डीत्आहे्
अिे्व टू्ल गले.् रोस्तॉफने् सदव णख न्यच् त्प्रवशे् केल ् तेव्ह प िून् सतची् मुद्र ्बदलून् गेली्होती.सचते्र्
कोरलेल्यच् ्आसण्रांगसवलेल्यच् ्आक शकां सदल मध्येच््ज्यच्ोत्पेटवली्म्हणजे्भरभरीत्अांध ऱ्यच् ्आसण्अथवहीन्
ज गेत् मुल यच्म, गुांत गुांतीची्कल कुिर्अनपेसितपणे् सदिते्आसण्अलौसकक्शोभ ्प्रत्यच्यच् ि् येच्ते, तशी्
सप्रन्िेि् म यच्ाची् मुद्र ् प लटून् गेली.् आत पयंच्त् सतने् अनुभवलेल्यच् ् िवव् सवशुद्ध, प रम र्नथक, आांतसरक्
वदेन ् सतययच् ् मुदे्रवर् उमटल्यच् .् सतययच् ् अांतर त्म्यच् ने् केलेली् िवव् ि धन , सतने् केलेली् स्वतःची् चनद , 
सतययच् ् वदेन , िद्गुण ांची् जोप िन , सतची् िोसशकत , प्रीसतभ वन , आत्मिमपवण् ह्य ् िवव् गोष्टी् आत ्
सतययच् ्उजळलेल्यच् ्नेत्र ांतून, मुल यच्म्क्स्मत तून्आसण्मुदे्रवर्झळ ळून्सदित्होत्यच् . 
 

सतययच् ् िवव् आयुच्ष्ट्यच् चे् ज्ञ न् अिल्यच् गत् रोस्तॉफल ् त्यच् ् िवव् गोष्टी् कळून् चुकल्यच् .् आजवर्
भेटलेल्यच् ्कोणत्यच् ही्व्यच्क्तीपेि ्िववस्वी्वगेळ्यच् ्आसण्त्यच् हून, एवढेच्नव्हे्तर्आपल्यच् हूनही्खूप्श्रेष्ठ्
अिलेल्यच् ्व्यच्क्तीययच् ्िहव ि त्आपण्आहोत्अिे्त्यच् ल ्व टले. 
 

असतशयच््ि ध्यच् ्िलु्लक् सवषयच् ांवर् ते् बोलत्होते.् युच्द्ध बद्दल्बोलत न ् इतर ांप्रम णे् तेही् नकळत्
युच्द्ध तील् दुःख ची् असतशयच्ोक्ती् करीत् बोलू् ल गले.् मग् सनकोल यच्ने् सवषयच्् बदण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल .्
गव्हनवरची्दयच् ळू्पत्नी्सनकोल यच््आसण्सप्रन्िेि्म यच्ा्यच् ांचे्न तेव ईक्यच् ांसवषयच्ी्ते्बोलू्ल गले. 
 

सप्रन्िेि् म यच्ा् आपल्यच् ् भ व बद्दल् क ही् बोलली् न ही.् सतययच् ् म वशीने् सप्रन्ि् आन्दे्रच ् उल्लेख्
करत च् सतने् सवषयच््बदलल .्रसशयच् वरील्िांकट वर्ती्उिने्अवि न्आणून्बोलू्शकत्होती.्परांतु्
सतच ्भ ऊ्सतल ्इतक ्सप्रयच््होत ्की्त्यच् ययच् सवषयच्ी्वरवर्बोलणे्सतल ्शक्यच््नव्हते्आसण्ती्बोललीही्
न ही.्सनकोल यच्च ्िूक्ष्म्सनरीिण बद्दल्कधी्लौसकक्नव्हत ्पण्त्यच् ययच् ्ही्गोष्ट्लि त्आली.्सप्रन्िेि्
म यच्ाययच् ्स्वभ व तील्िवव्छट ्त्यच् ययच् ्ध्यच् न त्आल्यच् .्ती्अलौसकक्गुण्अिलेली्स्त्री्आहे्यच् ची्त्यच् ल ्
ख त्री्पटली. 
 

िुतक त् अिल्यच् मुळे् सप्रन्िेि् म यच्ा् उच्चभ्रूांययच् ् बठैकील ् ज ण र् नव्हती.् त्यच् ् लोक ांत् पुनि्
समिळणे् यच्ोग्यच्् नव्हे् अिे् सनकोल यच्ल ् व टले, परांतु् गव्हनवरययच् ् पत्नीने् लग्न् जमसवण्यच् ची् सचक टी्
िोडली् नव्हती.् सप्रन्िेि् म यच्ाने् सनकोल यच्ची् स्तुती् कशी् केली् होती् ते् सतने् सनकोल यच्ल ् ि ांसगतले.्
आसण्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्सनकोल यच्ने्क ढलेले्स्तुसतपर्उद्ग र्ऐकसवले.्रोस्तॉफने्स्वतः्सप्रन्िेि्म यच्ाशी्
लग्न िांबांधी्बोल व्ेअि सतने्आग्रह्धरल .्ह्य ्उदे्दश ने् सतने्िक ळययच् ्प्र थवनेनांतर् सवशपययच् ्घरी् त्यच् ्
दोघ ांची्भेट्होईल्अशी्व्यच्वस्थ ्केली. 
 

आपण् सप्रन्िेि् म यच्ाल ्किल्यच् ही् प्रक रच ् शब्द् देण र् न ही् अिे् रोस्तॉफने्ि ांसगतले् तरीही्
त्यच् ने् सतथे् येच्ण्यच् चे् म न्यच्् केले.् िोन्यच् ल ्आपण् वचन् सदलेले् अित न ् सप्रन्िेि् म यच्ाजवळ् पे्रमभ वन ्
व्यच्क्त्करणे्नीचपण चे्होईल्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

ब ह्यतः् त्यच् च ् जीवनक्रम् पूवीि रख ् र सहल ् तरीही् सप्रन्िेि् मयच्ाल ् भेटून्आल्यच् नांतर् त्यच् ल ्
पूवीययच् ् िुख ची्ओढ् र सहली् न ही.् तो्आत ् ि रख ् सतच च् सवच र्करू्ल गल .् सशष्ट् िम ज तील्
मुलींबद्दल्त्यच् ल ्जे्व ट यच्चे्ते्त्यच् ल ्सप्रन्िेि्म यच्ाबद्दल्मुळीच्व टत्नव्हते.्िोन्यच् ययच् ् सवच र िरशी्
सकतीतरी्क ळ् त्यच् ययच् ् मन त्उत्ि ह्िांच रत्अिे.् तिेहीआत ्घडत्निे.् प्र ांजल्मन ययच् ् तरुण ल ्



 

 

अनुक्रमणिका 

जवळजवळ्प्रत्येच्क्तरुण्मुलगी्आपली्पत्नी्होईल्अिे्व टते, तिे्त्यच् ल ्तेव्ह ्व ट यच्चे.्तो्मनोमन्
वैव सहक् जीवन तील् सतची् रूपे् प ह यच्च .् िक ळी् घ तलेल ् प ांढर ् ग ऊन, िमॅोव्ह रययच् ् म गे् उभी्
अिलेली्पत्नी, सतची्घोड ग डी, मुलेब ळे, मम ्आसण्पप , त्यच् च ्आवडत्यच् ्पत्नीबद्दल्दृसष्टकोण, ह्य ्
आसण्अश ्गोष्टी्तो्मन त्आण यच्च .्भसवष्ट्यच्क ळ ययच् ्ह्य ्स्वप्न ांनी्तो्िुख वनू्ज ई.् सजययच् शी्त्यच् च ्
आत ्व ङ्सनियच््ठरसवण्यच् च ्प्रयच्त्न्होत्होत ्त्यच् ्सप्रन्िेि्म यच्ािांबांधी्सवच र्त्यच् ययच् ्मन त्आले्तरी्तो्
भ वी् वैव सहक्जीवन चे् सचत्र्रांगव्ूशकत्नव्हत .् त्यच् ने्ति ् प्रयच्त्न् केल ्तरी् ते् सचत्र् त्यच् ल ्अिांबद्ध्
आसण्खोटे्व टू्ल गे.्त्यच् मुळे्तो्भयच्भीत्म त्र्होई. 
 

बोरोदीनॉ्येच्थे्लढ ई्होऊन्आपली्खूप्मनुष्ट्यच्ह नी्झ ली्आसण्खूपजण्घ यच् ळ्झ ले्हीभयच्ांकर्
ब तमी् आसण् मॉस्कोच ् प ड व् झ ल ् ही् त्यच् हूनही् भयच्ांकर् ब तमी् िप्टेंबरययच् ् मध्यच् ल ् व्हॉरॉनेश् येच्थे्
पोचली.्आपल ्भ ऊ्जखमी्झ ल्यच् चे्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्वतवम नपत्र तून्कळले; त्यच् िांबांधी्सनसित्ब तमी्
क ही्कळली्न ही.्त्यच् ल ्शोधण्यच् ि ठी्ती्प्रव ि ची्तयच् री्करीत्होती. 
 

बोरोदीनॉची्लढ ई्आसण्मॉस्कोच ्प ड व्यच् बद्दलययच् ्व ता्कळत च्रोस्तॉफल ्सनर श ्व टली्
न ही, िांत प् आल ् न ही, िूड् घ्यच् व ् अिे् व टले् न ही् अगर् अश ् प्रक रची् दुिरी् किलीही् भ वन ्
त्यच् ययच् ्मन त्सनमाण्झ ली्न ही.्म त्र्एक एकी्व्हॉरॉनेश्येच्थील्िववगोष्टींबद्दल्त्यच् ल ्उद िीनत ्आसण्
उद्वगे्व टू्ल गल .्त्यच् ची्सववकेबुद्धी्त्यच् ल ्टोचू्ल गली्आसण्तो्अस्वस्थ्झ ल .्आत पयंच्त्ऐकलेले्
िवव्बोलणे्अप्र म सणक्आहे्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले.्िवव्घटन ांच ्अथव्कि ्ल व व ्हे्त्यच् ल ्कळेन .्
रेसजमेंटमधेच् आत ् िवव् गोष्टी् स्पष्ट् होतील् अिे् त्यच् ल ् व टले.् घोड्य ांची् खरेदी् तो् घ ईघ ईने् िांपव्ू
ल गल .्क ही्क रण्नित ्तो्नोकर ांवर्व्क्वॉटवरम स्टरवर्सचडू्ल गल . 
 

रसशयच्न्फौज ांनी्समळवलेल्यच् ्सवजयच् प्रीत्यच्थव्ख ि्प्र थवन ्िम रांभ्चचवमधे्झ ल .्रोस्तॉफ्सतथून्
सनघण्यच् पूवी् सकतीतरी् सदवि् आधी् झ लेल्यच् ् त्यच् ् िम रांभ ल ् गेल ् होत .् तो् गव्हनवरययच् म गे् थोड्य ्
अांतर वर्उभ ्होत .्प्र थवन ्िांपत्आली्तेव्ह ्गव्हनवरययच् ्पत्नीने्त्यच् ल ्खुणेने्आपल्यच् कडे्बोल वले. 
 

ग यच्कवृांद ययच् ् म गे्क ळ्यच् ् पोश ख तील्एक ्स्त्रीययच् कडे्ह त्करून्ती् म्हण ली, ‘सप्रन्िेिल ्
प सहलांि्क ?’ 
 

हॅट् घ तलेल्यच् ् सप्रन्िेि् म यच्ाययच् ् एक ् ब जूने् सदिलेल्यच् ् चेहऱ्यच् ययच् ् दशवन ने् नव्हे् तर् त्यच् ययच् ्
अांतःकरण त् एक एकी् उद्भवलेल्यच् ् लज्ज , उत्कां ठ , सवस्मयच््आसण्करुण ् यच् ् भ वन ांमुळे् त्यच् ल ् सतची्
ओळख्पटली.्स्वतःययच् ् सवच र त्मग्न्झ लेली् सप्रन्िेि्म यच्ा्चचवमधून्ज ण्यच् पूवी्कू्रि ची्खूण्करीत्
होती. 
 

सनकोल यच््चसकत्होऊन्सतययच् ्चेहऱ्यच् कडे्बघत्र सहल .्त्यच् ने्पूवी्प सहल ्होत ्तोच्तो्चेहर ्
होत .् त्यच् वर् पूवीि रख च् िुिांस्कृत, आांतसरकआध्यच् क्त्मक् वदेनेच ् भ व् उमटलेल ् होत .् त्यच् वर्
उमटण र ् दुःख, प्र थवन ् आसण् आश ् यच् ांच ् भ व् चटक ् ल वण र ् होत .् त्यच् ने् गव्हनवरययच् ् पत्नीययच् ्
आग्रह ची्व ट्प सहली्न ही.्चचवमधे्सतययच् शी्बोलणे्यच्ोग्यच््होईल्क ्हेही्त्यच् ने्स्वतःल ्सवच रले्न ही; 
सतययच् शी् पूवी् तो् ज्यच् ् िहजतेने् व गल ् होत ् त्यच् च् िहजतेने् तो् सतययच् कडे् गेल ् आसण् म्हण ल , 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘तुमययच् वर्कोिळलेल्यच् ्िांकट बद्दल्मी् ऐकले.् ते् ऐकून्मी्असतशयच्् व्यच्सथत्झ लो्आहे.’ त्यच् चे्शब्द्
क नी्पडत च्सतची्मुद्र ्उजळली.्सतच ्आनांद्आसण्सतचे्दुःख्ही्एक च्वळेी्व्यच्क्त्झ ली. 
 

रोस्तॉफ्म्हण ल ,‘सप्रन्िेि,मल ्तुल ्एक्ि ांग यच्चां्आहे.्सप्रन्ि्आन्दे्र्सनकोलोसवच्हयच् त्नित ्
तर, तो्कनवल्अिल्यच् नां, त्यच् चां्न व्ल गलीच्गझेॅटमधे्ज हीर्झ लां ्अितां.’ 
 

सप्रन्िेिल ् त्यच् चे् शब्द् कळले् न हीत.् सतने् त्यच् ययच् कडे् प सहले् आसण् त्यच् ययच् ् मुदे्रवरील्
िह नुभतूीने्सतययच् ्मन ल ्सदल ि ्समळ ल . 
 

‘तुकड ् उडून्जखम्झ ली् तर् िैसनक्ल गलीच् म रतो.् न हीतर् ती्जखम्अगदी् सकरकोळ्
अिते.् मल ्अशी् बरीच्उद हरणां् म हीत्आहेत.्ह तबॉम्बचे् तुकडे्उड ले् होते्अिां् वतवम नपत्र त्मी्
व चलां ्होतां.्च ांगलां ्सनष्ट्पन्न्होईल्अशी्आपण्आश ्करू्यच् .्मल ्ख त्री्आहे—’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाने् त्यच् ल ्पुढे् बोलू्न् देत ् म्हटले, ‘आमययच् वर्इतक ्भयच्ांकर...’ उत्कट्भ वनेने्
पुढचे् शब्द् सतययच् ् तोंडून् ब हेर् पडले् न हीत.् त्यच् ययच् कडे् कृतज्ञत पूववक् कट ि् ट कून् ती् आपल्यच् ्
म वशीययच् ्म गोम ग्सनघ ली. 
 

त्यच् ्िांध्यच् क ळी्सनकोल यच््कुठे्ब हेर्गेल ्न ही.्घोडे्सवकण ऱ्यच् ांच ्सहशबे्पुर ्करण्यच् ि ठी्तो्
घरीच्र सहल .्त्यच् चे्क म्पुरे्झ ले्तेव्ह ्कुठे्ब हेर्ज यच्ल ्उशीर्झ ल ्होत .्झोपी्ज यच्ल ्बर च्वेळ्
अिल्यच् ने् सनकोल यच्् सकतीतरी् वळे् खोलीतल्यच् ् खोलीत् येच्रझ र ् घ लीत् कधी् नव्हे् तो् आपल्यच् ्
जीवन बद्दल्सवच र्करू्ल गल . 
 

बॉगुचेरॉव्हो् येच्थे् त्यच् ने् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् प सहले् होते् तेव्ह च् त्यच् चे् मत् सतययच् बद्दल्फ र् च ांगले्
झ ले् होते.् त्यच् ् वळेी् तो् सतल ् सकती् चमत्क सरक् पसरक्स्थतीत् भेटल ् होत .् कधीतरीत्यच् ययच् ् आईने्
तीश्रीमांत् व रि् अिल्यच् ने् सतल ् आपली् िून् म्हणून् ठरवनू् ठेवली् होती.् ह्य ् दोन् गोष्टींमुळे् त्यच् ल ्
सतययच् बद्दल्सवशषे्ओढ्सनमाण्होऊ्ल गली्होती.्व्हॉरॉनेशल ्अित न ्सतययच् सवषयच्ी्झ लेल्यच् ्अनुकूल्
मत चे्आत ्केवळ्आनांदद यच्ीच्नव्हे्तर्अत्युच्त्कट्ओढीत्रूप ांतर्झ ले्होते.्आत ्सतययच् ्अांतःिौंदयच्ाने्
तो्प्रभ सवत्झ ल . 
 

त्यच् ् सदवशी्िक ळी्तो्चचवमधे् सप्रन्िेि्म यच्ाल ् भेटल ् तेव्ह ् सतची् भेट्आपल्यच् ल ्व टले्होते्
त्यच् पेि ्सकतीतरी्खोलवर्अांतःकरण त्ज ऊन्र हण र्आहे्आसण्आपल्यच् ्मनःश ांतील ्आवश्यच्क्आहे्
यच् ची्त्यच् ल ्ज णीव्झ ली. 
 

सतची् सफकट, हळुव र् आसण् सवषण्ण् मुद्र , सतचे् उजळलेले् डोळे, सतययच् ् न जुक् िहजिुांदर्
ह लच ली, त्यच् हीपेि ्सतययच् ्अांगप्रत्यच्ांग ांतून्व्यच्क्त्होण रे्हळुव र्खोल्दुःख्यच् ांमुळे्तो्बेचैन्झ ल ्आसण्
त्यच् ल ्सतययच् बद्दल्िह नुभतूी्व टू्ल गली. 
 

तो्स्वतःशीच् म्हणू्ल गल , ‘ही्मोठी् सवलिण् मुलगी्अिली्प सहजे.्खरोखर् देवदूत्अिली्
प सहजे!् मी् स्वतांत्र् अितो् तर् सकती् बरां् झ लां ् अितां.् िोन्यच् ल ् वचन् देण्यच् त् मी् केवढी् घ ई् केली.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

नकळत्त्यच् चे्मन्दोघींची्तुलन ्करू्ल गले.्आपण्स्वतांत्र्अितो्तर्क यच््घडले्अिते, आपण्कश ्
तऱ्हेने्सतल ्म गणी्घ तली्अिती्आसण्कश ्तऱ्हेने्ती्आपली्पत्नी्झ ली्अिती्यच् बद्दलययच् ्कल्पन ्
त्यच् ययच् ्मन त्येच्ऊ्ल गल्यच् .्छे्छे, तो्अश ्कल्पन ्करू्शकत्नव्हत .्त्यच् चे्मन्एकदम्भयच्भीत्झ ले, 
त्यच् ने्रांगसवलेले्सचत्र्स्पष्ट्आक र्घेईन .्त्यच् ने्यच् पूवीच्िोन्यच् ल ्पत्नी्कल्पून्भसवष्ट्यच् चे्स्वप्न्रेख टले्
होते.् ते्स्वप्न्अगदी्िरळ्ि धे्होते.्यच् चे्क रण्त्यच् ने्स्वतःल ्फिसवण्यच् ि ठी् ते्स्वप्न्बनवले्होते्
आसण्त्यच् ल ्िोन्यच् ची्िगळी्म सहती्होती्हे्होयच्.सप्रन्िेि्म यच्ावर्त्यच् चे्केवळ्पे्रम्होते.्सतल ्तो्ज णू्
शकल ्नव्हत .्म्हणून्तो्सतययच् बद्दलची्भ वी्स्वप्ने्रेख टू्शकत्नव्हत . 
 

त्यच् ने् िोन्यच् िांबांधी् ब ळगलेल्यच् ् स्वप्न त्आनांद् होत .् परांतु् सप्रन्िेि् म यच्ािांबांधी् स्वप्ने् ब ळगणे्
नेहमीच्कठीण्होते, क हीिे्भयच् वह्होते.्‘मल ्जे्हवां्आहे्त्यच् ि ठी्मी्क ्प्र थवन ्करू्नयेच्? मल ्हवां्
आहे्तरी्क यच्? िोन्यच् प िून्िुटक , स्व तांत्र्यच्, सतययच् शी्लग्न्केलां ्तर्दुःख खेरीज्क ही्सनष्ट्पन्न्होण र्
न ही...गुांत गुांत...शोक कुल्मम ...आमची्पसरक्स्थती...आर्नथक्िांकट...भयच् नक्गांड ांतर...सशव यच््म झां्
सतययच् वर्पे्रमही्न ही.्खऱ्यच् ्अथानां्मल ्ती्आवडत्न ही.’ त्यच् चे्डोळे्अश्रूांनी्भरलेले्होते्आसण्गळ्यच् त्
आवांढ ्आल ्होत . 
 

‘गव्हनवरचां्पत्र्घेऊन्ज िूद्आल ्आहे.’ ल बु्रश्क च ्आव ज्झोपेत्अिल्यच् ि रख ्होत . 
 

सनकोल यच्ने्दोन्ही्पते्र्घेतली.्एक्त्यच् ययच् ्आईने्प ठवलेले्होते, दुिरे्िोन्यच् चे.्हस्त िर ांवरून्
त्यच् ने् ती् ओळखली.् त्यच् ने् प्रथम् िोन्यच् चे् पत्र् फोडले.् त्यच् ने् थोड्य श ् ओळी् व चल्यच् ् तोच् त्यच् च ्
चेहर प ांढर फटक्पडल .्त्यच् चे्डोळे्सनर शनेे्आसण्आनांद ने्सवस्फ रले. 
 

आपले्स्व तांत्र्यच््बद्ध्करण री्ग ठ्िोडवत ्येच्णे्अशक्यच््आहे्अिे्त्यच् ल ्व टत्होते्पण्ती्ग ठ्
िोन्यच् कडून्आलेल्यच् ्अनपेसित्आसण्(सनकोल यच्ययच् ्मते)्अन हूत्पत्र ने्तोडून्ट कली्होती. 
 

सतने् सलसहले् होते, ‘अलीकडे् दुदैवी् घटन ् घडल्यच् .् मॉस्को् येच्थील् रोस्तॉफकुटुांब ची् बहुतेक्
िगळी्म लमत्त ्नष्ट्झ ली.्तू्सप्रन्िेि्बोलकॉन्स्कीशी्लग्न्कर वांि्अशी्इयछ ्क उांटेि्व रांव र्व्यच्क्त्
करीत्अिते.्आत श ्तू्मौन्प ळलां ्आहेि, उद िीन्आहेि.्ह्य ्िगळ्यच् च ् सवच र्करून्मी् तुल ्तू्
मल ्सदलेल्यच् ्वचन तून्मुक्त्करण्यच् चे्व्तुल ्पूणव्स्व तांत्र्यच््देण्यच् चां्ठरवलां ्आहे. 
 

‘ज्यच् ् कुटुांब ने् मल ् असतशयच्् उपकृत् केलां ् आहे.् त्यच् ् कुटुांब ययच् ् दुःख ल ्आसण् भ ांडण ल ् मी्
क रणीभतू्झ ले्आहे्ह्य ्सवच र ने्मल ्अत्यच्ांत्दुःख्होईल.्ज्यच् ांययच् वर्म झे्पे्रम्आहे्ती्म णिे्िुख त्
र ह वीत् ह ् म झ्यच् ् पे्रम च ् एक्उदे्दश्आहे.् सनकोल यच्, म्हणून् मी् तुल ् सवनांती्करीत्आहे.् तू् स्वतांत्र्
आहेि्अिे्िमज, क ही्अिले्तरी्तुझ्यच् वर्म झ्यच् पेि ्कोणी्असधक्पे्रम्करण र्न ही्हे्सविरू्नकोि्
हीच्तुल ्सवनांती्आहे. 
 

तुझी 
िोन्यच् .’ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

दुिरे्पत्र्क उांटेिने्प ठसवले्होते.्त्यच् ्पत्र त्सतने्मॉस्कोमधील्अखेरचे्सदवि, सतथून्केलेले्
प्रयच् ण, ज ळपोळ् आसण् िवव् म लमते्तची् झ लेली् ह नी् यच् ांबद्दल् सलसहले् होते.् आपल्यच् बरोबर् प्रव ि्
करण ऱ्यच् ्अनेक्जखमी् िैसनक ांमधे् सप्रन्ि्आन्दे्र्अिल्यच् चेही् सतने्कळवले् होते.्अजून् त्यच् च ्आज र्
गांभीर् होत ् पण्आत ् डॉक्टर ांन ् बरीच्आश ् व टत् होती.् िोन्यच् ्आसण् नत श ् त्यच् ची् शुश्रूष ् करीत्
होत्यच् . 
 

हे् पत्र् घेऊन् दुिऱ्यच् ् सदवशी् सनकोल यच्् सप्रन्िेि् म यच्ाययच् ् भेटील ् गेल .् ‘नत श ् त्यच् ची् शुश्रूष ्
करीत्आहे’ यच् ्शब्द तील्असभपे्रत्अथाबद्दल्सनकोल यच्ने्अगर्सतने्एक्चक र्शब्द्उच्च रल ्न ही.्पण्
ह्य ्पत्र मुळे्एक्फ यच्द ्झ ल .् सनकोल यच््आसण् सप्रन्िेि्म यच्ा्यच् ांमधे्न त्यच् तील्म णि ांत् सनमाण्होते्
तिे्दृढ्स्नेहबांधन्एक एकी्सनमाण्झ ले. 
 

िोन्यच् ने्सनकोल यच्ल ्सलसहलेले्पत्र्जणू्त्यच् ययच् ्प्र थवनेल ्समळ लेल ्ि द्होत .्िोन्यच् ने्ते्पत्र्
रॉइट्ि ्येच्थे्सलसहले्होते.्ते्पत्र्सलह यच्ल ्पुढीलप्रम णे्पसरक्स्थती्क रणीभतू्झ ली.्सनकोल यच्चे्लग्न्
एख द्य ्श्रीमांत्व रि्कन्येच्शी्कर यच्चे्यच् ्कल्पनेच ् ध्यच् ि्थोरल्यच् ्क उांटेिने् घेतल ्आसण्तो्व ढतच्
र सहल .्ह्य ्अश ्लग्न ययच् ्म गात्िोन्यच् ची्मोठी्अडचण्आहे् हे् सतल ्ठ ऊक्होते.्िोन्यच् चे्जीवन्
आत श –सवशषेतः् सनकोल यच्ने् बॉगुचेरॉव्हो् येच्थे्आपली् सप्रन्िेि् म यच्ाशी् भेट् झ ल्यच् चे् सलसहल्यच् नांतर–
थोरल्यच् ् क उांटेिययच् ् घरीअसधक सधक् खडतर् बनत् होते.् िोन्यच् िांबांधी् सनदवयच्, अपम नक रक् उल्लेख्
करण्यच् ची् एकही् िांधी् थोरली् क उांटेि् िोडत् नव्हती.् भोवत लययच् ् घटन ांमुळे् सनर श् झ लेल्यच् , 
सशणलेल्यच् ्थोरल्यच् ्क उांटेिने्मॉस्कोहून्ब हेर्पडण्यच् पूवी्क ही्सदवि्आधी्िोन्यच् ल ्बोल वनू्घेतले.्
सतने् िोन्यच् ल ्किल ्आग्रह् केल ् न ही्की् छेडले् न ही.् डोळ्यच् ांत् अश्रू्आणून् सतने् सतल ् सवनसवले, 
‘तुझ्यच् ि ठी्आम्ही्जे्केलां ्त्यच् ची्परतफेड्तू्त्यच् ग नां्कर.्सनकोल यच्शी्ठरलेल ्व ङ्सनियच््मोडून्ट क.्
तिां्करण्यच् चां्तू्वचन्देईपयंच्त्म झ्यच् ्मन ल ्श ांती्समळण र्न ही.’ 
 

उन्म दव यच््ूझ ल्यच् गत्िोन्यच् ने्हुांदके्देत्देत्म्हटले, ‘मी्व टे्टल्ते्करीन.्कोणत्यच् ही्गोष्टीि ठी्
मी् तयच् र् आहे.’ परांतु् सतने् उघड् उघड् वचन् सदले् न ही.् थोरल्यच् ् क उांटेिने् जे् म सगतले् होते् ते्
देण्यच् ि ठी्सतचे्मन्तयच् र्होत्नव्हते.्ज्यच् ्कुटुांब ने्सतल ्व ढवले, सतचे्प लनपोषण्केले्त्यच् ्कुटुांब ययच् ्
िुख ि ठी् सतल ् आत्मत्यच् ग् कर व ् ल गण र् होत .् इतर ांि ठी् स्व थवत्यच् ग् करणे् िोन्यच् ययच् ् प्रकृतीत्
होते.त्यच् ्कुटुांब तील्सतचे्स्थ न्अिे्होते्की, ती्केवळ्त्यच् ग्करूनच्आपले्िद्गुण्सिद्ध्करू्शकत्
होती.्त्यच् ग्सतययच् ्अांगवळणी्पडल ्होत , सतल ्त्यच् ग त्गोडी्व टत्होती.्आजपयंच्त्केलेल्यच् ्प्रत्येच्क्
स्व थवत्यच् ग ययच् ्कृतीने्इतर ांययच् ्आसण्आपल्यच् ्स्वतःययच् ्दृष्टीने्आपली्यच्ोग्यच्त ्आपण्व ढवीत्आहोत, 
ज्यच् ययच् वर्प्र ण ांपलीकडे्आपले्पे्रम्आहे्त्यच् ्सनकोल यच्ि ठी्आपण्असधक सधक्प त्र्ठरत्आहोत्अशी्
िुखद्ज णीव्सतल ्होत्अिे.्आत च ्सतच ्त्यच् ग्म्हणजे्आजवरययच् ्सतययच् ्स्व थवत्यच् ग चे्एकमेव्बिीि्
आसण्सतययच् ्जीवन च ्िमग्र्अथव्यच् ांच ्त्यच् ग्ठरण र ्होत .्आपल ्केवळ्छळ्करण्यच् ि ठी्म्हणून्ह्य ्
म णि ांनी्आपल्यच् वर् मेहेरब नी् केली्अिे्व टून् सतल ्आयुच्ष्ट्यच् त्प्रथमच्ती्म णिे्शत्र्ूव टू्ल गली.्
अश ्प्रक रच ्अनुभव् सजययच् ्व ट्य ल ्आल ्न ही, सजल ्कधीही् त्यच् ग्करण्यच् ची्गरज्पडली्न ही, 
सजने् इतर ांन ् आपल्यच् ि ठी् त्यच् ग् कर यच्ल ् ल वले् आसण् तरीही् प्रत्येच्क ल ् जी् आवडत् होती् त्यच् ्
नत श बद्दल्सतल ्मत्िर्व टू्ल गल .्सनकोल यच्वर्अिलेल्यच् ्आपल्यच् ्मूक, सनमवळ्प्रीतीतून्िवव्तत्त्वे, 
िद्गुण्आसण्धमव्यच् ांहून्उच्चतर्अिलेली्एक्उत्कट्भ वन ्व ढील ्ल गते्आहे्अिे्िोन्यच् ल ्प्रथमच्
ज णव्ू ल गले.् पर वलांबी् जीवन ने् नकळतच् आतल्यच् ् ग ठीची् बनलेल्यच् ् िोन्यच् ने् त्यच् ् भ वनेययच् ्



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रभ व ख ली् क उांटेिल ् अस्पष्ट, िांसदग्ध् उत्तरे् सदली.् सतययच् शी् बोल यच्चे् ट ळले.् सनकोल यच्ची् भेट्
घेण्यच् चे् सतने् ठरवले्आसण् त्यच् ल ् मोकळीक् देण्यच् ऐवजी्क यच्मच ्आपल्यच् शी्जखडून् ठेवण्यच् च ् सतने्
सनियच््केल . 
 

रोस्तॉफकुटुांब चे् मॉस्कोतील्शवेटचे् सदवि्ध मधुमीत् व् ध स्तीत् गेले् होते.्िोन्यच् ययच् ् मन वर्
दडपण्आणण रे्उद ि् सवच र् त्यच् मुळे् घुिमटून् गेले्होते.् व्यच् वह सरक्गोष्टींत् गुांतून् त्यच् प िून् िुटक ्
करत ्आली् म्हणून् सतल ्आनांद्व टल .्आपल्यच् ्घर तच् सप्रन्ि्आन्दे्रच ् मुक्क म्आहे् हे् सतल ्कळले.्
सप्रन्ि्आन्दे्र्आसण्नत श बद्दल्सतल ्खरोखरीच्करुण ्व टली, तरीही्सनकोल यच्प िून्आपली्त ट तूट्
होऊ्नयेच््अशी्ईर्श्रेयछ ्आहे्अश ्आनांदी्आसण्अांधश्रद्ध ळू्भ वनेने्सतययच् ्मन च ्कबज ्घेतल . 
 

नत श चे्सप्रन्ि्आन्दे्रखेरीज्दुिऱ्यच् ्कुण वर्पे्रम्न ही्आसण्ते्पे्रम्कधीही्कमी्झ लेले्न ही्हे्
सतल ्ठ ऊक्होते.्आजययच् ्अश ्भयच्ांकर् क्स्थतीत्एकत्र्आल्यच् वर्ती्दोघे्एकमेक ांवर्पुन्ह ् पे्रम्करू्
ल गतील्अिे्सतल ्व टू्ल गले.्रूढ्सििन्धमवमत नुि र्त्यच् ांययच् मधे्अिलेल्यच् ्न त्यच् नुि र्त्यच् ांन –
म्हणजे् सनकोल यच्् व् म यच्ा् यच् ांन –लग्न् करत ् येच्ण र् न ही् हेही् सतल ् ठ ऊक् होते.् मॉस्कोमधील्
मुक्क म ययच् ्शवेटययच् ्दोनतीन्सदवि ांत्तिेच्प्रव ि ययच् ्आरांभीययच् ्सदवि ांत्खूप्भयच्ांकर्घटन ्घडल्यच् .्
तरीदेखील्आपल्यच् ्ख जगी् गोष्टीत् सनयच्ती् ढवळ ढवळ्करीत्आहे्ह्य ् भ वनेने, ह्य ्ज सणवनेे् िोन्यच् ्
आनांसदत्झ ली. 
 

रोस्तॉफकुटुांब ने्प्रव ि्थ ांबवनू्पसहल ्मुक्क म्रॉइट्ि ्येच्थील्मठ त्ठोकल . 
 

मठ ययच् ् सनव िगृह तील् तीन् मोठ्य ् खोल्यच् ् रोस्तॉफकुटुांब ल ् देण्यच् त् आल्यच् .् त्यच् ांतील् एक्
खोली् सप्रन्ि्आन्दे्रल ् सदलेली् होती.् जखमी् झ लेल ् तो् िैसनक्आत ् खूपच् िुध रल ् होत .् नत श ्
त्यच् ययच् जवळ्बिून्होती.्पलीकडील्खोलीत्क उांट्आसण्क उांटेि्आपल्यच् ् जुन्यच् ्पसरसचत ांन ्आसण्
सहतचचतक ांन ् भेटण्यच् ि ठी्आलेल्यच् ् प्रमुख शी् मोठ्य ्अदबीने् बोलत्होती.् िोन्यच् ् त्यच् ांययच् मध्येच्् बिली्
होती, परांतु्सप्रन्ि्आन्दे्र्आसण्नत श ्क यच््बोलत्अितील्यच् ्सजज्ञ िेने्ती्हैर ण्झ ली्होती. 
 

ती्दोघे्दरव ज तून्येच्त्अित न ्त्यच् ांच ्आव ज्ऐकू्आल . 
 

सप्रन्ि् आन्दे्रययच् ् खोलीच ् दरव ज ् उघडल .् नत श ् ब हेर् आली.् सतययच् ् मुदे्रवर् सतययच् ्
अांतःकरण तील्खळबळ्उमटली्होती.्सतल ्भेटण्यच् ि ठी्सभि्ूउठल .्त्यच् ने्आपल्यच् ्उजव्यच् ्ह त ची्
रुां द् ब ही् वर्ि रली.् पण् त्यच् ययच् कडे्लि्नदेत ् नत श ्िोन्यच् जवळ् गेली्आसण् सतययच् ् दांड ल ् सतने्
पकडले. 
 

‘नत श , क यच््च ललां ्आहे? इकडे्येच््बरां,’ क उांटेि्म्हण ली. 
 

नत श ्आशीवाद्घेण्यच् ि ठी्समिजूवळ्गेली.्सभिनेू्म्हटले, ‘मदतीि ठी्देव ची्आसण्आपल्यच् ्
िांत ांची्प्र थवन ्कर.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सभि्ूसतथून्गेल्यच् नांतर्ल गलीच्नत श ने्आपल्यच् ्मसैत्रणीच ्ह त्पकडल ्आसण्सतल ्सतिऱ्यच् ्
सरक म्यच् ्खोलीत्नेले. 
 

ती् म्हण ली, ‘िोन्यच् , आत ्तो्व चेल.्िोन्यच् ,मी् सकती् िुखी्आहे्आसण् सकती् दुदैवी!्िोन्यच् , 
िगळ्यच् ् गोष्टी् पूवीि रख्यच् ् आहेत.् जर् तो् िुखरूप् र सहल ् तर...त्यच् ल ् तिां् क ही...शक्यच्् न ही.’ 
नत श ल ्रडू्कोिळले. 
 

‘मल ्म हीत्आहे.्ईर्श्र ययच् ्कृपेनां्त्यच् ल ्क ही्व्ह यच्चां्न ही,’ िोन्यच् ्पुटपुटली. 
 

आपल्यच् ् मसैत्रणीप्रम णेच् िोन्यच् ययच् ् मन तही् खळबळ् म जली् होती.् मसैत्रणील ् व टण रे् दुःख्
आसण्भीती, त्यच् चप्रम णे्सतने्आजवर्कुण कडे्व्यच्क्त्न्केलेले्सतचे्मनोगत्त्यच् ्खळबळील ्क रणीभतू्
होते.्हुांदके्देत, चुांबन्घेत्सतने्नत श ल ्धीर्सदल .्‘जर्तो्िुखरूप्र सहल ...’सतययच् ्मन त्येच्त्होते. 
 

क ही् वळे ने् सप्रन्ि् आन्दे्रने् घांट ् व जवली.् तशी् नत श ् त्यच् ययच् ् खोलीत् गेली.्
िोन्यच् ययच् अांतःकरण त्अननुभतू्भ वन ांच ्कल्लोळ्िुरू्झ ल .सखडकीशी्उभी्र हून्ती् सवसचत्र्घटनेच ्
सवच र्करू्ल गली. 
 

फौजेकडे्पते्र्प ठवण्यच् च ्तो्सदवि्होत .्क उांटेिने्आपल्यच् ्मुल ल ्पत्र्सलसहले. 
 

पत्र्सलसहण ऱ्यच् ्क उांटेिने्जवळून्ज ण ऱ्यच् ्आपल्यच् ्भ चील ्प सहले्आसण्म न्वर्करून्सतल ्
थरथरत्यच् ्आव ज त् ह क् म रली, ‘िोन्यच् , तू् सनकोलेङ्क ल ् पत्र् सलसहण र्आहेि् न ?’ चष्ट्म्यच् आड्
अिलेल्यच् ् सतययच् ् सशणलेल्यच् ् डोळ्यच् ांत् िोन्यच् ल ् सतययच् ् शब्द च ् िगळ ् अथव् उमगल .् सतययच् ् डोळ्यच् ांत्
सवनवणी्होती, िोन्यच् ययच् ्नक र ची्ध स्ती्होती, सतययच् कडे्यच् चन ्कर वी्ल गते्आहे्म्हणून्शरम्होती्
आसण्सतने्नक र्सदल ्तर्सतल ्िम ्न्करण ऱ्यच् ्दे्वष ची्पूववतयच् री्होती. 
 

िोन्यच् ने्क उांटेिकडे्ज ऊन्सतययच् ्ह त वर्ओठ्टेकवले.्‘मम , सलसहते्मी्पत्र.’ 
 

पीएरल ् चौकीत् ठेवण्यच् त्आले.् तेथील् असधक री् आसण् िैसनक् यच् ांनी् त्यच् ल ् शत्रभु व ने् पण्
आदर ने्व गवले.्पीएर्कद सचत्एख दी्वजनद र्आि मी्अिेल्अि ्त्यच् ांन ्िांशयच््व टत्होत . 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी् पह ऱ्यच् ल ्आलेल्यच् ्म णि ांन ् पीएरबद्दल् मुळीच्ठ ऊक्नव्हते.् त्यच् ांययच् ् सहशबेी्
पीएर् म्हणजे् वसरष्ठ् असधक ऱ्यच् ांययच् ् हुकम नुि र् किल्यच् तरी् क रण ि ठी् स्थ नबद्ध् करण्यच् त् येच्ण ऱ्यच् ्
रसशयच्न् कैद्य ांपैकी् एक् ितर ् नांबरच ् कैदी.् पीएरमधे् क ही् वैसशष्ट्ट्य् अिलेच् तर् ते् त्यच् ययच् ् ध रद र्
सवच र ांययच् ्सनभवयच््थ ट त्होते, फ्रें च ांन ही्चसकत्करण ऱ्यच् ्फ्रें च्भ षेवरील्प्रभतु्व त्होते.्अिे्अिूनही्तो्
ज्यच् ् खोलीत् होत ् ती् खोली् एक ् असधक ऱ्यच् ल ् द्य यच्ची् होती् म्हणून् त्यच् ल ् सतथून् क ढून् पकडून्
ठेवलेल्यच् ्इतर्िांशयच् स्पद्व्यच्क्तींबरोबर्कोंडून्ठेवण्यच् त्आले. 
 

पीएरबरोबर्ड ांबनू् ठेवण्यच् त्आलेली्िवव् रसशयच्न्म णिे्ख लययच् ्थर तील्होती.्पीएर्वसरष्ठ्
वगातील् अिल्यच् चे् ओळखून् सवशषे् म्हणजे् तो् फ्रें च् भ ष ् बोलतो् हे् लि त् घेऊन् ती् िगळी् म णिे्



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ययच् प िून्दूर्र सहली.्ती्िवव्म णिे्आपली्थट्ट ्करीत्अिल्यच् चे्ध्यच् न त्येच्ऊन्पीएर्दुःखीकष्टी्
होई. 
 

िगळ्यच् ् कैद्य ांवर् (आसण् बहुतेक्आपल्यच् वरही)्ज ळपोळीबद्दल्खटल ् होण र्आहे् हे् दुिऱ्यच् ्
सदवशी्िांध्यच् क ळी्पीएरल ्िमजले.्दुिऱ्यच् ्सदवशी्पीएरल ्इतर्कैद्य ांबरोबर्एक ्घर त्नेण्यच् त्आले.्
त्यच् ्सठक णी्प ांढऱ्यच् ्समश ांच ्फ्रें च्जनरल, दोन्कनवल्आसण्ख ांद्य वर्स्क फव ्ट कलेले्इतर्फ्रें च्बिले्
होते. 
 

कैद्य ची् चौकशी्करत न ् नेहमीच् सवशषे् प्रक रययच् ् तांतोतांतपण वर् व् अिांसदग्धतेवर् भर् सदल ्
ज तो, त्यच् मुळे्िवव्म नवी्कमकुवतपण ांवर्म त्करत ्येच्ते्अिे्म नले्ज ते.्ह्य पद्धतीच ्अवलांब्करून्
पीएरल ् व् इतर ांन ् प्रश्न् सवच रले् गेले.् पीएरल ् ‘तू् कोण्आहेि? कुठां् होत ि? कोणत्यच् ् उदे्दश नां् हे्
केलांि’ इत्यच् दी्प्रश्न्सवच रण्यच् त्आले. 
 

अश ्प्रक रचे्प्रश्न्आपल्यच् ल ्क ् सवच रत हेत्अि ्पीएरल ्प्रश्न्पडल .्आपण ल ् गुन्हेग र्
ठरवणे्हे्चौकशीचे्उसद्दष्ट्आहे्हे्पीएरने्ज णले.् ‘तुल ्पकडलां ्त्यच् ्वळेी्तू्क यच््करीत्होत ि?’ अिे्
त्यच् ांनी्पीएरल ्सवच रले.्तेव्ह ्पीएरने्शोक क्त्मकेल ्अनुरूप्शलैीत्उत्तर्सदले,‘आगीप िून्व चवलेलां ्
मूल्त्यच् ययच् ्आईवसडल ांकडे्घेऊन्ज त्होतो.’ ‘िैसनक ांबरोबर्तू्क ्लढत्होत ि?’ ह्य ्प्रश्न ल ्पीएरने्
उत्तर्सदले, ‘मी्एक ्स्त्रील ्िांरिण्देत्होतो.्स्त्रीचां्अब्ररूिण्करणां्हे्प्रत्येच्क चां्कतवव्यच््आहे.’ तो्आणखी्
क ही् बोलू् ल गल ् तशी् त्यच् ल ् त्यच् ांनी् थ ांबवले.् ‘तुझ्यच् ् बोलण्यच् च ् मुख्यच्् सवषयच् शी् िांबांध् न ही.’ ते्
म्हण ले, ‘तुल ्क हींनी् पेटण ऱ्यच् ्घर त्प सहलां .्कोणत्यच् ्उदे्दश नां् तू् सतथां् गेल ्होत ि?’ तो् म्हण ल , 
‘मॉस्कोमधे्क यच््च ललां ्आहे्हे्प हण्यच् ि ठी्मी्ब हेर्पडलो्होतो.’ पुन्ह ्त्यच् ल ्थ ांबवनू्ते्म्हण ले, ‘तू्
कुठां् ज त् होत ि् हे्आम्ही् तुल ् सवच रलां ् न ही.् त्यच् ्ज ळपोळीययच् ् सठक णी् तू्कोणत्यच् ् उदे्दश नां् गेल ्
होत ि? तू्कोण्आहेि?’ पुन्ह ्पसहल ्प्रश्न्त्यच् ल ्सवच रल , तशी्तो्म्हण ल , ‘मल ्यच् चां्उत्तर्द्य यच्चां्
न ही.’ तो्पुन्ह ्एकद ्म्हण ल , ‘मी्ह्य ्प्रश्न चां्उत्तर्देऊ्शकत्न ही.’ 
 

प ांढऱ्यच् ् समश ्अिलेल ्ल लबुांद् चेहऱ्यच् च ्जनरल्करडेपण ने् त्यच् ल ् म्हण ल , ‘तुझां् हे्व गणां्
यच्ोग्यच््नव्हे.्फ र्व ईट.्तू्उत्तरां्सलहून्दे.’ 
 

चौर्थयच् ् सदवशी् झुबॉव्स्की् तटबांदीत् आग् ल गली.् सक्रमीड न् फोडववरील् एक ् व्यच् प ऱ्यच् ययच् ्
म लकीययच् ् ग डीययच् ् तबेल्यच् मध्येच्् पीएर् व् इतर् तेर ् कैदी् यच् ांन ् ठेवण्यच् त् आले.् रस्त्यच् वरून् ज त न ्
पीएरल ् धुर मुळे् धड्र्श् िोयछ ्व ि्करत ् येच्ईन .् तो् धूर्िगळ्यच् ्शहर ल ्आयछ दून् र सहल्यच् ि रख ्
सदित्होत .्िवव्सदश ांनी्आगी्ल गलेल्यच् ्सदित्होत्यच् .्मॉस्कोययच् ्आगीच ्अथव्तेव्ह ्पीएरययच् ्ध्यच् न त्
आल ्न ही.्भयच्भीत्होऊन्तो्आगी्प ह त्होत . 
 

सक्रसमअन्फोडवमधील्एक ्घर म गे्अिलेल्यच् ् तबेल्यच् त् पीएरने्आणखी्च र् सदवि्घ लवले.्
त्यच् ्च र्सदवि ांययच् ्क ल वधीत्फ्रें च्िैसनक ांचे्जे्बोलणे्झ ले्त्यच् वरून्कैदेत्अिलेले्िगळेजण्म शवल्
आपले्क यच््करण र्आहेत् यच् ची् दररोज् व ट् प ह त्आहेत् हे् त्यच् ल ्कळून् चुकले...कुठल ् म शवल्
आपले्भसवतव्यच््घडवण र्आहे्हे्त्यच् ल ्िैसनक ांययच् ्बोलण्यच् वरून्ठरसवत ्आले्न ही.्िैसनक ांययच् ्दृष्टीने्
म शवल्म्हणजे्िते्तचे्अत्युच्च्च्आसण्अद्भतु्प्रतीक्होत . 



 

 

अनुक्रमणिका 

आठ्िप्टेंबर्रोजी् कैद्य ांययच् ् त्यच् ्तबेल्यच् त्एक्असधक री्आल .्िगळ्यच् ् कैद्य ांवरूनत्यच् ने् िुस्त्
बेसफकीर् नजर् सफरसवली.् पह ऱ्यच् वरील् असधक ऱ्यच् ल ् हुकूम् सदल , ‘यच् ् कैद्य ांन ् च ांगल ् पोश ख् द्य .्
आसण् व्यच्वक्स्थत् तऱ्हेनां् म शवलिमोर् हजर् कर .’ त ि भर त् िैसनक ांची् एक् तुकडी् आली.् तेर ्
कैद्य ांबरोबर् पीएरल ् दे्यसवची्मदै न त् नेण्यच् त्आले.्हव ् िुरेख्होती.् प ऊि्थ ांबनू् िूयच्वप्रक श्पडल ्
होत , आक श्कधी्नव्हे्ते्सनवळले्होते.्झुबॉव्स्की्तटबांदीतील्चौकीतून्पीएरल ्ब हेर्क ढण्यच् त्आले्
होते् त्यच् ् सदवशीप्रम णे् धूर्अगदी्शहर वर्ओथांबल ्नव्हत .् धुर चे्लोट्िरळ्वर् सनतळ्व त वरण त्
ज त् होते.् ज्व ल ांच ् म गमूि् नव्हत .् म त्र् िवव् ब जूांनी् वर् ज ण रे् धुर चे् लोट् सदित् होते.् पीएरल ्
मॉस्को्शहर च ्जेवढ ्भ ग्सदिल ्तो्िवव्जळून्ख क्झ ल ्होत .्िवव्सठक णे्बेसचर ख्झ ली्होती, 
त्यच् मधे् शगेड्य ्आसण् धुर डी्क यच्् ती् सदित् होती.् मधून् मधून् इम रतीययच् ्कोळपलेल्यच् ् दगडी् चभती्
सदित्होत्यच् .्मधूनच्आगीययच् ्भक्ष्यच्स्थ नी्न्पडलेली्प्र थवन मांसदरे्सदित्होती. 
 

इव्ह न्द् गे्रटच ्घांट बुरूज्आसण्मनोरे् अिलेली् के्रमलीनची् शुभ्र् इम रत् दूर्अांतर वर्उठून्
सदित्होती.्जवळ्अिलेल्यच् ्नॉव्हॉ-दे्यसवची्मठ च ्घुमट्चक कत्होत .्प्र थवनेि ठी्त्यच् ्घांट ांच ्प्रिन्न्
सनन द्होत्होत .् त्यच् ्घांटेमुळे्पीएरल ्आज्रसवव र्आहे, सशव यच्् कुम री्म तेच ्जन्मसदन च ्उत्िव्
आहे् यच् चे् स्मरण् झ ले.् ह ् िण् ि जर ् करण री् कुणीच् म णिे् सदिली् न हीत.् िवव् ब जूांनी् आगीने्
उद्ध्वस्त्झ लेल ्प्रदेश्सदित्होत .्जी्क ही्रसशयच्न्म णिे्सदिली्ती्लक्तर त्होती, भयच्ग्रस्त्होती. 
 

पीएरल ्इतर्कैद्य ांिह्मठ ययच् ्जवळ्अिलेल्यच् ्दे्यसवची्कुरण त्उजव्यच् ्ब जूल ्नेण्यच् त्आले.्
मग्त्यच् ांन ्सवश ल्उद्य न्अिलेल्यच् ्मोठ्य ्शुभ्र्घर त्ठेवण्यच् त्आले.्ते्घर्सप्रन्ि्िेबवटॉव्हययच् ्म लकीचे्
होते.् त्यच् ल ् भेटण्यच् ि ठी्पीएर् पूवी् सकतीतरी्वळे् त्यच् ्घर त् गेल ्होत .् त्यच् ्घर त्आत ्ड्यूक्ऑफ्
एक्युच्ल्ह ्म शवल्र ह त्अिल्यच् चे्त्यच् ल ्िैसनक ांययच् ्बोलण्यच् वरून्कळले. 
 

त्यच् ांन ् िवांन ् प्रवशेद्व र शी् नेण्यच् त्आले.् मग् एकेक ल ् घर त् िोडण्यच् त्आले.्आत् नेण्यच् त्
आलेल ्िह व ्कैदी्पीएर्होत .्पीएरल ्पसरसचत्अिलेल्यच् ्क चेययच् ्छपर ची्गॅलरी, सदव णख न्यच् कडे्
ज ण री्लॉबी्आसण्सदव णख न ्यच् ्म गाने्ल ांब, बठै्य ्ख जगी्खोलीत्नेले.्त्यच् ्खोलीययच् ्द र शी्एक्
ॲडज्युच्टांट्उभ ्होत . 
 

दव्हॉउस्ट्खोलीययच् ्एक ्टोक ल ्टेबल शी्बिल ्होत .्पीएर्त्यच् ययच् जवळ्आल .्दव्हॉउस्टने्
नजर्वर्केली्न ही.्िमोर्अिलेल्यच् ्क गदपत्र ांत्तो्कश च तरी्शोध्घेत्होत .्वर्न्प हत च्त्यच् ने्
सवच रले, ‘कोण्आपण?’ 
 

पीएर्क ही् बोलल ् न ही.् पीएरययच् ् दृष्टीने् दव्हॉउस्ट् केवळ्फ्रें च्जनरल्नव्हत .् त्यच् ययच् ् मते्
दव्हॉउस्ट्कू्ररपण ि ठी्कुप्रसिद्ध्होत .्प्रत्येच्क्िण ल ्उसशर बद्दल्आपले्प्र ण्ज तील.्अिे्त्यच् ययच् कडे्
प हत न ्पीएरल ्व टले.्क यच््उत्तर्द्य व्ेहे्त्यच् ल ्िमजेन .्पसहल्यच् ्चौकशीययच् ्वेळी्सदलेली्उत्तरेच्
पुन्ह द्य यच्ल ्त्यच् ल ्धीर्होईन .्आपले्न व्आसण्हुद्द ्आत ्प्रगट्करण्यच् त्त्यच् ल ्धोक ्आसण्शरम्व टू्
ल गली.् पण् त्यच् ल ् सनणवयच्् घ्यच् यच्ल वेळ् समळण्यच् आधीच् दव्हॉउस्टने् म न् वर् केली, चष्ट्म ् कप ळ वर्
ि रल , डोळे्सकलसकले्करून्त्यच् ने्पीएरकडे्ि सभप्र यच््प सहले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मल ्ह ्इिम्ठ ऊक्आहे.’ तो्रूि्स्वर त्मोजके्शब्द्बोलल .्पीएरल ्घ बरवण्यच् च ्त्यच् च ्
उदे्दश् होत .् मणक्यच् तून् शह रत् गेलेली् थांडी्आपले् डोके् गच्च् पकडून् धरीत्आहे् अिे् पीएरल ् व टू्
ल गले. 
 

‘ह ्रसशयच् च ् हेर्आहे.’ दव्हॉउस्टने्मधेच्खोलीत्अिलेल्यच् ्पण्पीएरययच् ्दृष्टीि्न्पडलेल्यच् ्
दुिऱ्यच् ्जनरलल ्उदे्दशून्मधेच्म्हटले्आसण्प ठ्सफरवली.्पीएर्एक एकी्भरभर्बोलू्ल गल .्तेव्ह ्
अनपेसितपणे् त्यच् ययच् ्आव ज त्कां प्आल .् ‘मह र ज,’ दव्हॉउस्ट्ह ्ड्यूक्आहे्यच् ची्आठवण्एकदम्
येच्ऊन्तो् म्हण ल , ‘तुम्ही् मल ्ओळखणां्शक्यच््न ही.् मी्लष्ट्करी्असधक री्आहे.् मी् मॉस्कोतून् ब हेर्
गेलेलो्न ही.’ 
 

‘तुझां्न व्क यच्?’ दव्हॉउस्टने्सवच रले. 
‘बेझुहॉव्ह!’ 
‘तू्खोटां्बोलत्न हीि्यच् ल ्पुर व ्क यच्?’ 
‘मह र ज,’ पीएरययच् ्बोलण्यच् त्चीड्नव्हती, सवनवणी्होती. 

 
‘तू् जे् ि ांगतो् आहेि् ते् ित्यच्् आहे् अिां् तू् किां् सिद्ध् करण र् आहेि?’ दव्ह उस्टने् थांडपणे्

सवच रले. 
 

पीएरल ् रॅम्ब लची् आठवण् झ ली.् त्यच् ने् त्यच् ययच् ् न व च , रेसजमेंटच ् उल्लेख् केल .तो् ज्यच् ्
सठक णी्ि पडेल्तो्रस्त ्व्त्यच् ्रस्त्यच् वरील्त्यच् चे्घर्यच् ांची्म सहती्सदली. 
 

‘तू् जी् व्यच्क्ती् आपण् आहोत् म्हणून् ि ांगतो् आहेि, ती् व्यच्क्ती् तू् न हीि!’ दव्हॉउस्ट् पुन्ह ्
म्हण ल . 
 

आपण्ि ांसगतलेल्यच् ् गोष्टी् सवर्श्िनीयच््अिल्यच् चे् पटवनू् देण्यच् ि ठी् पीएर्थरथरत्यच् ्आव ज त्
पुर व ्देऊ्ल गल . 
 

तेवढ्य त्ॲडज्युच्टांटने्आत्येच्ऊन्दव्हॉउस्टल ्क हीतरी्ि ांसगतले. 
 

अडज्युच्टांटने्ि ांसगतलेल्यच् ्ब तमीने्दव्हॉउस्टच ्चेहर ्उजळल .्तो्आपल्यच् ् युच्सनफॉमवची्बटने्
ल व्ूल गल .्तो्पीएरल ्िववस्वी् सविरून् गेल्यच् चे्वरकरणी्व टत्होते.्ॲडज्युच्टांटने् त्यच् ल ् कैद्य ची्
आठवण् करून् सदली.् तेव्ह ् त्यच् ने् पीएरकडे् प ह त् कप ळ ल ् आठ्य ् घ तल्यच् , म न् हलवली्आसण्
त्यच् ल ् तेथून् घेऊन्ज यच्ल ्ि ांसगतले.् ते्आपल्यच् ल ् कुठे् नेण र्आहेत्यच् ची्पीएरल ्कल्पन ्नव्हती.्
दे्यसवची् मदै न तून् येच्त न ् बरोबरीययच् ांनी् पीएरल ् त्यच् ांचे् वधस्थल्द खवले् होते.्आपण ि् त्यच् ् सठक णी्
चकव ्आपल्यच् ्पूवीययच् ्तबेल्यच् कडे्नेण र्आहेत्हे्त्यच् ल ्कळेन . 
 

सप्रन्ि्र्श्ेबवटॉव्हययच् ्घर तून्कैद्य ांन ्ब हेर्क ढून्दे्यसवची्मदै न तून्मठ ययच् ्ड व्यच् ब जूल ्नेण्यच् त्
आले.्तेथून्त्यच् ांन ्घर म गील्मळ्यच् त्नेण्यच् त्आले.्त्यच् ्सठक णी्एक्ख ांब्पुरलेल ्होत .्ख ांब जवळ्
एक्मोठ ्खड्ड ्खणण्यच् त्आल ् होत .् नुकत्यच् च्खणलेल्यच् ् म तीच ् ढीग्ख ांब जवळच्होत .्ख ांब् व्



 

 

अनुक्रमणिका 

खड्ड ्यच् भोवती्अधवतुवळ्करून्क ही्लोक्उभे्होते.्त्यच् त्थोडे्रसशयच्न्व्ब कीचे्बरेचिे्नेपोसलअनचे्
ड्यूटीवर्निलेले्िैसनक्होते; सशव यच््सभन्न्सभन्न्गणवषे तील्जमवन, इट सलअन्आसण्फ्रें च्म णिे्होती.्
त्यच् ांनी् सनळे्गणवषे्चढसवले्होते.्त्यच् ांययच् ्ख ांद्य वर्ल ल्सफती्होत्यच् , त्यच् ांचे्बटू्उांच्होते्आसण्त्यच् ांनी्
लष्ट्करी्उांच्टोप्यच् ्घ तल्यच् ्होत्यच् . 
 

यच् दीत्सलसहल्यच् प्रम णे्सवसशष्ट्क्रम ने्कैद्य ांन ्उभे्करण्यच् त्आले.(पीएरच ्क्रम ांक्िह व ्होत )्
नांतर् त्यच् ांन ्ख ांब कडे् नेण्यच् त्आले.् त्यच् ांययच् ् दोन्ही् ब जूल ्आत ् एक एकी् ड्रम् व जू् ल गले.् त्यच् ांययच् ्
आव ज ने्आपल्यच् कडून्आपल्यच् ्आत्म्यच् च ्लचक ्तोडून्ओढून् नेल ्ज त्आहे्अिे्पीएरल ्व टले.्
सवच र्करण्यच् ची्आसण्क ही्िमजून् घेण्यच् ची्शक्तीच्तो् हरवनू् बिल .् जे्भयच्ांकर् कृत्यच्् ते्करण र्
आहेत्ते्त्यच् ांनी्ज स्तीत्ज स्त्लवकर्िांपव व्ेअशी्एकच्एक्इयछ ्आत ्त्यच् ययच् ्मन त्उरली. 
 

स्क फव ् गुांड ळलेल ् एक्फ्रें च्असधक री् र ांगेत्अिण ऱ्यच् ् कैद्य ांययच् ्उजव्यच् ् ब जूि्आल .् त्यच् ने्
त्यच् ांन ्रसशयच्न्आसण्फ्रें च्भ षेत्सशि ्मोठ्य ने्व चून्द खसवली. 
 

मग् असधक ऱ्यच् ांययच् ् आदेश नुि र् दोन् फ्रें च् िैसनक् कैद्य ांजवळ् आले.् त्यच् ांनी् प्र रांभीययच् ् दोन्
गुन्हेग र ांन ्धरले.् ते्दोन्ही् गुन्हेग र्ख ांब जवळ्ज ऊन्थ ांबले.्अांग वर् येच्ण ऱ्यच् ् सशक ऱ्यच् कडे्कोंडीत्
ि पडलेले् चहस्त्र्जन वर्प हते्त्यच् प्रम णे् ते्दोघे्क ही्न्बोलत ्भोवती्प हू्ल गले.्एक्कू्रिची्खूण्
जुळवीत् र सहल .् दुिर ् प ठ्ख जवीत्होत .त्यच् ययच् ्ओठ ांययच् ् ह लच लीमुळे् तो् हितो्आहे्अिे् व टू्
ल गले.् िैसनक ांनी्घ ईघ ईने् त्यच् ांययच् ्डोळ्यच् ांवर् पट्ट्ट्य ्ब ांधल्यच् , त्यच् ांययच् ्डोक्यच् त्पोती्घ तली्आसण्
त्यच् ांन ्ख ांब ल ्ब ांधून्ट कले. 
 

अचूक्नेमब जी्करण रे्ब र ्िैसनक्बांदुक ्घेऊन्र ांगेतून्ब हेर्आले.्डौल त्व्यच्वक्स्थत्प वले्
ट कीत्ते्ख ांब प िून्आठ्प वल ांवर्थ ांबले.्पुढे्घडण रे्बघवण र्नव्हते्म्हणून्पीएरने्प ठ्सफरवली.्
एक एकी् धड ड्धूम् आव ज् झ ल .् तो् पीएरल ् ढग ांययच् ् गडगड ट पेि ही् प्रचांड् व टल .् त्यच् ने् वळून्
प सहले.् धुर च ् लोट् उठल ् होत .् त्यच् मधे् थरथरत्यच् ् ह त ांनी् प ांढऱ्यच् फटक् चेहऱ्यच् चे् फ्रें च् िैसनक्
क हीतरी्करत न ्सदिले.्दुिऱ्यच् ्दोन्कैद्य ांन ्नेण्यच् त्आले्ते्दोघेही्पूवीययच् ्कैद्य ांप्रम णे्प्रत्येच्क कडे्
मूकपणे्प हू्ल गले.् त्यच् ांययच् ्डोळ्यच् ांत्िांरिण ि ठी्यच् चन ्होती्पण् सतच ्उपयच्ोग्होत्नव्हत .्क यच््
घडण र्आहे् हे् त्यच् ांन ्कळत्नव्हते, त्यच् वर् त्यच् ांच ् मुळीच् सवर्श् ि्बित्नव्हत .् त्यच् ांच ् सवर्श् ि्बित्
नव्हत ् यच् चे्क रण्आपले्जीवन्आपण ि् सकती् मोल चे्आहे् हे् त्यच् ांन च्फक्त्ठ ऊक्होते.् त्यच् मुळे्
आपले्जीवन्कोणी्नष्ट्करील्हे्त्यच् ांययच् ्ध्यच् न त्आले्नव्हते्आसण्त्यच् वर्त्यच् ांच ्सवर्श् ि्बित्नव्हत . 
 

पीएरने्सतकडे्न्प हण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल ्आसण्पुन्ह ्प ठ्सफरवली, परांतु्पुन्ह ्भयच्ांकरक नठळ्यच् ्
बिवण र ्आव ज्झ ल .्आव ज्ऐकल्यच् नांतर् धूर, रक्त्आसण्ख ांब जवळ्क हीतरी्करीत्अिलेले, 
एकमेक ांययच् ्थरथरत्यच् ्ह त ांमुळे्अडखळण रे, सफकट्भयच्भीत्मुदे्रचे्िैसनक्त्यच् ल ्सदिू्ल गले.्पीएरच ्
र्श् िोयछ ्व ि्वगे ने्होऊ्ल गल .्भोवत ली्प हण र ्पीएर् सवच रू्ल गल .्ह्य ्ि ऱ्यच् च ्अथव्क यच्? 
त्यच् ल ्प्रत्येच्क ययच् ्नजरेत्ह च्प्रश्न्सदिू्ल गल .्रसशयच्न, फ्रें च्िैसनक्व्असधक री्ह्य ्िवांययच् ्मुदे्रवर्
त्यच् ल ्आपल्यच् ्अांतःकरण ल ्हेल वनू्दुःख, भीती्आसण्िांघषव्यच् ांचे्दशवन्झ ले.् ‘खरोखर्हे्ि रे्कोण्
घडवनू् आणीत् आहे? म झ्यच् प्रम णे् ह्य ् िवांन ् वदेन ् होत हेत.् कोण् आहे् यच् म गे?’ पीएरययच् ् मन त्
िणभर्हे्प्रश्न्तरळून्गेले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘८६् क्रम ांक ययच् ् तुकडीतील् नेमब ज् िैसनक, पुढे् कूच् कर .’ कोणीतरी् ओरडल .् पीएरययच् ्
शजे री् अिलेल्यच् ् प चव्यच् ् कैद्य ल ् नेण्यच् त्आले–एकट्य ल च् नेण्यच् त्आले.्आपण् व चलो्आहोत, 
आपण ल ्व्ब कीययच् ्िगळ्यच् ांन ्ह्य ्सठक णी्केवळ्देह न्तसशिेि ठी्आणले्आहे्हे्पीएरययच् ्ध्यच् न तच्
आले्न ही.्त्यच् ल ्आनांद्होत्नव्हत , िुटकेचे्िुख्व टत्नव्हते, त्यच् ययच् ्मन तली्भीती्ि रखी्व ढत्
होती्आसण्तश ्अवस्थेत्िमोर्जे्च लले्होते्ते्तो्प ह त्होत .्प चव ्कैदी्प यच्घोळ्झग ्घ तलेल ्
क रख न्यच् तल ् क मग र् होत .् िैसनक ांनी् त्यच् ल ् स्पशव् करत च् तो् भयच्भीत् होऊन् पीएरययच् ् रोख ने्
ध वल ्आसण् त्यच् ने् पीएरल ् गच्च् पकडले.् (पीएरच ् थरक प् झ ल .् त्यच् ने् त्यच् ल ्आपल्यच् प िून् दूर्
लोटले)् त्यच् ् क मग र ल ् च लत ् येच्ईन .् त्यच् ययच् ् क खेख ली् ह त् घ लून् त्यच् ल ् िैसनक्ओढीत् नेत्
अित ्तो्क हीतरी्ओरडत्होत .्त्यच् ांनी्त्यच् ल ्ख ांब जवळ्आणले्तशी्तो्एक एकी्गप्प्झ ल .्त्यच् ्
क मग र च ् सनजीव् देह् ख ली् कोिळल .् एक ् िैसनक ने् ते् पे्रत् ख ांब प िून् किेतरी् ओढत् नेऊन्
खड्ड्ड्य त्लोटून्सदले. 
 

पीएरने्डोक वनू्खड्ड्ड्य त्प सहले.्ख ली्पडलेल्यच् ्क मग र चे् गुडघे्डोक्यच् जवळ्आले्होते्
आसण्एक्ख ांद ्दुिऱ्यच् ्ख ांद्य पेि ्वर्आल ्होत .्त्यच् ्ख ांद्य ची्त लबद्ध्अशी्वर्ख ली्तडफड्होत्
होती.्त्यच् ्देह वर्फ वड्य ने्म ती्ओढण्यच् चे्क म्आधीच्िुरू्झ ले्होते.्एक ्िैसनक ने्पीएरल ्दूर्
होण्यच् ि्ि ांसगतले.् त्यच् ययच् ्आव ज त्र ग्होत, उद्वगे्होत ्आसण्क्लेश्होत .्पीएरल ् त्यच् चे्बोलणे्
िमजले्न ही.्तो्ति च्ख ांब जवळ्उभ ्र सहल .्मग्त्यच् ल ्सतथून्कोणीही्ह कलले्न ही. 
 

खड्ड ् म तीने् बुजल ् तेव्ह ् कोण च ् तरी् हुकूम् ऐकू् आल .् पीएरल ् त्यच् ययच् ् पूवीययच् ् सठक णी्
नेण्यच् त्आले.्फ्रें च् िैसनक ांनी्ख ांब ययच् ् दोन्ही् ब जूांन ् दोन् र ांग ् केल्यच् , म गे् वळून् ते् सशस्तीत् प वले्
ट कीत् ख ांब जवळून् कूच् करीत् सनघ ले.् वतुवळ ययच् ् मध्यच्भ गी् उभे् अिलेले् चोवीि् नेमब ज् िैसनक्
आपल्यच् ्कां पनीजवळून्कूच्करीत्ज ऊ्ल गले्तेव्ह ्ते्आप पल्यच् ्ज गेकडे्ध वले. 
 

दोघे्दोघे्नेमब ज्िैसनक्वतुवळ ब हेर्ध वत्ज त्होते.्पीएर्चसकत्नजरेने्त्यच् ांययच् कडे्प ह त्
र सहल . 
 

फ्रें च्आसण्रसशयच्न्लोक ांच ्जम व्प ांगू्ल गल .्िगळे्म न्ख ली्घ लून्सनघ ले. 
 

‘ज ळपोळ्केल्यच् नांतर्क यच््सशि ्होते्हे्त्यच् ांन ्कळेल!’ फ्रें च्म णि ांतील्एक्म्हण ल .्पीएरने्
त्यच् ययच् कडे्प सहले.्जे्घडले्त्यच् बद्दल्स्वतःययच् ्मन चे्ि ांत्वन्करण्यच् च ्तो्व्यच्थव्प्रयच्त्न्करीत्होत , हे्
पीएरययच् ्लि त्आले.्पुढे्क ही्न्बोलत ्ख ांदे्उडवनू्तो्च लू्ल गल . 
 

देह न्त् सशिेची्अांमलबज वणी्झ ल्यच् नांतर्पीएरल ्इतर्कैद्य ांप िून्वगेळे्करून्एकट्य ल च्
एक ्छोट्य ्उद्ध्वस्त्व्घ णेरड्य ्चचवमधे्ठेवण्यच् त्आले. 
 

र त्रीययच् ्िुम र ि्दोन्िैसनक ांन ्घेऊन्गस्त्घ लण र ्ि जंट्चचवमधे्येच्ऊन्पीएरल ्म्हण ल , 
‘तुल ् सशि ् म फ् करण्यच् त् आली् आहे.् युच्द्धकैद्य ांययच् ् बर कीत् तुझी् रव नगी् होत् आहे.’ तो् उठून्
िैसनक बरोबर्सनघ ल .्मदै न ययच् ्वरययच् ्भ ग मधे्अधववट्जळलेल्यच् ्फळ्यच् , बह ले्आसण्सरफ ्घेऊन्
त त्पुरती्शडे्उभ रली्होती.्त्यच् ांपैकी्एक ्शडेमधे्त्यच् ल ्नेण्यच् त्आले.्न न प्रक रची्वीि्एक्म णिे्
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त्यच् ्शडेमधील्अांध र त्पीएरभोवती्जम ्झ ली.्पीएर्टक्ल वनू्त्यच् ांययच् कडे्प ह त्र सहल .्ती्म णिे्
कोण्आहेत, ती्कश ि ठी्जमली्आहेत्आसण्त्यच् ांन ्आपल्यच् कडून्क यच््हवे्आहे्यच् ची्त्यच् ल ्क हीच्
कल्पन ्येच्ईन .्त्यच् ्लोक ांकडे्त्यच् ांययच् ् चेहऱ्यच् कडे्तो्प ह त्होत .्पण्त्यच् ल ्कश त्क ही्अथव् सदित्
नव्हत . 
 

आपल्यच् ् इयछेसवरुद्ध् त्यच् ् लोक ांनी् ती् भयच्ांकर् म नवी् हत्यच् ् केलेली् त्यच् ने् प सहली् आसण् त्यच् ्
िण प िून् िवव् गोष्टींन ् एकसत्रत्करून्जीवनिदृश् स्वरूप् देण र ् त्यच् ययच् ् अांतःकरण तील् विांत्जणू्
उखडल ्गेल ्आसण्ि ऱ्यच् ्गोष्टी्कोिळून्त्यच् ांच ्अथवशून्यच््उसकरड ्झ ल ्आहे्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले.्
त्यच् ल ् स्पष्टपणे् उमगले् न ही् तरीही् त्यच् ् हत्येच्ययच् ् दशवन ने् त्यच् ययच् ् अांतःकरण त् अिलेली् सवर्श् ययच् ्
िुयच्ोग्यच्् व्यच्वस्थेवरील, म नवतेवरील् आसण् परमेर्श्र वरील् श्रद्ध ् प र् न हीशी् झ ली.् अश ् प्रक रची्
मनःक्स्थती् पीएरययच् ् अनुभव ल ् पूवी्आली् होती, पण् ती्आत इतक्यच् ् तीव्रतेने्आलेली् नव्हती.् अश ्
प्रक रचे् सवकल्प, िांशयच्् भतूक ळ त् सनमाण् झ ले् होते् पण् तेव्ह ् त्यच् ांच ् उगम् त्यच् ययच् ् दुबवलतेतून, 
अपर ध तून्झ ल ्होत . 
 

यच् ्सनर शतूेन्आसण्िांशयच् तून्मुक्त्होणे्आपल्यच् ्ह ती्आहे्अिे्त्यच् चे्अांतमवन्त्यच् ल ्ग्व ही्देत्
अिे.्आपल्यच् ्डोळ्यच् ांिमोर्ि ऱ्यच् ्जग च ्सवध्वांि्होत्आहे्यच् त्आपल ्क ही्दोष्न ही, केवळ्अथवशून्यच््
अवशषेच्र सहले्आहेत्अिे्आत ्त्यच् ल ्व टू्ल गले.्पुन्ह ्जीवन वर्श्रद्ध ्ठेवण्यच् चे्ि मर्थयच्व्आपण ांत्
उरलेले्न ही्अिे्त्यच् ल ्व टले. 
 

चभतील ् टेकून् गवत त् बिलेल ् पीएर् क ही् बोलत् नव्हत , क ही् ह लच ल् करीत्
नव्हत .मधूनमधून्डोळ्यच् ांची्उघडझ प् तेवढी्च लू् होती.् त्यच् ने्डोळे् समटत च् त्यच् ल ् त्यच् ्क मग र च ्
चेहर ् सदिू्ल गल , असनयछेने् त्यच् ल ् म रण ऱ्यच् ् म रेकऱ्यच् ांचे् चेहरे् सदिू्ल गले.् पीएरने् डोळे् उघडले्
आसण्तो्भोवत लययच् ्अांध र त्शून्यच््दृष्टीने्प ह त्बिल . 
 

त्यच् ययच् जवळच्एक्लह नखुर ्मनुष्ट्यच््अांग्दुमडून्बिल ्होत .्त्यच् ययच् ्प्रत्येच्क्ह लच लीिरशी्
त्यच् ययच् ्घ म च ्दपव्िुटत्अिे.्म्हणूनच्पीएरल ्त्यच् ययच् ्अक्स्तत्व ची्ज णीव्प्रथम्झ ली.्तो्अांध र त्
प यच् शी् क हीतरी् च ळ ् करीत् होत .् पीएरल ् त्यच् च ् चेहर ् सदित् नव्हत ् तरीही् तो् आपल्यच् कडे्
मधूनमधून्प ह त्आहे्हे्पीएरल ्ज णवत्होते. 
 

‘तुमययच् वर्खूप्िांकटां्आली्अितील्न ही?’ त्यच् ्म णि ने्एकदम्प्रश्न्केल .्त्यच् ययच् ्लयच्बद्ध्
आव ज त्इतक ्प्र ांजळपण ्होत , इतक ्मतै्रीच ्िूर्होत ्की्त्यच् ल ्उत्तर्द्य व्ेअिे्पीएरल ्व टले.्
पण् त्यच् च ् जबड ् थरथरू् ल गल .् आपल्यच् ् डोळ्यच् ांत् अश्रू् येच्ण र् अिे् त्यच् ल ् व टू् ल गले.् पीएरची्
अस्वस्थ् मनःक्स्थती् प्रकट् होऊ् नयेच्् म्हणून् की् क यच्् त्यच् च् वळेी् तो् मनुष्ट्यच्् पूवीययच् च् िुरेल्आव ज त्
उद्ग रल , ‘गड्य , शोक्करू्नकोि.’ वृद्ध् रसशयच्न्शतेकरी् सस्त्रयच् ांप्रम णे्तो् हळुव र्आर्श् िक्आसण्
लयच्बद्ध्आव ज त्म्हण ल , ‘गड्य , शोक्करू्नकोि.्िांकट्िणक ल्सटकतां, जीवन्अनांतक ळ्अितां, 
हे्लि त् ठेव.्परमेर्श्रकृपेनां्आपलां ्इथां् बरां्च ललां ्आहे.्कोणी्आपल्यच् ल ्ित वीत्न ही.्तीदेखील्
म णिां्आहेत.्त्यच् ांययच् तही्क ही्बरी्तर्क ही्व ईट्आहेत.’ बोलत ्बोलत ्तो्चपळ ईने्उभ ्र सहल .्
ख करून्तो्ब हेर्पडल . 
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‘तू्आलीि्क ्पुन्ह ?’ पीएरल ्तोच्लयच्बद्ध्िुरेल्आव ज्दूर्झोपड्य ययच् ्टोक कडून्आल .्
‘तुल ्म झी्आठवण्आहे्तर!् बिै.् सतकडे् बिै.’ अांग वर्उड्य ्म रण ऱ्यच् ् त्यच् ् कुत्रील ्ख ली्लोटून्
देऊन्तो्िैसनक्आपल्यच् ्ज गी्येच्ऊन्बिल .्त्यच् ययच् ्ह त त्क पड त्गुांड ळलेली्क हीतरी्वस्तू्होती. 
 

‘हे्थोडां्ख ऊन्बघ ’ िुरुव तीप्रम णेच्तो्आदर ने् म्हण ल .्भ जलेले्बट टे्क पड तून्ब हेर्
क ढून्त्यच् ने्पीएरल ्सदले.्‘जेवण त्आज्िूप्होतां.्बट ट्य ची्चव्अप्रसतम्आहे.’ 
 

सदविभर्पीएरययच् ्पोट त्क ही्गेले्नव्हते.्त्यच् मुळे्त्यच् ल ्बट ट्य ांच ्व ि्सवलिण्िुखद यच्क्
व टल .्त्यच् ्िैसनक चे्आभ र्म नून्तो्ते्बट टे्ख ऊ्ल गल . 
 

‘छे्छे!्बट टे्अिे्ख यच्चे्न हीत.’ क्स्मत्करीत्तो्िैसनक्म्हण ल .्‘अश ्तऱ्हेनां्ख ऊन्बघ .’ 
त्यच् ने् मघ च ् च कूब हेर्क ढल .् बट ट्य चे् दोन्ि रखे् भ ग् केले.्कपड्य तील्मीठ् त्यच् वर् सशवरले्
आसण्ते्तुकडे्पीएरल ्सदले. 
 

‘अगदी्अप्रसतम्आहेत.्अश ्तऱ्हेनां्ख ऊन्बघ .’ तो्ख तख त्म्हण ल . 
 

इतक ्च ांगल ्पद थव्आपण्जन्म त्ख ल्ल ्न ही्अिे्पीएरल ्व टू्ल गले. 
 

‘मी्अगदी्ठीक्आहे.’ पीएर्म्हण ल .्‘त्यच् ्सबच ऱ्यच् ांन ्त्यच् ांनी्ठ र्क ्कर वां?’ त्यच् तील्शवेटच ्
तर्वीि्एक्वषांच ्कोवळ ्पोरग ्होत .’ 
 

‘छे!्छे!्केवढां्प तक!’ तो्मनुष्ट्यच््म्हण ल .्जणू्त्यच् ययच् ्तोंड त्शब्द्आधीच्तयच् र्होते.्आसण्ते्
यच्ोग यच्ोग ने्ब हेर्पडत्होते.्तो्बोलत्र सहल ‘तुम्ही्मॉस्कोमधेच्किे्क यच््र सहल ्होत त?’ 
 

‘ते्इतक्यच् ्लवकर्येच्तील्अशी्कल्पन ्नव्हती.्मी्यच्ोग यच्ोग नांच्र सहलो.’ पीएरने्उत्तर्सदले. 
 

‘त्यच् ांनी्तुम्ह ल ्किां्पकडलां? तुमययच् ्घर तच्पकडलां ्क ?’ 
 

‘न ही.् मी्आग् बघ यच्ल ् गेलो् होतो.् सतथां् त्यच् ांनी् मल ् पकडलां ्आसण् म झ्यच् वर् ज ळपोळीच ्
आरोप्ठेवल .’ 
 

‘सजथां्क यच्द ्अितो्सतथां्खोटेपण ्येच्तोच.’ तो्मनुष्ट्यच््म्हण ल . 
 

‘इथां् येच्ऊन् तुम्ह ल ् खूप् सदवि् झ ले् अितील?’ शवेटच ् बट ट ् चघळत ् चघळत ् पीएरने्
सवच रले. 
 

‘मल ्न ? त्यच् ांनी्मल ्रसवव री्मॉस्कोययच् ्इक्स्पतळ तून्ब हेर्क ढलां .’ 
 

‘तुम्ही्िैसनक्आह त्तर?’ 
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‘आम्ही्अप््शरॉन््रेसजमेंटचे्िैसनक.्मी्त प नां्मर यच्ल ्टेकलो्होतो.्आम्ह ल ्क हीच्ि ांगण्यच् त्
आलां ्नव्हतां.्आमययच् तील्आणखी्वीिएक्जण्आज री्होते.्आम्ह ल ्कश चीच्क ही्कल्पन ्नव्हती.’ 
 

‘इथां्तुमचे्सदवि्कष्ट त्ज त्अितील?’ पीएरने्सवच रले. 
 

‘होयच््तर!्फ र्त्र ि्होत्इथां.्म झां्न व्प्लेटन, आडन व्कॅरॅटीव्ह.’ पीएरल ्आपले्न व्घेऊन्
बोलणे् िोपे् ज व्े म्हणून् त्यच् ने् म सहती् सदली.् ‘रेसजमेंटमधे् मल ् िगळेजण् ‘छोट ् बसहरी् िि ण ’ 
म्हण यच्चे.्मनस्त प्झ ल्यच् व चून्कि ्र हील? मॉस्को्र जध नी्िगळ्यच् ्नगरींन ्आईययच् ्सठक णी्आहे.्
सतययच् ्अवस्थेकडे्प हून्दुःख्न्व टणां्किां्शक्यच््आहे? ‘अळी्कोबी्कुरतडते्पण्तीच्कोबीययच् ्आधी्
मरून्ज ते.’ जुनी्म णिां्ही्म्हण्ऐकव यच्ची’ तो्भरभर्बोलल . 
 

‘क यच्, क यच््म्हण ल त्आत ?’ पीएरने्सवच रले. 
 

‘मी?’ कॅरॅटीव्ह् म्हण ल .् ‘आपल्यच् ल ् व टतां् त्यच् नुि र् घडत् न ही.् िगळां् देव ययच् ् इयछेवर्
अवलांबनू्अितां.’ आपण्मघ शी्जे्म्हण लो्तेच्पुन्ह ्ऐकवतो्आहोत्अश ्िमजुतीने्तो्म्हण ल .्मग्
तो्भरभर्बोलू्ल गल .्‘मल ्व टतां्तुम्ह ल ्वसडल ांनी्म लमत्त ्ठेवली्आहे.्होयच््न ? तुमचां्स्वतःचां्घर्
अिेल? तुमचे्वृद्ध्आईवडील्हयच् त्अितील?’ तो्सवच रीत्होत .्पीएरल ्तो्अांध र मुळे्सदित्नव्हत .्
तरीही् हे् प्रश्न् सवच रत न ् तो् िैसनक् प्रयच् ि ने् िह नुभतूीचे् क्स्मत्आवरतो्आहे् अिे् पीएरल ् व टले.्
पीएरल ्आईवडील्न हीत्त्यच् तही्त्यच् ल ्आई्न ही्म्हणून्त्यच् ची्सनर श ्झ ल्यच् चे्स्पष्ट्सदित्होते. 
 

‘च ांगल ्िल्ल ् समळण्यच् ि ठी्पत्नी, च ांगलां ्स्व गत्होण्यच् ि ठी्ि िू्पण्म णि ल ्आईि रखी्
सप्रयच््व्यच्क्ती्दुिरी्न ही.’ तो्म्हण ल .्‘तुम्ह ल ्मुलां ्आहेत्क ?’ तो्सवच रतचहोत .्पीएरययच् ्नक र थी्
उत्तर ने् तो् पुन्ह ् सनर श्झ ल्यच् ि रख ् सदिल .् तो् पुढे् म्हण ल , ‘क ळजी्नको.् तुम्ही् तरुण्आह त.्
परमेर्श्रकृपेनां्तुम्ह ल ्मुलां ्होतील.्म त्र्िुख िम ध न नां्न ांद .’ 
 

‘त्यच् मुळां ्आत ्क ही्फरक्पडण र्न ही.’ पीएरल ्बोलल्यच् व चून्र हवले्न ही. 
 

‘भल्यच् ् म णि ,’ प्लेटनने् प्रत्युच्त्तर् केले.् ‘आपल्यच् ् नसशबीची् सभकेची् झोळी् अगर् तुरुां ग् अिे्
कोण ल च् ख त्रीने् ि ांगत ् येच्ण र् न ही.’ पुन्ह ् असधक् आर म त् त्यच् ने् बिून् घेतले.् मोठ्य ् गोष्टीची्
पूववतयच् री्म्हणून्त्यच् ने्ख करून्घेतलां .्‘मी्जेव्ह ्घरीच्होतों्त्यच् ्वळेची्ही्गोष्ट्आहे.्आमययच् कडे्खूप्
च ांगली् जमीन् होती.् शतेीच ् व्यच्वि यच्् फ र् उत्तम् च लल ् होत .देवदयेच्नां् घर् च ांगलां ् होतां.् वडील्
क पणीि ठी्आम्ह ्िह जण ांन ्घेऊन्ज त.्एकां दरीत्आमचां्ठीक्च ललां ्होतां.्एके्सदवशी्म त्र...’ 
 

मग् कॅरॅटीव्हने् आपण् ल कड ि ठी् दुिऱ्यच् ् म णि ययच् ् र न त् किे् गेलो, रखव लद र ने्
आपण ि् किे् पकडले, म रह ण् कशी् केली, आपल्यच् वर् खटल ् कि ् झ ल ् आसण् शवेटी् आपण ि्
िैन्यच् त्द खल्किे्करण्यच् त्आले्हे्ि रे्सवस्त र ने्ि ांसगतले. 
 

‘आसण्गड्य ’, चेहऱ्यच् वर् क्स्मत्उमटल्यच् ने् त्यच् च ्आव ज्बदलल .् ‘प्रथम्आम्ह ल ्ती् दुदैवी्
घटन ्व टली.्पण्खरां्तर्ते्आमययच् ्िुख ख तर्घडलां ्होतां.्मी्ति ्अपर ध्केल ्नित ्तर्म झ्यच् ्
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भ व ल ् िैन्यच् त् ज वां् ल गलां ् अितां.् म झ्यच् ् भ व ल ् प च् लह न् मुलां ् होती.् म झ्यच् म गां् म झ्यच् ्
ब यच्कोखेरीज्कुणी्नव्हतां.्मल ्एक्छोटी् मुलगी्होती.्पण्मी्िैन्यच् त्ज ण्यच् पूवीच्ती् देव घरी् गेली्
होती.्मी्रज ्क ढून्िैन्यच् तून्घरी्आलो.िगळी्म णिां्पूवीहून्असधक्च ांगल्यच् ्क्स्थतीत्होती.्आव र त्
गुरांढोरां् होती.् सस्त्रयच् ् घर त् व वरत् होत्यच् .् म झे् दोन् भ ऊ् मजुरीि ठी् ब हेर् गेले् होते.् िवांत् ध कट ्
समह इलो्क यच््तो्घरी्होत .् वडील् म्हण ले, ‘मल ्िगळी् मुलां ्ि रखीच्आहेत.’ कुठल्यच् ही् बोट ल ्
जखम्झ ली्तरी्ि रखांच्दुखतां.्प्लेटनल ्िैन्यच् त्प ठवलां ्नितां्तर्समह इलोल ्ज वां्ल गलां ्अितां.्
तुम्ह ांल ् खरां् व टण र् न ही, त्यच् ांनी् आम्ह ् िवांन ् बोल वनू् पसवत्र् प्रसतमेिमोर् उभां् केलां .् मग् त्यच् ांनी्
समह इलोल ् म्हटलां , ‘समह इलो, त्यच् ययच् ्प यच् ्पड.’ त्यच् ांनी् सस्त्रयच् ांन ्मल ्नमस्क र्कर यच्ल ्ि ांसगतलां .्
न तवांड ांन ही्प यच् ्पड यच्ल ्ल वलां .्गड्य , कळलां ्न ्तुल ?सनयच्ती्सवच रपूववक्व गत्अिते.्हे्यच्ोग्यच््
न ही, हे्मल ्यच्ोग्यच््व टत्न ही्अश ्प्रक रे्आपण्नेहमी्तक्र र्करतो, दोष्हुडकतो.्समत्र , आपलां ्िुख्
म िेम रीययच् ्ज ळ्यच् ि रखां्आहे.्ते्ओढत्नेलां ्तर्फुगीर्होतां; ते्ब हेर्क ढलां ्तर्क ऽही्नितां.’ प्लेटन्
गवत तच्ज ग ्बदलून्बिल . 
 

थोड्य ्वळे ने्प्लेटन्उठल .्‘तुल ्झोप्आली्क ?’ मग्तो्भरभर्कू्रिची्खूण्जुळवनू्प्र थवन ्
पुटपुटू्ल गल . 
 

‘प्रभो्सिस्त , पसवत्र्िांत्सनकोल , फ्रॉल ्आसण्लॅव्र , प्रभो्सिस्त , आमययच् वर्दयच् ्कर.्आमचां्
रिण् कर...’ प्र थवन ् िांपत च् त्यच् ने् जसमनीवर् टेकून् प्रण म् केल , उठूनउि ि ् ट कल ् आसण् तो्
गवत वर् आपल्यच् ् ज गी् बिल .् ‘परमेर्श्र , मल ् एख द्य ् दगड प्रम णां् पडून् र हू् दे् आसण् नव्यच् ्
भ करीप्रम णां्वर्उठू्दे.’ अिे्पुटपुटत्तो्आपल ्लष्ट्करी्कोट्अांग वर्ओढून्घेऊन्पडून्र सहल . 
 

‘तुम्ही्आत ्कोणती्प्र थवन ्म्हटलीत?’ पीएरने्सवच रले. 
‘अां?’ प्लेटन्अधववट्झोपेत्होत .्‘मी्देव ची्प्र थवन ्केली.्तू्प्र थवन ्करीत्न हीि?’ 
‘करतो्तर.्पण्तुम्ही्क यच््म्हणत्होत ? फ्रॉल ्आसण्लॅव्र ...?’ 

 
प्लेटन्घ ईघ ईने् म्हण ल , ‘त्यच् चे्अिे्आहे.् ते्दोघे्घोड्य ांचे्िांत्आहेत.् त्यच् ्गरीब् सबच ऱ्यच् ्

जन वर ांचीही्आपण्क ळजी् घ्यच् यच्ल ् प सहजे.् अरे, ह्य ् कुत्र्यच् नां् च ांगलीच् गुांड ळी् केली्आहे.्ऊबही्
च ांगली्आणली्आहे.’ प यच् शी्अिलेल्यच् ्कुत्र्यच् ल ्थोपटीत्तो् म्हण ल .्पुन्ह ्कुशीवर्वळून्तो्झोपी्
गेल . 
 

ज्यच् ्झोपडीत्पीएरने्च र्आठवडे्घ लवले् त्यच् ्झोपडीत् तेवीि् िैसनक, तीन्असधक री्आसण्
दोन्मुलकी्असधक री्यच् ांन ्कैदेत्ठेवले्होते. 
 

क ही्क ळ नांतर्प्लेटन्कॅरॅटीव्ह्िोडल्यच् ि्ब कीययच् ्म णि ांययच् ्स्मृती्पीएरययच् ्मन तून्पुिून्
गेल्यच् .्पीएरययच् ्मते् प्लेटन् पे्रमळपण च , गरगरीतपण च ्आसण्िगळ्यच् ्रसशयच्न् वैसशष्ट्ट्य ांच ्प्रसतसनधी्
होत .् प्लेटन् म्हणजे् गरगरीत् व टोळेपण ् ही् त्यच् ययच् बद्दलची् कल्पन ् पीएरने् त्यच् ल ् दुिऱ्यच् ् सदवशी्
प सहले् तेव्ह ् पक्की्झ ली.् फे्रचां्लष्ट्करी्कोट्घ तलेल्यच् ्कमरेभोवती् दोर् पट्ट्ट्य ि रख ्आवळलेल्यच् , 
िैसनकी्टोपी्आसण् सवणलेले्जोडे्घ तलेल्यच् ् प्लेटनच ् देह्व टोळ ्गरगरीत्होत .् त्यच् चे् क्स्मत् पे्रमळ्
होते्आसण्मोठे्मुल यच्म्चपगट्डोळे्व टोळे्होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपण् भ ग् घेतलेल्यच् ् मोसहम ांययच् ् तो् गोष्टी् ि ांगत् होत .् त्यच् वरून् प्लेटन् कॅरॅटीव्हने् पन्न शी्
ओल ांडली्अि वी्अिे्व टत्होते.्आपले्सनसित्वयच््त्यच् ल ्ि ांगत ्येच्त्नव्हते.्तो्नेहमीच्हित्अिे्
आसण्हित न ्सदिण ऱ्यच् ्दोन्िलग्अधववतुवळ ांतील्त्यच् चे्िगळे्द त्च ांगले्आसण्बळकट्सदित्होते.्
त्यच् ययच् ् द ढीत्अगर्डोकीवर् एकही् प ांढर ् केि्नव्हत .् त्यच् चे्िगळे्शरीर् भलतेच्चपळ्व्िोसशक्
व टत्होते. 
 

चेहऱ्यच् वर्िुरकुत्यच् ्अिूनही्त्यच् ची्मुद्र ्सनर गि्आसण्तरुण्व टत्होती.्त्यच् च ्आव ज्हव ि ्
व टण र ्आसण्त लबद्ध्होत .्स्व भ सवकत ्आसण्हजरजब बीपण ्ही् त्यच् ययच् ्बोलण्यच् ची्िवांत्मोठी्
वैसशष्ट्ट्ये् होती.्आपण्क यच्् बोलत्आहोत्अगर्आपण ल ्क यच्् बोल यच्चे्आहे् यच् च ् तो्कधी् सवच र्
करीत्नव्हत ्हे्उघड्होते.्त्यच् मुळेच्त्यच् ययच् ्प्र ांजळपणे्भरभर्उच्च रलेल्यच् ्शब्द ांन ्मन्वळवण्यच् ची्एक्
सवसशष्ट्अमोघ्शक्ती्प्र प्त्होत्होती. 
 

कैदेययच् ् प्र रांभीययच् ् क ळ त् त्यच् ची् तडफ्आसण् प्रकृती् इतकी् च ांगली् होती् की, त्यच् ल थकव ्
आसण्आज र्म हीत्नि व ्अिे्व टत्होते.्र त्री्झोपी्ज त न ्तो्म्हण यच्च , ‘प्रभो, मल ्दगड ि रखी्
सवश्र ांती्घेऊ्दे्आसण्मल ्त ज्यच् ्भ करीप्रम णां्वर्उठव.’ िक ळी्उठत न ्तो्नेहमीप्रम णे्ख ांदे्झटकून्
म्हणे, ‘पहुडल्यच् वर् अांग्जवळ् घे, उठल्यच् वर् अांग् झटकून् ट क.’ दगड प्रम णे् श न्त् सनद्र ् येच्ण्यच् ि ठी्
त्यच् ल ् केवळ्पडून् र ह व्ेल गे्आसण्उठल्यच् वर्वळे्न्गम वत ्क म्करण्यच् ि ठी्तयच् र्होण्यच् ि ठी्
केवळ्अांग्झटकले्की्पुरे्होई.्मुले्उठल्यच् वर्एकदम्खेळण्यच् शी्खेळू्ल गत त्ति ्तो्क म ल ्प्र रांभ्
करी.्प्रत्येच्क्गोष्ट्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्करत ्आली्न ही्तरी् सनद न्व ईट्तऱ्हेने्कशी्करू्नयेच्् हे् त्यच् ल ्
ठ ऊक्होते.्रोटी्भ जणे, िैप क्करणे, सशवणे, रांध ्म रणे, जोडे्दुरुस्त्करणे्इत्यच् दी्क मे्तो्करी.्
ि रखे्क म त्अिणे्त्यच् ल ्आवडे.्िांध्यच् क ळी्तो्िांभ षण त्भ ग्घेई.्त्यच् च्वेळी्तो्ग ई.्लोक्आपले्
ग णे् ऐकत् आहेत् यच् ् भ वनेने् ग ण ऱ्यच् ् ग यच्क ांप्रम णे् तो् ग त् निे.् पक्ष्यच् ांनी् ग वे् तिे् ग त् अिे.्
सवश्र ांतीि ठी् ह तप यच्् त णणे् अगर् चहड यच्ल ् ज णे् त्यच् ल ् जिे् आवश्यच्क् होते, तिेच् गीत चे् िूर्
गुणगुणणे्त्यच् ल ्आवश्यच्क्व टत्होते.्ते्िूर्नेहमीच्िौम्यच्, हळुव र, जवळजवळ्ब यच्की्आसण्उद ि्
अित.्तो्गुणगुणत न ्त्यच् ची्मुद्र ्गांभीर्होई. 
 

तो्तुरुां ग त्होत ्तेव्ह ्त्यच् ने्द ढी्व ढवली्होती.्त्यच् ने्आत ्अस्व भ सवक्अशी्आसण्त्यच् ययच् वर्
ल दलेली्िैसनकी्र हणी्िोडून्सदली.्पुन्ह ्तो्नकळत्आपल्यच् ्शतेकरी्र हणीकडे्वळल . 
 

िैन्यच् तून्ब हेर्पडलेल ्िैसनक्ह ् सवज रीतून्ब हेर्पडलेल ्शटव्होयच्, अिे्तो्म्हण यच्च .्तो्
किल्यच् ्तक्र री्करीत्निे.्िैन्यच् त्आल्यच् प िून्आपण ल ्कुणी्कधी्तडक वले्न ही्अिे्तो्मोठ्य ्
असभम न ने् ि ांगे.् तरीही् त्यच् ल ्आपल्यच् ् िैन्यच् तील्जीवन बद्दल् बोल यच्ल ्आवडत् निे.् त्यच् ने् जुन्यच् ्
गोष्टी् ि ांसगतल्यच् च् तर् त्यच् ् त्यच् ययच् ् सििन् जीवन ययच् ् मूल्यच्व न् स्मृतीबद्दल् अित.् स्वतःल ् तो्
के्रक्स्टयच् सनन् (रसशयच्न् भ षेत् शतेकरी)् म्हणवनू् घेई.् त्यच् ययच् ् बोलण्यच् त् सकतीतरी् म्हणी् येच्त.् पण् त्यच् ्
िैसनक ांत् प्रचसलत्अिण ऱ्यच् ् र ांगड्य ् व्अिभ्यच्् म्हणी् नित.्अलग्अलग्प सहल्यच् ि्फ र्थोड ्अथव्
अिण ऱ्यच् ् परांतु् यच्ोग्यच्् प्रिांगी् व परल्यच् वर् फ र् मोठ ् शह णपण ् व्यच्क्त् करण ऱ्यच् ् अश ् शतेकऱ्यच् ांययच् ्
व पर तील्म्हणी्त्यच् ययच् ्बोलण्यच् त्येच्त. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

थोड्य ्वेळ पूवी् त्यच् ने् जे् म्हटलेले्अिे् त्यच् ययच् ्एकदम् सवरुद्ध्अिे्तो्बोलू्ल गे.्परांतु् त्यच् ची्
दोन्ही्सवध ने्ि रखीच्खरी्अित.्त्यच् ल ्बोलण्यच् ची्आवड्होती.्तो्आपले्बोलणे्वेधक्सवशषेणे्आसण्
म्हणीवज ्व क्येच््यच् ांनी्िजवी.्त्यच् ययच् ्बोलण्यच् तील्सवशषेणे्व्म्हणी्त्यच् ने्स्वतःच्शोधून्क ढल्यच् ्आहेत्
अिे्पुष्ट्कळद ्पीएरल ्व टे.्खुद्द्पीएरचे्ख ि्लि्वधूेन्न्घेण रे्अिे्ि धेिुधे्प्रिांग्अित.्परांतु्त्यच् ांचे्
वणवन्तो्करू्ल गल ्की, त्यच् ्प्रिांग ांन ्िौंदयच्व्आसण्गांभीर्आशयच््प्र प्त्होई.्ह्य मुळे्त्यच् चे्बोलणे्मोठे्
मोहक् व टू् ल गे.् र त्रीययच् ् वळेी् एक् िैसनक् त्यच् च् त्यच् ् परीकथ ् पुन्ह ् पुन्ह ् ि ांगे.् त्यच् ् ऐकण्यच् त्
पीएरल गोडी्व टे.्पण्त्यच् पेि ्त्यच् ल ्जीवन तील्ित्यच््घटन ्ऐकणे्असधक्आवडे.्अश ्गोष्टी्ऐकत न ्
तो्मधुर्क्स्मत्करी, मधूनमधून्एख ददुिर ्प्रश्न्करी.्ि ांसगतल्यच् ्ज ण ऱ्यच् ्गोष्टींतील्िद्गुण ांकडे्लि्
वधेणे्ह ्त्यच् च ्हेतू्अिे.्पीएरययच् ्जीवन त्बांधन, मतै्री्व्पे्रम्यच् ांन ्जे्स्थ न्होते्ते्कॅरॅटीव्हययच् ्जीवन त्
नव्हते.्परांतु्ज्यच् ्ज्यच् ्म णि शी्जीवन त्िांबांध्येच्ई्त्यच् ांययच् शी्तो्पे्रम ने्व गे्आसण्त्यच् ्पे्रम वरच्जगे.हे्
त्यच् चे्व गणे्एक ्सवसशष्ट्म णि ब बत्निून्जी्जी्म णिे्डोळ्यच् ांिमोर्अित्त्यच् ्त्यच् ्िवांब बत्अिे.्
आपल ्कुत्र , आपले्िहक री, फ्रें च्म णिे, आपल ्शजे री्पीएर्यच् ्िवांवर्त्यच् चे् पे्रम्होते.् कॅरॅटीव्ह्
आपल्यच् शी्पे्रम ने्व गत्अिल ्तरीही्आपली्त ट तूट्झ ल्यच् नांतर्त्यच् ल ्िणभरही्दुःख्होण र्न ही्
अिे्पीएरल ्व टले.्आपणही्अिेच्व गू्अिे्त्यच् ल ्व टले. 
 

इतर् िैसनक ांन ् प्लेटन् कॅरॅटीव्ह् अगदीच् म मुली् िैसनक् व टत् होत .् ते् त्यच् ल ् ‘छोट ् बसहरी्
िि ण ’ अगर् ‘प्लेटोश ’ म्हणत.्त्यच् ची्थट्ट मस्करी्करीत.्त्यच् ल ्क हीन ्क ही्क म्ि ांगत.्पीएरल ्
पसहल्यच् ्र त्री्को्गूढ, व टोळ ्गरगरीत, ित्यच् चे्आसण्प्र जांळपण चे्सचरांतन्प्रतीक्व टल ्होत .्त्यच् ल ्
शवेटपयंच्त्तो्ति च्व टत्र सहल . 
 

आपल ्भ ऊ्यच् रॉस्लॉव्हल्येच्थे्रोस्तॉफकुटुांब त्आहे्हे्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्सनकोल यच्कडून्कळले.्
तेव्ह ् सतने् त्यच् ययच् कडे् एकटीनेच् नव्हे् तर्आपल्यच् ् भ ययच् ल ् घेऊन्ज ण्यच् ची् तयच् री् केली.् त्यच् प िून्
सतल ्पर वृत्त्करण्यच् च ्सतययच् ्म वशीने्व्यच्थव्प्रयच्त्न्केल . 
 

थोड्य च् सदवि ांत् सप्रन्िेि् म यच्ा् प्रव ि ल ् िज्ज् झ ली.् व्हॉरॉनेश् इथे् ती् ज्यच् ् मोठ्य ् प्रव िी्
ग डीतून्आली्होती्तीच्ग डी्सतने्प्रव ि ि ठी्घेतली.्िोबत्आयछ दून्घेतलेले्ि म निुम न्आसण्
म लव हू् ग डी् होती.् सतययच् िोबत् बसूरअनब ई, सनकोलुश्क , त्यच् ची् सशसिक , वृद्ध् पसरच सरक ् व् तीन्
द िी्होत्यच् .्खेरीज् सतहॉन्न व ययच् ् हुजऱ्यच् ल ्आसण्एक ्ज िुद ल ् सतययच् ्म वशीने्िोबतील ् सदले्
होते. 
 

नेहमीययच् ् रस्त्यच् ने् मॉस्कोवरून् प्रव ि्करण्यच् त् अथव् नव्हत .् वळिे् घेत्ज ण र ् म गव् सप्रन्िेि्
म यच्ाल ्पत्कर व ्ल गल .्तो्खूप्दूरच ्होत .्टप्प्यच् टप्प्यच् ल ्घोडे्बदलण्यच् ची्िोयच््निल्यच् ने्अवघड्
होत .्रॅझ नययच् ्भोवत ली्फ्रें च्िैसनक्सदिू्ल गल्यच् ची्ब तमी्होती.्त्यच् मुळे्त्यच् ्ब जूच ्म गवही्धोक्यच् च ्
झ ल ्होत . 
 

दुिऱ्यच् ्आठवड्य ययच् ्अखेरीि्ती्मांडळी्यच् रॉस्लॉव्हलजवळ्पोचली. 
 

ती्अवजड्ग डी्अडखळत, सहिके्देत्आसण्हेलक व्ेख त्थ ांबेपयंच्त्सतने्म न्वर्केली्न ही.्
ग डीययच् ्प यच्फळ्यच् ्िोडत न ्खडखड ट्झ ल . 
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ग डीच ् दरव ज ् उघडण्यच् त् आल .् ड व्यच् ् ब जूि् नदीचे् सवश ल् प त्र् होते.् उजवीकडे्
प्रवशेद्व र ययच् प यच्ऱ्यच् ्होत्यच् .्प्रवशेद्व र शी्बरीच्म णिे, नोकरच कर्आसण्क ळ्यच् भोरकेि ांची्वेटोळेद र्
रचन ् केलेली्एक् गुल बी्ग ल ची् मुलगी्होती.्ती् मुलगी्आपल्यच् कडे्प हून्न र जीने् कृसत्रम् क्स्मत्
करीत्आहे्अिे्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्व टले.्(ती्िोन्यच् ्होती)्सप्रन्िेि्प यच्ऱ्यच् ्चढू्ल गली्तशी्ती्मुलगी्
वरप ांगी् क्स्मत्करीत् म्हण ली, ‘ह्य ्ब जूनां–ह्य ्ब जूनां’—सतल ्लॉबीमधे्पौवात्यच््स्त्रीययच् ् चेहऱ्यच् ि रख ्
चेहर ्अिण री्एक्प्रौढ्स्त्री्आपल्यच् ल ्भेट यच्ल ्भरभर्च लत्येच्त्अिलेली्सदिली.्ती्किल्यच् तरी्
भ वनेने् हेल वनू् गेलेली् सदित्होती.्ती्क उांटेि्होती.् सतने् सप्रन्िेि्म यच्ाल ् समठीत् घेऊन् सतचे् मुके्
घ्यच् यच्ल ्िुरुव त्केली. 
 

‘ब ळ, मल ्तू्आवडतेि.्ती्तुल ्कधीची्ओळखते्आहे!’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाययच् ् मन त् खळबळ् म जली.् तरीही् ‘ही् क उांटेि् आहे, आसण् आपण् सतययच् शी्
क हीतरी्बोलणे्आवश्यच्क्आहे’ हे्सतययच् ्लि त्आले.्किे्कोण्ज णे्पण्लोक्सतययच् शी्बोलत न ्ज्यच् ्
स्वर त् सवच रीत् त्यच् ् स्वर त् सतने् नम्रत दशवक्फ्रें च्शब्द्उच्च रले्आसण् सवच रले, ‘त्यच् ची् प्रकृती्कशी्
आहे?’ 
 

‘क ही्धोक ्न ही्अिां्डॉक्टर्म्हणत त’ क उांटेिने्उत्तर्सदले.्पण्अिे्म्हणत न ्सतने्उि ि ्
ट कल . 
 

‘कुठां्आहे्तो? मल ्त्यच् ल ्प ह यच्चां्आहे.्भेटू्न ्मी्त्यच् ल ?’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्सवच रले. 
 

‘जर ् धीर् धर, ब ळ.् ह ् त्यच् च ् मुलग ् क ?’ देिलेॅबरोबर् आलेल्यच् ् सनकोलुश्क कडे् वळत्
क उांटेिने्सवच रले.्‘िगळ्यच् ांययच् ्र हण्यच् ची्िोयच््करू्यच् .्घर्खूप्मोठां्आहे.्सकती्गोड्मुलग ्आहे!’ 
 

क उांटेिने् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् सदव णख न्यच् त् नेले.् िोन्यच् ् बसूरअनब ईशी् गोष्ट् करू् ल गली.्
क उांटेिने् मुल चे् मुके् घेतले.् सप्रन्िेि्म यच्ाल ् भेटण्यच् ि ठी्थोरल ्क उांट् सतथे्आल .् सप्रन्िेि्म यच्ाने्
म गील्खेपेि्त्यच् ल ्प सहले्होते् तेव्ह प िून्त्यच् ययच् मधे् सवलिण्बदल्झ ल ्होत .्त्यच् ्वेळी्तो्कि ्
तृप्त, आनांदी्आसण्आत्मसवर्श् ि्अिलेल ्वृद्ध्होत .्आत ्म त्र्तो्केसवलव ण ्आसण्गोंधळलेल ्सदित्
होत .्सप्रन्िेिशी्बोलत्अित न ्तो्ि रख ्आजूब जूल ्प ह त्होत .्तेव्ह ्तो्‘मी्करतो्ते्बरोबर्आहे्
न ’ अिे् सवच रीत्आहे्की्क यच्् अिे् व टत् होते.् मॉस्कोच ् सवध्वांि् झ ल्यच् वर्आसण् त्यच् ची् म लमत्त ्
गेल्यच् वर् तो् दैनांसदन् च कोरीब हेर् सभरक वल ् गेल ् आसण् तो् स्वप्रसतष्ठेची् ज णीव् गम वनू् बिल .्
आपण ल ्ह्य ्जीवन त्स्थ न्न ही्अिे्त्यच् ययच् ्मन ने्घेतले. 
 

आपल्यच् ् भ व ल ् ल गलीच् भेटण्यच् ची् सतची् इयछ ् होती.् त्यच् ल ् भेटण्यच् खेरीज् सतल ्आणखी्
क ही्नको्होते.्अश ्वळेी्ती्िवव्म णिे्सतययच् ्भ ययच् ची्प्रशांि ्करून्ि ांकेसतक्तऱ्हेने्सतची्करमणूक्
करीत्होती.्म्हणून्ती्त्रस्त्झ ली.्तरीही्ती्भोवत ली्च ललेले्ि रे्प ह त्र सहली.्ज्यच् ्जग त्आपण्
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प्रवशे्केल ्आहे्त्यच् ्जग तील्नव्यच् ्गोष्टींशी्आपण्जुळवनू् घेणे्अपसरह यच्व्आहे् हे् सतल ्उमगले.्तिे्
करणे्सतल ्अवघड्गेले.्पण्सतययच् मन त्कोण बद्दल्कटू्भ वन ्सनमाण्झ ली्न ही. 
 

‘ही्म झी्भ ची.’ क उांटेि्िोन्यच् ल ्पुढे्करीत्म्हण ली.्‘सप्रन्िेि, तू्सहल ्ओळखतेि्क ?’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ा् सतययच् कडे् वळली.् त्यच् ् मुलील ् प हून् मन त् सनमाण् झ लेल ् वैरभ व् दडपून्
ट कण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्सतने्सतचे्चुांबन्घेतले.्भोवत ली्अिलेल्यच् ्प्रत्येच्क ची्मनःक्स्थती्आसण्आपल्यच् ्
अांतःकरण ल ्व्यच् पण ऱ्यच् ्भ वन ्यच् ांत्अिलेली्सवलिण्तफ वत्ज णून्ती्असतशयच््व्यच्सथत्झ ली. 
 

‘तो्कुठां्आहे?’ सतने्पुन्ह ्एकद ्िवांन ्उदे्दशून्प्रश्न्केल . 
 

‘तो्ख ली्आहे.् त्यच् ययच् ्िोबतील ्नत श ्आहे.’ िोन्यच् ्ल जून् म्हण ली, ‘त्यच् ययच् ् भेटीची्वेळ्
आत ्ठरेल.्सप्रन्िेि, मल ्व टतां्तू्थकली्अिशील.्होयच््न ?’ 
 

वैत गलेल्यच् ् सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्डोळ्यच् ांत्अश्रू्आले.् सतने् त्यच् ांययच् कडे्प ठ् सफरवली.् त्यच् ल ् कुठे्
भेटत ्येच्ईल्अिे्ती्क उांटेिल ्पुन्ह ्सवच रण र्होती.्तेवढ्य त्सतल ्कुण चीतरी्भरभर्प वले्द र शी्
ऐकू्आली.्त्यच् ्उत्िुक्प वल त्सतल ्आनांद्ज णवल .्सतने्वळून्प सहले.्तो्नत श ्जवळजवळ्ध वत्
येच्त्होती.्मॉस्कोमधे्ही्नत श ्बऱ्यच् च्सदवि ांपूवी्भेटली्होती.्तेव्ह ्सतल ्ती्मुळीच्आवडली्नव्हती. 
 

पण्आत ् सप्रन्िेि्म यच्ाने् सतययच् कडे्नजर्ट कली्न्ट कली्तोच्आपल्यच् ् दुःख त्मन प िून्
िहभ गी्होण री्म्हणून्आपली्मैत्रीण्व्ह यच्ल ्प त्र्अिलेली्अशी्ही्नत श ्आहे्हे्सतल ्कळून्चुकले.्
ती्ध वत्ज ऊन्सतल ्भेटली.्सतल ्समठीत्घेऊन्ती्सतययच् ्ख ांद्य वर्अश्रू्ढ ळू्ल गली. 
 

‘चल, म री, आपण्त्यच् ययच् कडे्ज ऊ.’ नत श ने्सतल ्जवळययच् ्खोलीत्नेले. 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाने् म न् वर् केली, आपले् डोळे् पुिले् आसण् नत श कडे् प सहले.् सहययच् कडून्
आपण ल ्िवव्क ही्िमजेल्अिे् सतल ्व टले.् ‘कश ्तऱ्हेनां...’ ती्बोल यच्ची्थ ांबली.् कुठल ही्प्रश्न्
अगर्कुठलेही्उत्तर्शब्द ांतून् व्यच्क्त्करत ् येच्ण र्न ही् हे् सतल ्ज णवले.्नत श च ् चेहर ्आसण् सतचे्
डोळे्आपल्यच् ल ्िवव्क ही्असधक्स्पष्टपणे्ि ांगतील, त्यच् ्िवांच ्असधक्खोल्अथव्ि ांगतील्अिे्सतल ्
व टले. 
 

नत श ने् सप्रन्िेि्म यच्ाकडे्प सहले.्आपल्यच् ल ्ठ ऊक्अिलेले्िवव्ि ांग व्ेकी्ि ांगू्नयेच््यच् च ्
सतल ्िांशयच््पडलेल ्होत .्म्हणून्ती्ध स्त वलेली्सदिली.्आपल्यच् ्अांतःकरण ल ्प र्भेदून्ज ण ऱ्यच् ्
त्यच् ्चमकद र्डोळ्यच् ांिमोर्र हून्आपण ि्ठ ऊक्अिलेले्ित्यच््िांपूणवपणे्न्ि ांगणे्आपण ि्शक्यच््न ही्
अिे् सतल ् व टले.् एक एकी् नत श ययच् ् ओठ ची् वेडीव कडी् ह लच ल् झ ली.् आपल ् चेहर ् दोन्ही्
ह त ांनी्झ कून्ती्ओक्ि बोक्शी्रडू्ल गली. 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्िवव्क ही्ध्यच् न त्आले. 
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क ही् वळे ने् नत श ् म्हण ली, ‘प्र रांभी् त्यच् ल ् खूप् त प्आल ्आसण् वदेन ही् खूप् होत्यच् .तेव्ह ्
त्यच् ची् अवस्थ ् फ र् गांभीर् होती.् रॉइट्िल ्आल्यच् वर् धोक ् टळल .् डॉक्टरल ् शरीर च ् भ ग् िडून्
ज ईल् अशी् ध स्ती् पडली् होती.् पण् ते् िांकटही् आत ् जवळजवळ् टळले् आहे.् यच् रॉस्लॉव्हलल ्
आल्यच् वर्जखमेत्पू्होऊ्ल गल ्होत .्(त्यच् बद्दल्आसण्नांतरययच् ्िवव्गोष्टींबद्दल्सतल ्म सहती्होती.)्
त्यच् नांतर्आज र्ि म न्यच्् क्स्थतीवर् येच्ईल्अिे्डॉक्टर् म्हण ले्होते.् त्यच् नांतर्त प्यच् यच्ल ्ल गल .्ह ्
त प्क ही् गांभीर् ब ब् न ही, अिां्डॉक्टर ांन ् व टलां .् पण्दोन् सदवि ांपूवी् एक एकी् त्यच् ययच् त् ह ् बदल्
झ ल .’ ती्मोठ्य ्कष्ट ने्हुांदके्आवरत्म्हण ली. 
 

‘म री, अग, तो्इतक ्च ांगल ्आहे.्तो्व चणां्शक्यच््न ही.्क रण...क रण...’ 
 

नत श ने्िर वलेल्यच् ्ह त ांनी् सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्खोलीचे्द र्उघडून् सप्रन्िेि्म यच्ाल ्आधी्आत्
ज ऊ् सदले.् तेव्ह ् सप्रन्िेि्म यच्ाने्मोठ्य ्प्रयच् ि ने् हुांदके्आवरले.् सतने्मन ची् खूप्तयच् री् केली्होती.्
मन वर्त ब ्ठेवण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल ्तरीही्त्यच् ल ्प हत च्आपल्यच् ्डोळ्यच् ांत्अश्रू्आल्यच् खेरीज्र हण र्
न हीत्अिे्सतल ्व टू्ल गले. 
 

नत श ने् म्हटले्होते, ‘दोन् सदवि ांत्एक एकी्ह ्बदल्घडल .’ यच् ्शब्द ांच ्अथव्आत ् सतल ्
कळल .् तो् एक एकी् िौम्यच्, श न्त् झ ल ्आहे्आसण् त्यच् ची् न जूक् हळुव र् अवस्थ ् मरण ची् िूचन ्
देण री् आहे् अि ् अथव् सतने् ल वल ् होत .् द र शी् ज त न ् सतल ् लह नग्यच् ् आन्दु्रश च ् िौम्यच्, श न्त्
न जूक्चेहर ्आठवल .्नांतर्तो्चेहर ्ति ्क्वसचतच्सतल ्आढळल ्होत .्ति ्चेहर ्सदिल ्की्ती्
सकती् प्रभ सवत् व्ह यच्ची.् मरण पूवी् आपले् वडील्आपल्यच् शी् जिे् पे्रमळ् हळुव र् बोलले् ति च् सप्रन्ि्
आन्दे्रही्आपल्यच् शी्बोलेल्आसण्आपल्यच् ल ्ते्िहन्न्होऊन्आपण ल ्नक्की्रडे्कोिळेल्अिे्सतल ्
व टले.्पण्कधी्न ्कधी् हे्घडण रच्आहे्अि ् सवच र्करून्ती्खोलीत् सशरली.् सतययच् ्मांददृष्टील ्
त्यच् ची्आकृती्जिजशी्असधक सधक्स्पष्ट् सदिू्ल गली, तितिे् सतल ् हुांदके्आवरेन िे्झ ले.् त्यच् च ्
चेहर ्सदिल ्तेव्ह ्त्यच् ययच् ्नजरेल ्सतची्नजर्समळ ली. 
 

तो्कोच वर्ग द्य ांन ्रेलून्पहुडल ्होत .्त्यच् ने्ख रीययच् ्पट्ट्ट्य ांच ्प यच्घोळ्झग ्घ तल ्होत .्
तो्कृश्आसण्सफकट्झ ल ्होत .्त्यच् ययच् ्एक ्कृश, गोऱ्यच् प न्ह त त्ह तरुम ल्होत .्दुिऱ्यच् ्ह त ने्
तो्व ढलेल्यच् ्न जूक्समश ्गोंज रीत्होत .त्यच् ्दोघी्आत्आल्यच् ्तेव्ह ्तो्त्यच् ांययच् कडे्टक्ल वनू्प ह त्
र सहल . 
 

त्यच् च ् चेहर ् सदित च्आसण् त्यच् ययच् ्नजरेल ्नजर् समळत च् सप्रन्ि्म यच्ाने्च ल्एक एकी्मांद्
केली.्आपले्अश्रू्आटले्आहेत्आसण् हुांदके्थ ांबले्आहेत्अिे् सतल ् व टले.् त्यच् ययच् ् मुदे्रवरील्भ व्
प हत च्सतल ्एकदम्िांकोच्व टल .्अपर धी्व टले. 
 

‘म झ ् अपर ध् तरी् क यच्?’ सतने् स्वतःल ् सवच रले.् ‘क रण् तू् सजवांत् आहेि् आसण्
सजवांतअिलेल्यच् बद्दल्सवच र्करते्आहेि,’ त्यच् ची्रूि, करडी्नजर्जणू्म्हणत्होती. 
 

तो् आपल्यच् ् बसहणील ् आसण् नत श ल ् बुसद्धपूववक् ब रक ईने् प ह त् होत .् ब ह्यगोष्टीपलीकडे्
ज ऊन्खोलवर्वधे्घेण ऱ्यच् ्त्यच् ्नजरेत्जवळजवळ्वैरभ व्होत . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘म री्खुश ल्आहेि्न ? इथे्कशी्येच्ऊ्शकलीि्तू?’ त्यच् ययच् ्दृष्टीप्रम णेच्त्यच् च ्आव ज्क्स्थर्
आसण् असलप्त् होत .् त्यच् ने् सनर शनेे् चकक ळी् फोडली् अिती् तरीदेखील् ती् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् ह्य ्
आव ज इतकी्भेिूर्व टली्निती. 
 

‘सनकोलुश्क ल ् घेऊन् आली् आहेि् क ?’ त्यच् ने् िांथ, सवच रपूववक् आव ज त् सवच रले.् तो्
क हीतरी्आठवण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्होत . 
 

‘किां्व टतां्आहे्तुल ?’ सप्रन्िेि्म यच्ाल ्आपल्यच् ्प्रश्न चे्आियच्व्व टले. 
 

‘अग, ह ् प्रश्न् तू् डॉक्टर ांन च् सवचर यच्ल ् हव !’ तो् म्हण ल .् तो् पे्रमळपण ने् व गण्यच् च ् पुन्ह ्
एकद ् प्रयच्त्न्करीत्अित ् त्यच् चे् केवळ्ओठ् म्हण ले, (आपण्क यच्् बोलतो्आहोत्ह्य च ् तो् सवच र्
करीत्नव्हत ्ह्य त्िांशयच््न ही)्‘तू्भेट यच्ल ्आलीि.्आभ री्आहे्तुझ .’ 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाने् त्यच् च ् ह त् द बल .् सतययच् ् ह त ययच् ् द ब मुळे् त्यच् ययच् ् चेहऱ्यच् वर् पुिट् न र जी्
उमटली.्ती् स्तब्ध्होती.्क यच््बोल व्े ते् सतल ् िुचत्नव्हते.्दोन् सदवि ांपूवी् त्यच् ययच् त्कोणत ् बदल्
झ ल ्आहे, हे् सतल ्कळून्चुकले.् त्यच् ययच् ्शब्द तून, त्यच् ययच् ् िुर तून् त्यच् ययच् ् सनजीव् व् वैऱ्यच् ि रख्यच् ्
नजरेतून्सजवांत्म णि ल ्भयच् नक्व टण री्िवव्ऐसहक्गोष्टींबद्दलची्असलप्तत ्सतल ्ज णव्ूल गली. 
 

िजीव्िृष्टीतील्गोष्टींच ् त्यच् ल ्महत्प्रयच् ि ने्बोध्होत्होत ् हे्स्पष्ट् सदित्होते.् त्यच् चे्क रण्
त्यच् ची्ज्ञ नशक्ती्नष्ट्झ ली्होती, हे्नव्हते.्िजीव ांन ्जे्कळत्न ही्अगर्कळणे्शक्यच््न ही्ते्त्यच् ल ्
ज णवत्होते.्आसण्त्यच् तच्त्यच् चे्िवव्लि्मग्न्झ ले्होते्हे्त्यच् चे्खरे्क रण्होते. 
 

‘सनयच्ती् सकती्चमत्क सरक्आहे.् सतनां्आम्ह ्दोघ ांन ् पुन्ह ् एकत्र्आणलां ्आहे.’ स्तब्धतेच ्भांग्
करून्नत श कडे्दृष्टी्ट कीत्तो्म्हण ल , ‘ती्म झी्शुश्रूष ्करते्आहे.’ 
 

सप्रन्िेि्म यच्ाने्त्यच् चे्बोलणे्ऐकले्पण्त्यच् च ्अथव्सतल ्उमगल ्न ही.्सजचे्सप्रन्ि्आन्दे्रवर्पे्रम्
होते्आसण्सजययच् वर्सप्रन्ि्आन्दे्रचे्पे्रम्होते, त्यच् ्मुलीययच् िमोर्सप्रन्ि्आन्दे्रल ्अिे्बोलवले्तरी्किे? 
जगण्यच् च ्थोड ्सवच र्त्यच् ययच् ्मन त्अित ्तर्तो्अिे्तुयछतेने्बोलल ्नित .्आपण्मरण र्आहोत्
यच् ची्त्यच् ल ्कल्पन ्निती्तर्तो्सतययच् शी्िह नुभतूीने्व गल ्अित , सतययच् िमोर्त्यच् ने्तिे्उद्ग र्
क ढले्निते.् त्यच् ययच् ् व गण्यच् ल ्एकच्क रण्होते...तो्िवव्गोष्टींसवषयच्ी्उद िीन्आहे, तो्उद िीन्
आहे्यच् चे्क रण्ह्य हून्असधक्महत्त्व ययच् ्गोष्टीच ्त्यच् ल ्ि ि त्क र्झ लेल ्आहे. 
 

त्यच् चे्िांभ षण्रूि्आसण्अिांबद्ध्होऊ्ल गले.्त्यच् त्िण िण ल ्खांड्पडत्होत . 
 
‘म री्रॅझ नवरून्आली.’ नत श ्म्हण ली. 
 

नत श ने्आपल्यच् ्बसहणीच ्उल्लेख् ‘म री’ यच् ्न व ने्केल ्हे्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्लि त्आले्न ही.्
त्यच् ययच् िमोर्आपण्सतच ्‘म री’ अि ्उल्लेख्केल ्हे्नत श ल ्प्रथमच्ज णवले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘खरां्म्हणतेि?’ त्यच् ने्सवच रले. 
 

‘मॉस्को् शहर् प र्जळून्ख क्झ ल्यच् चां् सतल ्कळलां .’ नत श ् पुढे् बोलली् न ही.् पुढे् बोलणे्
शक्यच््नव्हते.्तो्लि्देण्यच् च ्व्यच्थव्प्रयच्त्न्करीत्होत ्हे्स्पष्ट्होते. 
 

‘शहर्जळलां ्अिां्म्हणत त.्फ र्व ईट्झ लां .’ अिे्म्हणून्तो्िमोर्टक्ल वनू्प ह त्र सहल .्
तो्नकळत्समश ांवरून्बोटे्सफरव्ूल गल . 
 

‘म री, तू् क उांट् सनकोल यच्ल ् भेटलीि् तर!’ त्यच् ांन ् बरे् व ट व्े म्हणून् सप्रन्ि्आन्दे्र् क हीतरी्
सवच रीत् होत .् ‘त्यच् नां् घरययच् ् पत्र त् सलसहलां ्आहे.् त्यच् ल ् तू् फ र्आवडली्आहेि् म्हणून.’ तो् श ांत्
स्वर त्प्र ांजळपण ने्बोलत्होत .्आपल्यच् ् म्हणण्यच् चे्अनेक्अथव्भोवत लची्म णिे्क ढू्शकतील्ही्
गोष्ट् त्यच् ययच् ् डोक्यच् त्आली् न ही.् ‘तुल ् तो्आवडल ् अिेल् तर—आसण् तू् त्यच् ययच् शी् लग्न् करण र्
अिशील्तर—ती्च ांगली्गोष्ट्आहे.’ तो्क हीि ्घ ईघ ईने्म्हण ल .्मघ प िून्शोधीत्अिलेले्शब्द्
ि पडले्म्हणून्त्यच् ल ्झ लेल ्आनांद्स्पष्ट्सदित्होत ्सप्रन्ि्म यच्ाने्त्यच् चे्म्हणणे्ऐकले.्त्यच् वरून्तो्
लौसकक्जीवन प िून्सकती्दूर्गेल ्आहे्यच् ची्सतल ्भयच्ांकर्ज णीव्झ ली्एवढेच.्एरव्ही्सतययच् ्दृष्टीने्
त्यच् ययच् ्शब्द ांन ्आणखी्अथव्नव्हत . 
 

‘म झ्यच् बद्दल् कश ल ् बोलू् यच् ?’ ती् श ांतपण ने् म्हण ली् आसण् सतने् नत श कडे् प सहले.् ती्
आपल्यच् कडे् प ह त्आहे् हे् उमगून् नत श ने् सतययच् ् नजरेल ् नजर् देणे् ट ळले.्आत ् पुन्ह ् िगळेजण्
स्तब्ध्झ ले. 
 

‘आन्दे्र, तुझ्यच् ्भेटील —’सप्रन्िेि्म यच्ाने्एक एकी्थरथरत्यच् ्आव ज त्सवच रले, ‘तुझ्यच् ्भेटील ्
सनकोलुश्क ल ्आणलां ्तर्च लेल्न ? तो्तुझ्यच् बद्दल्ितत्बोलत्अितो.’ 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रने्पसहल्यच् ांद च्िीण् क्स्मत् केले.्पण् ते् क्स्मत्आनांद चे्नव्हते; व त्िल्यच् चेही् क्स्मत्
नव्हते.्आपल्यच् ्भ व ययच् ्भ वन ांन ्आव हन्करण्यच् च ्ती्आपल्यच् ्मते्शवेटच ्उप यच््यच्ोजण्यच् च ्प्रयच्त्न्
करीत्होती.्त्यच् च ्तो्त्यच् ्मांद्क्स्मत ने्उपह ि्करीत्होत .्आजवर्त्यच् च ्चेहर ्पूणव्ठ ऊक्अिल्यच् ने्
सप्रन्िेि्म यच्ाययच् ्हे्लि त्आले्आसण्ती्भेदरून्गेली. 
 

‘सनकोलुश्क ्भेटल ्तर्मल ्बरां्व टेल.्त्यच् ची्प्रकृती्ठीक्आहे्न ?’ 
 

त्यच् ांनी् सनकोलुश्क ल ्आत्आणल .्वसडल ांकडे्तो्भयच्भीत्नजरेने्प हत्र सहल .् दुिरे् कुणी्
रडत्नव्हते् म्हणून्तो्रडल ्न ही्इतकेच.् सप्रन्ि्आन्दे्रने् त्यच् चे् मुके् घेतले.् त्यच् ययच् शी्क यच््बोल व्े ते्
त्यच् ल ्कळेन . 
 

मुल ल ्ब हेर्नेण्यच् त्आल्यच् वर्सप्रन्िेि्म यच्ा्पुन्ह ्एकद ्आपल्यच् ्भ व जवळ्गेली.्सतने्त्यच् चे्
चुांबन्घेतले.्सतल ्शोक वगे्अिह्य्होऊन्ती्रडू्ल गली. 
 

त्यच् ने्सतययच् कडे्लिपूववक्प सहले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘तुल ् सनकोलुश्क ची्क ळजी्व टते्आहे्क ?’ त्यच् ने् सवच रले्तशी् हुांदके् देत् सप्रन्िेि्म यच्ाने्
म न्ह लवली. 
 

‘म री्तुल ्गॉस्पेल...’ तो्एकदम्स्तब्ध्झ ल . 
‘क यच््म्हण ल ि?’ 
‘क ही्न ही.्तू्अशी्रडू्नकोि.’ सतययच् कडे्भ वशून्यच््नजरेने्प ह त्तो्म्हण ल . 

 
सप्रन्िेि्म यच्ा्रडू्ल गली्तेव्ह ्ती्सनकोलुश्क ्पोरक ्होण र्म्हणून्ती्रडत्आहे्यच् ची्त्यच् ल ्

ज णीव्झ ली.्मोठ्य ्प्रयच् ि ने्ऐसहक्जीवन कडे्वळून्तो्त्यच् ययच् ्दृष्टीने्सवच र्करण्यच् च ्प्रयच्त्न्करू्
ल गल . 
 

‘त्यच् ांन ्दुःख्अटळ्आहे.पण्हे्ि रां्सकती्िरळ्ि धां्आहे.’ त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

‘पिी् पेरीत्न हीत, ते्शते ची्क पणीही्करीत्न हीत.् पण्आपण ्िवांच ् सपत ् त्यच् ांन ्ख ऊ्
घ लीत्अितो.’ तो्स्वतःशी्म्हण ल .्आपल्यच् ्बसहणील ्तो्हे्ऐकवण र्होत .्पण्त्यच् ल ्व टले्‘नको.’ 
त्यच् ांन ् ते्कळण र् न ही.् ती्आप पल्यच् ् परीने् त्यच् च ् अथव्ल वतील.् ज्यच् ् भ वन ांन , ज्यच् ् सवच र ांन ् ती्
महत्त्व्देत, त्यच् ्िवांन ्त्यच् ययच् ्दृष्टीने्क ही्चकमत्न ही.्पण्त्यच् ांन ्ते्िमजण र्न ही्यच् ्सवच र ने्तो्
स्तब्ध्र सहल . 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रच ् मुलग ् ि त् वषांच ् होत .् तो् अजून् व च यच्ल ् सशकल ् नव्हत .् त्यच् ल ्क हीच्
कळत्नव्हते.् त्यच् ् सदवि नांतर्म सहती, सनरीिण, अनुभव्यच् तून्तो्खूप् सशकण र्होत .् त्यच् नांतर्प्र प्त्
झ लेली् िमजशक्ती् जर्क ् त्यच् ययच् ् सठक णी् त्यच् ् वळेी् अिती् तर् त्यच् चे् वडील, सप्रन्िेि् म यच्ा्आसण्
नत श ् यच् ांमधे् जे्घडत्होते् त्यच् ्ि ऱ्यच् ची्खरीखुरी्खोलवर्ज णीव् त्यच् ल ् त्यच् च् वळेी्झ ली्अिती.्
सततकी् ज णीव् त्यच् ल ् त्यच् नांतरही् कधी् झ ली् न ही.् तरीही् त्यच् ल ् ि रे् िमजले् आसण् न् रडत ् तो्
स्तब्धपणे्खोलीब हेर् पडत च् बरोबर्आलेल्यच् ्नत श ल ् सबलगल .् सतययच् ्अांग वर्डोके् ठेवनू् तो् रडू्
ल गल . 
 

त्यच् ् सदवि प िून् तो् देिलेॅल ् ट ळू् ल गल .् क उांटेिने् त्यच् ल ् थोपटून् श ांत् केले् अिते् पण्
सतल ही् तो् ट ळू् ल गल , आसण् एकट च् स्तब्ध् बिू् ल गल .् तो् सप्रन्िेि् म यच्ा् आसण् नत श ् यच् ांययच् ्
िहव ि त्क हीश ्िांकोच ने्वेळ्क ढू्ल गल , त्यच् ांन ्सबलगून्र हू्ल गल . 
 

आपल्यच् ्भ व प िून् सप्रन्िेि्म यच्ा् दूर्झ ली् तेव्ह ् सतल ्नत श ययच् ् मुदे्रने्ि रे्क ही्ि ांसगतले.्
सतने्तो्व चेल्अशी्आश ्नत श कडे्व्यच्क्त्केली्न ही.्नत श ्आसण्ती्आलटून्प लटून्त्यच् ययच् जवळ्
र हू्ल गल्यच् .्सप्रन्िेि्म यच्ा्आत ्अश्रू्ग ळीन शी्झ ली.्मरणोन्मुख्भ व ययच् ्भोवती्सचरांतन्गूढ्शक्तीचे्
अक्स्तत्व्सतल ्आत ्ज णव्ूल गले.्ती्मनोभ व्ेत्यच् ्शक्तीची्प्र थवन ्ि रखी्करीत्र सहली. 
 

सप्रन्ि्आन्दे्रल ्र त्री्मृत्यच््ूआल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ल ्र त्री्जेवण नांतर्नेहमीप्रम णे्थोड ि ्त प्होत ्आसण्कधी्नव्हे्ती्त्यच् ची् सवच रशक्ती्
श बतू् होती.् मेणबत्तीच ् उजेड् त्यच् ययच् ् डोळ्यच् ांवर् येच्ण र् न ही् अश ् बेत ने् नत श ् बठै्य ् खुचीत् बिून्
प यच्मोज ्सवणू्ल गली.्(‘सवणक म्करण ऱ्यच् ्वृद्ध्निवि रखी्च ांगली्शुश्रूष ्कोणी्करण र्न ही.’ अिे्
एकद ् िहज् सप्रन्ि्आन्दे्र् सतल ् म्हण ल ् होत .् तेव्ह प िून् ती् सवणक म् सशकू् ल गली् होती.)् सतची्
न जूक् बोटे् िुयच् ् वरख ली्करीत् होती.् त्यच् ांची् मांद् सटक् सटक्ऐकू् येच्त् होती.् सतच ्ख ली् झुकलेल ्
स्वप्न ळू्चेहर ्त्यच् ल ्एक ्ब जूने्स्पष्ट्सदित्होत .्ती्थोडीशी्ह लली्ति ्लोकरीच ्गोळ ्म ांडीवरून्
ख ली् घरांगळत् गेल .् सतने् दचकून् वळून् यच् ययच् कडे् प सहले.् प्रक श् ह त ने् अडवनू् ती् मोठ्य ्
ि वधसगरीने्आसण्चपळ ईने्आवश्यच्क्तेवढी्व कली.्गोळ ्उचलून्पूवीि रखी्बिली. 
 

ह लच ल् न् करत ् सतययच् कडे् प ह त् अित न ् आसण् िुयच् ांची् मांद् सटकसटक् ऐकत् अित न ्
त्यच् ययच् ्मन त्येच्त्होते, ‘अश ्सवसचत्रपणे्सनयच्तीनां्आम्ह ां्दोघ ांन ्एकत्र्आणलां ्ते्कश ि ठी? केवळ्मी्
मर वां् म्हणून? म झां् िगळां् जीवन् खोटां् ठरवण्यच् ि ठी् क ् मल ् जीवनित्यच् च ् ि ि त्क र् झ ल ? यच् ्
जग त्सतययच् इतकां ्मल ्क हीही् सप्रयच््न ही.्म झां् सतययच् वर्पे्रम्आहे्खरां्पण्मी् सतययच् ि ठी्क यच््करू्
शकण र?’ तो्स्वतःशी्म्हण ल .्बऱ्यच् च्क ळययच् ्वदेन ांनी्झ लेल्यच् ्िवयच्ीमुळे्तो्एक एकी्नकळत्कण्हू्
ल गल . 
 

त्यच् चे्कण्हणे्ऐकून्नत श ने्प यच्मोज ्ख ली्ठेवल ्आसण्ती्त्यच् ययच् ्सदशनेे्झुकली.्एक एकी्
त्यच् चे्डोळे्चमकलेले्प हून्ती्त्यच् ययच् जवळ्हलक्यच् ्प वल ांनी्ज ऊन्व कून्प हू्ल गली. 
 

‘तुम्ही्ज गेच्आह त?’ 
 

‘होयच्, मी्सकतीतरी्वेळ्तुझ्यच् कडे्प ह त्होतो.्तू्आत्आलीि्ते्मल ्कळलां .्तूच्केवळ्मल ्
हवीहवीशी् मनःश ांती् देतेि, प्रिन्न् प्रक श् देतेि.् व टतां् आनांद नां् रडत् र ह वां!् नत श , मल ् तू् खूप्
आवडतेि.्जग त्मल ्दुिरां्क ही्सप्रयच््न ही.्मी्जगेन्अिां्तुल ्व टतां्क ?’ 
 

‘सनसित.् तुम्ही् सनसित्जगण र्आह त.’ भ व वगे ने् त्यच् चे् दोन्ही् ह त्आपल्यच् ् ह त त् घेत् ती्
जवळजवळ्ओरडली. 
 

तो्क ही्वेळ्स्तब्ध्र सहल . 
 

‘तिां्घडलां ्तर् सकती्च ांगलां ्होईल!’ अिे्म्हणत्त्यच् ने् सतच ्ह त्ह त त्घेऊन्त्यच् वर्आपले्
ओठ्टेकले. 
 

त्यच् चे् शवेटचे् िण् ि ध्यच् ् ि म न्यच्् तऱ्हेने् च लले् होते.् त्यच् ययच् िोबत् िदैव् अिण ऱ्यच् ् सप्रन्िेि्
म यच्ाआसण् नत श ् यच् ांन ् ते् ज णवले.् त्यच् ् रडल्यच् ् न हीत् अगर् त्यच् ांच ् थरक पहीउड ल ् न ही.् त्यच् ्
दोघींययच् ही्भ वन ्इतक्यच् ्प्रबळ्होत्यच् ्की् मृत्यच्यूयच् ्भयच् नक्ब ह्य्स्वरूप च ् त्यच् ांययच् वर्क ही्पसरण म्
झ ल ्न ही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

तो्आपल्यच् प िून्िांथपणे्स्पब्धपणे् दूरदूर् सनिटून्ज त्आहे् हे् त्यच् ांन ् सदित्होते.्अिे्घडणे्
अटळ्आहे्आसण्च ांगले्आहे्हे्त्यच् ांनी्ज णले.्धमवगुरूने्येच्ऊन्त्यच् ययच् ि ठी्प पमुक्ती्आसण्तैल भ्यच्ांजन्
हे्ध र्नमक्सवधी्केले.्त्यच् ल ्सनरोप्देण्यच् ि ठी्िगळेजण्आले. 
 

त्यच् ययच् ्मुल ल ्त्यच् ययच् ्जवळ्आणण्यच् त्आले्तेव्ह ्त्यच् ने्त्यच् च ् मुक ्घेतल .्स्वतःल ्यच् तन ्
झ ल्यच् ्म्हणून्नव्हे्तर्आपण्मुल ययच् ्ब बतचे्आपले्कतवव्यच््प र्प डले्अिे्त्यच् ल ्व टले्म्हणून्त्यच् ने्
त्यच् ययच् कडे् प ठ् सफरवली.् ‘मुल ल ्आशीवाद्द्य .’ अिे्कोणीतरी् म्हटले् तेव्ह ् त्यच् ने्आवश्यच्क् तेवढे्
करून्तो्भोवती्प हू्ल गल .्जणू्त्यच् ची्नजर्सवच रीत्होती, ‘मल ्आणखी्क ही्कर यच्चां्आहे्क ?’ 
 

आत्म ्िोडून्ज त्अित न ्च ललेली्शरीर ची्शवेटची्धडपड्थ ांबली्त्यच् ्वेळी्सप्रन्िेि्म यच्ा्
आसण्नत श ्त्यच् ययच् ्शजे री्होत्यच् . 
 

त्यच् ांययच् ्डोळ्यच् ांिमोरच्त्यच् चे्शरीर्क ही्िण ांत्सनिल्झ ले्आसण्ग र्पडू्ल गले.्तशी्सप्रन्िेि्
म यच्ा्म्हण ली, ‘िांपलां ्ि रां!’ जवळ्ज ऊन्नत श ने्मृत ययच् ्डोळ्यच् त्सनरखून्प सहले्आसण्घ ईघ ईने्
त्यच् चे्डोळे्समटून्ठेवले.्पण्त्यच् ांवर्ओठ्टेकले्न हीत.्त्यच् ययच् ्अगदी्जवळययच् ्आठवणीवर—त्यच् ययच् ्
शरीर वर्ती्झुकली्‘कुठां्गेलेत? कुठां्अितील्आत ?’ 
 

त्यच् ययच् ्मृत्देह ल ्स्न न्घ लून्त्यच् वर्वसे्त्र्चढवण्यच् त्आली.्टेबल वरील्शवपेसटकेत्मृतदेह्
ठेवण्यच् त्आल .्त्यच् चे्अांत्यच्दशवन्घेण्यच् ि ठी्आलेल्यच् ्िगळ्यच् ांन ्रडू्कोिळले.्सप्रन्ि्आन्दे्र्मरण्प वल ्
म्हणून्आसण्नत श बद्दल्करुण ्व टून्क उांटेि्आसण्िोन्यच् ्शोक्करू्ल गल्यच् .्लवकरच्आपणही्
त्यच् ्भयच्ांकर्प्रदेश त्प्रवशे्करण र्आहोत्ह्य ्सवच र ने्क उांटल ्रडे्कोिळले. 
 

नत श ्आसण् सप्रन्िेि् म यच्ादेखील् रडू् ल गल्यच् .् पण् त्यच् ्आपल्यच् ् व्यच्क्क्तगत् ह नीि ठी् रडत्
होत्यच् .्त्यच् ांययच् ्डोळ्यच् ांिमोर्मृत्यच्चेू्ि धे्गांभीर्रहस्यच््पूणव्झ ले्होते. 
 

∎∎ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

भाग तेरावा 
 

१८१२ 
 

१८१२्ययच् ्िबांध्िप्टेंबर्मसहन्यच् त्आसण्ऑक्टोबरययच् ्पसहल्यच् ्आठवड्य त् नेपोसलअनने्आसण्
त्यच् ययच् ् िैन्यच् ने् मॉस्को्शहर त् मुक्क म्ठोकल ्होत .् िैसनक ांनी्शहर त् लुट लूट्आरांभली.्उन्मत्तपणे्
ध वण ऱ्यच् ् गुर ांययच् ् कळप ांनी् जीव् व चव्ू शकली् अिती् अशी् वैरण् तुडवनू् ट क वी् त्यच् प्रम णे् िमृद्ध्
शहर त्सशरण ऱ्यच् ्िैसनक ांनी्अन्न, कपडे्आसण्इतर्ि मग्री्यच् ांची्न िधूि्करून्ट कली.्वसरष्ठ ांचे्हुकूम्
झुग रून् देऊन् िैसनक ांनी् न िधूि्च लू् ठेवली्आसण् प्रत्येच्क् सदवि ल ् ते्आपल ् सवन श्जवळजवळ्
आणू्ल गले. 
 

थांडीच ्कड क ्व ढू्ल गल .्रसशयच् ्शरण्येच्ईल्अिे्नेपोसलअनल ्ि रखे्व टत्र सहले.्परांतु्
कुटूझॉफ्आसण्झ र्यच् ांनी्द द् सदली्न ही.्िबांध् सहव ळ ्आपण्इथे् मुक्क म् ठेवल ्तर्आपल ् सवन श्
अटळ्आहे् हे्लि त् येच्त च् नेपोसलअनचे् िैन्यच्् एक एकी् ध स्त वले्आसण् त्यच् ने् पळ्क ढण्यच् ि् प्र रांभ्
केल .्उत्तर् सदशले ्ज ऊन्पीटझवबगव्शहर् चजकण्यच् च ् प्रयच्त्न् त्यच् ने् केल ् न ही.्दसिणेकडील्िमृद्ध्
प्रदेशही्चजकत ्आले्अिते्पण्सतकडेही्ते्सफरकले्न हीत.्ज्यच् ्म गाने्ते्आले्होते्त्यच् ्स्मॉलेन्स्क्व्
क्व्हल ्न ्मधून्ज ण ऱ्यच् ्उज ड्भगभगीत्म गाने्ते्पुनि्युच्रोपकडे्जलदीने्म घ र्घेऊ्ल गले. 
 

िह ्ऑक्टोबर् रोजी् अगदी् िक ळी् पीएर् तुरुां ग ययच् ् खोलीतून् ब हेर् पडल .् मग् म गे् वळून्
द र त्र हून्त्यच् ययच् भोवती्उड्य ्म रण ऱ्यच् ्आखूड्प यच् ययच् ्ल ांबोड्य ्कुत्रीशी्तोखेळू्ल गल .्ही्कुत्री्
तुरुां ग तच्र ह त्होती.्कॅरॅटीव्हययच् ्शजे री्झोप यच्ची.्आपणहून्एकटीच्शहर त्र हून्पुन्ह ्यच् यच्ची.्ती्
कोण ययच् ्म लकीची्नि वी.् सतल ्म लक्नव्हत ्तिेच्न व्नव्हते, सनसित्ज त्नव्हती, त्यच् ्र ख डी्
कुत्रील ्कश ची्सफकीर्नव्हती.्सतचे्मऊ्लोकरीचे्शपूेट्तुऱ्यच् ि रखे्त ठ्उभे्होते.्सतचे्च रही्आखूड्
प यच्् सतची्िेव ्इतकी्च ांगली्करीत्की्त्यच् ्च र ांच ्एकदम्उपयच्ोग्करणे्न्आवडून्ती्म गील्एक्
प यच््उचलून्तीन्प यच् ांनी्तरतरीतपणे्भरभर्च ले.्प्रत्येच्क्गोष्टीने्सतचे्िम ध न्होई, कधी्ती्आनांद ने्
भुांके.्कधी्स्वप्न त्व ्सवच र त्अिल्यच् ि रखी्उन्ह त्बिे. 
 

आत ्पीएरययच् ्अांग वर्घ णेरड , फ टलेल ्शटव्होत .्तो्पूवी्व परत्होत ्त्यच् ांतील्ह ्एकमेव्
शटव् उरलेल ् होत .् िैसनक् व परीत् तिली् सवज र् त्यच् ने् घ तली् होती.् उबद र् व ट व्े म्हणून् त्यच् ने्
कॅरॅटीव्हययच् ् िूचनेप्रम णे् सवज रीची् टोके् घोट्य ांभोवती् दोर ् गुांड ळून् ब ांधली् होती.् पीएरययच् ् अांग वर्
शतेकरी् घ लीत् तिल ्कोट् होत .्ह्य ्क ळ त् पीएरमधे् खूप् श रीसरक् बदल्झ ल ् होत .्आत ् तो्
पूवीि रख ्दणकट, तगड ्सदित्नव्हत .्तरीही्भरभक्कम्कणखर्प्रकृती्हे्बेझुहॉव्ह्कुटुांब चे्वैसशष्ट्ट्य्
त्यच् ययच् तही् सदित्होते.् त्यच् च ् चेहर ्द ढीसमश ांनी्झ कल ् गेल ्होत .् त्यच् ययच् ्डोक्यच् वर्जट ांच ्टोप्
झ ल ्होत ्त्यच् त्उव ्तरतरत्होत्यच् .्त्यच् चे्प यच््उघडे्होते. 
 

पीएरने् कुरण वर् दृष्टी् ट कली.् त्यच् वरून् त्यच् ् िक ळी् म लव हू् ग ड्य ्आसण् घोडेस्व र् ज त्
होते.्मग्त्यच् ने्दूर्नदीपलीकडे्प सहले.्मग्त्यच् च ्च व ्घेण्यच् चे्ढोंग्करण ऱ्यच् ्कुत्रीकडे्प सहले.्त्यच् ने्
घ णेरड्य , मोठ्य ् आसण् ज ड् बोट ांची् प वले् आर म त् इकडेसतकडे् च ळवली.् आपल्यच् ् उघड्य ्
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प वल ांकडे्दृष्टी्गेली्की्त्यच् ययच् ्चेहऱ्यच् वर्िम ध न चे्क्स्मत्पिरे.्ह्य ्क ळ त्त्यच् ने्जे्अनुभवले्आसण्
तो्जे्सशकल ्त्यच् ांची्आठवण्ती्उघडी्प वले्त्यच् ल ्करून्देत.्त्यच् ्आठवणींनी्तो्िुख वनू्ज ई. 
 

गेले् च र् आठवडे् पीएर् कैदेत् होत .् फ्रें च् असधक री् पीएरल ् ि म न्यच्् कैद्य ांययच् ् सनव ि तून्
असधक ऱ्यच् ांययच् ्सनव ि त्न्यच् यच्ल ्तयच् र्होते; परांतु्पीएर्पूवीययच् च्सनव ि त्र सहल . 
 

ह्य च्क ळ त्त्यच् ययच् ्मन ल ्स्वस्थत ्आसण्श ांती्ल भली.्ह्य ि ठी्तो्पूवी्सकतीतरी्क ळ्व्यच्थव्
धडपडल ्होत .्बोरोदीनॉ् येच्थील्िैसनक ांमधे्अित न ्आांतसरक्िुिांव द्आसण्मनःश ांती्यच् ांची् त्यच् ल ्
तीव्रतेने् ज णीव् झ ली् होती् आसण् त्यच् ययच् ् प्र प्तीि ठी् तो् सकतीतरी् क ळ् न न ् म गांनी् ध वत् होत .्
द नधमव, फ्रीमेिन्पांथ, उच्चभ्र्ूवगाचे्सवल ि, मद्यप न, आत्मिमपवण ची्शूर्ि हिी्कृत्येच्, नत श बद्दलची्
रम्यच् द्भतु्प्रीती, तत्त्वचचतन्यच् ांतून्त्यच् ्गोष्टी्शोधण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल .्पण्त्यच् चे्िवव्प्रयच्त्न्सवफल्झ ले.्
आत ् क हीही् चचतन् न् करत ही् त्यच् ल ् मनःश ांतीच ् आसण् आांतसरक् िुिव द च ् ल भ् झ ल –तोही्
मृत्यच्यूयच् ् ध स्तीतून, ह लअपेष्ट ांतून् आसण् त्यच् ने् जे् कॅरॅटीव्हमध्येच्् प सहले् त्यच् तून् झ ल .् फ शीययच् ्
क ळ नांतर् जे् भयच् नक् िण् त्यच् ने् अनुभवले् होते् त्यच् ् िण ांमुळे् त्यच् ल ् एक ् क ळी् महत्त्व ययच् ्
व टण ऱ्यच् ,अस्वस्थ्करण ऱ्यच् ्कल्पन ्आसण्सवच र्त्यच् ययच् ्मन तून्आसण्स्मरण तून्जणू्हद्दप र्झ ले.्
आत ्त्यच् ययच् ्मन त्रसशयच् , युच्द्ध, र जक रण्आसण्नेपोसलअन्यच् ांययच् िांबांधीचे् सवच र्येच्ईन िे्झ ले.्ह्य ्
िवव्गोष्टींशी्आपल ्क ही्िांबांध्न ही्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले; नेपोसलअनल ्ठ र्करण्यच् ची्यच्ोजन ्आत ्
त्यच् ल ्अगम्यच््आसण्ह स्यच् स्पद्व टू्ल गली; पत्नीच ् र ग्आसण् सतययच् मुळे्आपल ्वदलौसकक्होईल्
म्हणून् व टण री् ध स्ती्ह्य ् गोष्टी् त्यच् ल ्आत ् िुल्लक्आसण् रांजक् व टू्ल गल्यच् ; कैद्य चे् न व्क उांट्
बेझुहॉव्ह्आहे् हे् त्यच् ांन ्कळले्क यच््अगर्न्कळले्क यच्, कुण चेच्क ही् सबघडण र्न ही-आपले्तर्
क हीच्सबघडण र्न ही्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

घर ब हेर्िूयच्वसकरण ांत्उबद र्व टत्होते.्िक ळपयंच्त्र सहलेल्यच् ्दव मुळे्हवते्उत्ि हक रक्
ग रव ्अिल्यच् ने्ती्ऊब्सवशषे्िुखद्व टत्होती. 
 

न ईट् कॅप् घ तलेल ्आसण्कोट ची् बटणे्आर म त् उघडी् ट कलेल ् एक्क पवरल्खोलीययच् ्
कोपऱ्यच् शी्आल .् त्यच् ययच् ् तोंड त्छोट ् प इप् होत .् पे्रमळपणे्डोळे् समचक वीत् तो् पीएरजवळ्आल .्
‘ऊन् क यच्् छ न् पडलां ् आहे!् एख द्य ल ् व टेल् विांतऋतूच् िुरू् आहे’ मग् तो् दरव ज शी् रेलल .्
नेहमीप्रम णे् आत ही् त्यच् ने् पीएरल ् प इप् देऊ् केल .् ‘कूच् कर यच्ल ् अशी् हव ् अिली् तर...’ तो्
म्हण ल . 
 

‘फ्रें च ांययच् ्ज ण्यच् बद्दल्क ही्ऐकलां ्क ?’ पीएरने्सवच रले. 
 

‘बहुतेक्िगळां्िैन्यच््ब हेर्पडत्आहे.्कैद्य ांययच् ्ब बतीतील्िूचन ्आज्समळतील्अिां्व टतां.’ तो्
उत्तरल . 
 

पीएर्ज्यच् ्खोलीत्र ह त्होत ्त्यच् च्खोलीत्िोकॉलॉव्ह्न व च ्एक्रसशयच्न्िैसनक्अत्यच्वस्थ्
होत .्पीएर्क पवरलल ्म्हण ल , ‘त्यच् ्िैसनक ि ठी्क हीतरी्कर यच्ल ्हवां.’ 
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क पवरल्म्हण ल , ‘त्यच् बद्दल्तुम्ही्सनसित्र ह .्अश ्लोक ांि ठी्आमययच् कडे्प्रव िी्आसण्क्स्थर्
अशी्दोन्ही्प्रक रची्इक्स्पतळां्आहेत.्आज री्म णि ब बत्िूचन ्सदल्यच् ्ज तील.्कोणत्यच् ही्आकक्स्मत्
गोष्टीि ठी्ल गण री्व्यच्वस्थ ्असधक ऱ्यच् ांनी्करून्ठेवलेली्आहे.्तुम्ही्कॅप्टनल ्दोन्शब्द्बोलल त्तरी्
पुरे्आहे.्तो्म णूि्कधीच्क हीही्सविरत्न ही.्कॅप्टन्इकडे्येच्ईल्तेव्ह ्त्यच् ल ्ि ांग .्तो्तुमययच् ि ठी्
व टेल्ते्करील.’ 
 

ज्यच् ्कॅप्टनबद्दल्कॉपवरल्बोलल ्तो्कॅप्टन्पीएरशी्सकतीतरी्वळे ्बोलत्अिे्आसण्पीएरल ्िवव्
प्रक रची्मदत्करीत्अिे.्कॉपवरल्त्यच् ल ्म्हण ल , ‘त्यच् सदवशी्कॅप्टन्मल ्म्हण ल , ‘हे्बघ, पीएर्ह ्
फ्रें च्बोलण र ्िुसशसित्म णूि्आहे.्बरेच्दुःख्भोगलेल ्तो्रसशयच्न्जमीनद र्आहे, पण्भल ्म णूि्
आहे, त्यच् ल ्च ांगली्िमज्आहे.्त्यच् ल ्क ही्हवां्अिलां ्तर्त्यच् ल ्मल ्ि ांगू्दे.्मी्त्यच् ल ्नक र्देण र्
न ही.्मनुष्ट्यच््स्वतः्सवद्व न्अिल ्की्त्यच् ल ्सशिण ची्थोडीफ र्कदर्अिते, िुिांस्कृत्म णिां्हवीशी्
व टत त.’ पीएर्मी्तुमययच् ि ठीच्यच् ्िांभ षण च ्उल्लेख्करतो्आहे.’ 
 

पीएर्कॉपवरलशी्बोलत्होत ्ते्सकत्येच्क्कैद्य ांनी्प सहले्होते.्कॉपवरलने्क यच््ि ांसगतले्हेज णून्
घेण्यच् ि ठी्ते्ल गलीच्पीएरभोवती्गोळ ्झ ले.्मॉस्कोतून्ब हेर्पडण्यच् बद्दल्कॉपवरल्क यच््म्हण ल ्ते्
पीएर्आपल्यच् ्िोबत्यच् ांन ्ि ांगत्अित न ्एक्फ टक्यच् ्कपड्य तील्कृश, रोगट्फ्रें च्िैसनक्तुरुां ग ययच् ्
खोलीययच् ् द र शी्आल .् प्रण म द खल् त्यच् ् बुजऱ्यच् ् िैसनक ने् त्वरेने्आपली् बोटे्आपल्यच् ्कप ळ कडे्
नेली्आसण्पीएरल ्उदे्दशून्म्हटले, ‘प्लॅटोची्न व च ्िैसनक्म झ्यच् ि ठी्शटव्तयच् र्करीत्होत .्तो्आत्
आहे्क यच्? 
 

आठवड्य पूवी्फ्रें च्िैसनक ांन ्क पड्आसण्च मडे्पुरवण्यच् त्आले्होते.्त्यच् ्िैसनक ांनी्शटव्आसण्
बटू्करवनू्घेण्यच् ि ठी्त्यच् ्वस्तू्रसशयच्न्कैद्य ांकडे्सदल्यच् ्होत्यच् . 
 

‘आहे, शटव्तयच् र्आहे.’ क ळजीपूववक्घडी्केलेल ्शटव्घेऊन्ब हेर्येच्त ्येच्त ्कॅरॅटीव्ह्म्हण ल .्
खूप् उक ड ् होत् होत ् म्हणून् सशव यच्् क म् करत न ् ज स्तीत् ज स्त् िोयच्ीचे् पड व्े म्हणून् कॅरॅटीव्हने्
केवळ् सवज र्चढवली्होती्आसण्अांग त्म तट्मळकट्फ टक ्शटव्घ तल ्होत .्मजुर ांप्रम णे् त्यच् ने्
आपल्यच् ्केि ांन ्दोर्गुांड ळले्होते.्त्यच् च ्चेहर ्कधी्नव्हे्तो्गोल–गरगरीत्आसण्प्रिन्न्सदित्होत . 
 

‘वळेेवर्क म्केलां ्तर्धांद ्च ांगल ्च लतो.्मी्शुक्रव री्देइवन्म्हण लो्होतो्त्यच् प्रम णां्आज्शटव्
तयच् र्आहे.’ प्लॅटन्कॅरॅटीव्हने्शटव्द खवीत्क्स्मत्करीत्म्हटले. 
 

त्यच् ्फ्रें च्िैसनक ने्अस्वस्थपणे्भोवत ली्प सहले.्त्यच् च ्सनियच््ठ म्झ ल्यच् ि रख ्सदिल .्त्यच् ने्
भरभर्आपल ्गणवषे्उतरल ्आसण्शटव्चढवल .्गणवषे ख ली् त्यच् ययच् ्अांग वर्शटव् नव्हत .् त्यच् ययच् ्
कृश्सपवळट्शरीर ल ्सचकटून्एक्ल ांब, तेलकट्व्फुल ांफुल ांचे्सडझ इन्अिलेले्रेशमी्ज कीट्होते.्
आपल्यच् कडे्प ह त्अिलेले्कैदी्आपल्यच् ल ्हितील्यच् ची्त्यच् ल ्भीती्व टत्अिल्यच् चे्स्पष्ट्सदित्
होते.् त्यच् ने्घ इवघ इवने्शटवमधे्डोके्घ तले.् कुणी् कैदी्चक र्शब्द्बोलल ्न ही.् ‘च ांगल ्बितो्आहे्
की!’ शटव्ख ली्ओढत ्ओढत ् प्लॅटन्म्हण ल .् त्यच् ्फ्रें च्िैसनक ने्डोके्आसण्ह त्ब हेर्क ढल्यच् वर्
शटववर्नजर्ट कली्आसण्नजर्न्सफरसवत ्सशवण्न्यच् ह ळून्घेतली. 
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‘दोस्त , चशप्यच् नां्ह ्शटव्तयच् र्केल ्न ही्हे्सविरू्नकोि.्म झ्यच् कडे्यच्ोग्यच््अिां्सशवणि सहत्यच््
नव्हतां.्‘यच्ोग्यच््ि धन्निेल्तर्तुम्ह ांल ्उव देखील्नीट्म रत ्येच्ण र्न हीत.’ अशी्म्हण्आहे.’ कॅरॅटीव्ह्
अजून्आपल्यच् ्कल कृतीचे्कौतुक्करीत्होत . 
 

‘आभ री्आहे.्फ र्च ांगल ्शटव्सशवल त.्पण्तुमययच् कडे्क ही्क पड्उरलां ्अिेलच.्तो्फ्रें च्
िैसनक्म्हण ल . 
 

‘तुमययच् ्अांग ल ्ठीक्होत्आहे, त्यच् मुळे्तुम्ह ांल ्खूप्आर म्व टेल’ कॅरॅटीव्ह्अजूनही्आपल्यच् ्
क मसगरीची्भल वण्करीत्होत .्‘तुम्ह ल ्अगदी्िुख च ्व टेल.’ 
 

‘आभ री्आहे.् पण्गड्य , क पड् सकती्उरलां ्आहे?’ कॅरॅटीव्हल ्नोट् देत ् देत ्फ्रें च ने् पुन्ह ्
सवच रले, ‘उरलेले्तुकडे्मल ्देऊन्ट क.’ 
 

फ्रें च चे्म्हणणे्प्लॅटनल ्िमजून्घ्यच् यच्ल ्नको्आहे्हे्पीएरययच् ्लि त्आले.्त्यच् ्दोघ ांमध्येच््न्
पडत ् तो् प ह त् र सहल .् कॅरॅटीव्हने् रूबलबद्दल् फ्रें च चे् आभ र् म नले्आसण्आपल्यच् ् कलेचे् कौतुक्
करण्यच् ि्प्र रांभ् केल .्तो्फ्रें च्इिम्उरलेल्यच् ्क पड ची्म गणी्करीत्र सहल .्शवेटी् त्यच् ने्पीएरल ्
आपल्यच् ्म्हणण्यच् चे्भ ष ांतर्करून्ि ांगण्यच् ची्सवनांती्केली. 
 

‘त्यच् ल ् ते् तुकडे् कश ल ् हव्े आहेत?’ कॅरॅटीव्हने् सवच रले, ‘मल ् प यच् ल ् गुांड ळण्यच् ि ठी्
त्यच् ांययच् ्छ न्पट्ट्ट्य ्होतील.्देव्त्यच् चे्भले्करो!’ 
 

कॅरॅटीव्हच ् चेहर ् एक एकी् उतरलेल ् आसण् कष्टी् झ लेल ् सदिल .् त्यच् ने् छ तीशी् ठेवलेले्
उरलेल्यच् ्क पड चे् बांडल्क ढले्आसण्फ्रें च कडे् न् प हत ् त्यच् ल ् ते् सदले.् एक्कष्टी् उद्ग र्क ढून्
फ्रें च कडे्प ठ्सफरवनू्तो्ज ऊ्ल गल .्फ्रें च ने्क पड कडे्प सहले.्क यच््कर व्ेते्त्यच् ल ्िणभर्िुचेन .्
त्यच् ने्प्रश्न थवक्मुदे्रने्पीएरकडे्प सहले.्जणू्पीएरययच् ्डोळ्यच् ांनी्त्यच् ल ्क हीतरी्ि ांसगतले.्तो्एकदम्
शरचमध ् होऊन् ककव श् स्वर त् ओरडल , ‘प्लॅटॉची् इकडे् येच्.् हे् क पड् तुल च् घे.’ उरलेले् क पड्
कॅरॅटीव्हल ्देऊन्तो्फ्रें च्वळल ्आसण्ब हेर्पडल . 
 

डोके्ह लवीत्कॅरॅटीव्ह्म्हण ल , ‘बघ , बघ ्तर्खरां.्ती्म णिां्र नटी्आहेत्अिां्म्हणत त्पण्
त्यच् ांन ्देखील्अांतःकरण्आहे.् ‘घ म्ग ळण ऱ्यच् चे्ह त्उघडे, उद र्अित त्पण्कोरडे्ह त्समटलेले, 
कां जूष्अित त.’ अिां्म्ह त री्म णिे्म्हणत त्ते्खरां्आहे.्त्यच् ्फ्रें च चां्स्वतःचां्अांग्उघडां्आहे, तरीही्
त्यच् नां्हे्क पड्मल ्देऊन्ट कलां .’ क पड ययच् ्क पलेल्यच् ्तुकड्य ांकडे्स्वप्न ळू्नजरेने्प ह त्कॅरॅटीव्ह्
क ही् वळे् स्तब्ध् र सहल .् मग्खोलीत् सशरत ् सशरत ् तो् म्हण ल , ‘दोस्तहो, मल ् ह्य ् तुकड्य ांप िून्
प यच् ल ्गुांड ळण्यच् ि ठी्अप्रसतम्पट्ट्ट्य ्समळतील. 
 

िह ्ऑक्टोबरययच् ्र त्री्फ्रें च्िैन्यच् ने्म घ र्घ्यच् यच्ल ्प्र रांभ्केल .्स्वयच्ांप कघरे्आसण्झोपड्य ्
प डण्यच् त्आल्यच् .्ि म न्म लव हू्ग ड्य ांत्भरण्यच् त्आले्आसण्ग ड्य ांिह्िैसनक्सनघ ले. 
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िांरिण् देण रे् फ्रें च् िैसनक् िक ळी् ि त् व जत ् सशस्तीमध्येच्् सनव ि िमोर् हजर् झ ले.् त्यच् ांनी्
टोकद र्लष्ट्करी्टोप्यच् ्घ तल्यच् ्होत्यच् , प्रत्येच्क जवळ्बांदूक, ि म न ि ठी् सपशवी्आसण्भले्मोठे्पोते्
होते.्ते्त व त व ने्फ्रें च्भ षेत्बोलत्होते, मधून्मधून्सशव्यच् ्देत्होते. 
 

कपडे्घ लून, पटे्ट्चढवनू्आसण्बटू्घ लून्ते्सनव ि मध्येच््ब हेर्पडण्यच् ययच् ्हुकम ची्व ट्बघत्
थ ांबले.आज री् िैसनक् िॉकलॉव्ह् कृश् आसण् सफकट् झ ल ् होत .् त्यच् ययच् ् डोळ्यच् ांभोवती् वतुवळे् तयच् र्
झ ली्होती.्बटू्आसण्वरचे्कपडे्न्घ लत ्तो्एकट च्आपल्यच् ्ज गी्बिून्होत .्चेहर ्कृश्झ ल्यच् ने्
त्यच् चे्डोळे्ब हेर्आल्यच् ि रखे्सदित्होते.्तो्आपल्यच् ्िहक ऱ्यच् ांकडे्प्रश्न थवक्मुदे्रने्प ह त्होत ्आसण्
मधून्मधून्ठर सवक्क ळ ने्कण्हत्होत .्तो्आम ांश ने्आज री्होत ् पण्श रीसरक्वदेन ांपेि ्आपण्
एकटे्पडण र्आहोत्ह्य ्भीतीने्आसण्दुःख ने्तो्कण्हत्होत . 
 

पीएर्आज री् िैसनक जवळ् ज ऊन् चवड्य ांवर् बिून् म्हण ल , ‘हे् बघ, िॉकलॉव्ह.् ते् िगळे्
क ही् इथून् ज त् न हीत.् त्यच् ांययच् ि ठी् इथे् इक्स्पतळ्आहे, आम्ह ् िगळ्यच् ांहून् तू् असधक् लवकर् बर ्
होण्यच् च ्िांभव्आहे.’ 
 

‘अरे्देव !्मी्आत ्क ही्जगत्न ही.’ तो्आणखी्जोर ने्कण्हत्र सहल . 
 

‘मी् ज ऊन् त्यच् ांन ् िरळ् सवच रून् येच्तो.’ अिे् म्हणून् पीएर् उठल ्आसण् खोलीययच् ् द र कडे्
सनघ ल .्तेवढ्य त्ज्यच् ने्पीएरल ्क ल्प इप्देऊ्केल ्होत ्तो्कॉपवरल्दोन्िैसनक ांिह्आत्आल .्ते्
सतघेही्कूच्करण्यच् ययच् ्तयच् रीने्आले्होते.्त्यच् ांययच् ्प ठीवर्ि म न ययच् ्प्रव िी्सपशव्यच् ्होत्यच् , त्यच् ांनी्उांच्
लष्ट्करी् टोप्यच् ् घ तल्यच् ् होत्यच् , त्यच् ांचे् पटे्ट् हनुवटीख ली् अडकवले् होते् त्यच् मुळे् त्यच् ांचे् चेहरे् अपसरसचत्
व टत्होते. 
 

समळ लेल्यच् ् हुकम प्रम णे् दरव ज ् बांद् करण्यच् ि ठी् कॉपवरल् सतथे् आल ् होत .् कैद्य ांन ् ब हेर्
क ढण्यच् पूवी्त्यच् ल ्कैदी्मोज व्ेल गले. 
 

‘कॉपवरल, ह्य ्आज री् िैसनक चां्क यच््करण र्आह त?’ पीएर् सवच रू्ल गल ्तोच्ज्यच् ययच् शी्
आपण् बोलत् आहोत् तो् मघ च च् कॉपवरल् आहे् क ् यच् ची् त्यच् ल ् शांक ् आली.् त्यच् वळेी् तो् कॉपवरल्
सकतीतरी्वगेळ ्सदित्होत .्सशव यच््पीएर्बोलू्ल गल ्तेवढ्य त्एक एकी्दोन्ही्ब जूचे्ड्रम्जोरजोर ने्
व जत्अिलेले्ऐकू्आले.्पीएरचे्शब्द्ऐकत च्कॉपवरलने्कप ळ ल ्आठ्य ्घ तल्यच् , क हीतरी्सनरथवक्
सशवी् ह िडून् त्यच् ने् द र् ध डकन् बांद् केले.् आत ् खोलीत् अांधुक् प्रक श् होत .् दोन्ही् ब जूांनी् ड्रम्
जोरजोर ने्व जू्ल गले्आसण्त्यच् ्आव ज त्आज री्िैसनक ांचे्कण्हणे्ऐकू्येच्इवन िे्झ ले. 
 

‘पुन्ह ्िुरुव त्झ ली.’ पीएर्म्हण ल .् त्यच् चे्शरीर्आपोआप्शह रले.्कॉपवरलययच् ्बदललेल्यच् ्
चेहऱ्यच् त, त्यच् ययच् ् िुर त, पडघम ांययच् ् चेतवण ऱ्यच् ् आसण् क नठळ्यच् ् बिवण ऱ्यच् ् आव ज त् पीएरल ्
म णि ांन ् त्यच् ांययच् ् इयछेसवरुद्ध् आपल्यच् ् भ इवबांद ांन ् ठ र् म रण्यच् ि् भ ग् प डण री, रहस्यच्मयच्, 
िह नुभसूतशून्यच््शक्ती्ज णवली.् त्यच् ्शक्तीच ् पसरण म् कैद्य ांन ्फ शी् देत न ् त्यच् ने् प सहल ्होत .् त्यच् ्
शक्तीची् ब हुली् बनून, नोकरी्करण ऱ्यच् ांची् सवनवणी्करून्अगर् त्यच् ांन ् उपदेश्करून, त्यच् ् शक्तील ्
घ बरून्अगर्त्यच् ्शक्तीप िून्दूर्पळण्यच् च ्प्रयच्त्न्करून्क ही्उपयच्ोग्होण र्नव्हत .्पीएरययच् ्आत ्
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हे् ध्यच् न त् आले.् आत ् मुक ट्य ने् व ट् प ह ण्यच् खेरीज् गत्यच्ांतर् नव्हते.् पीएर् पुन्ह ् त्यच् ् आज री्
िैसनक कडे्सफरकल ्न ही; त्यच् ययच् कडे्त्यच् ने्वळूनही्प सहले्न ही.्कप ळ्यच् ल ्आठ्य ्घ लून्तो्द र त्
श ांतपणे्उभ ्र सहल . 
 

त्यच् ् खोलीच ् दरव ज ् उघडल ् तेव्ह ् मेंढर प्रम णे् एकमेक ांन ् सचरडीत् कैद्य ांनी् द र शी् गदी्
केली.् पीएर् िमोरून् त्यच् ांययच् मध्येच्् घुिल ् आसण् िरळ् कॅप्टनकडे् गेल .् ‘कॅप्टन’ तुझ्यच् ि ठी् क हीही्
कर यच्ल ्तयच् र्आहे,’ अिे्ज्यच् ययच् बद्दल्त्यच् ल ्कॉपवरलने्ि ांसगतले्होते्तोच्ह ्कॅप्टन्होत .्कॅप्टन्कूच्
करण्यच् ययच् ्पोष ख त्होत .्कॉपवरलययच् ्शब्द ांत्आसण्पडघमययच् ्आव ज त्ज णवलेली्शक्तीच्पीएरल ्
कॅप्टनययच् ्चेहऱ्यच् वर्सदिू्ल गली. 
 

‘चल , सनघ , सनघ .’ भोवत ली्गदी्करण ऱ्यच् ्कैद्य ांकडे्प ह त, आठ्य ्घ लत्कॅप्टन्दरड वीत्
होत . 
 

आपल्यच् ्प्रयच्त्न ल ्यच्श्येच्ण र्न ही्हे्पीएरल ्कळले्तरीही्तो्कॅप्टनजवळ्गेल . 
 

‘क यच््क म्आहे?’ त्यच् ल ्ब रक इवने्सनरखीत्कॅप्टनने्रूिपणे्सवच रले.्त्यच् ने्पीएरल ्ओळखले्
नि व.े्पीएरने्आज री्िैसनक बद्दल्क ही्ि ांसगतले. 
 

‘तो्येच्इवल्च लत.्न हीतर्खड्ड्ड्य त्पडू्दे्त्यच् ल .’ कॅप्टन्म्हण ल .्मग्पीएरकडे्दुलवि्करीत्
तो्हुकूम्िोडू्ल गल , ‘चल , सनघ ्येच्थून.’ 
 

‘ते्ि रां्खरां.्पण्त्यच् ल ्आत ्खूप्वदेन ...’ पीएर्बोलू्ल गल ्तोच्कप ळ ल ्आठ्य ्घ लीत्
कॅप्टन्त्यच् ययच् ्अांग वर्खेकिल , ‘आत ्कृप ्कर...’ 
 

आत ्पडघम ांच ्आव ज्िुरू्झ ल .्ती्िगळी्म णिे्त्यच् ्रहस्यच्मयच््शक्तीययच् ्आह री् गेलेली्
आहेत्आसण्आत ्ज स्त्क ही्बोलून्उपयच्ोग्होण र्न ही्हे्पीएरययच् ्ध्यच् न त्आले. 
 

कैदी्असधक ऱ्यच् ांन ्कैदी्िैसनक ांप िून्दूर्करण्यच् त्आले.्आसण्त्यच् ांन ्पुढे्र हून्कूच्करण्यच् च ्
हुकूम्देण्यच् त्आल .्कैदी्असधक री्एकूण्तीि्होते.्पीएर्त्यच् ांपैकी्एक्होत .्कैदी-िैसनक्शांभर्होते. 
 

एक्असधक री् मॉस्क्रोल ्ल गलेली्आग् सदि वी् म्हणून् इकडून् सतकडे् ध वपळ्करीत् होत .्
शहर ययच् ् कोणत्यच् ् भ ग त्आग्ल गली्आहे, क यच्् क यच्् जळते्आहे् ते् इतर ांन ् ि ांगत् होत .् दुिर ्
असधक री्त्यच् ययच् शी्व द्घ लीत्होत , मॉस्कोचे्सवभ ग्ओळखण्यच् त्त्यच् ची्कशी्चूक्होत्आहे्ते्त्यच् ल ्
पटवनू्देण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्होत . 
 

‘बघ , बघ , क यच््च ललां ्आहे्ते!’ कैद्य ांमधून्िवव्ब जूांनी्उद्ग र्उमटत्होते.्‘नदीययच् ्पलीकडे्
िवव्सठक णी...झुबॉव्हो्येच्थे...के्रमलीनमध्येच्...सनम्म ्भ गदेखील्व चल ्न ही.्नदीययच् ्पलीकडच ्िगळ ्
भ ग...मी्नव्हतो्क ्म्हणत?...’ 
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मॉस्कोययच् ् क ही् थोड्य ् सवभ ग ांन ् आग् ल गली् नव्हती.् हॅमॉक्व्नकी् भ ग् त्यच् ांपैकी् होत .् त्यच् ्
सवभ ग तून्ज त न ्िगळ्यच् ्कैद्य ांच ्जम व्चचवजवळ्एकदम्थ ांबल .्सतरस्क र ने्आसण्भीतीने्उद्ग र्
उमटू् ल गले.् दुष्ट् कुठले...!् िैत न् आहेत...होयच्...मेलेल च् आहे् तो...त्यच् ययच् ् तोंड ल ् क हीतरी्
म खलेले्आहे...’ 
 

पीएर्देखील्आत ्चचवजवळ्आल .्जे्प हून्भीतीचे, सतरस्क र चे्उद्ग र्उमटले्होते्ते्पे्रत्
चचवययच् ्भोवत लययच् ्कुां पण ल ्रेलून्ठेवल्यच् चे्त्यच् ल ्अांधुकिे्सदिले.्त्यच् ययच् पेि ्असधक्स्पष्टपणे्प हू्
शकण ऱ्यच् ् त्यच् ययच् ्िहक ऱ्यच् ांनी् त्यच् ल ्ि ांसगतले–‘कुण चां्तरी् पे्रत्कुां पण ल ्उभां्करून्ठेवण्यच् त्आलां ्
आहे.्त्यच् ययच् ्तोंड ल ्क जळ्फ िलेलां ्आहे.’ 
 

‘चल ् पुढे.् चशययच् नो् पुढे् व्ह .् तीि् हज र् सपश च्च ांनो, चल ् पुढे.् थ ांब्ू नक .’ बरोबरीचे् िैसनक्
त्यच् ांन ् सशव्यच् ् देऊ् ल गले.् फ्रें च् िैसनक ांन ् पुनि् ऊमी् आली.् त्यच् ् मेलेल्यच् ् म णि ल ् प ह ण्यच् ि ठी्
रेंग ळण ऱ्यच् ्कैद्य ांन ्तलव रीययच् ्िप ट्ब जूांनी्बडवीत्ते्ह कलू्ल गले. 
 

चचचोळ्यच् ् रस्त्यच् ांवरून् कैदी् िैसनक ांययच् ् पह ऱ्यच् त् कूच्करीत् होते.्िांरिक् िैसनक ांययच् ् ग ड्य ्
म गून्येच्त्होत्यच् .्ते्पुरवठ ्कें द्र जवळ्आले्तेव्ह ्मोठ्य ्कष्ट ने्िरकण ऱ्यच् ्तोफख न्यच् ययच् ्ल ांबलचक्
र ांगेत्आसण्तीतच्समिळलेल्यच् ्ख िगी्म लव हू्ग ड्य ांमध्येच््ि पडले. 
 

पुल प शी्ते्िगळेच्थ ांबले.्पुल वरून्कैद्य ांन ्पुढे्िरकण ऱ्यच् ्आसण्म ग हून्येच्ण ऱ्यच् ्म लव हू्
ग ड्य ांची्न्िांपण री्र ांगच्र ांग्सदित्होती.्उजव्यच् ्ब जूिही्दूरवर्ज ण री्िैसनक ांची्व्म लग ड्य ांची्
र ांगच्र ांग्सदित्होती.्हे्िगळे्िैसनक्िवांययच् ्आधी्सनघ लेल्यच् ्बोआनेययच् ्पलटणीतील्होते.्म गययच् ्
ब जूल ् नदीययच् ् क ठ ने् आसण् कॅमनी् पुल वरून् नेययच् ् नेतृत्व ख ली् पलटणी् आसण् म लव हू् ग ड्य ्
च लल्यच् ्होत्यच् . 
 

कैदी्प्रत्येच्क्वळेी्थोडीशी्व टच ल्करीत्आसण्मग्थ ांबत.्पुन्ह ्पुढे्िरकत.्िववब जूांनी्व हने्
आसण्म णिे्यच् ांची्गदी्व ढतच्होती.्पूल्आसण्कॅलुग ्रस्त ्यच् ांमधे्प च-िह श्ेप वल ांचे्अांतर्अिेल्
निेल् पण् ते्ओल ांड यच्ल ् कैद्य ांन ् एक् त ि्ल गल .् मग् ते् कैदी् र न्स्मॉस्क्व ् भ ग तील् रस्ते्आसण्
कॅलुग ्रस्त ्समळून्जेथे्चौक्बनतो्त्यच् ्सठक णी्पोचले.्त्यच् ्सठक णी्एवढी्गदी्झ ली्होती्की्त्यच् ांन ्
सकत्येच्क्त ि्थ ांब व्ेल गले.्िवव्ब जूांनी्िमुद्र ययच् ्ग जेि रख ्ितत्आव ज्येच्त्होत , च के्खडखडत्
होती, घोड्य ांययच् ् ट प ् िुरू् होत्यच् , म णिे् ितत् र ग र ग ने् ड फरत् होती, सशव्यच् ् देत् होती.् जळून्
गेलेल्यच् ्घर ययच् ्चभतील ्रेलून्उभ ्अिलेल ्पीएर्सचरडल ्ज त्होत .्असधक्च ांगल्यच् ्तऱ्हेने्सदि वे्
म्हणून्सकतीतरी्रसशयच्न्असधक री्त्यच् ्घर वर्चढले्होते. 
 

‘क यच््ही्गदी!्सकती्ही्म णिां!्त्यच् ांनी्तोफ ांययच् ्ग ड्य ांवरही्ि म न्चढवलां ्आहे.्ते्लोकरीचे्
कपडे्बघ.’ ते्बोलत्होते.्‘हर मखोर ांनी्लूट्केलेली्आहे.्त्यच् ्ग डीम गययच् ्म णि नां्क यच््आणलां ्बघ!्
अरे्देव !्त्यच् ्तर्पसवत्र्प्रसतम ्आहेत.्ते्जमवन्शतेकरी्अि वेत...तो्रसशयच्न्शतेकरी्आहे.्छे्छे!्िगळे्
हर मखोर्आहेत...तो्तो्बघ्ओझ्यच् नां्कि ्व कल ्आहे, च लत च्येच्त्न ही्आहे्त्यच् ल .्त्यच् ्ग ड्य ्
बघ .्त्यच् ांन ्त्यच् ्कुठां्ि पडल्यच् ्देव्ज णे्तो्बघ्कि ्पेट्य ांवर्बिल ्आहे...अरे्देव !्ते्तर्म र म री्
कर यच्ल ्ल गले्आहेत.्ठीक्झ लां .्त्यच् ल ्अगदी्तोंड वर्ठोि ्बिल ...अश नां्आम्ही्िांध्यच् क ळपयंच्त्
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क ही्पोचण र्न ही.्सतकडे्प ह्यलि्क ? ख त्रीनां्तो्नेपोसलअन्अिण र...ते्घोडे्सदिले्क ? ते्घर्
उचलून् नेण्यच् जोगां्आहे.् त्यच् ची् सपशवी् पडली् पण् त्यच् ल ् ते्कळलेलां ् सदित्न ही.् पुन्ह ् म र म रील ्
िुरुव त्झ ली.् ती् ब इव् सदिली्क ? बरोबर् मूल् घेतलां ्आहे्ती? च ांगली् सदिते्आहे.्शांक च्न ही.्
अश च्तऱ्हेनां्ते्सतल ्ज ऊ्देण र्आहेत...अरे्ि रखी्रीघ्ल गली्आहे.्मी्ख त्रीनां्ि ांगतो्त्यच् ्सस्त्रयच् ्
रसशयच्न्आहेत.्त्यच् ्सकती्आर म त्ग डीत्बिल्यच् ्आहेत!’ 
 

चचवजवळ् येच्त च् कैद्य ांमध्येच्् सजज्ञ िेची्ल ट्पिरली.् ते्िगळे् रस्त्यच् ययच् ् सदशेने्िरकू्ल गले.्
पीएरल ् आपल्यच् ् उचीच ् फ यच्द ् समळ ल .् कैद्य ांमधे् कुतूहल् सनमाण् करण री् गोष्ट् तो् िवांययच् ्
डोक्यच् ांवरून्प हू्ल गल .्द रूगोळ ् नेण ऱ्यच् ्ग ड्य ांतील्तीन्ग ड्य ्अडकून्र सहल्यच् ्होत्यच् .् त्यच् मधे्
सकतीतरी् सस्त्रयच् ् होत्यच् .् त्यच् ांनी् तोंड ल ् रुझ् ल वल ् होत , भडक् पोश ख् केले् होते, ग ड्य ांत् त्यच् ्
द टीव टीने्बिल्यच् ्होत्यच् ्आसण्ककव श्स्वर त्ओरडून्क हीतरी्ि ांगत्होत्यच् . 
 

गूढ्शक्तीच ्ि ि त्क र्झ लेल्यच् ्िण प िून्पीएरल ्गमतीख तर्तोंड ल ्क ळू्फ िून्ठेवलेले्
पे्रत, घ इवघ इवने्ज ण ऱ्यच् ्ह्य ्ब यच् , मॉस्को्शहर चे्जळून्गेलेले्भ ग्यच् ांपैकी्कोणतीच्गोष्ट्सवसचत्र्चकव ्
भयच् नक्व टेन शी्झ ली.्आत ् पीएरने् जे्ि रे् प सहले् त्यच् च ् त्यच् ययच् ् मन वर्किल च्ठि ्उमटल ्
न ही.् जणू् नव्यच् ् कष्ट ची् तयच् री् करू् प ह ण रे् त्यच् चे् मन् कमकुवत् करण ऱ्यच् ् कोणत्यच् ही् िांस्क र चें्
स्व गत्करू्इयछीत्नव्हते. 
 

सस्त्रयच् ् अिलेल्यच् ् ग ड्य ् सनघ ल्यच् , त्यच् ांययच् म गून् िैसनक, म लव हू् ग ड्य , घोड ग ड्य , 
त्यच् ांययच् म गून्पुन्ह ्िैसनक, तोफख न्यच् ययच् ्ग ड्य , पुन्ह ्त्यच् ांययच् ्म गून्िैसनक्आसण्अधूनमधून्सस्त्रयच् ांन ्
नेण ऱ्यच् ्ग ड्य ्सनघ ल्यच् . 
 

तुकडीययच् ्प्रमुख्असधक ऱ्यच् ने्आपल्यच् ्िैसनक ांन ्एकत्र्केले.्आरड ओरड्करीत, भ ांडत्त्यच् ने्
म लव हू्ग ड्य ांमधून्म गव्क ढल , िवव्ब जूांनी्वढेलेले्कैदी्एकद चे्कॅलुग ्रस्त्यच् ल ्ल गले्तेव्ह ्र त्र्
पडली्होती. 
 

कुठे्न्थ ांबत ्ते्भर भर्कूच्करीत्होते.्िूयच्व्म वळत्अित न ्क यच््ते्थ ांबले.्म लव हू्ग ड्य ्
एकमेकींन ् जोडून् ठेवण्यच् त् आल्यच् , िैसनक् र त्रीययच् ् मुक्क म ल ् िज्ज् झ ले.् प्रत्येच्कजण् वैत गलेल ्
सचडलेल ् सदित्होत .् सकतीतरी्वेळ्िगळीकडे् सशव्यच् श प, आरड ओरड, म र म ऱ्यच् ्ऐकू् येच्त्होत्यच् .्
कैद्य ांबरोबर्अिलेल्यच् ् तुकडीम गून् एक्ग डी् येच्त्होती.् सतच ् एक्द ांड ्ह्य ्ग ड्य ांपैकी् एक ्ग डीत्
घुिल .् सकत्येच्क् िैसनक् च री् ब जूांनी् ग डीकडे् ध वले.् घोड्य ांन ् परतवत् अित न ् क हींनी् त्यच् ांययच् ्
डोक्यच् वर् रटे्ट् ह णले.् क हींची् आप पि त् म र म री् िुरू् झ ली.् एक ् जमवन् िैसनक ांययच् ् डोक्यच् वर्
तलव रीययच् ्चपट्य ्ब जूने्गांभीर्इज ्केल्यच् चे्पीएरल ्सदिले. 
 

यच् ् मुक्क म त् कैद्य ांन ् प्र रांभ पेि ् असधक् व इवट् व गणूक् सदली् गेली.् त्यच् ांन ् त्यच् ् सदवशी् प्रथमच्
घोड्य ांचे्म ांि्ख ण्यच् ि्देण्यच् त्आले. 
 

प्र रांभी्िांरिक्पथक ांतील्असधक ऱ्यच् ांप िून्ि म न्यच््िैसनक पयंच्त्प्रत्येच्कजण्कैद्य शी् समत्रत्व ने्
व गे.्आत ्म त्र्प्रत्येच्कजण्आियच्व्व टेल्इतक्यच् ्दे्वष ने्प्रत्येच्क्कैद्य ल ्व गवीत्अिल्यच् चे्सदित्होते. 
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एक्रसशयच्न्कैदी्िैसनक्रस्त्यच् प िून्फ र्दूर्गेल ्म्हणून्एक ्फ्रें च्िैसनक ने्त्यच् ल ्सनदवयच्पणे्
बदडलेले्पीएरने्प सहले.्कैदी्पळून्गेल ्म्हणून्आपल्यच् ्ह त ख लील्असधक ऱ्यच् ल ्त्यच् च ्समत्र्कॅप्टन्
तडक वीत् होत , कोटव् म शवलची् धमकी् देत् होत ् ते् पीएरययच् ् क न ांवर् पडले.् ‘कैदी् आज री् होत , 
त्यच् मुळे्च लू्शकत्नव्हत ,’ अिे्त्यच् ्ह त ख लील्असधक ऱ्यच् ने्उत्तर्सदले्तेव्ह ्कॅप्टन्म्हण ल , ‘जे्म गां्
रेंग ळतील्त्यच् ांन ्गोळ्यच् ्घ ल ्अि ्म झ ्हुकूम्आहे.’ 
 

िूयच्ास्त् केव्ह च् झ ल ् होत .् थोड्य ् क ळ पूवी् पेटण ऱ्यच् ् क टक्यच् ांययच् ् आसण् गप्प ् म रण ऱ्यच् ्
िैसनक ांययच् ्आव ज ने् गजबजलेली् तांबसूशव यच््अिलेली् ती् सवश ल्अमयच्ाद्छ वणी्आत ्श ांत, स्तब्ध्
झ ली.्शकेोटीच ्ल ल्सवस्तव्आत ्मांद, अांधुक्होऊ्ल गल .् सनरभ्र्आक श त्म र्थयच् वर्पूणव्चांद्रचबब्
होते.् छ वणीययच् ् पलीकडे् दूरवर् पिरलेली् अरण्येच्् आसण् मदै ने् मघ ् सदित् नव्हती् ती् आत ् सदिू्
ल गली.्त्यच् ्अरण्यच् ांययच् ्आसण्मदै न ांययच् ्पलीकडे्थरथरते, उजळ, भलुवण रे्अमयच्ाद्सिसतज्पिरले्
होते.् पीएरने्आक श कडे, दूरवर् चमकण ऱ्यच् ् त ऱ्यच् ांकडे् प सहले.् ‘हे् ि रां् म झां्आहे.् हे् ि रां् म झ्यच् त्
आहे.् हे् ि रां् मीच्आहे.’ पीएरल ् व टू्ल गले.् ‘आसण् हे्ि रां् त्यच् ांनी्फळ्यच् ांनी् बांद् केलेल्यच् ्कोठडीत्
कोंडून् ठेवलां ् आहे!’ सवच र िरशी् त्यच् ने् क्स्मत् केले् आसण् तो् आपल्यच् ् दोस्त ांययच् ् शजे री् पडून् झोप्
घेण्यच् ि ठी्सतथून्सनघ ल . 
 

गेले्च र् सदवि्प ऊि्पडत्होत .्दीड्त ि त्दोन्वळे ्घोडे्बदलून्बोल्हॉसवसटनॉव्हने्वीि्
मलै ांच ् सचखल च ् सनिरड ् रस्त ् प र् केल .् र त्री् एक् व जत ् तो् लेटशवे्कोल ् पोचल .् एक ्
झोपडीभोवत लययच् ्कुां पण वर्‘जनरल्स्ट फ’ अशी्प टी्लटक वली्होती.्सतथे्तो्घोड्य वरून्उतरल ्
आसण्घोड ्िोडून्अांध ऱ्यच् ्व टेने्आत्सशरल . 
 

‘ड्यूटीवर् अिलेल्यच् ् जनरलन ् त बडतोब् भेट यच्चां् आहे.् असतशयच्् महत्त्व चां् क म् आहे.’ 
कोण ल तरी्त्यच् ने्ओरडून्ि ांसगतले.्तेथे्अिलेल्यच् ्म णि ययच् ्घश ची्घरघर्अांध र त्ऐकू्येच्त्होती.्
तो्त डकन्उठल . 
 

‘िांध्यच् क ळप िून् जनरल् ि हेब ांन ् बरां् न ही.् गेल्यच् ् तीन् र त्री् त्यच् ांन ् झोप् न ही.’ ऑडवलीनां्
हलक्यच् ्आव ज त्ि ांसगतले्आसण्िुचवले, ‘आधी्कॅप्टन्ि हेब ांन ्उठव ,’ 
 

‘जनरल् डॉतुरॉव्ह् यच् ांजकडून् महत्त्व च ् सनरोप् घेऊन् मी् आलो् आहे.’ ‘उघडलेल्यच् ् द र तून्
च चपडत्आत्ज त न ्बोल्हॉसवसटनॉव्हने्म्हटले. 
 

ऑडवली् त्यच् ययच् ् अगोदर्आत्ज ऊन्कोण ल ् तरी् उठव्ू ल गल ् होत .् ‘मह र ज, मह र ज, 
सनरोप्आल ्आहे. 
 

‘क यच्? क यच््म्हण ल ि? कोण कडून?’ अधववट्झोपेतच्कोणीतरी्सवचरू्ल गल . 
 

‘डॉतुरॉव्ह्आसण्अलेक्िी् पेरॉसवच्यच् ांययच् कडून.् नेपोसलअन्फॉसमन्स्कोल ् येच्ऊन्पोचल ्आहे.’ 
बोल्हॉसवसटनॉव्हल ् अांध र त् कोण् बोलत् होत ् ते् सदिले् न ही, परांतु् आव ज वरून् ती् व्यच्क्ती्
क नोक्व्नक्त्स्यच्न्नि वी्अिे्गृहीत्धरून्त्यच् ने्उत्तर्सदले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ्म णि ल ्उठवण्यच् त्आले, त्यच् ने्ज ांभइव्सदली्आसण्आळोखेसपळोखे्सदले.्क हीतरी्शोधीत्
तो्म्हण ल , ‘मी्त्यच् ांन ्क ही्उठवण र्न ही.्ते्आज री्आहेत.्कद सचत्ही्अफव ्अिेल.’ 
 

‘ह ् सरपोटव् घ्यच् .् ड्यूटीवर् अिलेल्यच् ् जनरल ांन ् सरपोटव् त्वसरत् देण्यच् च ् मल ् हुकूम् आहे.’ 
बोल्हॉसवसटनॉव्ह्म्हण ल . 
 

‘जर ् थ ांब .मी् सदव ् ल वतो.् हर मखोर नां् वस्तू् कुठां् ठेवल्यच् ् आहेत् कळत् न ही.’ ऑडवलील ्
उदे्दशून्झोप ळू्िुर त्शब्द्उच्च रले्गेले.् हे्शब्द्उच्च रण री् व्यच्क्ती्होती्कॉनॉक्व्नक्त्स्यच्नच ्अॅडज्युच्टांट्
िेर्नबसनन.्‘मल ्ि पडली्एकद ची.’ तो्म्हण ल . 
 

ऑडवलीने्क डी् पेटवली.्िेर्नबसनन् मेणबत्ती्शोधू्ल गल .् त्यच् ने् वैत ग ने्ऑडवलील ्एक् सशवी्
ह िडली.्क डीययच् ् प्रक श त् बोल्हॉसवसटनॉव्हल ् तरुण्िेर्नबसननच ् चेहर ्ओझरत ् सदिल .्कोपऱ्यच् त्
झोपी्गेलेल ्दुिर ्मनुष्ट्यच््सदिल .्तो्होत ्कॉनोक्व्नक्त्स्यच्न. 
 

क डीची् ज्यच्ोत् प्रथम् सनळी, नांतर् ल ल् झ ली.् िेर्नबसननने् मेणबत्ती् पेटवली् तशी् मेणबत्ती्
कुरतडण री् झुरळे्च री् सदश ांन ्प ांगली.्िेर्नबसननने्ह त कडे्प सहले.्बोल्हॉसवसटनॉव्ह् सचखल ने्पुरत ्
म खून्सनघ ल ्होत .्ब हीने्चेहर ्पुित न ्त्यच् च ्चेहर ही्म खून्गेल ्होत . 
 

लखोट ्घेत ्घेत ्िेर्नबसननने्त्यच् ल ्सवच रले, ‘ही्ब तमी्कोणी्प ठवली?’ 
 

‘ब तमी् सवर्श्िनीयच्् आहे.् कैदी, कोिकॅ् आसण् हेर् िववजण् अशीच् ब तमी् देत हेत.’ 
बोल्हॉसवसटनॉव्ह्म्हण ल . 
 

िेर्नबसनन्उठल ्आसण्न इटकॅप्घ तलेल्यच् ्आसण्समसलटरी्झग ्प ांघरून्झोपलेल्यच् ्व्यच्क्तीकडे्
ज त ्ज त ्म्हण ल , ‘आत ्उठवल्यच् खेरीज्गत्यच्ांतर्न ही.’ 
 

‘प्यच्ॉत्र् पेरॉसनच,’ त्यच् ने् ह क् म रली् परांतु् कोनॉक्व्नक्त्स्यच्नने् ह लच ल् केली् न ही.्
‘हेडक्वॉटविवकडून् सनरोप्आल ्आहे.’ क्स्मत्करीत् तो् म्हण ल .् अश ् शब्द ांनी् तो् सनसित् उठेल् यच् ची्
त्यच् ल ्ख त्री्होती.्आसण्खरेच.्त्यच् ्शब्द ांिरशी्न इटकॅप्घ तलेली्ती्व्यच्क्ती्एकदम्उठली. 
 

कोनॉक्व्नक्त्स्यच्नचे्डोळे्त प ने्ल ल्झ ले्होते.्त्यच् ययच् ्सनियच्ी्देखण्यच् ्चेहऱ्यच् वर्िणभर्दूरस्थ, 
स्वप्न त्अिल्यच् ि रखे्भ व्उमटून्गेले, त्यच् ची्मुद्र ्नेहमीि रखी्श ांत्आसण्सनियच्ी्झ ली. 
 

प्रक श त् डोळे् सकलसकले् करीत् त्यच् ने् िांथपणे् एकदम् सवच रले, ‘क यच्् आहे? कुण कडून्
आल त?’ मग् असधक ऱ्यच् ने् ि ांसगतलेले् ऐकून् कोनॉक्व्नक्त्स्यच्नने् लखोट ् उघडल ् आसण् व चण्यच् ि्
िुरुव त् केली.् पत्र्व चून्होते्न्होते्तोच् त्यच् ने्लोकरी्प यच्मोजे्घ तलेले् प यच््जसमनीवर् ठेवनू्बटू्
चढवले.्मग्त्यच् ने्न इटकॅप्क ढली्आसण्केि्चवचरून्ि धी्चपटी्लष्ट्करी्कॅप्चढवली. 
 

‘तुम्ही्त बडतोब्इकडे्आल त्क यच्? चल , आपण्आत ्कम ांडर–इन्–चीफ्कडे्ज ऊ.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

िवव्वृद्ध ांप्रम णे्कुटूझॉफही्र त्री्फ र्थोड ्वळे्झोप्घेइव.्सदवि ्त्यच् ल ्व रांव र्एकदम्डुलकी्
येच्इव.्र त्री्तो्कपडे्न्बदलत च्अांथरुण वर्पडे्आसण्त्यच् वळेी्तो्ज ग ्र हून्सवच र्करीत्र ही. 
 

आत देखील्तो्अि च्पलांग वर्पहुडल ्होत .्एक्डोळ ्ित ड्उघड ् ठेवनू्अांध र त्नजर्
ल वनू्तो्सवच र्करीत्होत . 
 

झ रशी् पत्रव्यच्वह र् करण र ् आसण् स्ट फवरील् िवांत् वजनद र् असधक री् वचेनग्झन् त्यच् ल ्
ट ळत्होत ्त्यच् मुळे्कुटूझॉफ्बर च्आर म त्होत .्त्यच् ल ्आत ्कोणी् सनरुपयच्ोगी्चढ इव्करण्यच् ि ठी्
िैन्यच् चे्नेतृत्व्करण्यच् ल ्भ ग्प डत्नव्हत . 
 

त्यच् ययच् ् मन त् येच्त् होते, ‘आम्ही् चढ इव् केली् तर् आमच ् पर भव् होण र् हे् त्यच् ांनी् ओळखलां ्
प सहजे.्यच्ोग्यच््क ळ्आसण्सचक टी्यच् ांन ्मी्म झे्िमथव्िहक री्म नतो.’ िफरचांद्कच्चे्अित न ्तोडत ्
नयेच्् हे् कुटूझॉफल ् ठ ऊक् होते.् सपकल्यच् वर् ते्आपोआप्ख ली् पडेल.् परांतु् ते् कच्चे् अित न ् तुम्ही्
तोडले्तर् सबघडवनू्ट क ल, झ ड ल ् इज ्कर ल्आसण् तुमचे् द त्आांबतील.्जन वर्जखमी्झ ले्
आहे—्िबांध्रसशयच्न्फौज्जेवढी्जखम्करू्शकेल्तेवढी्जखम्फ्रें च्िैन्यच् ल ्झ ली्आहे्हे्एख द्य ्
अनुभवी् सशक ऱ्यच् प्रम णे् त्यच् ने् हेरले् होते.् म त्र् ते् जखमी् जन वर् मरेल् की् न ही् हे् त्यच् ल ् एवढ्य त्
ि ांगत ् येच्त् नव्हते.् लॉसरस्टन् आसण् बटेसम् यच् ि् त्यच् ययच् कडे् प ठवण्यच् त् आले् होते् आसण् गसनमी्
िैसनक ांकडून् व ता् येच्त् होत्यच् ् त्यच् ांवरून् झ लेली् जखम् प्र ण ांसतक्आहे् अशी् कुटूझॉफची् पक्की् ख त्री्
झ ली्होती.्पण्त्यच् ल ्असधक्पुर व ्हव ्होत .्त्यच् ि ठी्तो्थ ांबल ्होत . 
 

‘ध वत्ज ऊन्आपण्त्यच् ल ्किां्जखमी्केलां ्हे्त्यच् ांन ्प ह यच्चां्आहे.्अरे, थोड ्दम्धर .्मग्
सदिण रच्आहे.्ि रखे्ड वपेच, हल्ले, अरे्कश ि ठी? स्वतःल ् प्रसिद्धी् समळवण्यच् ि ठी!्यच् ांन ्लढ इव्
म्हणजे्गांमत् व टते्आहे.्िगळे्लह न् पोर ांि रखे्आहेत.् पोर ांन ् पसरक्स्थतीची्अचूक्कल्पन ् निते, 
आपण्सकती्च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्लढू्शकतो्एवढांच्त्यच् ांन ्द खव यच्चां्अितां.्पण्यच् वळेी्ती्गोष्ट्महत्त्व ची्
न ही.् हे्िगळां् सकती्कुशल्ड वपेच्िुचवीत्आहेत!्दोन्अगर्तीन्आकक्स्मक्घटन ांच ् सवच र्केल ्
आहे्अिां्व टू्ल गतां.्खरां्तर्अश ्आकक्स्मक्घटन ्अनांत्अित त.’ 
 

बोरोदीनॉ्येच्थे्केलेली्जखम्प्र ण ांसतक्ठरेल्क यच्? गेल ्मसहन भर्त्यच् चे्उत्तर्समळ ले्नव्हते.्
कुटूझॉफ्अत्यच्ांत्बेचैन्झ ल ्होत .्सतकडे्फ्रें च ांनी्मॉस्को्शहर्चजकले्होते.्इकडे्िवव्शक्तीसनशी्िवव्
रसशयच्न ांययच् ्मदतीने्ह णलेल ्भीषण्तड ख ् सनसितच्प्र ण ांसतक्ठरण र्अिे्कुटूझॉफल ्व टत्होते.्
पण्क ही्झ ले्तरी्पुर व ्हव ्होत .् गेल ्मसहन भर्तो्त्यच् ची्व ट्प ह त्होत .्जिजि ्वळे्ज ऊ्
ल गल ् तितशी् त्यच् ययच् ् सजव ची् घ लमेल् होऊ् ल गली.् आत ् र त्र् र त्र् तो् अांथरुण वर् झोपेव चून्
तळमळू्ल गल .्ज्यच् ्गोष्टीबद्दल्तो्तरुण्जनरल ांन ्दोष्देत्होत ्तीच्गोष्ट्तो्स्वतः्करू्ल गल .्त्यच् ्
तरुण्जनरल ांप्रम णे्तोही्शक्यच््त्यच् ्िवव्आकक्स्मक्घटन ्कल्पू्ल गल .्म त्र्त्यच् ांययच् प्रम णे्त्यच् ने्गृहीत्
घटन ांवर्किलेही्सनणवयच््आध रले्न हीत.्त्यच् ांन ्िुचल्यच् ्नव्हत्यच् ्अश ्हज रो्घटन ्त्यच् ययच् ्मन त्येच्ऊ्
ल गल्यच् .् तो् जो् जो् ज स्त् सवच र् करी् तो् तो् त्यच् ल ् असधक सधक् आकक्स्मक् घटन ् िुचू् ल गत.्
नेपोसलअनययच् ्फौजेययच् ् िवव् प्रक रययच् ् ह लच लींची् तो्कल्पन ्करू्ल गल .् नेपोसलअन्िबांध्फौज्
घुिवील्न हीतर् त्यच् च ्एकेक् सवभ ग्चढ इव्करील.्तो्कद सचत्पीटझवबगववर्हल्ल ्करील, कद सचत्
आपल्यच् वर् हल्ल ्करील, कद सचत् त्यच् ची्फौज्आपल्यच् ्छ वण्यच् ांपलीकडे् पिरेल.् (यच् ् सवच र ने् म त्र्



 

 

अनुक्रमणिका 

कुटूझॉफ्भयच्भीत्झ ल )्प्रत्यच्ि्नेपोसलअन्आपली्युच्क्ती्यच्ोजून्आपल्यच् सवरुद्ध्लढेल्म्हणजे्आपल्यच् ्
चढ इवची्व ट्बघत्मॉस्कोमध्येच्च्तळ्देऊन्र हील.्कुटूझॉफययच् ्डोक्यच् त्न न ्कल्पन ्येच्ऊ्ल गल्यच् .्
नेपोसलअनययच् ्फौज ् समसडन्आसण् युच्नॉव्ह् यच् ांकडे् म गे् परततील्अिेही् त्यच् ल ् व टे.् पण् प्रत्यच्ि त् जे्
घडले् ते् म त्र् त्यच् ल ्आधी् त डत ्आले् नव्हते.् मॉस्कोहून् कूच् केल्यच् नांतर् पसहल्यच् ् अकर ् सदवि ांत्
नेपोसलअनचे्िैसनक्भ्रसमष्ट ि रखे्पळत्होते, त्यच् ांची्द ण द ण्उड ली्होती.्यच् ्पळ पळीमुळेच्फ्रें च ांच ्
िववन श्ओढवल .्परांतु्अिे्होइवल्अशी्कल्पन ्करण्यच् चे्ध डि्कुटूझॉफल ्झ ले्नव्हते.्डॉरहॉव्हने्
ब्रसूिएययच् ् सडक्व्हजनबद्दल् केलेल ् सरपोटव, नेपोसलअनययच् ् िैन्यच् ययच् ् ह लअपेष्ट ांब बत् गसनमी् िैसनक ांनी्
आणलेली् व ता, मॉस्को् िोडण्यच् ि ठी् च ललेल्यच् ् तयच् रीब बतययच् ् अफव ् यच् ् िवव् गोष्टींमुळे् फ्रें च् िैन्यच््
पर भतू्झ ले्अिून्पळण्यच् ययच् ्बेत त्आहे्ह्य ्िमजुतील ्बळकटी्समळत्होती.्पण्ही्केवळ्िमजूत्
होती.्तरुण ांन ्ती्खरी्व टत्होती.्पण्कुटूझॉफल ्सतययच् त्तर्थयच््व टत्नव्हते.्अश ्िमजुतील ्सकती्
महत्त्व्द्य व्े हे्ि ठ्वषांच ्अनुभव्पदरी्अिल्यच् ने् त्यच् ल ्च ांगले्ठ ऊक्होते.्आपल्यच् ्इयछेल ्पोषक्
अि ्पुर व ्बदलून्म ांड यच्ल ्लोक्किे्तयच् र्अित त, अश ्वळेी्ते् सवरुद्ध्ज ण ऱ्यच् ्गोष्टींकडे्सकती्
िहजतेने् दुलवि्करत त् हे् त्यच् ल ्म हीत्होते.्आपल ्ह ् सवच र्बरोबर्आहे्अिे् त्यच् ल ्व टू्ल गले्
तिति ्त्यच् च ्त्यच् ्िमजुतीवरील्सवर्श् ि्उडू्ल गल .्त्यच् ययच् ्मन ने्त्यच् ्एक च्प्रश्न च ्ध्यच् ि्घेतल .्
ब कीययच् ्िवव् गोष्टी् त्यच् ययच् ् दृष्टीने् दैनांसदन्जीवन तील्होत्यच् .् दैनांसदन्जीवन तील्क मे् िुरूच्होती.्
स्ट फ्असधक ऱ्यच् ांशी् तो्चचा्करीत् होत , फ्रें च्क दांबऱ्यच् ् व चीत् होत , बसििे् देत् होत , पीटझवबगवशी्
पत्रव्यच्वह र्ठेवीत्होत ्आसण्अशीच्इतर्दैनांसदन्क मे्प र्प डत्होत .्फ्रें च्िैन्यच् च ्प ड व्होण र्हे्
त्यच् ने्एकट्य नेच्त डले्होते्आसण्त्यच् ययच् ्अांतःकरण ल ्त्यच् ्एक च्गोष्टीच ्ध्यच् ि्ल गल . 
 

अकर ्ऑक्टोबरययच् ्र त्री्तो्ह त ांवर्रेलून्त्यच् च्गोष्टीच ्सवच र्करीत्होत .्शजे रययच् ्खोलीत्
ह लच ल्झ ली.्त्यच् ल ्टॉल, कोनॉक्व्नक्त्स्यच्न्आसण्बोल्हॉसवसटनॉव्ह्यच् ांची्प वले्ऐकू्आली. 
 

‘कोण् आहे् सतकडे? इकडे् आत् यच् .् क ही् नवीन् ब तमी् आहे् क ?’ कम ांडर-इन्-चीफने्
सवच रले. 
 

नोकर्मेणबत्ती्ल वीत्अित न ्टॉलने्थोडक्यच् त्ब तमी्ि ांसगतली. 
‘ब तमी्कोणी्आणली?’ कुटूझॉफने्सवच रले.्त्यच् च ्चेहर ्उग्र, कर री्व टत्होत . 
‘ब तमीबद्दल्िांशयच््न ही्मह र ज.’ 
‘त्यच् ल ्इकडे्बोल व.’ 

 
कुटूझॉफ् एक् प यच्् सबछ न्यच् ब हेर्िोडून् बिल ् होत .् त्यच् ने् दुमडून् घेतलेल्यच् ् प यच् वर् त्यच् च ्

ज डजूड्ऐिपैि् देह्होत .् सनरोप् घेऊन्आलेल ्म णूि्असधक्स्पष्टपणे् सदि व ् म्हणून्ज्यच् ्डोळ्यच् ने्
सदित्होते्तो्डोळ ् सकलसकल ्करून्प ह त्होत .्आपल्यच् ्प्रश्न चे्उत्तर् समळेल्अशी्आश ्त्यच् ययच् ्
मुदे्रवर्उमटली्होती. 
 

छ तीशी् उघड ् अिलेल ् शटव् नीट् करीत् कुटूझॉफ् िीण् वृद्ध् आव ज त् बोल्हॉसवसटनॉव्हल ्
म्हण ल , 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘गड्य , क यच््ते्ि ांगून्ट क.्जवळ्येच्.्आणखी्जवळ्येच्.्तू्ब तमी्आणली्आहेि्तरी्कोणती? 
नेपोसलअन्िैन्यच् िह्मॉस्कोययच् ्ब हेर्पडल ्आहे? ही्ब तमी्अगदी्खरी्आहे? तुल ्ख त्री्आहे?’ 
 

बोल्हॉसवसटनॉव्हने्िगळी्ब तमी्ि ांसगतली.्आसण्तो् हुकम ची्व ट्प ह त्थ ांबल .्टॉल्बोलू्
ल गल ् पण् कुटूझॉफने् त्यच् ल ्थ ांबवले.् त्यच् ने्क हीतरी्ि ांगण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल ् पण् एक एकी् त्यच् च ्
चेहर ् वडे व कड ् झ ल , त्यच् वर् िुरकुत्यच् ् पडल्यच् .् टॉलययच् ् सदशनेे् ह त् करीत् तो् झोपडीययच् ् एक ्
कोपऱ्यच् कडे्वळल .्तो्कोपर ्पसवत्र्प्रसतम ांमुळे्क ळ ्सदित्होत . 
 

ह त् जोडीत् थरथरत्यच् ् आव ज त् तो् उद्ग रल , ‘प्रभो, तू् आमची् प्र थवन ् ऐकली् आहेि.्
रसशयच् च ्न श्टळल ्आहे.्प्रभो, मी्तुझ ्उतर इव्आहे.’ 
 

त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांतून्अश्रू्व हू्ल गले. 
 

त्यच् नांतर्मोहीम्िांपेपयंच्त्आपल्यच् ्िैन्यच् ने्नष्ट्होऊ्घ तलेल्यच् ्शत्रिैुन्यच् वर्व्यच्थव्हल्ले्करू्नयेच्त्
व ्त्यच् ांययच् शी्चकमकी्करू्नयेच्त्म्हणून्कुटुझॉफने्आपल्यच् ्असधक र च , ड वपेच ांच ्आसण्सवनवण्यच् ांच ्
उपयच्ोग्करण्यच् च ्आटोक ट्प्रयच्त्न्केल .्त्यच् ययच् ्क ही्िैन्यच् ने्फ्रें च ांच ्प ठल ग्केल .्परांतु्कुटूझॉफ्
म त्र्िैन्यच् ययच् ्मुख्यच््मोठ्य ्सवभ ग बरोबर्रेंग ळत्र सहल .्अिे्अिूनही्फ्रें च्िैन्यच््धूम्पळत्होते. 
 

एक एकी्ग्रँड्आमीचे्िैसनक्अिण री्म णिे्आत ्आपल्यच् ्प्रमुख ांिह्व ट्फुटेल्सतकडे्पळत्
होती.्नेपोसलअन्क यच्—कोणत ही्िैसनक्क यच््आपण ल ्शक्यच््सततक्यच् ्लवकर्पळ्कि ्क ढत ्येच्इवल्
हे्प ह त्होत . 
 

कुटूझॉफ्िोडल्यच् ि्दुिऱ्यच् ्कोणत्यच् ही्रसशयच्न्जनरलययच् ्ध्यच् न त्ही्गोष्ट्आली्न ही.्जेव्ह ्
फ्रें च्िैन्यच् ने्स्मॉलेन्स्क्रस्त्यच् वरून्शवेटची्म घ र्घ्यच् यच्ल ्िुरुव त्केली्तेव्ह ्कुटूझॉफची्भसवष्ट्यच्व णी्
खरी् ठरू् ल गली.् म घ र् घेण ऱ्यच् ् शत्रुिैन्यच् वर् हल्ल ् कर व , त्यच् ल ् अडव वे, त्यच् तील् क हींन ् कैद्
कर व्ेआसण्न व्कमव व्ेअिे्रसशयच्न् िैन्यच् तील्िवव्असधक ऱ्यच् ांन ्व टू्ल गले.्िगळेजण्लढ इवययच् ्
हुकम ची्म गणी्करू्ल गले. 
 

हल्ल ्करण्यच् ची्ही्ओढ्कुटूझॉफने्आपल्यच् ्िवव्शक्ती्व परून्थोपवनू्धरली.्िगळेजण्त्यच् ल ्
हिू्ल गले, त्यच् बद्दल्व टेल्ते्बोलू्ल गले.्म घ र्घेत्अित न ्फ्रें च्िैन्यच््लढ इव्न्करत च्आपोआप्
नष्ट्होत्ज ण र्आहे, अश ्वेळी्त्यच् ांच ्रस्त ्रोखून्त्यच् ांययच् वर्हल्ले्करून्आपले्िैसनक्गम वनू्क ही्
ि धण र्न ही्हे्त्यच् ्जनरल ांन ्आसण्इतर्असधक ऱ्यच् ांन ्कळले्नव्हते. 
 

दीघव्अनुभव ने्शह णपण्आलेल्यच् ्कुटूझॉफल ्ते्केव्ह च्कळले्होते. 
 

∎∎ 
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भाग चौदावा 
 

१८१२ 
 

शत्रनेू् स्मॉलेन्स्कमध्येच्् प्रवेश् केल्यच् प िून् तथ कसथत् गसनमी् क व्यच् ययच् ् युच्द्ध ि् प्र रांभ् झ ल .्
रसशयच् ययच् ्िरक रने्सनयच्मब ह्य्युच्द्ध ल ्म न्यच्त ्देण्यच् पूवी्कोिकॅ ांनी्आसण्शतेकऱ्यच् ांनी्शत्रयूयच् ्लुट लूट्
करण ऱ्यच् , रस्त ्िोडून्प ांगलेल्यच् ्आसण्वैरणीि ठी्चहडण ऱ्यच् ्सकत्येच्क्िैसनक ांन ्ठ र्म रले. 
 

सनयच्मब ह्य्अशी्पसहली् तुकडी—ती् डेक्व्हडॉव्हची्होती.–२४्ऑगस्ट्रोजी्तयच् र्झ ली.्नांतर्
लवकरच्इतर्तुकड्य ्तयच् र्झ ल्यच् .्मोहीम्िुरू्झ ल्यच् वर्असधक सधक्तुकड्य ्उभ्यच् ्होऊ्ल गल्यच् . 
 

ह्य ्अनसधकृत्िैन्यच् ने्हप्त्यच् हप्त्यच् ने्नेपोसलयच्नययच् ्िैन्यच् च ्फडश ्प डल . 
 

ऑक्टोबरययच् ्दरम्यच् न्जेव्ह ्फ्रें च्िैन्यच््स्मॉलेन्स्कल ्पळ्क ढत्होते, तेव्ह ्अश ्शकेडो्तुकड्य ्
होत्यच् .् त्यच् ांययच् ् िांख्येच्त् आसण् स्वरूप त् खूप् तफ वत् होती.् क ही् तुकड्य ांमध्येच्् फौजेमध्येच्् अिण ऱ्यच् ्
सनत्यच् ययच् ्गोष्टी्म्हणजे्प यच्दळ, तोफख न , स्ट फ्ऑसफिर्आसण्इतर्आवश्यच्क्त्यच् ्िोयच्ी्होत्यच् . 
 

क ही् तुकड्य ांत् केवळ् कोिकॅ् घोडदळ चे् िैसनक् होते.् क ही् तुकड्य ् म्हणजे् थोड्य फ र्
िैसनक ांची् पथके् होती, त्यच् तील् क हींजवळ् घोडे् होते, क ही् घोड्य ांव चून् होते.् क ही् तुकड्य ांमध्येच््
शतेकरी् होते् चकव ्जमीनद र् होते, आसण् त्यच् ांची्क यच्म् कुळे् होती.् ज्यच् ांची् न व्े म हीत् नव्हती.् अश ्
पथक चे्नेतृत्व्डीकन्करीत्होत .्त्यच् ने्मसहन्यच् मधे्शकेडो्िैसनक ांन ्कैद्केले.्अश च्एक ्तुकडीत्
एक ्प्रमुख्ग वकऱ्यच् ची्पत्नी्होती.्सतने्शकेडो्फ्रें च्िैसनक ांन ्ठ र्केले. 
 

अनसधकृत्तुकडीच ्प्रमुख्अिलेल ्डेसनिॉव्ह्ब वीि्ऑक्टोबर्रोजी्ह्य ्अनसधकृत्युच्द्ध तील्
एक ्ख ि्क मसगरीत्उल्ह ि ने्भ ग्घेत्होत .्भल्यच् ्िक ळप िून्तो्र जरस्त्यच् ल ्ल गून्अिलेल्यच् ्
जांगल तून्आपल्यच् ्िैसनक ांबरोबर् सफरत्होत , िांरिक्दल बरोबर्घोडदळ चे्ि म निुम न्व्रसशयच्न्
कैदी्नेले्ज त्होते.्इतर्फ्रें च्िैन्यच् प िून्ह ्भ ग्म गे्पडल ्होत .्मजबतू्िांरिण्दल ययच् ्मदतीने्
घोडदळ् व् रसशयच्न् कैदी् स्मॉलेन्स्कल ् ज त् होते.् (टेहळे् आसण् रसशयच्न् कैदी् यच् ांययच् कडून् त्यच् ांन ् हे्
िमजले् होते.)् डेसनिॉव्हल ् आसण् त्यच् च् भ ग त् ह लच ली् करण ऱ्यच् ् दुिऱ्यच् ् एक ् तुकडीच ् प्रमुख्
अिलेल्यच् ् डोलोहॉव्हल च् ह्य ् िांरिण् घेऊन् ज ण ऱ्यच् ् शत्रचूी् ब तमी् ल गली् होती् अिे् नव्हे.् स्ट फ्
ऑसफिर्अिलेल्यच् ्मोठ्य ्तुकड्य ांययच् ्क ही्जनरल ांन ्देखील्ह्य ्िांरसित्दल ची्खबर्ल गली्होती.्
त्यच् मुळे्डेसनिॉव्हययच् ्भ षेत, त्यच् ांययच् ही्तोंड ल ्प णी्िुटले. 
 

दोन् जनरल ांनी—त्यच् तल ् एक् पोल् होत , दुिर ् जमवन् होत —जवळ् जवळ् एक च् वेळी्
डेसनिॉव्हल ्आपल्यच् ्तुकडीत्येच्ऊन्शत्रयूयच् ्तुकडीवर्हल्ल ्करण्यच् ि्बोल सवले. 
 

‘दोस्त् हो!् मी् क ही् क लच ् पोर् न ही.’ क गदपते्र् व चून् डेसनिॉव्ह् म्हण ल .् त्यच् ने् जमवन्
जनरलल ् सलसहले, ‘तुमययच् ि रख्यच् ् सनष्ट्ण त्व्प्रख्यच् त्जनरलययच् ्ह त ख ली्क म्करण्यच् ची्उत्कट्



 

 

अनुक्रमणिका 

इयछ ् होती.् परांतु् मी् अगोदरच् पोसलि् जनरलययच् ् ह त ख ली् नोकरी् करीत् अिल्यच् मुळां ् मल ् त्यच् ्
िुख ल ् मुक वां् ल गलां ् आहे.’ त्यच् ने् पोसलश् जनरलल ् तिेच् कळवले.् ‘मी् अगोदरप िून् जमवन्
जनरलययच् ्ह त ख ली्नोकरी्करीत्आहे.’ 
 

डेसनिॉव्हने्अश ्तऱ्हेने्ती्अडचण्दूर्केली.्त्यच् ने्वसरष्ठ्असधक ऱ्यच् ांन ्यच् बद्दल्क ही्कळवले्
न ही.्डोलोव्हॉव्हययच् ्मदतीने्आपल्यच् ्छोट्य ्िैन्यच् ल ्घेऊन्हल्ल ्करून्शत्रलू ्लुट वे्अि ्त्यच् ने्बेत्
केल .् ब वीि् ऑक्टोबर् रोजी् शत्रयूयच् ् म लव हू् ग ड्य ् समकुसलनॉ् खेड्य कडे् शमॅशवे्ह ् खेड्य कडे्
च लल्यच् ्होत्यच् .् समकुसलनॉ्आसण्शमॅशवे्ह ्यच् ांमधील्रस्त्यच् ययच् ्ड व्यच् ्ब जूल ्मोठी्अरण्येच््होती.्मधून्
मधून्ती्रस्त्यच् ल ्सभडलेली्होती.्मधून्मधून्ती्मलै, प ऊण्मैल्रस्त्यच् प िून्दूर्होती. 
 

डेसनिॉव्ह्आपली्सनवडक्म णिे्घेऊन्ह्य ्अरण्यच् तून्सदविभर्घोड्य वरून्सफरत्होत .्कधी्
आत् अरण्यच् त् ज त् होत , कधी् ब हेर् कडेल ् ज त् होत .् पण् केव्ह ही् पुढे् पुढे् िरकण ऱ्यच् ् फ्रें च ांन ्
डोळ्यच् आड्होऊ्देत्नव्हत .्समकुसलनॉप िून्जवळच्जांगल जवळून्ज ण ऱ्यच् , रस्त्यच् वर्खोसगरे्व हून्
नेण ऱ्यच् ्दोन्फ्रें च्ग ड्य ्रुतून्बिल्यच् ्होत्यच् .्डेसनिॉव्हययच् ्तुकडीतील्कोिकॅ ांनी्त्यच् ांययच् वर्हल्ल ्केल ्
आसण् त्यच् ् ग ड्य ् ते् दूर् अरण्यच् त् घेऊन् गेले.् तेव्ह प िून् र त्रीपयंच्त् त्यच् ांनी् हल्ल ् न् करत ् फ्रें च ांययच् ्
ह लच लीवर् ि रखी् प ळत् ठेवली.् त्यच् ांन ् आत ् फ्रें च ांन ् घ बरवनू् ट क यच्चे् नव्हते, त्यच् ांन ् ते् आत ्
शमॅशवे्ह पयंच्त्श ांतपणे्ज ऊ् देण र् होते.् शमॅशवे्ह प िून् प ऊण्मलै वरील् पह रेकऱ्यच् ांययच् ्झोपडीप शी्
डोलोहॉव्ह्त्यच् ्र त्री्त्यच् ांययच् बरोबर्हल्ल्यच् त्भ ग्घेण्यच् ि ठी्थ ांबल ्होत .्त्यच् ल ्घेऊन्ते्दोन्ही्ब जूांनी्
बफाययच् ्कड्य प्रम णे्फ्रें च ांययच् ्डोक्यच् वर्कोिळण र्होते्आसण्त्यच् ्िगळ्यच् ांन ्पसहल्यच् च्तड ख्यच् िरशी्
कैद्करण र्होते. 
 

िह ्कोिकॅ ांन ् समकुसलनॉप िून्िव्व ्मलै वर्अरण्यच्् येच्ऊन् सभडते् सतथे्रस्त्यच् लगत् ठेवण्यच् त्
आले.्फ्रें च ांययच् ्िैन्यच् ययच् ्आणखी्तुकड्य ्सदित िणीच्ते्खबर्आणण र्होते. 
 

त्यच् च् प्रक रे् शमॅशवे्हॉययच् ् िमोर् रस्त्यच् ची् टेहळणी् करून् फ्रें च् िैन्यच्् सकती् अांतर वर् आहे् ते्
डोलोहॉव्ह्प हण र्होत .्व हतूक्अिण ऱ्यच् ्ग ड्य ांबरोबर्िांरिण्देण रे्पांधर श्ेिैसनक्अि वते्अशी्
कल्पन ्होती.्डेसनिॉव्हकडे्दोनश्ेिैसनक्होते्आसण्डोलोहॉव्हप शी्तेवढेच्चकव ्थोडे्असधकच्िैसनक्
होते.्शत्रचेू्िैसनक्िांख्येच्ने्ज स्त्होते.्ही्डेसनिॉव्हल ्अडचणीची्गोष्ट्नव्हती. 
 

आत ् प ऊि् पडत्होत ् तरी् हवते् ग रव ् नव्हत .्आक श् व् सिसतज्यच् ांन ् एकच्गढूळलेल्यच् ्
प ण्यच् च ्रांग्आल ्होत .्मधून्मधून् धुके्पडल्यच् ि रखे्व टे्आसण्मग्प ऊि्एकदम्जोर ने् सतरप्यच् ्
रेषेत्पडू्ल गे. 
 

डेसनिॉव्ह्रोड वलेल्यच् ्च ांगल्यच् ्ज तीययच् ्घोड्य वर्स्व र्झ ल ्होत .् त्यच् च ्ल ांब्झग ्आसण्
उांच् फर–कॅप् चचब् सभजून् सठबकत् होती.् त्यच् ने् आपली् म न् कलती् केली् होती.् घोड्य प्रम णे् क न्
टवक रून्तो्जोर ने्पडण ऱ्यच् ्प वि कडे्आठ्य ्घ लून्प ह त्होत .्तो्चचत मग्न्सदित्होत .्त्यच् च ्
चेहर ्कृश्झ ल ्होत .्द ट्छोट्य ्क ळ्यच् भोर्द ढीने्झ कलेल ्त्यच् च ्चेहर ्सचडखोर्सदित्होत . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

डेसनिॉव्हययच् ्शजे रीच् तुळतुळीत, कणखर्डन्घोड्य वर् डेसनिॉव्हप्रम णेच्ल ांब्झग ्व्टोपी्
घ तलेल ्इिॉल्(कोिकॅ ांच ्पोसलश्कम ांडर)्स्व र्झ ल ्होत .्तो्ह्य ्ि हि त्भ ग्घेण र्होत . 
 

त्यच् ांययच् पुढे्क ही्अांतर वर्म गवदशवक चे्क म्करण र ्एक्शतेकरी्च लल ्होत .्त्यच् च ्र खी्
रांग च ्कोट्आसण्प ांढरी्टोपी्प र्सभजून्गेली्होती. 
 

त्यच् ांययच् ् म गे् थोड्य ् अांतर वरून् सनळ ् फ्रें च् समसलटरी् कोट् घ तलेल ् एक् तरुण् ऑसफिर्
झुपकेद र्शपूेट्आसण्आयच् ळ्अिलेल्यच् ्आसण् रक्तबांब ळ् तोंड्झ लेल्यच् ् ह डकुळ्यच् ् न जूक् सकरगीज्
तट्टवरून्येच्त्होत .्त्यच् ांययच् म गून्एक्हुझ र्(घोडदल च ्िैसनक)्येच्त्होत .्त्यच् ययच् ्म गेच्घोड्य वर्
फ टक्यच् ्फ्रें च्गणवषे तील्एक्मुलग ्बिल ्होत .् त्यच् ् मुल ने्थांडीने्ल ल्झ लेल्यच् ्आपल्यच् ्ह त ांनी्
त्यच् ् हुझ र ल ् पकडले् होते् आसण् गरम् र हण्यच् ि ठी् आपले् उघडे् प यच्् तो् हलवीत् होत .् डोळे् वर्
उचलून्तो्भोवत ली्आियच्ाने्प हत्होत .्ह ्ड्रम्व जसवण र ्मुलग ्फ्रें च्होत .्िक ळीच्त्यच् ल ्कैद्
करण्यच् त्आले्होते.्त्यच् ल ्िैन्यच् बद्दल्क ही्ि ांगत ्आले्न ही. 
 

अरण्यच् तील् सचखल्अिलेल्यच् ् अरुां द् व टेवरून् तीन् चकव ् च र् हुझ र् एक च् वळेी् येच्त् होते.्
त्यच् ांययच् ्म गून्कोिकॅ्येच्त्होते.्क हींनी्ल ांब्झगे्घ तले्होते, क हींनी्फ्रें च्झगे्घ तले्होते, क हींनी्
घोड्य वर्घ ल यच्चे्क पडच्डोक्यच् वर्धरले्होते.् चचब्प वि त् सभजल्यच् मुळे्त ांबिू् चपगट्अथव ्उदी्
रांग चे्घोडे्क ळेभोर् सदित्होते.्आयच् ळ्सभजून्चचब्झ ल्यच् मुळे्प्रत्येच्क्घोड्य ची्ब रीक्झ लेली्म न्
सवसचत्र्झ ली्होती.्त्यच् ांययच् ्अांग तून्व फ चे्ढग्सनघत्होते.्कपडे, खोसगरे्आसण्लग म्जसमनीवर्आसण्
रस्त्यच् वर् पडलेल्यच् ् प चोळ्यच् प्रम णे् ओले् आसण् सनिरडे् झ ले् होते.् सभजलेले् अांग् उबद र् ठेव वे् व्
प वि चे्नवीन्थांड्प णी्घरांगळत्आिन त, गुडघ्यच् वर्चकव ्म नेवर्येच्ऊ्नयेच््म्हणून्ती्मण िे्खोंगी्
घ तल्यच् गत्बिली्होती्आसण्ह लच ल्होऊ्नयेच््म्हणून्प्रयच्त्न्करीत्होती.्कोिकॅ ांययच् ्र ांग ांमधून्फ्रें च्
घोडे् जुांपलेल्यच् ् दोन् म लव हू् ग ड्य ् झ ड ांययच् ् बुडख्यच् ांवरून् आसण् फ ांद्य ांवरून् आव ज् करीत् आसण्
च कोरीतील्प णी्उडवीत्सहिके्देत्ज ऊ्ल गल्यच् . 
 

डेसनिॉव्हययच् ् घोड्य ने् व टेतील् डबके् चुकसवण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल ् तेव्ह ् डेसनिॉव्हच ् गुडघ ्
झ ड ल ्आदळल . 
 

‘िैत न!’ डेसनिॉव्ह्र ग ने्ओरडल .्द त् सवचकून्त्यच् ने्तीन्वळे ्घोड्य ल ्च बक ने्ह णले.्
त्यच् ययच् ्आसण्त्यच् ययच् ्िहक ऱ्यच् ांययच् ्अांग वर्सचखल्उड ल .्डेसनिॉव्ह्प वि मुळे्आसण्भकेुमुळे्सचडल ्
होत .्(िक ळप िून्कोण ययच् ही्पोट त्क ही् गेले्नव्हते)्डोलोहॉव्हची्क ही्ब तमी्ल गली्नव्हती.्
एख द ्फ्रें च्कैद्झ ल ्अित ्तर्त्यच् ययच् कडून्खबर्समळ ली्अिती्पण्कोणी्कैद्झ ल ्नव्हत . 
 

‘व हतुकीवर् हल्ल ् चढव यच्ची् अशी् िांधी् पुन्ह ् कधी् समळण र् न ही, त्यच् ांययच् वर् हल्ल ् चढवणां्
धोक्यच् चां् आहे.् उद्य पयंच्त् हल्ल ् ल ांबणीवर् ट कल ् तर—कोणी् बड्य ् पुढ ऱ्यच् ांपैकी् एख द ् आपल्यच् ्
ह त तील्सशक र्लुटून्न्यच् यच्च .’ डेसनिॉव्हययच् ्मन त्अिे्सवच र्च लले्तरी्त्यच् ची्नजर्िमोर्होती.्
डोलोहॉव्हकडून्येच्ण र ्सनरोप्यच् ्आपण ल ्सदिेल्अिे्त्यच् ल ्व टले. 
 

डेसनिॉव्ह्मग्उघड्य ्ज गेत्गेल .्तेथून्उजव्यच् ्ब जूि्दूर्अांतर वरचे्त्यच् ल ्सदिू्ल गले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘कोणीतरी् येच्त्आहे,’ तो् म्हण ल .् डेसनिॉव्हने् द खसवलेल्यच् ् सदशनेे् इिॉल् (कोिकॅ ांच ् प्रमुख्
कम ांडर)् प हू् ल गल .् ‘दोन् म णिां् येच्त् आहेत,’ इिॉलने् म्हटले् टेकडीवरून् ख ली् उतरण रे् ते्
घोडेस्व र् सदिेन तिे् झ ले, आसण् थोड्य ् वळे ने् पुन्ह ् सदिू् ल गले.् अगदी् पुढे् अिलेल ् घोडेस्व र्
ऑसफिर्होत .्तो्प र् सभजल ्होत .् त्यच् ने्आपली् सवज र् गुडघ्यच् वर् दुमडून् घेतली्होती.्घोड्य ची्
दमछ ट्होईतो्तो्त्यच् ल ्च बक ने्बडवीत्होत .्त्यच् ययच् म गून्एक ्कोिकॅच ्घोड ्दुडक्यच् ्च लीने्येच्त्
होत .्कोिकॅ्सरसकबीत्प यच््ठेवनू्उभ ्होत .्त्यच् ्पोरिवद ्ऑसफिरच ्चेहर ्रुां द्गुल बी्होत .्त्यच् ची्
दृष्टी्तीक्ष्ण्व्आनांदी्होती, त्यच् ने्डेसनिॉव्हजवळ्आपल ्घोड ्आणून्त्यच् ल ्चचब्सभजलेले्प सकट्सदले्
आसण्तो्म्हण ल , “जनरलि हेब ांकडून्ते्अगदी्कोरड्य ्क्स्थतीत्आणू्शकलो्न ही.्िम ्कर .” 
 

आठ्य ्घ लत्डेसनिॉव्हने्प सकट्फोडले.्डेसनिॉव्ह्पत्र्व चीत्अित न ्असधक री्इिॉलकडे्
वळून् म्हण ल , “व ट्धोक्यच् ची्आहे्अिां् प्रत्येच्कजण्ि ांगत्होत .” कोिकॅकडे् बोट्द खवीत्तो् पुढे्
म्हण ल , “कोमरॉव्ह्आसण्मी्तिे्िज्ज्होतो.्आम्ह ्दोघ ांकडेही्सपस्तुलां ...’ िमोर्ड्रम्व जवण र ्फ्रें च्
पोरग ् सदित च्व क्यच््अध्यच्ावर्िोडून्त्यच् ने् सवच रले, ‘ह ्कोण? कैदी्व टतां? तुम्ही्आधीच्लढ इवल ्
प्र रांभ्केल ्तर? मल ्त्यच् ययच् शी्बोल यच्ची्परव नगी्द्य .’ 
 

पत्र्व चून्िांपसवलेल्यच् ्डेसनिॉव्हने्त्यच् चवळेी्ओरडून्म्हटले, ‘रोस्त फ!्पेत्यच् !्तू्कोण्ते्क ्बरां्
ि ांसगतलां ्न हीि?’ क्स्मत्करीत्डेसनिॉव्हने्त्यच् ्असधक ऱ्यच् िमोर्हस्त ांदोलन ि ठी्ह त्पुढे्धरल .्त्यच् ्
असधक ऱ्यच् चे् न व् होते् पेत्यच् ् रोस्तॉफ.् िबांध् प्रव ि त् पेत्यच् ् डेसनिॉव्हशी् प्रौढ् व्यच्क्तीप्रम णे, एख द्य ्
असधक ऱ्यच् प्रम णे् व ग यच्चे् अिे् ठरवीत् होत .् तो् पूवीययच् ् ओळखीच ् उल्लेख् करण र् नव्हत .् परांतु्
डेसनिॉव्हने् क्स्मत् करत च् पेत्यच् च ् चेहर ् आनांद ने् आसण् िांकोच ने् उजळल .् सशष्ट च र् प ळण्यच् च ्
आत पयंच्तच ् सनियच्् कुठल्यच् ् कुठे् गेल .् तो् डेसनिॉव्हल ् आपण् फ्रें च् िैन्यच् जवळून् घोड्य वरून् किे्
आलो, ही्क मसगरी्समळ ल्यच् मुळे्आपण ि्सकती्आनांद्झ ल , व्हॅझ्म ्येच्थील्लढ इवत्आपण्भ ग्कि ्
घेतल ्होत , त्यच् ्लढ इवत्कुणी्एक्हुझ र्कि ्चमकल ्ते्ि ांगू्ल गल . 
 

‘तू् भेटल ि् म्हणून्आनांद् व टल .’ डेसनिॉव्हने् त्यच् ल ् पुढे् बोलू् न् देत ् म्हटले.् डेसनिॉव्हच ्
चेहर ्पुन्ह ्चचत ग्रस्त्झ ल . 
 

तो्इिॉलल ् म्हण ल , “समह इल, हे् पत्र् पुन्ह ्जमवन्असधक ऱ्यच् ांकडून्आलां ्आहे, ह ् (म्हणजे्
पेत्यच् )्त्यच् ययच् ्ह त ख ली्क म्करतो्आहे.्ह्य ्पत्र त्त्यच् ्जमवन्जनरलची्सवनांती्पुन्ह ्सलसहली्आहे.्
त्यच् ांन ् व हतूक्करण ऱ्यच् ् ग ड्य ांवर्होण ऱ्यच् ् हल्ल्यच् त्आमययच् ् बरोबर्भ ग् घ्यच् यच्च ्आहे.्उद्य ्आम्ही्
त्यच् ांन ्ग ठलां ्न ही्तर्जनरल्आमययच् ्डोळ्यच् ांदेखत्त्यच् ांन ्लुटण र्आहे.’ 
 

डेसनिॉव्ह्इिॉलशी्बोलत्अित न ्त्यच् ययच् ्िुर तील्कोरडेपण ने्पेत्यच् ्अस्वस्थ्झ ल .्आपल्यच् ्
अव्यच्वक्स्थत्सवज रीमुळे्डेसनिॉव्हच ्िूर्रूि्झ ल ्अि व ्अिे्व टून्त्यच् ने्झग्यच् ख लील्सवज र्ख ली्
ओढली.्तिे्करत न ्कोणी्प ह त्न ही्यच् ची्ख त्री्करून्घेतली्आसण्शक्यच््तेवढी्लष्ट्करी्ऐट्क यच्म्
ठेवली. 
 

टोपीययच् ् टोक ल ् ह त् ल वनू् अॅडज्युच्टांट् व् जनरलची् िुखकर् भसूमक ् पुन्ह ् वठवीत् त्यच् ने्
डेसनिॉव्हल ्सवच रले, ‘आपण्क ही्आदेश्देण र्आह त्क यच्? मी्आपल्यच् ्बरोबर्उभ ्र हू्क ?’ 
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डेसनिॉव्हने् क हीश ् सविर ळूपण ने् सवच रले, ‘आदेश? किले् आदेश?... हो् तू् उद्य पयंच्त्
र ह यच्ल ्हरकत्न ही.’ 
 

‘मी्तुमययच् ्बरोबर्र हू्क ? पेत्यच् ने्जवळ्जवळ्ओरडून्सवच रले. 
 

‘तुझ्यच् ्जनरलनां् तुल ्क यच्् हुकूम् सदल ्आहे? त बडतोब्परत् सफर यच्ल ्ि ांसगतलां ्आहे, होयच््
न ?” डेसनिॉव्हने्सवच रले.्पेत्यच् ्ल जल . 
 

‘त्यच् ांनी्तिां्क ही्ि ांसगतलां ्न ही.्मी्र सहलो्तर्च लेल्न ?’ 
 

“ठीक् आहे.् र ह ् तर.’ डेसनिॉव्ह् म्हण ल .् आपल्यच् ् ह त ख लील् िैसनक ांकडे् वळून् त्यच् ने्
त्यच् पैकी्क हींन ्र न तील्झोपडीकडे्ज यच्ल ्ि ांसगतले.्ती्झोपडी् सवश्र ांसतस्थ न्म्हणून् सनसित्केली्
होती.् अॅडज्युच्टांटची् क मे् करण ऱ्यच् ् व् सकर्नगझ् घोड्य वर् स्व र् झ लेल्यच् ् असधक ऱ्यच् ल ् म्हटले, 
“डोलोहॉव्ह्कुठां्आहे्ते्प ह .्िांध्यच् क ळपयंच्त्तो्येच्ण र्आहे्क ्न ही्त्यच् ची्चौकशी्कर .” 
 

इिॉल् आसण् पेत्यच् ् यच् ांययच् बरोबर् डेसनिॉव्हल ् शमॅशवे्हॉजवळील् अरण्यच् ययच् ् टोक पयंच्त्
घोड्य वरून्रपेट्म र यच्ची्ह ती्व्त्यच् ्प्रदेश ची्प हणी्कर यच्ची्होती.्त्यच् च्सठक णी्दुिऱ्यच् ्सदवशी्ते्
हल्ल ्करण र्होते. 
 

‘चल् ब ब , आत ् आम्ह ल ् शमॅशवे्ह ल ् घेऊन् चल’ डेसनिॉव्ह् व ट ड्य चे् क म् करण ऱ्यच् ल ्
म्हण ल . 
 

क ही्कोिकॅ्आसण् कैदी् त ब्यच् त् ठेवण र ् हुझ र्िोबत् घेऊन् डेसनिॉव्ह, पेत्यच् ्आसण् इिॉल्
ड वीकडे्वळले्आसण्चखडीतून्अरण्यच् ययच् ्कडेल ्ज यच्ल ्सनघ ले. 
 

प ऊि् थ ांबल ् होत ् पण् धुके् पडतच् होते.् झ ड ांययच् ् फ ांद्य ् सठबकत् होत्यच् .् टोकद र् टोपी्
घ तलेल ्शतेकरी् मुळ ांवरून्आसण्ओल्यच् ्प चोळ्यच् ांवरून्आपले् सवणलेले्जोडे्घ तलेले्प यच््हलकेच्
आव ज् न् करत ् ट कीत् च लल ् होत .् त्यच् ययच् म गून् डेसनिॉव्ह, इिॉल् व् पेत्यच् ् मुक ट्य ने् र न ययच् ्
कडेल ्ज ऊ्ल गले. 
 

रस्त्यच् वर् आल्यच् वर् शतेकऱ्यच् ने् थ ांबनू् प सहले.् म ग हून् इश र ् करण ऱ्यच् ांन ् त्यच् ने् गूढ् इश र ्
करून्बोल सवले. 
 

डेसनिॉव्ह् व् पेत्यच् ् यच् ांनी्आपले्घोडे् त्यच् ययच् कडे् नेले.्शतेकरी्उभ ् होत ् त्यच् ्ज गेवरून्फ्रें च्
िैसनक्दृष्टीि्पडत्होते.्र न पलीकडे्अिलेल्यच् ्टेकडीययच् ्उत र वर्शते्पिरले्होते.्उजव्यच् ्ब जूल ्
खोल् खोऱ्यच् ययच् ् पलीकडे् अिलेले् छोटे् खेडे् आसण् कोिळलेल्यच् ् छपर ांच ् म ांगर् सदित् होत .् त्यच् ्
खेड्य त, त्यच् ्घर त्ब गेतील्उांच्ज ग ांवर, सवसहरींजवळ, डबक्यच् ांजवळ, पुल प िून् टेकडीवर्गेलेल्यच् ्
िवव्रस्त्यच् ांवर् हेलक वण ऱ्यच् ्धुक्यच् त्म णिेच्म णिे् सदित्होती.्ती्प चश्ेयच् डांपेि ्असधक्अांतर वर्
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नव्हती.् टेकडीवर् ि म न ययच् ् ग ड्य ् ओढत् नेण ऱ्यच् ् घोड्य ांन ् उदे्दशून् ती् म णिे् ओरडत् होती.्
एकमेक ांन ्ह क रत्होती.्ते्िवव्स्पष्टपणे्ऐकू्येच्त्होते. 
 

“त्यच् ्कैद्य ल ्इकडे्घेऊन्यच् ” फ्रें च ांवरून्नजर्न्क ढत ्डेसनिॉव्ह्हळू्आव ज त्बोलल . 
 

कोिकॅ्आपल्यच् ्घोड्य वरून्उतरल , त्यच् ्मुल ल ्त्यच् ने्ख ली्उतरसवले, आसण्त्यच् ल ्घेऊन्
डेसनिॉव्हकडे्आल .् डेसनिॉव्हने्फ्रें च् िैन्यच् कडे्बोट्द खवनू् त्यच् ् मुल कडे् िैन्यच् ब बत्चौकशी् केली.्
त्यच् ् मुल ने् ग रठलेले् ह त् सखश त् ि रले, आपल्यच् ् सभवयच् ् उांच् केल्यच् , हत श् होऊन् डेसनिॉव्हकडे्
प सहले.्आपल्यच् ल ्ठ ऊक्अिलेले्ि ांगण्यच् ची्त्यच् ल ्इयछ ्होती्यच् त्िांशयच््नव्हत .्तरीही्तो्उत्तरे्
देत न ् गोंधळून् गेल ् आसण् डेसनिॉव्हययच् ् प्रश्न ांन ् केवळ् होक र थी् म न् ह लव्ू ल गल .् डेसनिॉव्हने्
कप ळ ल ् आठ्य ् घ तल्यच् .् त्यच् ययच् कडे् प ठ् सफरवली् आसण् इिॉलल ् आपल ् सवच र् ि ांसगतल .्
“डोलोहॉव्ह्येच्वो्व ्न्येच्वो्आपण्त्यच् ांन ्पकडू्यच् ...” 
 

डेसनिॉव्हचे्डोळे्उत्ि ह ने्चमकू्ल गले. 
 

“ती्अगदी्िोयच्ीची्ज ग ्आहे.” इिॉल्म्हण ल . 
 

“आपण् प यच्दळ ल ्ख लययच् ् व टेनां् दलदलीतून् प ठवू” डेसनिॉव्ह् बोलत् र सहल , “ब गेकडे्
प यच्दळ चे् िैसनक् िरपटत् येच्तील.् त्यच् ् सतथून् तुम्ही् कोिकॅ ांन ् घेऊन् घुि .’ डेसनिॉव्हने्
खेड्य पलीकडील् र न कडे् बोट् द खवीत् म्हटले.् ‘आसण् मी् इथून् म झ्यच् ् हुझ र ांन ् घेऊन् सनघतो.्
पसहल्यच् च्धडकेत...’ 
 

फ्रें च्िैन्यच््अगदी्जवळ्अिल्यच् चे्प हून्त्यच् ययच् वर्दुिऱ्यच् ्सदवशी्हल्ल ्करण्यच् च ्सनणवयच््शवेटी्
डेसनिॉव्हने्घेतल .्त्यच् बद्दल्तो्इिॉलशी्थोड ्वळे्बोलत्र सहल .्मग्घोड ्वळवनू्तो्म गे्परतल . 
 

‘गड्य , आत ्ज ऊन्कपडे्कोरडे्करू्यच् .’ तो्पेत्यच् ल ्म्हण ल . 
 

अरण्यच् सधक ऱ्यच् ययच् ्झोपडीप शी्येच्त च्डेसनिॉव्ह्थ ांबल ्आसण्िमोरययच् ्झोपडीत्प हू्ल गल .्
आखूड् ज सकट, सवणलेले् जोडे, आसण् कझ न् हॅट् घ तलेल , ख ांद्य वर् छोटी् बांदूक् ठेवलेल ् आसण्
कमरपट्ट्ट्य त् कुऱ्ह ड् लटक वलेल ् एक् मनुष्ट्यच्् झ डीतून् हलक्यच् ् प वल ांनी् येच्त् होत .् त्यच् चे् ल ांब्
ह तप यच््तो्च लत न ् हेलक वत्होते.् डेसनिॉव्हल ्प हत च्त्यच् ने्घ इवघ इवने् झुडप त्क हीतरी् फेकून्
सदले.्कड ्ख ली्वळलेली, चचब्सभजलेली्हॅट्क ढून्घेऊन्तो्कम ांचडग्ऑसफिर्पुढे्आल . 
 

तो् सतहॉन् होत .् देवीचे् वण् व् िुरकुत्यच् ् अिलेल ् त्यच् च ् चेहर ्आसण् त्यच् चे् सकलसकले् डोळे्
िम ध न ने्चमकत्होते.्त्यच् ने्म न्त ठ्धरली्आसण्हिू्आवरल्यच् गत्त्यच् ने्डेसनिॉव्हकडे्िरळ्नजरेने्
प सहले. 
 

‘कुठां्होत ि्तू?’ डेसनिॉव्हने्सवच रले. 
‘कुठां्म्हणजे्क यच्? मी्फ्रें च ांच ्प ठल ग्करीत्होतो.’ 
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सतहॉनने्सधट इवने, घ इवघ इवने्घोगऱ्यच् ्गांभीर्आव ज त्म्हटले. 
‘तू्भर्सदवि ्र ांगत्िरपटत्क ्होत ि? मूखव्कुठल ? एक ल ्तरी्पकडल ि्क यच्?” 
‘एक ल ्पकडल ्की...’ 
‘मग्कुठां्आहे्तो?’ 

 
‘मी्अगदी् भल्यच् ्िक ळी् एक ल ् पकडलां .’ सवणलेल्यच् ्जोड्य तून् बोटे् ब हेर् डोक वत्आहेत्

अश ्अवस्थेत्प यच््फ कून्उभ ्र हून्सतहॉन्ि ांगू्ल गल , ‘मी्त्यच् ल ्र न त्पकडल .्पण्तो्च ांगल ्
न ही्हे्लि त्आलां .्मग्मी्यच् ययच् हून्असधक्च ांगल ्कैदी्पकडून्न्यच् यच्च ्अिां्ठरवलां .’ 
 

‘बसघतलांि्हर मखोर्कि ्आहे्तो?’ डेसनिॉव्हने्इिॉलल ्म्हटले. 
डेसनिॉव्हने्सतहॉनल ्सवच रले, ‘मग्त्यच् ल ्क ्आणलां ्न हीि?’ 
‘त्यच् ल ्आणून्क यच््फ यच्द ?’ सतहॉनने्घ इवघ इवने्आसण्र ग र ग ने्सवच रले. 

 
‘अगदीच्फ लतू्इिम्होत ्तो.् तुम्ह ल ्किल्यच् ् प्रक रच ् कैदी् प सहजे् हे्मल ्ठ ऊक्न ही्

क यच्?’ 
 

‘अरे्चोर .्पुढे्बोल.’ 
 

सतहॉन्ि ांगू् ल गल , “मी् दुिर ्फ्रें च् पकड यच्ल ् गेलो.् मी् अश ् तऱ्हेनां् िरपटत् र न त् गेलो्
आसण्पडून्र सहलो.’ अगदी्चपळ इवने्सतहॉनने्ल गलीच्जसमनीवर्पोट वर्पडून्प्र त्यच्सिक्केले. 
 

‘शवेटी्एक्आल ्त्यच् ्ब जूल .्मी्त्यच् ल ्अस्ि ्पकडल .’ सतहॉन्ल गलीच्भर ्कन्उठल .्मी्
त्यच् ल ् म्हण लो, ‘चल्आत ् कनवल् ि हेब ांकडे.’ तो् खूप् जोर ने् ओरडू् ल गल .् मग् मल ् च र् जण्
सदिले.्आपल्यच् ्छोट्य ्तलव री्उपिून्ते्म झ्यच् ्सदशनेे्ध व्ूल गले.्मीही्कुऱ्ह ड्घेऊन्त्यच् ांन ्अि ्
ि मोर ्गेलो.्मी् सवच रले, ‘तुम्ही्क यच््च लवलां ्आहे? सिस्त्तुमचां्रिण्करो.’ आपले्ह त्सफरवीत, 
डोळे्वट रीत्आसण्छ ती्फुगवीत्सतहॉन्ओरडल . 
 

आपले्चमकते्डोळे्सकलसकले्करून्इिॉल्म्हण ल , 
 

“तू्डबक्यच् तून्पळत्त्यच् ांन ्किां्चकवलांि्ते्आम्ही्प सहलां .” 
 

पेत्यच् ल ्हिण्यच् ची्उत्कट्इयछ ्झ ली.्पण्इतर्िववजण्हिू्आवरत्आहेत्हे्त्यच् ने्प सहले.्तो्
ि रख ् सतहॉनययच् ् चेहऱ्यच् कडून्इिॉल्आसण् डेसनिॉव्ह्यच् ांययच् कडे्प हू्ल गल .् त्यच् ल ्कश च च्बोध्
होत्नव्हत . 
 

‘मूखाि रख ्व गू्नकोि’ र ग ने्खोकत्डेसनिॉव्ह् म्हण ल , ‘त्यच् ्पसहल्यच् ्म णि ल ्क ्न ही्
घेऊन्आल ि?’ 
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सतहॉन् एक ् ह त ने्आपली् प ठ्आसण् दुिऱ्यच् ् ह त ने्आपले्डोके्ख जव्ूल गल .् एक एकी्
खुळचट्हिू्त्यच् ययच् ्चेहऱ्यच् वर्पिरले.्त्यच् ययच् ्पडलेल्यच् ्द त ची्ज ग ्सदिू्ल गली्एक्द त्निलेल ्
अश ्अथाने्िेबवटॉव्ह्हे्न व्त्यच् ल ्समळ ले्होते्ते्त्यच् मुळेच.्डेसनिॉव्ह्हिल ्तशी्पेत्यच् ्जोरजोर ने्हिू्
ल गल .्सतहॉनही्त्यच् ययच् ्हिण्यच् त्ि मील्झ ल . 
 

“क यच््ि ांगू? तो्अगदी्फ लतू्होत .्त्यच् च ्पोष ख्इतक ्व इवट्होत ्की्मल ्त्यच् ल ्आण वांिां्
व टेन .्तो्अगदीच्उमवट्होत .्तो्म्हण ल , ‘मी्जनरलच ्मुलग ्आहे.्मी्येच्ण र्न ही.’ 
 

‘अरे्ग ढव , मी्त्यच् ल ्प्रश्न्सवच रले्अिते’ डेसनिॉव्ह्म्हण ल . 
 

‘मी्सवच रले्की्त्यच् ल ्प्रश्न!्तेव्ह ्तो्म्हण ल ,’ मल ्क ही्फ रशी्म सहती्न ही.्तशी्इथां्खूप्
फ्रें च् म णिां् आहेत.् पण् ती् िगळी् म णिां् गरीब् आहेत् एवढांच् त्यच् ांययच् ब बत् म्हणत ् येच्इवल.् जोर नां्
ओरडल त्तर्तुम्ही्िवांन च्घेऊन्ज ऊ्शक ल.” अिे्म्हणत्सतहॉनने्डेसनिॉव्हकडे्आनांदी्व्सनियच्ी्
नजरेने्प सहले. 
 

‘अि ्मूखाि रख ्व गल ि्तर्तुल ्शांभर्फटके्म रून्च ांगल ्धड ्सशकवीन्हे्लि त्ठेव.’ 
 

‘मी्तुम्ह ल ्यच्ोग्यच््अि ्फ्रें च्िैसनक्आणू्शकलो्न ही्म्हणून्क ्र ग वत ्आह त? र त्र्पडली्
म्हणजे्तुम्ह ल ्हव ्ति ्िैसनक्—एक्क ्तीन्िैसनक्पकडून्घेऊन्येच्तो.’ 
 

‘चल् पुरे् झ लां .’ डेसनिॉव्ह् म्हण ल .् अरण्यच् सधक ऱ्यच् ांययच् ् झोपडीकडे् ज त न ् डेसनिॉव्हययच् ्
कप ळ वर्र ग ने्आठ्य ्पडल्यच् ्होत्यच् ्आसण्तो्क ही्बोलत्नव्हत . 
 

सतहॉन्म गून्येच्त्होत .्सतहॉनने्झुडप त्बटू्फेकले्होते, त्यच् बद्दल्कोिकॅ्त्यच् ची्चेष्ट ्करीत्
होते, सतहॉन्आसण्ते्हित्होते.् ते् पेत्यच् ल ्ऐकू् येच्त्होते.् सतहॉनययच् ्बोलण्यच् ने् सनमाण्झ लेले्हिणे्
थ ांबले, आसण्सतह नने्एक ्फ्रें च ल ्ठ र्केले्होते्हे्जेव्ह ्पेत्यच् ल ्एक ्िण त्कळून्चुकले्तेव्ह ्तो्
असतशयच््अस्वस्थ्झ ल .्त्यच् ने्वळून्त्यच् ्पोरगेल्यच् ्कैद्य कडे्दृष्टी्ट कली्तेव्ह ्एक एकी्त्यच् चे्अांतःकरण्
व्यच् कुळ् झ ले.् पण् त्यच् ची् बेचैनी् केवळ् िणभरच् सटकली.् ज्यच् ् िैसनक ांत् आपण् व वरत् आहोत्
त्यच् ांययच् मध्येच््आपण्अयच्ोग्यच््ठरत ्क म ्नयेच्, त्यच् ि ठी्म न्त ठ्ठेवनू्क म्महत्त्व चे्आहे्अिे्द खवनू्
सधट इवने्उद्य ययच् ्मोसहमेबद्दलचे्प्रश्न्इिॉलल ्सवच रणे्आपण ि्भ ग्आहे्अिे्त्यच् ययच् ्मन ने्घेतले. 
 

डेसनिॉव्हने् डोलोव्हॉव्हकडून् प ठसवलेल ् असधक री् त्यच् ल ् व टेतच् भेटल .् डोलोव्हॉव्हचे् ि रे्
ठीक्च लले्आहे्आसण्तो्स्वतःच्त बडतोब्येच्ण र्आहे्अशी्ब तमी्त्यच् ने्सदली. 
 

डेसनिॉव्हल ् एक एकी् हुरूप्व टू्ल गल .् त्यच् ने् पेत्यच् ल ् खूण्करून्बोल वनू् म्हटले, ‘आत ्
तुझ्यच् बद्दल्मल ्म सहती्ि ांग.’ 
 

पेत्यच् ्आसण् इिॉल् यच् ांन ् घेऊन् डेसनिॉव्ह् अरण्यच् सधक ऱ्यच् ययच् ् झोपडीप शी्आल ् तेव्ह ् अांध र्
पडल ्होत .्िांसधप्रक श त्खोगीर्घ तलेले्घोडे्त्यच् ांन ्सदिले.्उघड्य ्ज गेत्कोिकॅ्आसण्हुझ र्तांबू्
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उभ रीत्होते.्फ्रें च ांन ्धूर्सदिण र्न ही्अश ्खोलगट्ज गेत्त्यच् ांनी्सवस्तव्पेटवल ्होत .्झोपडीययच् ्
द र शीच्पडवीत्ब ह्य ्वर्ि रून्एक्कोिकॅ्मेंढरू्क पीत्होत .्झोपडीमधे्डेसनिॉव्हययच् ्सवभ ग तील्
असधक री् द र ांययच् ् फळ्यच् ांचे् टेबल् करीत् होते.् पेत्यच् ने् आपले् सभजलेले् कपडे् क ढून् व ळवण्यच् ि ठी्
सदले.्जेवण ि ठी्टेबल्उभे्करण ऱ्यच् ्असधक ऱ्यच् ांन ्मदत्करण्यच् ि ठी्तो्ल गलीच्पुढे्झ ल . 
 

दह -एक् समसनट ांत् दरव ज्यच् ांययच् ् फळ्यच् ांचे् टेबल् तयच् र् झ ले.् त्यच् ययच् वर् क पडही् पिरण्यच् त्
आले.्टेबल वर्व्होडक , रम, प ांढर ्प व्आसण्भ जलेले्म ांि्म ांडण्यच् त्आले. 
 

असधक ऱ्यच् बरोबर्पेत्यच् ्टेबल शी्बिून्ओशट्बोट ांनी्चसवष्ट्मटण चे्तुकडे्क ढू्ल गल .्तेव्ह ्
लह न्उत्ि ही्मुल ल ्िवव्म नव्ज तीबद्दल्पे्रम्व टते्आसण्म्हणूनच्इतर्िवांन ही्आपल्यच् बद्दल्पे्रम्
व टत्आहे्अिे्व टते्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

त्यच् ने्डेसनिॉव्हल ्सवच रले, ‘व्हॅसिली्फयच्ॉदोरॉसवच, मी्तुमययच् बरोबर्एक्सदवि्मुक्क म्केल ्
तर् तुमची्क ही्हरकत्न ही्न ?’ डेसनिॉव्हल ्उत्तर्देण्यच् ची्िवड्न् देत ्तोच्पुढे् म्हण ल , ‘मल ्
शोध् करण्यच् ि् ि ांगण्यच् त्आलां .् इथां् मी् शोध् घेत्आहे...् अगदी् खऱ्यच् खुऱ्यच् ् लढ इवत् मल ् भ ग् घेऊ्
द्य ...मल ् पदकां , बसििां, म नसचन्हां् क ही् नकोत...् म त्र् म झी् एकच् इयछ ्आहे...’ पेत्यच् ने् द त् घट्ट्
समटून्िभोव र्प हत्ह तव रे्करीत्म न्उडवीत्म्हटले. 
 

‘अगदी्खऱ्यच् खुऱ्यच् ्लढ इवत...’ डेसनिॉव्ह्क्स्मत्करून्म्हण ल . 
 

‘कृप ्करून् म झ्यच् ् ह त त् एख दी् तुकडी् द्य ्—अगदी्लह न् तुकडीही् च लेल् म्हणजे् मल ्
खरोखरच् हुकूम् देत ् येच्तील.् तिां् केलांत् तर् क यच्् फरक् पडण र् आहे?’ मग् मटण च ् तुकड ्
क ढण्यच् ययच् ्प्रयच्त्न त्अिलेल्यच् ्असधक ऱ्यच् ल ्म्हटले, ‘तुम्ह ल ्च कू्हव ्आहे्क ?’ अिे्म्हणून्पेत्यच् ने्
आपल्यच् ्सखश तील्च कू्त्यच् ल ्सदल . 
 

असधक री्च कूची्स्तुती्करू्ल गल . 
 

‘तुमययच् कडेच् र हू् द्य .् म झ्यच् कडे् तिले् खूप् च कू् आहेत.’ पेत्यच् ् ल जत् म्हण ल , मग् तो्
एकदम् ओरडल , ‘अरे् देव , मी् सविरून् ज त् होतो.् म झ्यच् कडे् च ांगले् बेद णे् आहेत.् सबलकुल्
सबनसबयच् चे् बेद णे.्आमच ्नवीन् कॅन्टीन्म लक्अगदी्उत्कृष्ट् सजनि ् समळवीत्अितो.् मी् दह ् पौंड्
बेद णे्खरेदी्केले.्मल ्गोड्ख यच्ल ्आवडतां.्घ्यच् ...तुम्ही...घ्यच् ’ मग्पेत्यच् ्ध वतच्पोचवमध्येच््अिलेल्यच् ्
कोिकॅकडे् गेल ्आसण् त्यच् ने् क ही् टोपल्यच् ्आत्आणल्यच् .् त्यच् मध्येच्् प च-एक् पौंड् बेद णे् होते.् ‘घ्यच् ्
तुमययच् ि ठी्आणले्आहेत.’ तो्म्हण ल . 
 

‘तुम्ह ल ् कॉफीययच् ् भ ांड्य ची् गरज् आहे् क ? एक् न व जलेलां ् भ ांडां् मी् कँटीनम लक कडून्
खरेदी्केलां .् त्यच् ययच् कडे्उत्तमोत्तम्वस्तू्अित त.्तो्फ र्प्र म सणक्आहे्ही्मोल ची्गोष्ट्आहे.्मी्न्
सविरत ् भ ांडां् प ठवनू् देइवन, कद सचत् तुमचे् ग रगोटीचे् दगड् सझजून् गेले् अितील.् क ही् वळे ् अिां्
घडतांच.्मी्म झ्यच् ्बरोबर्क ही्आणले्आहेत.्इथां्म झ्यच् कडे्आहेत.’ त्यच् ने्टोपल्यच् कडे्बोट्द खवीत्
म्हटले, ‘शांभर् एक् तरी् दगड्अितील.् मल ्फ र् स्वस्त त् समळ ले.् तुम्ह ल ् हव्े तेवढे् घेऊ्शकत , 
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िगळे्घेतलेत्तरी्च लतील.’ आपण्फ रच्बडबडत्होतो्हे्लि त्येच्ऊन्असतशयच््खजील्होऊन्पेत्यच् ्
एकदम्थ ांबल . 
 

‘आपण् आणखी् मूखाि रख ् व गलो् क ् यच् च ् तो् सवच र् करू् ल गल .सदविभर ययच् ् िवव्
आठवणी्मन त्आणत्अित न ्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांिमोर्ड्रम्व जवण ऱ्यच् ्मुल चे्सचत्र्उभे्र सहले. 
 

आम्ही्िगळे्मजेत्आहोत...त्यच् ल ्क यच््व टत्अिेल? त्यच् ांनी् त्यच् चां्क यच्् केलां ्अिेल् त्यच् ांनी्
त्यच् ल ्ख यच्ल ्तरी्सदलां ्अिेल्क ? त्यच् ांनी्त्यच् ल ्व इवट्व गणूक्तर्सदली्निेल्न ?’ तो्सवच र्करू्
ल गल .्आपण्ग रगोटीययच् ्दगड बद्दल्फ र्बडबड्केली्अि ्सवच र्मन त्येच्ऊन्आत ्तो्बोल यच्ल ्
धजत्नव्हत . 
 

‘मी्त्यच् ची्म सहती्सवच रू्क ?’ तो्सवच र्करू्ल गल .्तो्स्वतः्पोरिवद ्अिल्यच् ने्ह्य ल ्त्यच् ्
पोर ची्क ळजी् व टते्आहे्अिे् ते् म्हणतील.् मी् पोर्आहे्की्क यच्् ते् उद्य च् द खवनू् देइवन.् त्यच् ांन ्
सवच रत न ् मल ् शरम् व टेल् क ? असधक री् आपल्यच् ल ् हितील् की् क यच्् ह्य ् ध स्तीने् त्यच् ांचे् चेहरे्
न्यच् ह ळीत्आसण्िांकोचून्तो्स्वतःशीच्एकदम्म्हण ल ्‘तरी्मी्पवा्करण र्न ही.’ 
 

मग् त्यच् ने् डेसनिॉव्हल ् सवच रले, ‘कैद् केलेल्यच् ् त्यच् ् फ्रें च् पोर शी् मी् बोलू् क ? त्यच् ल ् थोडां्
ख यच्ल ् सदलां ् तर...?’ त्यच् ने् डेसनिॉव्हल ् अशी् आठवण् करून् सदली् पण् डेसनिॉव्हल ् मुळीच् शरम्
व टण्यच् जोगे्क ही्सदिले्न ही.्तो्पेत्यच् ल ्म्हण ल , ‘गरीब्सबच र .्त्यच् ल ्इथां्बोल वनू्घे.्त्यच् चां्न व्
आहे्क्व्हन्िेन्ट्बोिे.्त्यच् ल ्इथां्घेऊन्येच्.’ 
 

‘मी्त्यच् ल ्बोल वतो.’ पेत्यच् ्म्हण ल . 
 

‘अवश्यच्् बोल व.् गरीब् सबच र ् मुलग .’ डेसनिॉव्ह् म्हण ल .् डेसनिॉव्हने् हे् शब्द् उच्च रले् तेव्ह ्
पेत्यच् ्द र त्उभ ्होत .्तो्असधक ऱ्यच् कडून्व ट्क ढीत्डेसनिॉव्हकडे्गेक . 
 

‘तुम्ही् सकती् दयच् ळू् आह त, सकती् उद र् आह त, मल ् फ र् च ांगलां ् व टलां .’ अिे् म्हणून्
डेसनिॉव्हचे्चुांबन्घेऊन्पेत्यच् ्ब हेर्अांगण त्ध वल .्द र शी्र हून्तो्ओरडल , ‘बोिे!्क्व्हन्िेन्ट!’ 
 

‘आपल्यच् ल ्कोण्हवां्आहे?’ अांध र तून्प्रश्न्उमटल .्तशी् पेत्यच् ् म्हण ल , ‘आज्ज्यच् ल ्कैद्
केलां ्आहे्तो्फ्रें च्मुलग ्हव ्आहे. 
 

‘कोण? व्हेिनी्क ?’ कोिकॅने्सवच रले.्कोिकॅनी्त्यच् ययच् ्क्व्हन्िेन्ट्न व चे्केव्ह च्क्व्हिनी्अिे्
रूप ांतर् केले् होते.् दोन्ही् न व्े त्यच् ् मुल ययच् ्कोवळ्यच् ् वयच् शी् िुिांगती् र खण ऱ्यच् ् विांत्ऋतूची् होती.्
व्हेस्न ्म्हणजे्विांतऋतू. 
 

तो्सवस्तव शी्शकेत्बिल ्आहे.् ‘क्व्हिेन्यच् ...क्व्हिेन्यच् .’ अांध र त्एक ्म गून्एक्हित्त्यच् ल ्
ह क्म रीत्होत .्‘मोठ ्तल्लख्पोरग ्आहे.’ पेत्यच् जवळ्उभ ्अिलेल ्हुझ र्म्हण ल , ‘आत च्आम्ही्



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ल ् जेवण् सदलां .’ भलत च् भकेुलेल ् होत .्क ळोख त् प वले् व जलेली् ऐकू्आली्आसण्अनव णी्
प वल ांनी्सचखल्तुडवीत्ड्रम्व जवण र ्द र ययच् ्सदशनेे्येच्ऊ्ल गल . 
 

‘अरे्ह ्आल च्की.’ पेत्यच् ्म्हण ल . 
‘तुल ्भकू्ल गली्आहे्क ? घ बरू्नकोि.्तुल ्कोणी्क ही्इज ्करण र्न ही.’ 
ल जत्पे्रम ने्त्यच् ययच् ्ह त ल ्स्पशव्करीत्पेत्यच् ्बोलू्ल गल , ‘आत्येच््न .’ 

 
डेसनिॉव्हने् त्यच् ् ड्रमव दक ल ् थोड ् व्होडक ् आसण् मटण् द्य यच्ल ् ि ांसगतले.् त्यच् ल ् इतर्

कैद्य ांबरोबर् प ठव यच्चे् नव्हते, आपल्यच् च् तुकडीबरोबर् न्यच् यच्चे् होते् म्हणून् डेसनिॉव्हने् त्यच् ल ् रसशयच्न्
िैसनक चे्कपडे्देण्यच् च ्हुकूम्सदल .्डोलोहॉव्ह्आल्यच् नांतर्पेत्यच् चे्लि्त्यच् ्मुल कडून्दुिरीकडे्गेले.्
डोलोहॉव्हययच् ्अि म न्यच््शौयच्ाबद्दल्आसण्फ्रें च्िैसनक ांन ्तो्देत्अिलेल्यच् ्सनदवयच््व गणुकीबद्दल्िैन्यच् त्
खूप्गोष्टी्ि ांसगतल्यच् ्ज त्त्यच् ्त्यच् ने्ऐकलेल्यच् ्होत्यच् .्त्यच् मुळे्डोलोहॉव्ह्झोपडीत्सशरल्यच् प िून्पेत्यच् ची्
नजर् त्यच् ययच् वर् सखळून् र सहली.्डोलोहॉव्हि रख्यच् ् वीर् पुरुष ययच् ्िहव ि ल ्आपण्अप त्र्ठरू्नयेच््
म्हणून्तो्म न्त ठ्ठेवनू्असधक सधक्तोऱ्यच् त्र हण्यच् ची्धडपड्करू्ल गल . 
 

पूवी्डोलोहॉव्हने्मॉस्कोत्अित न ्पर्नशयच्न्पोष ख्केल ्अिेल, आत ्म त्र्तो्िांरिकदल च ्
असधक री् व टत् होत .् त्यच् ने् गुळगुळीत् द ढी् केलेली् होती.् त्यच् ने् िांरिक् दल तील् (ग डवि)्
िैसनक ांप्रम णे्मऊ्ज ड्कोट्घ तल ्होत .्त्यच् वर्सफतीत्अडकवलेले्िेंट्जॉजव्पदक्रुळत्होते.्त्यच् ने्
ि धी्बठैी्लष्ट्करी्टोपी्घ तली्होती.्त्यच् ने्आपल ्सभजलेल ्झग ्कोपऱ्यच् त्ज ऊन्क ढल .्कुण ल ही्
असभव दन्न्करत ्िरळ्डेसनिॉव्हकडे्ज ऊन्तो्क म ययच् ्गोष्टीबद्दल्सवच रू्ल गल .्आपल्यच् ्मोठ्य ्
सवभ ग ने्शत्रयूयच् ्व हतुकीब बत्क यच््यच्ोजन ्आखली्आहे, पेत्यच् ने्कोणत ्सनरोप्आणल ्आहे, आसण्
दोन्ही्जनरल ांन ्आपण्कोणती्उत्तरे्सदली्आहेत्यच् बद्दल्डेसनिॉव्हने्डोलोहॉव्हल ्म सहती्सदली.्मग्
त्यच् ने्डोलोहॉव्हल ्फ्रें च ांययच् ्ह लच लींबद्दल्आपण ि्ठ ऊक्अिलेली्म सहती्पुरसवली. 
 

‘ठीक्आहे्पण्ते्िैन्यच््कोणत्यच् ्प्रक रचां्आहे, त्यच् ांची्िांख्यच् ्सकती्आहे्हे्आपण्शोधून्क ढले्
प सहजे.’ डोलोहॉव्ह् म्हण ल , ‘आपण्स्वतः्ज ऊन्प सहलां ्प सहजे.् त्यच् ांची्िांख्यच् ् सकती्आहे् हे् सनसित्
िमजल्यच् खेरीज्आपण् एकदम् घुिू् शकण र् न ही.् प्रत्येच्क् गोष्ट् यच्ोग्यच्् तऱ्हेनां् व्ह वी् अिां् मल ् व टतां.्
तुमययच् पैकी्एख द ्म झ्यच् बरोबर्येच्इवल्क यच्? म्हणजे्आपण्त्यच् ययच् ्छ वणीत्ज ऊन्त्यच् ची्भेट्घेऊन्
येच्ऊ.्म झ्यच् जवळ्एक्ज द ्गणवषे्आहे.’ 
 

‘मी...मी...यच् यच्ल ्तयच् र्आहे.’ पेत्यच् ्जवळ्जवळ्ओरडल . 
 

डेसनिॉव्ह्डोलोहॉव्हल ्उदे्दशून् म्हण ल , ‘तुम्ही् सतकडे्ज ण्यच् ची्गरज्न ही.्ह्य ययच् ् (म्हणजे्
पेत्यच् ययच् )्ब बतीत्ि ांग यच्चां्तर्मी्त्यच् ल ्कोणत्यच् ही्पसरक्स्थतीत्ज ऊ्देण र्न ही.’ 
 

‘मल ्आवडेल्ज यच्ल .्मी्क ्ज ऊ्नको?’ पेत्यच् ने्ओरडून्सवच रले. 
 

‘ज ण्यच् ची्गरज्न ही्म्हणून.’ 
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‘म फ्कर ...क रण...क रण्मी्ज ण र.्आणखी्क ही्ि ांग यच्चां्न ही’ मग्डोलोहॉव्हकडे्वळून्
पेत्यच् ने्सवच रले, ‘तुम्ही्नेण र्न ्मल ्बरोबर?’ 
 

‘क ्न ही?’ फ्रें च्मुल कडे्नजर्ल वीत्हरवल्यच् गत्डोलोहॉव्ह्म्हण ल . 
 

‘कोिकॅल ्म झां्ि म न्आण यच्ल ्ि ांग .्म झ्यच् जवळ्फ्रें च ांचे्दोन्गणवषे्आहेत.्तू्येच्तोि्क ्
म झ्यच् बरोबर?’ डोलोहॉव्हने्पेत्यच् ल ्सवच रले. 
 

‘मी? मी्येच्तो्की’ िांकोचून्डेसनिॉव्हकडे्नजर्ट कीत्पेत्यच् ्ओरडल ्तेव्ह ्त्यच् ययच् ्ग ल ांवर्अश्रू्
ओघळले. 
 

डेसनिॉव्हने् त्यच् ल ् पर वृत्त् करण्यच् च ् खूप् प्रयच्त्न् केल .् पण् पेत्यच् ने् त्यच् ल ् ि ांसगतले, ‘मल ्
देखील्िवव् गोष्टी्यच्ोग्यच््तऱ्हेने्घड व्यच् त्अिां् व टतां.्कश तरी्झ लेल्यच् ्आवडत्न हीत.्मी्िांकट ांच ्
कधी्सवच र्करीत्न ही.्सतथां्िैसनक्सकती्आहेत्यच् ची्िांख्यच् ्नक्की्कळली्न ही्तर्शकेडो्सजव ांचे्प्र ण्
ज तील, त्यच् ऐवजी्आम्ह ् दोघ ांचे् प्र ण् गेले् तर् हरकत्न ही.् ही् गोष्ट् तुम्ह ल ्कबूल्कर वी्ल गेल.्
म झी्उत्कट्इयछ ्आहे्आसण्मी्क हीही्झ लां ्तरी्ज ण र.्अडवनू्क ही्उपयच्ोग्होण र्न ही...’ 
 

पेत्यच् ्आसण्डोलोहॉव्ह्यच् ांनी्फ्रें च्गणवषे्चढवले, टोकद र्लष्ट्करी्टोप्यच् ्घ तल्यच् .्र न तल्यच् ्
त्यच् ्उघड्य ्भ ग तून् डेसनिॉव्हने्फ्रें च ांची्छ वणी्प सहली्होती, सतथे् त्यच् चे्घोडे्आले.्र न तून्ब हेर्
पडून् ते् सकरव् अांध र त् अित न ् खोलगट् प्रदेश त् उतरले.् टेकडी् उतरत् अित न ् बरोबर्आलेल्यच् ्
कोिकॅ ांन ् सतथे् थ ांबण्यच् ि् ि ांगून् डोलोहॉव्ह् रस्त्यच् वरून् पुल ययच् ् सदशनेे् वगे ने् सनघ ल .् पेत्यच् ्
त्यच् ययच् बरोबर्घोड ्सपट ळीत्होत . 
 

‘मी्पकडलो्गेलो्तर्मी्त्यच् ययच् ्ह ती्सजवांत्ि पडण र्न ही.्म झ्यच् कडे्सपस्तूल्आहे.’ पेत्यच् ्
हळू्आव ज त्म्हण ल . 
 

‘रसशयच्न् भ षेत् बोलू् नकोि.’ डोलोहॉव्हने् त्यच् ल ् भरभर् हळू्आव ज त् िुन वले.् त्यच् च् वेळी्
त्यच् ांन ्अांध र तून्कुणीतरी्हटकले, ‘कोण्आहे?’ बांदुक्रोखल्यच् च ्आव ज्ऐकू्आल . 
 

पेत्यच् च ्चेहर ्ल लबुांद्झ ल .्त्यच् ने्सपस्तूल ल ्ह त्घ तल . 
 

‘िह व्यच् ्रेसजमेंटचे्ऊल न्(भ ल इवत्घोडेस्व र)’ डोलोहॉव्हने्आपल्यच् ्घोड्य ची्गती्न्व ढवत ्
आसण्कमीही्न्करत ्उत्तर्सदले. 
 

पुल वर्उभी्अिलेली्पह रेकऱ्यच् ांची्क ळी्आकृती्सदिू्ल गली. 
 

‘परवलीच ्शब्द्ि ांग .’ 
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डोलोहॉव्हने् आपल्यच् ् घोड्य च ् लग म् खेचल ् आसण् त्यच् ययच् ् सदशनेे् ि वक श् घोड ् वळवल ्
आसण्सवच रले, ‘कनवल्ज र र्इथे्आहेत्क ?’ 
 

‘परवलीच ्शब्द्ि ांग .’ उत्तर्न्देत ्व ट्अडवीत्पह रेकरी्म्हण ल . 
 

जेव्ह ्एख द ्असधक री् फेरी्ट कतो् त्यच् वळेी्पह रेकऱ्यच् ांनी् त्यच् ल ्परवलीच ्शब्द् सवच र यच्च ्
नितो.् पह रेकऱ्यच् ांययच् ् सदशनेे् घोड ् नेत् डोलोहॉव्हने् एकदम् भडकून् म्हटले.् तशी् पह रेकरी् ब जूल ्
झ ल .् त्यच् ययच् कडून् उत्तर ची् व ट् न् प हत ् डोलोहॉव्हने् घोड ् ह कल .् तो् िांथ् गतीने् टेकडी् चढू्
ल गल .्रस्त ्ओल ांडण री्एक्क ळी्आकृती्सदिली्तेव्ह ्डोलोहॉव्हने्त्यच् ्म णि ल ्थ ांबवले्आसण्
सवच रले, ‘कनवल्आसण् असधक री् कुठां् आहेत?’ ख ांद्य वर् मोठी् सपशवी् ट कलेल ् तो् िैसनक् थ ांबल , 
डोलोहॉव्हययच् ्घोड्य कडे्आल , त्यच् ्घोड्य ल ्त्यच् ने्थोपटले्आसण्ि ध्यच् ्पे्रमळ्भ षेत्म्हटले, ‘कनवल्
आसण्इतर्असधक री्वर्टेकडीवर्आहेत.्ते्उजव्यच् ्ब जूि्अिलेल्यच् ्म ांगर त्र हत त.’ 
 

रस्त्यच् ने् ज त न ् दोन्ही् ब जूि् शकेोट्य ांभोवती् अिलेल्यच् ् फ्रें च ांचे् बोलणे् ऐकत् डोलोहॉव्ह्
म ांगर ययच् ् अांगण त् सशरल .् फ टक शी् पोचत च् तो् घोड्य वरून् उतरल .् िमोर् मोठ ् सवस्तव् पेटल ्
होत .् त्यच् ् भोवती् सकत्येच्क् म णिे् मोठमोठ्य ने् बोलत् होती.् त्यच् ांययच् ् सदशनेे् तो् सनघ ल .् एक ् ब जूल ्
कढइवि रख्यच् ्मोठ्य ्भ ांड्य त्क हीतरी् सशजत्होते.्टोकद र्टोपी्आसण्सनळ ्कोट्घ तलेल ्िैसनक्
गुडघे्टेकून्लोखांडी्द ांड्य ने्ते्ढवळत्अिलेल ्सवस्तव ययच् ्झगझगीत्प्रक श त्सदित्होत . 
 

डोलोहॉव्हने् स्पष्ट्शब्द त् मोठ्य ने् असभव दन् केले.् ि वलीत्अिलेल्यच् ् असधक ऱ्यच् ांत्खळबळ्
उड ली.्ल ांब्म नेच ्एक्उांच्असधक री्सवस्तव ययच् ्ब जूने्येच्ऊन्डोलोहॉव्हल ्ि मोर ्गेल . 
 

‘कोण? क्लेमांट, तू्क ?’ त्यच् ने्म्हटले, ‘हर म–’ 
 

त्यच् ने्शब्द्पुरत ्उच्च रल ्न ही.्त्यच् ल ्आपली्चूक्कळून्आली.्चकसचत्आठ्य ्घ लीत्त्यच् ने्
अपसरसचत्डोलोहॉव्हचे्स्व गत्करून्म्हटले, ‘बोल , मी्आपल्यच् ि ठी्क यच््करू?’ डोलोहॉव्ह्म्हण ल , 
‘मी्आसण्म झ ्िहक री्आमची्रेसजमेंट्ग ठण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्आहीत.्तुमययच् पैकी्कोण ल ्िह व्यच् ्
रेसजमेंटबद्दल्क ही्म सहती्आहे्क ?’ त्यच् ने्िवांन ्उदे्दशून्ह ्प्रश्न्केल .्पण्कुणी्क ही्ि ांगू्शकले्
न ही.्िगळे्असधक री्आपल्यच् कडे्िांशयच् ने्आसण्वैरभ व ने्प ह त्आहेत्अिे्पेत्यच् ल ्व टू्ल गले. 
 

क ही्वेळ्कुणी्बोलले्न ही. 
 

‘तुम्ही्िूप्समळेल्यच् ्आशनेां्आल ्अि ल्तर्आत ्खूप्उशीर्झ ल ्आहे.’ सवस्तव कडून्हिू्
द बलेल ्आव ज्उमटल . 
 

डोलोहॉव्ह् म्हण ल , ‘आम्ही् जेवण्करून् सनघ लो्आहोत.्आज्र त्री्आम्ह ल ् मुक्क म्ग ठल ्
प सहजे.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

भ ांड्य त्लोखांडी् द ांड ् सफरवण ऱ्यच् ् िैसनक जवळ्आपले्घोडे् देऊन्डोलोहॉव्ह्ल ांब् म नेययच् ्
असधक ऱ्यच् जवळ्म ांडी्घ लून्बिल .्आपली्नजर्मुळीच्न्क ढत ्त्यच् ने्डोलोहॉव्हल ्पुन्ह ्सवच रले, 
‘तुमची्रेसजमेंट्कोणती?’ 
 

डोलोहॉव्हने् न् ऐकल्यच् ि रखे् केले.् उत्तर् न् देत ् त्यच् ने् सखश तून् छोट ् फ्रें च् प इप् क ढून्
पेटवल .्आसण्त्यच् ्असधक ऱ्यच् ांन ्सवच रले, ‘पुढययच् ्म गात्कोिकॅ ांप िून्क ही्धोक ्न ही्न ?’ 
 

‘ते्व टम ऱ्येच््िगळीकडे्आहेत.’ सवस्तव पलीकडून्एक्असधक री्म्हण ल . 
 

डोलोहॉव्ह्म्हण ल , ‘तुकडी्प िून्अलग्पडलेल्यच् ्आमययच् ि रख्यच् ्चुक र्िैसनक न च्त्यच् च ्
धोक ् अितो.् मल ् व टतां् मोठ ल्यच् ् तुकड्य वर् हल्ल ् करण्यच् चां् ध डि् त्यच् ांन ् व्ह यच्चां् न ही.’ त्यच् ने्
प्रश्न थवक्मुद्र ्केली. 
 

पण्कुणीच्प्रसतक र्सदल ्न ही. 
 

पेत्यच् ल ्प्रत्येच्क्िण ल ्डोलोहॉव्ह्ब हेर्पडेल्अिे्व टत्होते.्तो्सवस्तव शी्उभ ्र हून्त्यच् ांचे्
बोलणे्ऐकत्होत . 
 

पण्डोलोहॉव्हने्खांड्पडलेले्िांभ षण्पुन्ह ्िुरू्केले.्आत ्त्यच् ने्त्यच् ल ्िरळ्िरळ्सवच रून्
त्यच् ांययच् ्बट सलयच्नमध्येच््सकती्िैसनक्आहेत, त्यच् ्बट सलयच्न्सकती्आहेत, कैदी्सकती्आहेत, ही्म सहती्
क ढून्घेतली. 
 

रसशयच्न् कैं द्य ांबद्दल् चौकशी् करत न ् डोलोहॉव्ह् म्हण ल , ‘ही् पे्रतां् बरोबर् ओढत् नेणां् म्हणजे्
अगदी्घ णेरडां्क म्आहे.्त्यच् ्सकड्य ांन ्त्यच् पेि ्ठ र्करणां्च ांगलां .’ अिे्बोलून्तो्इतक्यच् ्जोर त्आसण्
इतक्यच् ् सवसचत्रपणे्हिल ्की्आत ्त्यच् चे्ढोंग्फ्रें च ांययच् ्ध्यच् नी्आल्यच् व चून्र हण र्न ही्अिे् पेत्यच् ल ्
व टले.्आसण्तो्आपोआपच्सवस्तव प िून्म गे्हटल .्डोलोहॉव्हययच् ्शब्द ल ्प्रसति द्समळ ल ्न ही.्
कोट्गुांड ळून्झोपलेल ्एक्असधक री्त्यच् ांययच् ्दृष्टीि्पडल ्नव्हत .्तो्आत ्उठल ्आसण्िहक ऱ्यच् ांययच् ्
क न त् क हीतरी् कुजबुजल .् डोलोहॉव्ह् उठल ् आसण् त्यच् ने् घोडे् धरून् र सहलेल्यच् ् म णि ल ् ह क्
म रली. 
 

‘ते् आत ् आपले् घोडे् देत त् की् न ही् कोण् ज णे?’ पेत्यच् ल ् प्रश्न् पडल .् तो् नकळत्
डोलोहॉव्हययच् ्जवळ्िरकल .् पण् त्यच् ांनी् त्यच् ांन ् घोडे् सदले.् डोलोहॉव्हने् त्यच् ांच ् सनरोप् घेतल ् पेत्यच् ने्
देखील् सनरोप द खल् ‘बॉन्स्व र’ म्हणण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल .् पण् त्यच् ल ् ते् शब्द् उच्च रत ्आले् न हीत.्
असधक री्एकत्र्जमून्क हीतरी् कुजबुजत्होते.्डोलोहॉव्हच ्घोड ्एक ्ज गी्थ ांबत्नव्हत , त्यच् मुळे्
त्यच् ल ्घोड्य वर्स्व र्व्ह यच्ल ्बर च्वेळ्ल गल .्मग्त्यच् ने्घोड ्ि वक श्फ टक ब हेर्नेल , पेत्यच् ने्
त्यच् ययच् ्म गून्घोड ्नेल .्फ्रें च्िैसनक्आपल ्प ठल ग्करत हेत्की्क यच््हे्बघण्यच् ची्इयछ ्अिूनही्
त्यच् ल ्ध डि्झ ले्न ही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ते्ब हेर्येच्ऊन्रस्त्यच् ल ्ल गले.्डोलोहॉव्ह्उघड्य ्प्रदेश कडे्वळल ्न ही.्त्यच् ने्घोड ्ति च्
पुढे्ग व कडे्नेल . 
 

एक ् सठक णी्तो्स्तब्ध्र हून्क नोि ् घेऊ्ल गल .् त्यच् ने् पेत्यच् ल ् सवच रले, ‘तुल ्क ही्ऐकू्
येच्तां् क ?’ पेत्यच् ल ् रसशयच्न् भ षेत् बोलण्यच् च ् आव ज् ऐकू् आल .् सवस्तव भोवती् अिलेल्यच् ् रसशयच्न्
कैद्य ांययच् ्क ळ्यच् ्आकृती् सदिल्यच् .् पेत्यच् ्आसण्डोलोह व्ह् पुन्ह ् पुल वर्आले, पह रेकऱ्यच् जवळून् गेले्
तेव्ह ्तो्क ही्न्बोलत ्उद िपणे्गस्त्घ लीत्होत .्मग्ते्खोलगट्भ ग त्आले.्सतथे्कोिकॅ्त्यच् ांची्
व ट्पह त्होते. 
 

‘ठीक् आहे.् आत ् सनरोप् घेतो.् डेसनिॉव्हल ् ि ांग.् िूयच्व् उगवत च् पसहल्यच् च् धडक्यच् ल .’ 
डोलोहॉव्ह्म्हण ल ्आसण्घोड ्वळवनू्अांध र त्सदिेन ि ्झ ल . 
 

अरण्यच् तील्झोपडीकडे्जेव्ह ्पेत्यच् ्आल ्तेव्ह ्त्यच् ल ्डेसनिॉव्ह्पोचवमधे्आढळल .्पेत्यच् ्कधी्
येच्तो्यच् ची्क ळजी्करीत्तो्अस्वस्थ्मन ने्बिल ्होत .्आपण्पेत्यच् ल ्ज ऊ्सदले्म्हणून्तो्अत्यच्ांत्
त्रस्त्झ ल ्होत . 
 

पेत्यच् ने्ि ांसगतलेली्हकीकत्ऐकून् डेसनिॉव्ह् म्हण ल , ‘परमेर्श्र्दयच् ळू्आहे.्ग ढव , तू्म त्र्
म झी्झोप्उडवलीि.्देव नां्कृप ्केली.्आत ्झोपी्ज .्िक ळपयंच्त्एक्झोप्समळेल.’ 
 

‘झोपू्म्हणत ? नको.्मल ्अजून्झोप्आलेली्न ही.्खेरीज्मी्च ांगल ्ओळखून्आहे.्मी्एकद ्
झोपी्गेलो्की्ि फ्िांपलोच्म्हणून्िमज .्सशव यच््लढ इवपूवी्झोपी्ज यच्ची्मल ्िवयच््न ही.’ 
 

पेत्यच् ् सकतीतरी् वळे् झोपडीत् र हून् आपल्यच् ् ि हि ययच् ् आठवणी् क ढून् आसण् पुढे् होण ऱ्यच् ्
घटन ांययच् ्कल्पनेने्िुख वत्होत .्डेसनिॉव्ह्झोपी्गेलेल ्प हून्तो्उठल ्आसण्द र ब हेर्पडल . 
 

ब हेर् अजून् गडद् क ळोख् होत .् प ऊि् थ ांबल ् होत .् परांतु् अद्य प् झ डे् सठबकत् होती.्
झोपडीययच् ्जवळच्कोिकॅ ांययच् ्झोपड्य ्आसण्एकत्र्ब ांधलेले्घोडे्यच् ांययच् ्क ळ्यच् ्आकृती्सदित्होत्यच् .्
झोपडीम गे्अिलेल्यच् ्क ळोख त्दोन्म लव हू्ग ड्य ्उभ्यच् ्होत्यच् .्जवळच्त्यच् ांचे्घोडे्होते.्खोलगट्
भ ग त्सवझत्च ललेल्यच् ्सवस्तव च ्ल ल्प्रक श्सदित्होत .्कोिकॅ्आसण्हुझ र्मुळीच्झोपले्नव्हते.्
थेंब ांययच् ्पडण्यच् ययच् ्आसण्घोड्य ांययच् ्चघळण्यच् ययच् ्आव ज त्कुजबुजीि रख ्व टण र ्हळू्बोलण्यच् च ्
आव ज्समिळत्होत . 
 

पेत्यच् ्पडवीययच् ्ब हेर्आल .्त्यच् ने्भोवत ली्क ळोख त्प सहले्आसण्तो्म लव हू्ग ड्य ांजवळ्
गेल .्ग ड्य ख ली् कुणीतरी्घोरत्होत .्खोगीर्घ तलेले्घोडे्ओट्चघळीत्ग ड्य ांभोवती्उभे्होते.्
अांध र त्आपल ्घोड ्ओळखून्पेत्यच् ्त्यच् ययच् जवळ्गेल .्त्यच् ्घोड्य ने्न व्कॅरब च्होते. 
 

‘हे् बघ् कॅरब च, उद्य ्आपण्उत्तम्क मसगरी् प र्प डू.’ आपल्यच् ्घोड्य ययच् ्न कपुड्य ् हुांगीत्
आसण्त्यच् च ्मुक ्घेत्तो्म्हण ल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘तुम्ही्अजून्झोपल ्न ही्क ?’ ग डीख ली्बिलेल्यच् ्कोिकॅने्सवच रले.’ 
 

‘न ही...पण...सलह चेव्ह...मल ् व टतां् अिांच् क हीतरी् तुझां् न व् आहे, होयच्् न ? हे् बघ, मी्
आत च्परत्आलो्आहे.्आम्ही्फ्रें च ांययच् ्छ वणील ् भेट् देऊन्आलो.’ मग् पेत्यच् ने्कोिकॅल ्आपल्यच् ्
ि हि ची्हकीकत्ि ांसगतली.्एवढेच्नव्हे्तर्आपण्सतथे्क ्गेलो्तेही्ि ांसगतले.्अव्यच्वक्स्थत्तऱ्हेने्
गोष्टी्करण्यच् पेि ्जीव्धोक्यच् त्घ लणे्आपण ि्असधक्पिांत्क ्व टते्हेही्त्यच् ल ्ि ांसगतले. 
 

‘आत ्थोडी्झोप्घ्यच् .’ कोिकॅ्म्हण ल .्तशी्पेत्यच् ्म्हण ल , ‘क ही्नको.्मल ्तशी्ज गरण ची्
िवयच््आहे.्तुमययच् ्सपस्तुल तील्ग रगोटीचे्दगड्बरे्आहेत्न ? सझजलेले्न हीत्न ? म झ्यच् कडे्क ही्
आहेत.्तुम्ह ांल ्हव्ेआहेत्क ? घ्यच् ्न ्क ही’ 
 

पेत्यच् ल ्आणखी्जवळून्प हण्यच् ि ठी्त्यच् ्कोिकॅने्ग डीख लून्ब हेर्डोके्क ढले. 
 

‘हे्बघ , प्रत्येच्क्गोष्ट्मल ्क ळजीपूववक्करणां्यच्ोग्यच््व टतां.्क ही्क ही्लोक्यच्ोग यच्ोग वर्गोष्टी्
िोपसवत त.् अगोदर् तयच् री्कर वी् अिां् त्यच् ांन ् व टत् न ही.् मग् म त्र् ते् पस्त वत त.् मल ्अिां् व गणां्
आवडत्न ही.’ 
 

‘अगदी्खरां्आहे.’ कोिकॅ्म्हण ल  
 

‘दोस्त , कृप ्करून्एक्क म्कर.्म झ्यच् ्छोट्य ्तलव रील ्ध र्ल व.्म झी्तलव र्अगदी्
बोथट.्(पण्पेत्यच् ल ्खोटे्बोलवले्न ही)्सतल ्कधी्ध रच्क ढली्गेली्नव्हती.्एवढां्क म्करशील्
न ?’ 
 

‘नक्की्करीन.’ 
 

सलह चेव्ह् उठल .् त्यच् ने् ि म न त् शोध शोध् केली.् लढ इवत् होतो् ति ् पोल द् आसण् ध र्
क ढण्यच् च ्दगड्यच् ांमुळे्होण र ्आव ज्ऐकत्पेत्यच् ्उभ्यच् ्र सहल . 
 

पेत्यच् ्म लव हू्ग डीवर्चढून्टोक शी्बिल ्आसण्डुलक्यच् ्घेऊ्ल गल .्ख ली्कोिकॅ्त्यच् ययच् ्
तलव रील ्ध र्ल व्ूल गल . 
 

सलह चेव्हची्पे्रमळ्ह क्ऐकून्तो्ह्य ्तांद्रीतून्ज ग ्झ ल , ‘मह र ज, तलव र्तयच् र्झ ली.्आत ्
एक ्घ व त्तुम्ही्फ्रें च ांचे्दोन्तुकडे्कर ल.’ पेत्यच् ्उठल . 
 

‘अरे, केव्ह च् उज डलां !’ तो् ओरडल .् मघ ् न् सदिण रे् घोडे, त्यच् ांययच् ् शपेट्य ही् आत ् सदिू्
ल गल्यच् .्पणवहीन्फ ांद्य ांमधून्सफकट्प्रक श्सदिू्ल गल .्पेत्यच् ने्अांग्झटकले, उडी्म रली.्सखश तून्
एक्रूबल्क ढून्तो् सलह चेव्हल ् सदल .्तलव र्जर ् सफरवनू्प सहली्आसण्म्यच् न त्ि रली.्कोिकॅ्
आत ्घोड्य ांची्द वी्िोडून्खोगीरपटे्ट्चढव्ूल गले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘कम ांडरि हेब्आलेच् की!’ सलह चेव्ह् म्हण ल , डेसनिॉव्हने् झोपडीययच् ् ब हेर् येच्ऊन् पेत्यच् ल ्
ह क्म रली्आसण्त्यच् ल ्तयच् र्र ह यच्ल ्ि ांसगतले. 
 

िांसधप्रक श त्त्यच् ्िैसनक ांनी्भरभर्आपले्घोडे् घेतले.् त्यच् ांन ्खोसगरे्घ तली्आसण्त्यच् ांनी्गट्
प डले.् झोपडीजवळ् र हून् डेसनिॉव्ह् शवेटचे् हुकूम् िोडीत् होत .् त्यच् चे् प यच्दळ् रस्त्यच् वरून् ज ऊ्
ल गले.् शकेडो् प वले् सचखल् उडवीत् पुढे् पुढे् पडू् ल गली.् पह ट् होण्यच् पूवीच् प यच्दळ चे् िैसनक्
धुक्यच् तील्झ डीत्सदिेन िे्झ ले.्इिॉलने्कोिकॅ ांन ्क ही्हुकूम्सदले. 
 

‘िगळी्तयच् री्झ ली्न ? आमचे्घोडे्द्य .’ डेसनिॉव्ह्म्हण ल . 
 

घोडे् आणण्यच् त् आले.् खोसगर चे् पटे्ट् िैल् अिल्यच् ने् डेसनिॉव्ह् कोिकॅवर् सचडल , आसण्
घोड्य वर् स्व र् होत ् होत ् त्यच् ल ् सशव्यच् ् देऊ् ल गल .् पेत्यच् ने् सरसकबीत् प यच्् ठेवल .् तशी् घोड ्
िवयच्ीनुि र्त्यच् ययच् ्प यच् च ्च व ्घेतल्यच् ि रखे्करू्ल गल .्पण्पेत्यच् ्उडी्म रून्खोसगर वर्बिल , 
त्यच् ल ् आपल्यच् ् वजन ची् ज णीव् नव्हती.् म गून् अांध र तून् येच्ण ऱ्यच् ् हुझ र कडे् वळून् प ह त् पेत्यच् ने्
आपल ्घोड ्डेसनिॉव्हजवळ्नेल . 
 

‘व्हॅसिली्फ्यच्ोदोरॉसवच, म झ्यच् वर् सवर्श् ि नां्एख दां्क म्िोपव ल्न ? म झ्यच् वर्कृप ्कर ...’ 
पेत्यच् ् म्हण ल .् डेसनिॉव्हल ् पेत्यच् ययच् ् अक्स्तत्व ची् ज णीव् निल्यच् ि रखे् सदित् होते.् त्यच् ने् वळून्
पेत्यच् कडे्प सहले. 
 

डेसनिॉव्हने् त्यच् ल ् बज वले, ‘मी् तुल ् एक् सवनांती् करतो.् म झ्यच् ्आजे्ञत् र ह ्आसण् पुढां् घुिू्
नकोि.’ 
 

िबांध्व टभर्डेसनिॉव्ह्पेत्यच् शी्आणखी्क ही्न्बोलत ्घोड ्ह कीत्होत . 
 

जेव्ह ्ते्र न ययच् ्कडेल ्पोचले्तेव्ह ्उघड्य ्प्रदेश तील्वस्तुज त्सदिू्ल ग व्ेइतके्उज डले्
होते.् डेसनिॉव्हने् इिॉलययच् ् क न त् क हीतरी् ि ांसगतले.् कोिकॅ ांचे् घोडे् पेत्यच् ् आसण् डेसनिॉव्ह्
यच् ांययच् जवळून्ज ऊ्ल गले.्ते्िगळे्पुढे्गेले्तेव्ह ्डेसनिॉव्हने्घोड्य ल ्ट च्म रली्आसण्तो्टेकडी्
उतरू् ल गल .् स्व र ांन ् प ठीवर् घेतलेले् ते् घोडे् घिरत् पुठ्ठ्ठ्य ांवर् कोिळत् िखल् प्रदेश त् येच्ऊन्
पोचले.् पेत्यच् ् डेसनिॉव्ह्बरोबर्होत .् डेसनिॉव्ह्ख ली्प यच्र्थयच् शी्पोचल ् तेव्ह ् त्यच् ने्वळून्प हून्म गे्
अिलेल्यच् ्कोिकॅल ्प हून्म न्ह लवली. 
 

‘इश र ् दे.’ तो् म्हण ल .्तशी्कोिकॅने्ह त्उांच वनू्गोळी्झ डली.् त्यच् च्िणी्आघ डीवरील्
घोड्य ांययच् ्ट प ्ऐकू्आल्यच् .्सनरसनर ळ्यच् ्सदश ांतून्घोषण ्उठल्यच् ्आसण्आणखी्गोळ्यच् ांचे्आव ज्झ ले. 
 

ट प ांच ् आव ज्आसण्आरोळ्यच् ् ऐकत च् पेत्यच् ने् घोड्य च ् लग म् िैल् िोडल ्आसण् त्यच् ल ्
फटके्म रीत्सपट ळले.्डेसनिॉव्ह्ओरडत्होत ्तरी्त्यच् ययच् कडे्लि्सदले्न ही.्पेत्यच् ने्गोळीच ्आव ज्
ऐकल .् तेव्ह ् त्यच् ल ् दुप रचे् ऊन् पडल्यच् ि रखे् व टले.् त्यच् ने् पुल कडे् घोड ् सपट ळल .् त्यच् ययच् पुढे्
कोिकॅ ांचे्घोडे्ध वत्होते.्व टेत्पेत्यच् ने्प ठीम गे्पडलेल्यच् ्कोिकॅल ्धक्क ्सदल ्आसण्घोड ्पुढे्वगे ने्



 

 

अनुक्रमणिका 

नेल .् िमोर् पेत्यच् ल ् वगेळी् म णिे् सदिली.् ती् फ्रें च् म णिे् अि वीत् अिे् त्यच् ल ् व टले.् ती् उजव्यच् ्
ब जूकडून्ड व्यच् ्ब जूकडे्रस्त ्ओल ांडत्ध वत्होती.्त्यच् तील्एकजण्आपल्यच् ्घोड्य ययच् ्ट प ांख ली्
सचखल त्पडल . 
 

कोिकॅ ांनी्झोपडीययच् ् भोवती् गदी् केली् होती.् सतथे् त्यच् ांचे्क ही्क म् िुरू्होते.् त्यच् ् गदीतून्
भयच् नक् चकक ळी् उठली.् पेत्यच् ने्आपल ्घोड ् त्यच् ् गदीकडे् सपट ळल .् त्यच् ययच् ् पसहल्यच् प्रथम्दृष्टील ्
पडल ् तो् एक ् फ्रें च् म णि च ् प ांढर फटक् पडलेल ् चेहर , त्यच् च ् थरथरत ् जबड .् त्यच् ् म णि ने्
छ तीशी्रोखलेल ्भ ल ्पकडून्ठेवल ्होत . 
 

‘छ न...दोस्तहो...छ न...’ पेत्यच् ्ओरडल .्िबु्ध्झ लेल्यच् ्घोड्य च ्लग म् त्यच् ने् िैल्िोडल ्
आसण्ख ली्अिलेल्यच् ्ग व ल ्ज ण ऱ्यच् ्रस्त्यच् ययच् ्सदशनेे्घोड्य ल ्सपट ळले. 
 

त्यच् ल ्आघ डीवरील्गोळीब र्ऐकू्आल .्कोिकॅ, हुझ र्आसण्फ टक्यच् ्कपड्य ांतील्रसशयच्न्
कैदी्रस्त्यच् ययच् ्दोन्ही्ब जूांनी्ध वत्मोठमोठ्य ने्ओरडत्होते.् ते्क यच््ओरडत्होते्ते्िमजत्नव्हते.्
सनळ ्कोट्घ तलेल , डोकील ्टोपी्निलेल , कप ळ ल ्आठ्य ्घ तलेल ्ल लबुांद् चेहऱ्यच् च ्उमद ्
सदिण र ्फ्रें च्मनुष्ट्यच््ख ली्कोिळल ्होत .् ‘पुन्ह ही्उशीर्झ ल .’ पेत्यच् ययच् ्डोक्यच् त् सवच र्चमकून्
गेल .् जोर च ् गोळीब र् च लल ् होत ् सतकडे् त्यच् ने् घोड ् सपट ळल .् क ल् र त्री् तो् ज्यच् ् म ांगर त्
डोलोहॉव्हबरोबर् गेल ् होत ् त्यच् ययच् ् अांगण तून् गोळ्यच् ् येच्त् होत्यच् .् फ्रें च् िैसनक् ब गेत् द ट् व ढलेल्यच् ्
झुडप ांत्कुां पण आड्दब ्धरून्र सहले्होते्आसण्फ टक भोवती्गदी्करण ऱ्यच् ्कोिकॅ ांन ्गोळ्यच् ्म रीत्
होते्फ टक ययच् ्सदशनेे्घोड ्नेत न ्पेत्यच् ल ्धुर तून्डोलोहॉव्हच ्सफकट्सहरवट्चेहर ्सदिल .्पेत्यच् च ्
घोड ्जवळ्आल ्तेव्ह ्डोलोहॉव्ह्ओरडत्होत , ‘ब जूल ्व्ह , प यच्दळ्येच्इवपयंच्त्थ ांब .’ 
 

‘थ ांब !’... पेत्यच् ्म्हण ल ्आसण्उत्ि ह ने्त्यच् ने्आरोळी्सदली.्मग्िणभरही्सतथे्थ ांबल ्न ही.्
ज्यच् ् सठक णी्त्यच् ल ्गोळीब र्ऐकू्आल ्होत , आसण्जेथून्अगदी्द ट्धूर्येच्त्होत ्त्यच् ् सदशनेे्त्यच् ने्
आपल ्घोड ् सपट ळल .्सतथे्मग्िूां्िूां्करत्येच्ऊन्गोळ्यच् ्थ ड्थ ड्आदळू्ल गल्यच् .्कोिकॅ्िैसनक्
आसण् डोलोहॉव्ह् पेत्यच् म गून् घोडे् सपट ळीत् फ टक शी् आले.् त्यच् ् द ट् धुर त् फ्रें च ांनी् आपली् शसे्त्र्
ट कली, कोिकॅ ांन ् ि मोरे् ज ण्यच् ि ठी् क हीजण् झुडप ांतून् ब हेर् आले्आसण् क हीजण् डबक्यच् ययच् ्
सदशनेे् टेकडीवरून् ख ली् ध व्ू ल गले.् पेत्यच् ् अांगण भोवती् आपल ् घोड ् सपट ळीत् होत , घोड्य च ्
लग म्खेचून्धरण्यच् ऐवजी्तो्दोन्ही्ह त्चमत्क सरक्तऱ्हेने्उडवीत्होत , एक ्ब जूल ्ज स्त्ज स्त्
कलत्होत .्िक ळययच् ्प्रक श त्धुमिण ऱ्यच् ्र खेत्घोड्य ची्प वले्पडली्आसण्तो्एकदम्थ ांबल .्
पेत्यच् ्ध ड्सदशी् सचखल त्पडल .्कोिकॅ ांनी्प सहले–त्यच् चे्ह तप यच््जोर ने्वळवळत्होते.्म त्र्त्यच् चे्
डोके्सनिल्होते.्त्यच् ययच् ्मेंदूतून्गोळी्आरप र्गेली्होती. 
 

आपण् शरण् आलो् आहोत् हे् ज हीर् करण्यच् ि ठी् तलव रीवर् ह तरुम ल् ठेवनू् वसरष्ठ् फ्रें च्
असधक री्ब हेर्आल .्त्यच् ययच् शी्बोलणी्झ ल्यच् वर्डोलोहॉव्ह्घोड्य वरून्उतरल ्आसण्ह त्पिरून्
सनिल्पडलेल्यच् ्पेत्यच् जवळ्आल . 
 

‘ठ र्झ ल ्आहे.’ तो्र ग ने्म्हण ल ्आसण्िमोरून्येच्ण ऱ्यच् ्डेसनिॉव्हल ्भेट यच्ल ्फ टक कडे्
गेल . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘ठ र् झ ल ् क ?’ डेसनिॉव्हने् ओरडून् सवच रले.् सनष्ट्प्र ण् होऊन् पडलेल्यच् ् पेत्यच् ची् पसरसचत्
आकृती्त्यच् ने्दूर्अांतर वरूनही्ओळखली्होती. 
 

‘ह यच्, ठ र्झ ल .’ डोलोहॉव्ह्उद्ग रल .्जणू्त्यच् ्शब्द ांनी्त्यच् ल ्िम ध न्समळ ले्होते.्कोिॅक्
घ इवघ इवने् कैद्य ांययच् ् भोवती्जम ् होत् होते.् त्यच् ् कैद्य ांकडे् डोलोहॉव्ह् त्वरेने् गेल .् ‘त्यच् ांन ् म रू् नक ,’ 
त्यच् ने् डेसनिॉव्हल ्ओरडून्ि ांसगतले.् डेसनिॉव्ह्क ही्बोलल ्न ही.्तो् पेत्यच् जवळ्गेल , घोड्य वरून्
उतरल , रक्त चे्ड ग्अिलेल ्सचखल ने्म खलेल ्आसण्केव्ह च्प ांढर फटक्होत्च ललेल ्पेत्यच् च ्
चेहर ्त्यच् ने्थरथरत्यच् ्ह त ांनी्आपल्यच् ्सदशले ्वळवल . 
 

‘मल ्गोड्ख यच्ल ्आवडतां.्फ र्उत्तम्बेद णे्आहेत.्तुम्ह ल ्िगळे्घ्यच् .’ पेत्यच् चे्शब्द्त्यच् ययच् ्
मन त्उमटले. 
 

डेसनिॉव्ह् आसण् डोलोहॉव्ह् यच् ांनी् जे् रसशयच्न् कैदी् मुक्त् केले् त्यच् ांतील् एक् कैदी् होत ् पीएर्
बेझुहॉव्ह.् कैद्य ांययच् ्ज्यच् ् तुकडीत्पीएर्होत ् त्यच् ् तुकडीने् िैन्यच््व्व हतूकसवभ ग बरोबर्मॉस्को्िोडले्
होते.्जरी्फ्रें च्असधक ऱ्यच् ांनी्नवे्हुकूम्सदले्नव्हते्तरी्२२्ऑक्टोबर्रोजी्कैद्य ांची्तुकडी्अलग्पडली्
होती.् प्र रांभी् सबक्स्कट ांच ् ि ठ ् नेण र ् व हतूकसवभ ग् त्यच् ययच् म गून् येच्त् होत .् त्यच् तील् अधा् सवभ ग्
कोिकॅ ांनी् लुटल ् आसण् अधा् सवभ ग् पुढे् गेल .् कैद्य ांययच् ् पुढे् कूच् करीत् प यच्ी् ज ण ऱ्यच् ् घोडदळ्
िैसनक ांपैकी् एकही् र सहल ् नव्हत .् ते् िवव् न हीिे् झ ले् होते.् प्र रांभी् तोफख न्यच् चे् लोक् पुढे् च लत्
अिलेले्कैद्य ांन ्सदिले, पण्आत ्त्यच् ्सठक णी्त्यच् ांन ्म शवल्झीनोचे्ि म न्व हण ऱ्यच् ्ग ड्य ांची्प्रचांड्
र ांग् सदिली.् त्यच् ांययच् ् िांरिण ि ठी् िोबत् वसे्टफेल्यच्न् िैसनक् होते.् कैद्य ांययच् ् म गून् घोडदळ ययच् ्
िैसनक ांन ्कपडे, शसे्त्र्यच् ांखेरीज्ल गण ऱ्यच् ्ि म न ची्व हतूक्करण ऱ्यच् ्ग ड्य ्च लल्यच् ्होत्यच् .्प्र रांभी्
सतघ सतघ ांची्र ांग्धरून्फ्रें च्िैसनक्च लले्होते.्परांतु्व्हॅझ्म ल ्आल्यच् प िून्एकेरी्र ांग ्करून्च लले्
होते.्आत ्तर्बेसशस्तीने्कळि्ग ठल ्होत . 
 

ज्यच् ् रस्त्यच् वरून् ते् च लले् होते् त्यच् ययच् ् दोन्ही् ब जूांन ् घोड्य ांययच् ् पे्रत ांच ् खच् पडल ् होत .्
सनरसनर ळ्यच् ् रेसजमेंट ांतून्अलग्झ लेले, फ टक्यच् ्कपड्य तील् िैसनक्ितत्ज ग ् बदलत्होते.् कूच्
करण ऱ्यच् ् िैन्यच् ययच् ् र ांगेत् सशरत् होते.् पुन्ह ् त्यच् ् िैन्यच् ययच् ् म गे् पडत् होते, पुष्ट्कळ् वेळ ् हूल् उठली.्
िांरिक्िैसनक ांनी्आपल्यच् ्बांदुक ्रोखून्गोळ्यच् ्झ डल्यच् ्आसण्एकमेक ांि्तुडवीत्पळ्क ढल .्जेव्ह ्ते्
पुन्ह ्एकत्र्आले्तेव्ह ्अक रण्घबर ट्सनमाण्केल्यच् बद्दल्एकमेक ांन ्सशव्यच् ्देऊ्ल गले. 
 

घोडदळ ययच् ् ि म न ची् व हतूक् करण ऱ्यच् ् ग ड्य ांच ् सवभ ग, िांरिक् िैसनक ांययच् ् पह ऱ्यच् तील्
कैद्य ांच ् सवभ ग् आसण् ि म न ची् व हतूक् करण ऱ्यच् ् ग ड्य ांच ् सवभ ग् हे् तीनही् सवभ ग् जरी् त्यच् ांतील्
प्रत्येच्क्सवभ ग्वगे ने्कोलमडत्होत ्तरीही्एक्िांपूणव्सवभ ग्होत . 
 

घोडदळ ययच् ्ि म न ची् व हतूक्करण ऱ्यच् ्ग ड्य ् िुरुव तील ् १२०्होत्यच् .् त्यच् ांतील्फक्त्६०्
सशल्लक्र सहल्यच् .्उरलेल्यच् ांतील्क ही्पळसवण्यच् त्आल्यच् .्क ही्व टेत्ट कून्द्य व्यच् ्ल गल्यच् .्झीनोचे्
ि म न् नेण ऱ्यच् ् सकत्येच्क् ग ड्य ांची् हीच् गत् झ ली् होती.् दव्ह उस्टययच् ् रेसजमेंटमधून् ब हेर् पडलेल्यच् ्
िैसनक ांनी्तीन्ग ड्य ांवर्हल्ल ्करून्त्यच् ्लुटल्यच् .्ह्य ्ि म नव हू्ग ड्य ांवर्कैद्य वर्निेल्इतक ्कडक्
पह र ् ठेवल ् ज त् होत .् एक ् जमवन् िैसनक जवळ् म शवलच ् च ांदीच ् चमच ्आढळल ् म्हणून् त्यच् ल ्



 

 

अनुक्रमणिका 

म शवलययच् ्हुकम नुि र्गोळी्घ लण्यच् त्आली.्जमवन्िैसनक ांचे्आप पि ांतील्बोलणे्पीएरययच् ्क न वर्
पडले्तेव्ह ्त्यच् ल ्ह्य ्गोष्टी्कळल्यच् . 
 

इतर् दोन् सवभ ग ांययच् ् िांरिक् िैसनक ांपेि ् कैद्य ांबरोबरययच् ् िांरिक् िैसनक ांत् असधक् घट् होत्
होती.् मॉस्कोहून् तीनशतेीि् िैसनक् सनघ ले् होते.् त्यच् ांतील्आत ् शांभर हून् कमी् िैसनक् सशल्लक् होते.्
घोडदल ची्पुरवठ ्ि मग्री्अगर्झीनोचे्ि म न्यच् पेि ् कैद्य ांचे्ओझेच्असधक्कटकटीचे्व टत्होते.्
खोसगर ांच ्अगर्झीनोययच् ्चमययच् ांच ्क ही्उपयच्ोग्होऊ्शकेल्हे्त्यच् ांन ्िमजत्होते.्परांतु्व टेत्ितत्
मरण ऱ्यच् , रस्त्यच् त्ट कून्द्य व्ेल गण ऱ्यच् , ज्यच् ांन ्ठ र्म रून्ट कण्यच् चे् हुकूम्होते्अश , ग रठलेल्यच् ्
आसण्उप िम र्होत्अिलेल्यच् ्रसशयच्न ांवर्ग रठलेल्यच् ्आसण्उप िम र्होत्अिलेल्यच् ्िैसनक ांनी्पह र ्
क ्कर यच्च ्हे्त्यच् ांन ्कळत्नव्हते.्एवढेच्नव्हे्तर्त्यच् ांची्त्यच् ांन ्चीड्येच्त्होती.्कैद्य ांवर्पह र ्ठेवण रे्
िैसनक्आपल्यच् च् ह लअपेष्ट ांनी् ग ांजलेले् होते.् कैद्य ांबद्दल् करुण ् व टली् तर् शवेटी् आपली् अवस्थ ्
आणखी्खडतर्होइवल्यच् ची्त्यच् ांन ्भीती्व टत्होती्म्हणून्ते्कैद्य ांशी्अत्यच्ांत्कटुतेने्व्कडकपणे्व गत्
होते. 
 

एक ् सठक णी् तर् कैद्य ांन ् तबेल्यच् ल ् कुलूप् घ लून्कोंडून् ठेवनू् िांरिक् िैसनक ांनी् स्वतःच च्
पुरवठ ्लुटल .्सकत्येच्क्कैद्य ांन ्चभतीख ली्भयुच् र्खोदून्पळ्क ढल .्पण्फ्रें च ांनी्त्यच् ांन ्ग ठले्आसण्
गोळ्यच् ् घ तल्यच् .् कैद्य ांमधील्असधक ऱ्यच् ांनी् कैद्य ांमधील्ि म न्यच्् िैसनक ांप िून्अलग् र हून् कूच्कर वे्
अशी् व्यच्वस्थ ्प्र रांभी्प्र रांभी्मॉस्को्िोडल्यच् वर् केलेली्होती.्पण्ती् व्यच्वस्थ ्कधीच्रद्द्झ ली्होती.्
ज्यच् ांन ्च लत ् येच्त्होते् ते्िगळे्एकत्रच्कूच्करीत्होते.् सतिऱ्यच् ् मुक्क म ल ्पीएर्कॅरॅटीव्हल ् येच्ऊन्
समळ ल .्कॅरॅटीव्हल ्म लक्म नून्त्यच् ययच् म गून्एक्फें गड्य ्प यच् ची्भऱु्यच् ्रांग ची्कुत्री्च लली्होती. 
 

मॉस्को्िोडल्यच् नांतर् सतिऱ्यच् ् सदवशी् कॅरॅटीव्हययच् ् त प ने् पुन्ह ् उचल्ख ल्ली.्ह्य ् त प मुळे् तो्
मॉस्कोतील्इक्स्पतळ त्पडून्होत .्कॅरॅटीव्हची्शक्ती्िीण्होऊ्ल गली्तिति ्पीएर्त्यच् ययच् प िून्दूर्
होऊ्ल गल .्कॅरॅटीव्ह्आज री्पडल्यच् नांतर्पीएर्अगदी्प्रयच् ि ने्त्यच् ययच् कडे्वळत्होत .्अिे्क ्होत्
होते् ते् त्यच् ल ्ि ांगत ्आले्निते.् मुक्क म वर्थ ांबल्यच् नांतर् कॅरॅटीव्ह्हळू्आव ज त्कण्हू्ल गे.्जवळ्
पीएर् त्यच् ययच् ् गेल च् तर् त्यच् ययच् ् अांग ल ्आज ऱ्यच् ययच् ् अांग ल ् येच्ते् तशी् दुगंधी् येच्ऊ्ल गे.् ति ् पीएर्
त्यच् ययच् प िून्आणखी्दूर्होइव.्मग्त्यच् ययच् बद्दल्सवच र्करीत्निे. 
 

म गे्रेंग ळण ऱ्यच् ्शकेडो्कैद्य ांन ्कश ्तऱ्हेने्गोळी्घ लून्ठ र्केले्गेले, ते्पीएरने्प सहले्न ही्
चकव ् ऐकले् न ही.् ितत् अशक्त् होत् ज ण ऱ्यच् ्आसण् ज्यच् ययच् ् नसशब त् सनःिांशयच्् त्यच् हून् दुिरे् क ही्
सलसहले्ज ण र्नव्हते्त्यच् ्कॅरॅटीव्हच ्त्यच् ने्सवच र्केल ्न ही.्त्यच् ने्स्वतःच ्सवच र्तर्त्यच् हूनही्कमी्
केल ्अिेल.्त्यच् ची्क्स्थती्जिजशी्खडतर्होत्होती, त्यच् चे्भसवतव्यच््जिजिे्असधक सधक्भीषण्होत्
होते् तितिे् वतवम नक लीन्पसरक्स्थतीप िून्असधक सधक् मुक्त्अिे्आनांद चे्आसण्ि ांत्वन चे् सवच र, 
आठवणी्आसण्कल्पन ्त्यच् ययच् ्मन त्येच्त्होत्यच् . 
 

ब वीि्त रखेि् दुप री्आपल्यच् ् प वल ांकडे्आसण्ओबडधोबड् रस्त्यच् कडे्प ह त्पीएर् सचखल्
झ लेल ् सनिरड ् रस्त ् तुडवीत् टेकडी् चढत् होत .् मधूनमधून् तो् भोवत लययच् ् पसरसचत् जम व कडे्
प ह त्होत ्आसण्मग्पुन्ह ्आपल्यच् ्प वल ांकडे्प ह त्होत .्प वल ांप्रम णे्जम वदेखील्त्यच् ल ्पसरसचत्
होत , त्यच् च च्भ ग्होत .्भऱु्यच् ्रांग ची, फें ग ड्य ्प यच् ांची्कुत्री्मजेत्रस्त्यच् ययच् ्कडेकडेने्ध वत्होती.्



 

 

अनुक्रमणिका 

मधूनमधून् म गच ् एक् प यच्् उचलून्आपल्यच् ् चपळ इवची्आसण्िम ध न ची् खूण् म्हणून्की्क यच्् तीन्
प यच् ांनी्उड्य ्म रीत्ध वे, पे्रत वर्बिलेल्यच् ्क वळ्यच् ांवर्भुांके.्मॉस्कोत्होती्त्यच् पेि ्ती्इथे्तुकतुकीत, 
मऊ्आसण्आनांदी् होती.् भोवत ली् मनुष्ट्यच् ांप िून् घोड्य ांपयंच्त् न न ् प्र ण्यच् ांची् पे्रते् कमीज स्त् प्रम ण त्
िडत्होती.्िैसनक्कूच्करीत्अिल्यच् ने्ल ांडगे्ह्य ांययच् जवळ्सफरकू्शकत्नित.्त्यच् मुळे्त्यच् ्कुत्रील ्
पोटभर्त व्म रत ्येच्त्होत . 
 

भल्यच् ् िक ळप िून् प ऊि् ि रख ् पडत् होत .् दुिऱ्यच् ् िण ल ् प ऊि् थ ांबेल्आसण्आक श्
सनरभ्र्होइवल्अिे्ि रखे्व टत्होते्आसण्थोड्य च्वेळ त्पूवीपेि ्जोर ची्वृष्टी्होत्होती. 
 

र ांगेत्र हण्यच् च ्हुकूम्एकदम्मोठ्य ्आव ज त्सदल ्गेल .्कैद्य ांययच् ्आसण्िांरिक्िैसनक ांययच् ्
ह लच लीतून् आनांद् व्यच्क्त् होत् होत .् क हीतरी् मौजेच ् आसण् ड मडौल च ् िम रांभ् होण र् अशी्
प्रत्येच्कजण्अपेि ्करीत्होत .्िववत्र्जोर ने्ओरडून्सदले्ज ण रे्हुकूम्ऐकू्येच्त्होते.्उत्तम्घोड्य वर्
स्व र्झ लेल्यच् ् िुरेख् पोष ख् केलेल्यच् ् घोडदळ् िैसनक ांची् तुकडी् कैद्य ांन ् वळि ्घ लून्ड व्यच् ् ब जूने्
घोड्य ांन ् दुडक्यच् ् च लीने् ह कवीत्आली.् असधक रीवगव् आल ् म्हणजे् ि म न्यच्् म णि ययच् ् चेहऱ्यच् वर्
पिरते्तशी्अस्वस्थत ्िवांययच् ्चेहऱ्यच् ांवर्पिरली.्कैद्य ांनी्द टी्केली्आसण्मग्त्यच् ांन ्रस्त्यच् प िून्दूर्
करण्यच् त्आले.्िांरिक्िैसनक्सशस्तीत्र ांगेत्उभे्र सहले. 
 

‘िम्र ट!्िम्र ट्येच्त्आहेत!्म शवल...ड्यूक’ तुकतुकीत्घोडेस्व र्घोडे्सपट ळीत्गेले्न्गेले्तोच्
भऱु्यच् ् रांग ययच् ् घोड्य ची् ग डी् खडखड ट् करीत् पोचली.् पीएरल ् श ांत, देखण्यच् , गुबगुबीत् आसण्
गोऱ्यच् प न्चेहऱ्यच् चे्ओझरते्दशवन्घडले.्तो्अनेक्म शवल ांपैकी्एक्म शवल्होत . 
 

ज्यच् ययच् ्त ब्यच् त्ि म नव हू्ग ड्य ्होत्यच् ्त्यच् ्जनरलने्आपल्यच् ्ह डकुळ्यच् ्घोड्य ल ्च बक ने्
बडवले्आसण् तो् ग डीम गून् घोड ् सपट ळीत् अित न ् त्यच् च ् चेहर ् ल लबुांद् व् भयच्भीत् झ ल ् होत .्
सकत्येच्क् असधक री् एकत्र् समळून् ज त् होते.् िैसनक् त्यच् ांन ् रेटून् पुढे् ज त् होते.् िवांययच् ् चेहऱ्यच् वर्
अांतःकरण तील्खळबळ्आसण्अस्वस्थत ्सदित्होती. 
 

‘क यच््म्हण ल ्तो? क यच््म्हण ल ?’ पीएरययच् ्क न ांवर्शब्द्पडत्होते. 
 

म शवल्ग डीतून्ज त्अित न ्िगळ्यच् ्कैद्य ांन ्द टीव टीने्एकत्र्करण्यच् त्आले्होते.्कॅरॅटीव्ह्
पीएरययच् ्नजरेि्पडल .्आपल ्छोट ि ्लष्ट्करी्कोट्अांग भोवती्लपेटून्घेऊन्तो्बचव् वृि ल ्टेकून्
बिल ्होत . 
 

कॅरॅटीव्हने्अश्रूांमुळे्उजळलेले्दयच् द्रव्आसण्टपोरे्डोळे्पीएरवर्रोखले.्त्यच् ्डोळ्यच् ांत् सनसितच्
आव हन्होते.् त्यच् ल ्क हीतरी्ि ांग यच्चे् होते् हे् स्पष्ट्होते.् पण् पीएर्फ र्घ बरून् गेल .् कॅरॅटीव्हने्
आपल्यच् कडे्प सहलेले्न्कळल्यच् ि रखे्करून्तो्घ इवघ इवने्तेथून्सनिटल !्कैदी्जेव्ह ्पुन्ह ्कूच्करू्
ल गले् तेव्ह ् पीएरने् म गे् वळून् प सहले.् रस्त्यच् ययच् ् कडेल ् अिलेल्यच् ् बचव् वृि ख ली् कॅरॅटीव्ह् बिल ्
होत .् दोन् फ्रें च् म णिे् व कून् त्यच् ययच् शी् बोलत् होती.् पीएरने् पुन्ह ् वळून् प सहले् न ही.् तो् लांगडत्
लांगडत्टेकडी्चढू्ल गल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कॅरॅटीव्ह्बिल ्होत ्तेथे्गोळ्यच् ांच ्आव ज्झ लेल ्त्यच् ने्ऐकल , अगदी्स्पष्टपणे्ऐकल .्त्यच् च्
वळेी्स्मॉलेन्स्कल ्ज यच्ल ्सकती्अांतर्उरले्हे्मोज यच्चे्आपण्सविरलो्हे्त्यच् ययच् ्लि त्आले.्म शवल्
जवळून्गेल ् त्यच् ्अगोदर् पूवीप िून्तो्अांतर च ् सहशोब्करीत्होत .्पुन्ह ्तो्मोजू्ल गल .् तेवढ्य त्
दोन्फ्रें च् िैसनक् त्यच् ययच् ्जवळून् ध वत् गेले.् त्यच् ांययच् पैकी् एक ययच् ् ह त त्अद्य प् धूर् सनघत्अिलेली्
बांदूक्होती.्त्यच् ्दोघ ांचेही्चेहरे्प ांढरेफटक्झ ले्होते.्त्यच् तल ्एकजण्भेदरून्पीएरकडे्प ह त्होत .्
मॉस्कोल ्फ शीययच् ्प्रिांगी्एक्तरुण्िैसनक ययच् ्चेहऱ्यच् वर्पीएरल ्सदिले. 
 

कॅरॅटीव्ह्बिल ्होत ्त्यच् ्सठक णी्कुत्री्भुांकत्अिल्यच् चे्ऐकू्आले.् ‘मूखव्कुत्री!्कश ल ्भुांकते्
आहे!’ पीएर्मन शी्म्हण ल . 
 

त्यच् ययच् ि रखेच्कैदी्त्यच् ययच् बरोबर्कूच्करीत्होते.्ज्यच् ्ज गेवरून्गोळीब र च ्आसण्कुत्रीययच् ्
भुांकण्यच् च ्आव ज्आल ्होत ्सतकडे्ते्वळून्म्हणून्प ह त्नव्हते.्त्यच् ्िवांची्मुद्र ्शुष्ट्क, सनबर्झ ली्
होती. 
 

घोडदळ ययच् ्ि म न ची्व हतूक्करण ऱ्यच् ्ग ड्य , कैदी, म शवलययच् ्ि म न ययच् ्ग ड्य ्शमॅशवे्ह ्
खेड्य त् मुक्क म ि ठी् थ ांबल्यच् .् िगळेजण् शकेोटीभोवती् जम ् झ ले.् पीएर् शकेोटीजवळ् गेल .् त्यच् ने्
घोड्य चे्भ जलेले्म ांि्ख ल्ले.्आगीकडे्प ठ्करून्तो्पडल ्आसण्सतथेच्झोपी्गेल .्पुन्ह ्जीवन तील्
व स्तव्घटन ्त्यच् ययच् ्स्वप्न त्समिळू्ल गल्यच् .्जीवन्म्हणजे्िवव्वस्तुज त.्िवव्वस्तुज त्बदलते्आहे.्
गसतशील्आहे.्ह लअपेष्ट ्िोित्अित न , त्यच् ही्आपल ्दोष्नित न ्िोित्अित न ्ह्य ्जीवन वर्
पे्रम्र हणे्असतशयच््कठीण्गोष्ट्आहे्आसण्असतशयच््भ ग्यच् चीही्गोष्ट्आहे.्पीएरल ्एक एकी्कॅरॅटीव्हची्
आठवण् झ ली.् मग् क्स्वट्ट्झलंडमध्येच्् ज्यच् ांनी् भगूोल् सशकवल ् होत ् त्यच् ् पे्रमळ् वृद्ध् सशिक ांची् त्यच् ल ्
एक एकी्आठवण्झ ली.्सकतीतरी्सदवि्तो्त्यच् ांन ्सविरून्गेल ्होत , पण्आत ्ते्सजवांत्अिल्यच् गत्
त्यच् ांची्मूती्त्यच् ययच् ्डोळ्यच् ांिमोर्उभी्र सहली.्‘जर ्थ ांब’ ते्वृद्ध्सशिक्म्हण यच्चे.्मग्ते्पीएरल ्गोल्
द खव यच्चे.् ह ् गोल् ि रख ् थरथरत् र हण र ् ह लण र ् गोल् होत .् त्यच् च ् सवस्त र् सनसित् नव्हत .्
एकमेक ांन ् सभडलेल्यच् ्अिांख्यच््थेंब ांनी् त्यच् च ्पषृ्ठभ ग्बनलेल ्होत .् त्यच् ्िगळ्यच् ्थेंब ांन ्गती्होती, ते्
ि रखे्बदलत्होते.्कधी्अनेक्थेंब ांच ्एक्थेंब्होत्होत .्कधी्एक ्थेंब चे्अनेक्थेंब्होत्होते.्प्रत्येच्क्
थेंब् सवस्त रण्यच् च , असधक सधक्अवक श् व्यच् पण्यच् च ् प्रयच्त्न्करीत् अिल्यच् ि रख ् सदित् होत .् परांतु्
ब जूचे्थेंब्त्यच् वर्द ब्देऊन्कधी्आपल्यच् त्ि म वनू्घेत, कधी्ते्त्यच् ्थेंब त्समिळून्ज त. 
 

‘जीवन् हे्अिां्आहे’ ते् वृद्ध् सशिक्म्हण यच्चे.्पीएरचे् सवच रचक्र्िुरू्झ ले.् ‘सकती्िोपां्आसण्
सकती्िरळ!्इतके्सदवि्मल ्किां्कळलां ्न ही? परमेर्श्र्मध्यच्भ गी्आहे्आसण्त्यच् चां्प्रसतचबब्ज स्तीत्
ज स्त्मोठ्य ्प्रम ण वर्आपल्यच् मध्येच््उमट वां् म्हणून्प्रत्येच्क्थेंब्सवस्त रण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्अितो.्तो्
सवस्त रतो, सवलीन् होतो, ब हेर् फेकल ्ज तो, पषृ्ठभ ग वरून्न हीि ् होतो, खोलवर्ज तो, पुन्ह ् वर्
उमटतों.्कॅरॅटीव्हची्अवस्थ ्अशीच्झ ली.्तो्सवलीन्झ ल ्आसण्न हीि ्झ ल .’ 
 

‘तुल ्कळलां ्न , ब ळ?’ सशिक्म्हण ले. 
 

‘कळलां ्न , हर मखोर्कुठल ?’ कुणीतरी्खेकिले्आसण्पीएर्ज ग ्झ ल .्त्यच् ने्म न्उांच वनू्
प सहले्आसण्तो्उठून्बिल .्एक्फ्रें च्िैसनक्आगीजवळ्चवड्य ांवर्बिल ्होत .्त्यच् ने्एक ्रसशयच्न्



 

 

अनुक्रमणिका 

िैसनक ल ्नुकतेच्लोटून्सदले्होते्आसण्आत ्तो्िळीययच् ्टोक ल ्म ांि च ्तुकड ्ल वनू्भ जत्होत .्
सनख ऱ्यच् ययच् ्प्रक श त्त्यच् च ्उद ि, मलीन, उदी्चेहर ्आसण्सखन्न्भवुयच् ्स्पष्टपणे्सदित्होत्यच् . 
 

‘त्यच् ल ् किली् क ळजी् न ही.’ तो् पुटपुटल .् म गे् उभ्यच् ् अिलेल्यच् ् िैसनक ल ् म्हण ल , 
‘व टम ऱ्यच् , ज ्इथून.’ 
 

ज्यच् ल ् ढकलून् देण्यच् त्आले् होते् तो् रसशयच्न् िैसनक् शकेोटीजवळ् बिून् क हीतरी् डोक्यच् ने्
थोपटीत्होत .्पीएरने्असधक्जवळून्प सहले्तो्भऱु्यच् ्रांग ची्कुत्री्शपेटी्ह लवीत्िैसनक जवळ्बिली्
होती. 
 

‘ही्आलीच्की...’ पीएर्म्हण ल , ‘मग्प्लॅटन...’ तो्क ही्बोलण र्होत ्पण्थ ांबल .्एक एकी्
त्यच् ल ् अनेक् दृश्येच्् आठव्ू ल गली.् झ ड ख ली् बिलेल्यच् ् प्लॅटनची् ख ली् वळलेली् नजर, त्यच् ्
सठक ण हून् ऐकू्आलेल ् गोळीब र, कुत्रीच ्आक्रोश, ध वत्ज ण ऱ्यच् ् िैसनक ची् अपर धी् मुद्र , ख ली्
वळवलेली् धूर् ट कण री् बांदूक...त्यच् ् मुक्क म ल ् त्यच् ल ् कॅरॅटीव्हची् गैरहजेरी्ज णवली.् कॅरॅटीव्ह् ठ र्
झ ल ् ही् ज णीव् त्यच् ल ् स्पष्टपणे् होण र् होती.् पण् त्यच् च् िणी् किल ् तरी् गूढ् इश र ् झ ल्यच् प्रम णे्
त्यच् ल ्कीव्ह्येच्थील्आपल्यच् ्घर तील्व्हर ांड्य त्एक ्िुांदर्पोसलश्ब इवबरोबर्घ लवलेली्विांत तील्
िांध्यच् क ळ् आठवली.् पीएरने् त्यच् ् सदवशीययच् ् आठवणींची् िांगती् ल वण्यच् च , त्यच् प िून् क ही् सनष्ट्कषव्
क ढण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल ् न ही.् त्यच् ने् डोळे् समटून् घेतले.् खेड्य तील् विांतऋतूतील् र त्रीची् आठवण्
स्न न ययच् ् आसण् थरथरत्यच् ् द्रवरूप् गोल ययच् ् सवच र त् समिळली.्आत ् तो् जणू् खोल् खोल् प ण्यच् त्
बुड ल . 
 

भरभर्एकि रख्यच् ्होण ऱ्यच् ्गोळीब र ययच् ्प्रचांड्आव ज ने्आसण् चकक ळ्यच् ांनी्तो्उठल ् तेव्ह ्
िूयच्ोदयच् ल ्अजून्अवक श्होत .्फ्रें च्िैसनक्त्यच् ययच् जवळून्पळत्होते. 
 

‘कोिकॅ,’ त्यच् ांययच् पैकी् एकजण्ओरडल .्िणभर त्क ही् रसशयच्न ांनी् पीएरल ्गर ड ्घ तल .्
आपल्यच् ल ्क यच्् होते् हे् पीएरल ्क ही् वळे्उमगले् न ही.् त्यच् ययच् ् भोवत ली् त्यच् चे्िहक री्आनांद ने्
आरोळ्यच् ्म रीत्होते. 
 

‘दोस्त्हो!्आपली्म णिे!’ कोिकॅ ांन ्आसण् हुझ र ांन ् समठ्य ्म रीत् वृद्ध् िैसनक्रडत्ओरडू्
ल गले.् हुझ र् आसण् कोिकॅ् कैद्य ांभोवती् जम ् झ ले.् त्यच् ांन ् ते् कपडे, बटू् चकव ् प व् देऊ् ल गले.्
त्यच् ांययच् मध्येच्् बिलेल ् पीएर् रडू् ल गल .् त्यच् ययच् ् तोंडून् एक् शब्दही् फुटेन .् त्यच् ययच् जवळ् आलेल्यच् ्
पसहल्यच् च्िैसनक चे्त्यच् ने्रडत्रडत्चुांबन्घेतले. 
 

पडलेल्यच् ्घर ययच् ्फ टक प शी्डोलोहॉव्ह्उभ ्होत ्आसण्सनःशस्त्र्फ्रें च ांन ्ज ऊ्देत्होत .्जे्
घडले् होते् त्यच् मुळे् फ्रें च ांययच् ् मन त् खळबळ् उड ली् होती.् ते् आप पि त् मोठमोठ्य ने् बोलत् होते.्
आपल्यच् ्बुट वर्च बक ने्फटक रे्म रीत्उभ ्अिलेल ्डोलोहॉव्ह्त्यच् ययच् कडे्थांड्नजरेने्प ह त्होत .्
त्यच् ययच् ्क चेि रख्यच् ्डोळ्यच् ांत् त्यच् ांन ्क ही् शुभ् सदित्नव्हते.् त्यच् ययच् ्जवळून्ज त न ् त्यच् ांची्तोंडे्बांद्
होत.्डोलोहॉव्हययच् ्ह त ख लील्एक्कोिकॅ्दुिऱ्यच् ्ब जूल ्उभ ्र हून्कैदी्मोजीत्होत .्शांभर्कैदी्
ब हेर्पडले्की्फ टक वर्खडूने्रेघ्म रीत्होत . 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘सकती्झ ले?’ डोलोहॉव्हने्सवच रले. 
‘दोनश्ेझ ले.’ कोिकॅने्उत्तर्सदले. 
‘चल , च लते्व्ह .’ 

 
फ्रें च ांकडून् उचललेल ् शब्द् डोलोहॉव्हने् उच्च रल .् सतथून् ज ण ऱ्यच् ् कैद्य ांययच् ् नजरेशी् नजर्

समळ ली्की्डोलोहॉव्हचे्डोळे्सनदवयच्पणे्चमकत. 
 

२८्ऑक्टोबरल ्सहम्पड यच्ल ्प्र रांभ्झ ल .्तेव्ह प िून्म घ र्घेण ऱ्यच् ्फ्रें च्िैन्यच् ची्पसरक्स्थती्
आणखीन्भयच्ांकर्झ ली.् िैसनक्ग रठून्ज त्होते, न हीतर्शकेोटीने्भ जून्क ढले्ज त्होते.् त्यच् च्
वळेी्िम्र ट, र जे्आसण्उमर व्लुटलेली्िांपत्ती्घेऊन्लोकरीचे्कपडे्घ लून्बांसदस्त्ग ड्य ांतून्घर ययच् ्
सदशनेे्च लले्होते.्फ्रें च ांययच् ्सपछेह टील ्आरांभ्झ ल ्होत .्त्यच् ांययच् ्िैन्यच् ची्ि रखी्परवड्िुरू्झ ली्
होती.्ह्य ्सक्रयच् ांत्तत्त्वतः्क ही्बदल्होत्नव्हत . 
 

मॉस्कोप िून् व्हॅझ्म पयंच्त् त्र्यच् हत्तर् हज र्फ्रें च् िैसनक ांपैकी् (यच् त्िबांध् युच्द्ध त् केवळ् लुट लूट्
करण ऱ्यच् ्िांरिक्दल ययच् ्िैसनक ांच ्अांतभाव्केलेल ्न ही)्केवळ्छत्तीि्हज र्िैसनक्सशल्लक्उरले्
होते.्फक्त्प च्हज र्क यच््ते्लढ इवत्क मी्आले्होते. 
 

लष्ट्कर्मोडले्होते.् रेसजमेंटच ्चौथ ् सहस्ि ्िैसनक्देखील्सतययच् ् सनश ण ख ली्जमत्नव्हते.्
ब कीचे् िैसनक् मन् म नेल् तिे् अन्न् शोधीत् आसण् सशस्त् झुग रून् देत् भटकत् होते.् प्रत्येच्कजण्
स्मॉलेन्स्ककडे् डोळे् ल वनू् होत .् सतथे् आपण् िगळे् जोर् करू् अिे् त्यच् ांन ् व टत् होते.् गेल्यच् ् क ही्
सदवि ांत्सकत्येच्क्िैसनक ांनी्क डतुिे्आसण्बांदुक ्फेकून्सदल्यच् ्होत्यच् . 
 

फ्रें च् िैसनक् एकद चे् धडपडत् स्वप्न ची् पूती् करण ऱ्यच् ् स्वगवलोक ल ् म्हणजे् स्मॉलेन्स्कल ्
पोचले.् मग् अन्न ि ठी् भ ांडत् त्यच् ांनी् एकमेक ांचे् मुडदे् प डले, आपलीच् कोठ रे् लुटली, िगळे् लुटून्
झ ल्यच् वर्ते्पुढे्ध वत्िुटले.्आपण्कुठे्कोणत्यच् ्उदे्दश ने्ध वत्आहोत्हे्त्यच् ांन ्ठ ऊक्नव्हते, तरीही्
ते्वगे ने्ध वत्होते.्त्यच् ांययच् ्त्यच् ्अलौसकक्बुसद्धमते्तययच् ्नेंपोसलअनल देखील्कळत्नव्हते,्क रण्त्यच् ल ्
हुकूम् देण र ् कुणीच् नव्हत .् पण् तरीही् तो्आसण् त्यच् ययच् ् भोवत लचे् लोक्आपल्यच् ् जुन्यच् ् िवयच्ील ्
सचकटून् र सहले.् त्यच् ांनी् हुकूम् िोडले, पते्र् सलसहली, अहव ल् तयच् र् केले, दैनांसदन् आज्ञ ् केल्यच् .् ते्
एकमेक ांन ् ‘सप्रयच््बांधू’, ‘युच्वर ज’, ‘नेपल्िचे्र जे’ ह्य ्आसण्अश च्इतर्शब्द ांनी्िांबोधीत्र सहले.्म त्र्
हुकूम्आसण्वृत्त ांत्क गद वरच्र सहले.्हुकूम्अमल त्आण यच्ल ्ल वणे्अशक्यच््अिल्यच् ने्ति ्प्रयच्त्नच्
झ ल ्न ही.्जरी्ते्परस्पर ांन ्‘मह र ज, िरक र, सप्रयच््बांधू’ अश ्शब्द ांनी्ह क्म रीत्होते्तरीही्आपण्
फ र्मोठ ्अपर ध्करण रे, दयच्नीयच्, तुयछ्प्र णी्आहोत्आसण्त्यच् ि ठी्आपण ल ्आत ्प्र यच्सित्त्घ्यच् वे्
ल गण र्आहे् यच् ची् त्यच् ांन ् ज णीव् होत् होती.् प्रत्येच्कजण्आपण ल ् िैन्यच् ची् क ळजी्आहे् अिे्जरी्
वरकरणी्द खवीत्होत ्तरी्प्रत्येच्कजण्आपल ्स्वतःच च् सवच र्करीत्होत , शक्यच्् सततक्यच् ्लवकर्
पळून्िुखरूप्किे्र हत ्येच्इवल्यच् च ्सवच र्करीत्होत . 
 

शत्र्ूम ग हून्येच्इवल, पुढे्येच्ण र्न ही्अशी्फ्रें च ांची्अपेि ्होती.्त्यच् मुळे्कूच्करण रे्फ्रें च्िैसनक्
एकमेक ांप िून्चोवीि्त ि ांययच् ् मुक्क म त् सवखुरले्गेले.्त्यच् ्िवांययच् ्पुढे्िम्र ट, नांतर्र जे्आसण्इतर्
उमर व्पळ्क ढीत्होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

नेपोसलअन्शह णपण ्करून्उजवीकडे्वळून्नीपरययच् ्पलीकडे्ज इवल्अिे्रसशयच्न्फौजेल ्
व टले्आसण्रसशयच्न्फौजदेखील्उजवीकडे्वळली्आसण्क्रस्नू्येच्थे्मुख्यच््रस्त्यच् ल ्येच्ऊन्पोचली.्आसण्
इथे्आांधळ्यच् ्कोचशसबरीययच् ्खेळ त्घड व्े तिे् घडले.्फ्रें च् िैन्यच््िरळ्आमययच् ् िैन्यच् ययच् ्आघ डीययच् ्
फळीत्घुिले.्शत्र्ूअनपेसितपणे्भेटत च्फ्रें च्िैसनक ांच ्गोंधळ्उड ल .्एक एकी्भयच्भीत्झ ल्यच् ने् ते्
थबकले्आसण्मग्आपल्यच् ्िहक ऱ्यच् ांन ्सपछ डील ्िोडून्त्यच् ांनी्पळ्क ढल .्नांतरचे्तीन्सदवि्रसशयच्न्
िैन्यच् च ् म र् ख त् फ्रें च ांययच् ् िैन्यच् चे् अलग् अलग् सवभ ग् पळ् क ढीत् होते.् पसहल्यच् ांद ् म्युच्र ची, मग्
दव्ह उस्तची, मग् नेची् तुकडी् पळ ली.्ह्य ् तुकड्य ांनी् एकमेक ांन ् िोडले.्आपले्जड्ि म न् ट कून्
सदले, तोफख न ् ट कल , अधी् म णिे् िोडून् सदली.् र त्रीययच् ् वेळी् रसशयच्न् िैन्यच् ल ् वळि ् घ लून्
अधववतुवळ क र्म गाने्त्यच् ांनी्पळ्क ढल . 
 

िवांत्शवेटी्नेने्पळ्क ढल .्फ्रें च ांची्दयच्नीयच््अवस्थ ्झ ली्तरीही्(चकव ्कद सचत्म्हणूनही)्
दुख पत्करण ऱ्यच् ्जसमनील ् म रण ऱ्यच् ् ब लक ची् वृत्ती् ध रण्करण र ् ने् कुण ल ही् इज ् न्करण रे्
स्मॉलेन्स्कचे् तट् प डण्यच् ि ठी् म गे् थ ांबल .् िवांययच् ् शवेटी् दह ् हज र् िैसनक ांची् तुकडी् घेऊन्
सनघ लेल ्ने्ऑशा्येच्थे्नेपोसलअनजवळ्आल ्तेव्ह ्त्यच् ययच् जवळ्केवळ्दह ्हज र्िैसनक्उरले्होते.्
व टेत् त्यच् ने् ब कीचे् िवव् िैसनक्आसण्आपल्यच् ् िवव् तोफ ् गम वल्यच् ् होत्यच् .् र त्रीययच् ् वळेी् गदव् झ डी्
अिलेल्यच् ्सठक णी्त्यच् ने्नीपर्नदी्चोरून्प र्केली्होती. 
 

ते् ऑशाकडून् क्व्हल्न कडे् ज ण ऱ्यच् ् रस्त्यच् ने् अजूनही् प ठल ग् करण ऱ्यच् ् िैन्यच् शी् आांधळ्यच् ्
कोचशसबरीच ् खेळ् खेळत् सनघ ले.् पुन्ह ् ते् बेऱ्हेसझन ् येच्थे् गोंधळून् गेले.् सकत्येच्कजण् बुडून् मेले, 
सकत्येच्कजण्शरण्गेले, जे्नदी्प र्करून्गेले्ते्म त्र्पळत्िुटले. 
 

आपल्यच् ् िहक ऱ्यच् ांन ् ट कून् लोकरीचे् कपडे् अांग त् घ लून् त्यच् ांच ् प्रमुख् कम ांडर् नेपोसलअन्
घिरग डीतून्एकट च्पल यच्न्करत ्झ ल .्ज्यच् ांन ्पळत ्आले्ते्पळ ले; जे्पळू्शकले्न हीत्त्यच् तले्
क ही्शरण्गेले; क ही्मरण्प वले. 
 

∎∎ 
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भाग पांधरावा 
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सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ् मृत्यच्नूांतर् नत श ्आसण् सप्रन्िेि् म यच्ा् खचून् गेल्यच् .् त्यच् ् दोघी् भीषण् मृत्यच्यूयच् ्
ढग ययच् ् ि वट त् डोळे् समटून् होत्यच् , जीवन कडे् िरळ् प ह यच्ल ् धजत् नव्हत्यच् .् प्रत्येच्क् र कट्आसण्
क्लेशक रक् स्पशाप िून् त्यच् ्आपल्यच् ्उघड्य ्जखम ांचे्क ळजीपूववक् रिण्करीत्होत्यच् .् रस्त्यच् वरून्
ज ण री् ग डी, भोजन ि ठी् केलेली् बोल वणी, कोणत ् पोष ख् तयच् र् ठेव यच्च ् अशी् द िीने् केलेली्
पयृछ , यच् ांहूनही् व इवट् म्हणजे् कतवव्यच्बुद्धी् म्हणून् उपच र द खल् उच्च रलेले् खोट्य ् िह नुभतूीचे्
शब्द...यच् ्िगळ्यच् ्गोष्टी्आपल्यच् ्अांतःकरण ची्जखम्दुखवीत्आहेत, सतल ्अपम सनत्करत हेत्अिे्
त्यच् ांन ्व टत्होते.्त्यच् ्श ांततेत्त्यच् ्अजून्क न त्रेंग ळत्र ह ण ऱ्यच् ्उग्रभीषण्श ांसतप्र थवन ्ऐकण्यच् च ्
आसण्िणभर्दशवन्देण ऱ्यच् ्अनांत्गूढ्प्रदेश त्डोक वण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्होत्यच् ; यच् ्िगळ्यच् ्गोष्टी्त्यच् ांन ्
हव्यच् ्अिलेल्यच् ्श ांततेच ्भांग्करीत्होत्यच् . 
 

त्यच् ् दोघी् एकत्र् अिल्यच् ् म्हणजेच् अश ् प्रक रययच् ् अपम न प िून् आसण् दुःख प िून् िुरसित्
अि यच्ययच् .् त्यच् ् एकमेकींशी् क्वसचतच् बोलत.् कधी् बोलल्यच् च् तर् असतशयच्् िुल्लक् ब बींिांबांधी् बोलत.्
दोघींययच् ही्बोलण्यच् त्भसवष्ट्यच् िांबांधीचे्उल्लेख्ि रखेच्ट ळले्ज त. 
 

भसवष्ट्यच् ची्शक्यच्त ्म न्यच््करणे्म्हणजे्त्यच् ययच् ्स्मृतीच ्अपम न्करणे्अिे्त्यच् ्दोघींन ही्व टे, 
तरीही्त्यच् ्दोघी्मृत्व्यच्क्तीशी्सनगसडत्अश ्कोणत्यच् ही्सवषयच् ांवर्बोलण्यच् चे्सवच रपूववक्ट ळीत.्आपण्
जे्अनुभवले्आसण्आपण ल ्जे्व टले्ते्शब्द त्व्यच्क्त्करत ्येच्ण र्न ही्अिे्त्यच् ांन ्व टू्ल गे. 
 

शुद्ध, सनभळे्आनांद प्रम णेच्शुद्ध् सनभळे् दुःखही्अशक्यच््अिते.् सप्रन्िेि्म यच्ा्आपल्यच् ्भ ययच् ची्
द इव, प लक, ि रे् क ही् होती.् ती् स्वतःच ् आयुच्ष्ट्यच्क्रम् ठरव यच्ल ् मुखत्यच् र् होती.् अशी् क्स्थती्
अिल्यच् मुळे् जीवन तील् जरुरीययच् ् गोष्टींकडे् लि् देणे् तिेच् गेले् पांधर ् सदवि् ती् ज्यच् ् शोक–सवर्श् त्
र ह त्होती्ते्िोडणे्सतल ्भ ग्होते.्सतल ्न तेव इवक ांची्पते्र्आली्होती, त्यच् ांन ्उत्तरे्द्य यच्ची्होती.्
ज्यच् ् खोलीत् सनकोलुश्क ल ् ठेवले् होते् सतथे् ओल् आली् होती.् त्यच् ल ् खोकल ् िुरू् झ ल ् होत .्
अल्प सटच् सहशबे चे्क गद्घेऊन्यच् रॉस्लॉव्हलल ्क ही् िूचन ्करण्यच् ि ठी्आल ्होत .् त्यच् ने्प्रन्िेि्
म यच्ाल ्िल्ल ् सदल , ‘तुम्ही्आत ्मॉस्कोल ्येच्ऊन्व्हॉस््ड्सवझेङ्क ् येच्थील्घर त्र ह .् ते्घर्च ांगल्यच् ्
क्स्थतीत् आहे.् थोड्य श ् सकरकोळ् दुरुस्त्यच् ् कर व्यच् ् ल गतील.’ जीवन च ् प्रव ह् कोण ि ठी् थ ांबत्
नितो.् सतल ्आयुच्ष्ट्यच््कां ठणे्भ ग्होते.्आजवर् सप्रन्िेि्म यच्ा्एकटीच् चचतन त् सदवि्घ लवीत्होती.्
त्यच् तून्ब हेर्पडणे्सतययच् ्जीव वर्आले.्नत श ल ्एकटी्िोडून्ज त न ् सतल ्व इवट्व टले, मन ल ्
टोचणी् ल गली.् पण् दैनांसदन् जीवन तील् कतवव्येच्् करणे् भ ग् होते.् ती् मन सवरुद्ध् प र् प डण्यच् खेरीज्
गत्यच्ांतर्नव्हते.्अल्प सटचययच् ्मदतीने् सतने् सहशबे्तप िले, आपल्यच् ्भ ययच् ब बत् देिलेॅच ्िल्ल ् घेतल ्
आसण्ती्मॉस्कोययच् ्प्रव ि ची्तयच् री्करू्ल गली. 
 

नत श ् आत ् एकटी् पडली.् सप्रन्िेि् म यच्ा् आपल्यच् ् प्रव ि ची् तयच् री् करण्यच् त् मग्न् झ ली्
तेव्ह प िून्सतययच् कडेदेखील्नत श ्वळेन शी्झ ली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्िेि् म यच्ा्क उांटेिल ् म्हण ली, ‘नत श ल ् म झ्यच् बरोबर् मॉस्कोल ् र हू् द्य ’. सतची् िूचन ्
आइववसडल ांन ्पिांत्पडली.्आपल्यच् ्मुलीची्तब्येच्त्सदविेंसदवि्ख ल वत्अिल्यच् चे्त्यच् ांन ्सदित्होते.्
हव प लट्झ ल ्आसण्मॉस्कोतील्डॉक्टर ांच ्िल्ल ्समळ ल ्तर्ती्िुध रेल्अशी्आश ्त्यच् ांन ्व टली. 
 

नत श ल ्त्यच् ब बत्सवच रत च्ती्म्हण ली, ‘मी्कुठांच्ज ण र्न ही.्मल ्एकटील च्र हू्द्य .्
दुिरां्क ही्नको.’ अिे्बोलून्ती्खोलीययच् ्ब हेर्ध वत्िुटली.्सतल ्आपले्अश्रू्आवरत ्येच्त्नव्हते.्
त्यच् ांम गे्दुःख पेि ्िांत प, वैत ग्असधक्होत . 
 

सडिेंबरययच् ्अखेरील ्एके् सदवशी्कृश, सफकट्नत श ्िोफ्यच् ययच् ्टोक ल ्प यच्् दुमडून्बिली्
होती.्सतने्क ळ ्लोकरी्ग उन्घ तल ्होत .्केि्सनष्ट्क ळजीपण ने्गुांड ळून्ब ांधलेले्होते.्अस्वस्थपणे्
बोट ांनी् दुपट्ट्ट्य ची् टोके् चुरग ळीत्आसण्िप ट्करीत् ती् द र ययच् ्कोपऱ्यच् त् नजर् सखळवनू् बिली्
होती. 
 

तो् सजथे् पोचल ् होत ् त्यच् ् पैलतीर वर्जणू् सतची् नजर्ल गली् होती.् ज्यच् च ् सतने् पूवी् कधी्
सवच र्केल ्नव्हत , जे्खूष्दूर्आहे्अिे् सतल ्व ट यच्चे, ज्यच् ययच् ्अक्स्तत्व बद्दल्सतल ् सवर्श् ि्व टत्
नि यच्च ्ते्पैलतीर्आत ्सतययच् ्अगदी्िमीप्होते, अगदी्सतचे्झ ले्होते.्जीवन तील्शून्यच्त , ओि डी, 
व्यच्थ ्आसण्अपम न्ह्य ांनी्युच्क्त्अिलेल्यच् ्ऐलतीर पेि ्ते्पैलतीर्सतल ्असधक्आकलनीयच््व टू्ल गले. 
 

जो्सजथे्अिेल्अिे्सतल ्व टत्होते्त्यच् ्जग कडे्ती्टक्ल वनू्प ह त्होती.्तो्इथे्परृ्थवीवर्
सतल ्जि ्सदिल ्होत ्ति च्सतल ्सदित्होत , त्यच् हून्वेगळ ्सदित्नव्हत . 
 

नत श ्पसहल्यच् ांद च्प ह त्अिल्यच् ि रखी्त्यच् ल ्प हू्ल गली.्प्रथम्भेटीययच् ्वळेययच् ्भ वन ांच ्
अनुभव्ती्घेऊ्ल गली. 
 

आत ् सतययच् ् मन च ् त ब ् मधुर् दुःखी् वृत्ती् घेऊ् ल गली.् सतययच् ् डोळ्यच् ांत् अश्रू् येच्ऊ् ल गले.्
एक एकी्सतने्स्वतःल च्सवच रले, ‘मी्हे्ि रां्कोण ल ्ि ांगते्आहे? तो्आहे्तरी्कुठां? त्यच् चां्क यच््झ लां ्
अिेल?’ 
 

पुन्ह ्ि रे्क ही्क्लेशद यच्क्गोंधळ त्झ कळले्गेले.्पुन्ह ्सतययच् ्मन त्खळबळ्उड ली्आसण्
तो् ज्यच् ् जग त् पोचल ् होत ् त्यच् ् जग कडे्आठ्य ् घ लीत् ती् टक्ल वनू् प ह त् र सहली.्आत ् कुठे्
आपण ल ् त्यच् ्गूढ च ्वधे् घेत ् येच्त्आहे्अिे् सतल ्व टू्ल गले.्अगम्यच् चे् सतल ्दशवन्घडू्ल गले्न्
ल गले्तोच्दरव ज्यच् ययच् ् मुठीच ्खडखड ट्झ ल ्आसण् सतययच् ्क न वर् दुःखद्आघ त्झ ल .् सतची्
द िी्दुन्यच् श ्एकदम्वगे ने्खोलीत्घुिली, सतययच् ्डोळ्यच् ांत्भीती्द टली्होती, नत श कडे्सतचे्लि्
नव्हते. 
 

‘आधी्वसडल ांकडे्चल .्वेळ्गम व्ूनक .’ सतययच् ्अांतःकरण तील्खळबळ्शब्द ांत्आसण्मुदे्रवर्
व्यच्क्त् होत् होती.् ‘दुदैंव्ओढवलां ्आहे.् प्यच्ॉत्र् इक्ल्यच्च...पत्र्आलां ्आहे.’ स्फुां दत् स्फुां दत् ती् कशीबशी्
बोलली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जेव्ह ्ती्सदव णख न्यच् त्गेली्तेव्ह ्सतचे्वडील्मोठ्य ्त्वरेने्क उांटेिययच् ्खोलीतून्ब हेर्आले.्
त्यच् ांच ्िुरकुत्यच् ्पडलेल ्चेहर ्आिव ांनी्सभजल ्होत .्गुदमरवनू्ट कण ऱ्यच् ्हुांदक्यच् ांन ्व ट्देण्यच् ि ठी्
ते्ब हेर्आले्होते, हे्उघड्होते.्नत श ल ्प हून्त्यच् ांनी् सनर शनेे्ह त्हलवले्आसण्ते्दुःख सतरेक ने्
हुांदके्देऊ्ल गले. 
 

‘पेत...पेत्यच् ...ज ्आत्ज , ती्बोल वते्आहे...’ ते्लह न्मुल ि रखे्स्फुां दत्लटलट्क पण ऱ्यच् ्
कमजोर्प यच् ांनी्खुचीकडे्गेले्आसण्आपल्यच् ्ह त ांनी्चेहर ्झ कीत्खुचीत्जवळ्जवळ्कोिळले. 
 

एक एकी्सवजेच ्धक्क ्बिल्यच् ि रखे्नत श चे्िवांग्चमकून्गेले.्किल्यच् तरी्भयच् नक्यच् तनेने्
सतचे्हृदयच््जणू्सवदीणव्झ ले.्सतल ्द रुण्दुःख्झ ले.्आपल्यच् ्अांतयच्ामी्कहीतरी्सवदीणव्होत्आहे्आसण्
आपण् मरत् आहोत् अिे् सतल ् व टू् ल गले.् परांतु् त्यच् ् दुःख िरशी् जीवन प िून् दूर् ठेवण ऱ्यच् ्
अडिर प िून्सतची्मुक्तत ्झ ली. 
 

ती् वसडल ांकडे् ध वली् पण् त्यच् ांनी् सतल ् सतययच् ् आइवकडे् द र तून् ज ण्यच् च ् कि बि ् इश र ्
केल .् तेवढ्य त् सप्रन्िेि्म यच्ा्ब हेर्आली.् सतच ् चेहर ् प ांढर फटक्पडल ्होत ्आसण् सतच ्ख लच ्
जबड ्थरथरत्होत .्क हीतरी्ि ांगत्सतने्नत श च ्ह त्ह ती्घेतल .्नत श चे्सतययच् कडे्आसण्सतययच् ्
बोलण्यच् कडे्लि्नव्हते.्सतने्द र ययच् ्सदशनेे्भरभर्प वले्ट कली, स्वतःशीच्झगडल्यच् गत्ती्िणभर्
थ ांबली्आसण्मग्सतने्आत ्आइवकडे्ध व्घेतली. 
 

क उांटेि्बठै्य ्खुचीत्कशी्तरी्पडलेली्होती.्ती्आपले्डोके्चभतीवर्आपटीत्होती.्िोन्यच् ने्
आसण्क ही्द िींनी्सतचे्ह त्धरून्ठेवले्होते. 
 

‘नत श ...नत श ...’ क उांटेि् चकच ळत् होती.् ‘तुम्ही् खोटां् ि ांगत ् आह त...ि फ्
खोटां...नत श ...’ द िींन ् दूर् लोटीत् ती् चकच ळत् होती.् ‘तुम्ही् िगळ्यच् ् इथून् सनघून् ज .् ते् खरां्
न ही...ठ र्झ ल !’...ती्हित्िुटली.्‘अगदी्खोटां.’ 
 

बठै्य ् खुचीत् बिलेल्यच् ् आइवल ् नत श ने् झुकून् आपल्यच् ् समठीत् घेतले, आियच्व् व ट व्े अश ्
त कदीने्सतल ्वर्उचलले, सतचे्तोंड्आपल्यच् कडे्वळवले्आसण्सतल ्उर शी्घट्ट्धरले. 
 

‘मम ,...म झी्मम ...बघ्न , मी्आहे्तुझ्यच् जवळ.’ कोमल्आव ज त्ती्ि रखी्बोलत्र सहली. 
 

ती्आपल्यच् ्आइवल ्समठीतून्िोडीन .्सतययच् शी्सतची्िौम्यच््झट पट्झ ली.्सतने्उश ्आसण्प णी्
आण यच्ल ्ि ांसगतले.्आपल्यच् ्आइवययच् ्कपड्य ची्बटणे्क ढली, कपडे्फ डून् दूर् केले.्आइवचे्डोके, 
ह त, तोंड्यच् ांवर्चुांबन ांच ्वषाव्करीत्आसण् सतययच् ्न क वर्आसण्ग ल ांवरून्अप्रसतहत्व हण रे्अश्रू्
च चपीत्ती्ि रखी्हळू्आव ज त्बोलू्ल गली, ‘म झी्मम ...म झी्आवडती्मम ...’ 
 

क उांटेिने्आपल्यच् ्मुलीच ्ह त्सपळल , मग्डोळे्समटून्ती्िणभर्श ांत्र सहली.्मग्एक एकी्
ती्अस्व भ सवक्चपळतेने्उठून्बिली.्सतने्भोवत ली्शून्यच््दृष्टी्सफरवली.्नत श ्दृष्टील ्पडत च्सतने्
सतल ् िवव् शक्तीसनशी् आपल्यच् ् उर शी् कवट ळले.् सतने् नत श च ् चेहर ् आपल्यच् कडे् वळवल ् आसण्



 

 

अनुक्रमणिका 

सकतीतरी् वळे् सतययच् कडे् रोखून्प सहले् तेव्ह ्नत श च ् चेहर ्आपोआपच् दुःखीकष्टी्झ ल .्नत श ल ्
सवर्श् ि त्घेत्क उांटेि्हळुव र्कुजबुजली, ‘नत श , तुल ्मी्आवडते.्तू्न हीन ्मल ्फिवण र? तू्
मल ्क यच््ते्खरां्खरां्ि ांगून्ट क.’ 
 

नत श ने् अश्रूभरल्यच् ् डोळ्यच् ांनी् सतययच् कडे् प सहले.् सतययच् ् मुदे्रवर् िमेची् आसण् पे्रम ची् यच् चन ्
होती. 
 

‘मम ...म झी् आवडती् मम ,’ नत श ् पुन्ह ् पुन्ह ् बोलू् ल गली.् आपल्यच् ् आइवल ् सचरडून्
ट कण ऱ्यच् ्शोक चे्ओझे्थोडेफ र्हलके्करण्यच् ि ठी्ती्आपले्िवव्पे्रम्पण ि्ल वत्होती. 
 

क उांटेिच ्व स्तव शी्व्यच्थव्झगड ्िुरू्झ ल .्ऐन्त रुण्यच् त्अिलेल ्मुलग ्मरण्प वल्यच् नांतर्
आपण्सजवांत्र हू्अिे्सतल ्व टेन .्व स्तव प िून्दूर्ज ऊ्प हण ऱ्यच् ्सतययच् ्सचत्त ल ्भ्रम्झ ल . 
 

नांतरचे्दोन्सदवि, दोन्र त्री्आपण्कश ्घ लवल्यच् ्ते्नत श ल ्कळले्न ही.्त्यच् ्क ळ त्ती्
झोपली्न ही, आपल्यच् ्आइवल ्िोडून्कुठे्गेली्न ही.्िहनशील्नत श चे्अतूट्पे्रम्जणू्प्रत्येच्क्िण ल ्
सतल ्िवव्ब जूांनी्वढेीत्होते, किली्िमजूत्न्घ लत ्चकव ्ि ांत्वन्न्करत ्सतल ्पुन्ह ्जीवनोन्मुख्
करीत्होते. 
 

सतिऱ्यच् ्र त्री्क ही्वळे्क उांटेि्श ांत्होती.्खुचीययच् ्ह त वर्डोके्ठेवनू्नत श ने्डोळे्समटले्
होते.्तेवढ्य त्पलांग्करकरल .्नत श ने्प सहले.्क उांटेि्सबछ न्यच् त्बिून्हलके्पुटपुटत्होती. 
 

‘नत श , तो् गेल , क यच्मच ् गेल !’ आपल्यच् ् मुलील ् समठीत् येच्ऊन्क उांटेि् पसहल्यच् ांद च् रडू्
ल गली. 
 

सप्रन्िेि् म यच्ाने् आपले् ज णे् ल ांबणीवर् ट कले.् िोन्यच् ् आसण् क उांट् यच् ांनी् नत श ची् ज ग ्
घेण्यच् च ् व्यच्थव् प्रयच्त्न् केल .् क उांटेिल ्आत्यच्ांसतक् सनर शपे िून् व चवणे् सतल च् शक्यच्् होते् हे् त्यच् ांनी्
प सहले.् नत श ् तीन्आठवडे्आइवल ् िोडून् गेली् न ही.् सतययच् ्खोलीतील्िोफ्यच् वर् ती् झोपे, सतल ्
ख यच्ल ्प्यच् यच्ल ्ल वी्आसण्सतययच् शी्ि रखी्बोलत्र ही.्क रण्सतययच् ्हळुव र्पे्रमळ्आव ज नेच्क यच््
ती्क उांटेि्श ांत्होइव. 
 

सतययच् ्आइवययच् ् अांतःकरण ल ् झ लेली् जखम् कधीच् भरून् येच्इवन .् पेत्यच् ययच् ् मृत्यच्नेू् सतचे् अधे्
जीवन् कोिळले.् पेत्यच् ययच् ् मृत्यच्चूी् ब तमी् आली् तेव्ह ् पन्न शीतील् ती् स्त्री् जोमद र् टवटवीत् होती.्
मसहन्यच् नांतर् खोलीब हेर्आली् तेव्ह ् ती् जीवन त् रि् निलेली् पे्रतवत् वृद्ध ् बनली् होती.् क उांटेिचे्
जीवन्उन्मळून्ट कण ऱ्यच् ्ह्य ्नव्यच् ्धक्क्यच् ने्नत श ल ्पुनजवन्म्सदल . 
 

आपले्जीवन्िांपले्अिे् सतल ्व टले्होते.्आइववरील्आपल्यच् ् पे्रम मुळे् सतल ्एक एकी्कळून्
चुकले्की, जीवन च ्ग भ ्अिलेल ्प्रीसतभ व्अजून्आपल्यच् मध्येच््ज गृत्आहे.्प्रीतीभ व ल ्ज ग्आली्
तशी्जीवन ल शी्ज ग्आली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्अखेरययच् ्सदवि ांत्नत श ची्आसण्सप्रन्िेि्म यच्ाची्ग ढ्मैत्री्जमली.्ह्य ्नव्यच् ्
आपत्तीमुळे्त्यच् ्आणखीन्जवळ्आल्यच् .्सप्रन्िेि्म यच्ाने्आपले्जीणे्ल ांबणीवर्ट कले.्गेले्तीन्आठवडे्
ती्लह न्मुल ांची्शुश्रूष ्कर वी्तशी्नत श ची्क ळजी्घेत्होती.्तीन्आठवडे्आपल्यच् ्आइंययच् ्खोलीत्
क ढल्यच् मुळे्नत श ची्प्रकृती्प र्ढ िळली्होती. 
 

नत श ्आत ् सफकट, कृश्होऊ्ल गली.्ती्इतकी्अशक्त्झ ली्होती्की, प्रत्येच्कजण्ितत्
सतययच् ्प्रकृतीबद्दल्बोलू्ल गे.्त्यच् मुळे्ती्िुख वनू्ज इव.्मधून्मधून्ती्केवळ्मरण ययच् ्ध स्तीनेच्नव्हे्
तर्आपण्आज री्पडून्आपले्रूप्सबघडले्तर्क यच््होइवल्यच् ्भीतीने्एक एकी्दचकून्ज इव.्केव्ह ्
केव्ह ्ती् स्वतःल ्नकळत्आपले्उघडे्ह त्आरश त्प ही, ते् कृश्किे्झ ले्यच् चे्नवल्करी, कधी्
िक ळीच्आरश त्आपल ्खप्पड्केसवलव ण ्चेहर ्प हून्सतचे्मन्हेल वनू्ज इव, हे्अिेच्घड यच्चे्होते्
अिे्सतल ्व टे.्तरीही्आपल ्चेहर ्प हून्ती्भयच्भीत्होइव, शोक कुल्होइव. 
 

ज नेव रीययच् ् अखेरीि् सप्रन्िेि् म यच्ा् मॉस्कोल ् ज यच्ल ् सनघ ली.् डॉक्टर ांच ् िल्ल ् घेण्यच् ि ठी्
सतययच् बरोबर्नत श ने्ज व्ेअि ्क उांटने्आग्रह्धरल . 
 

प च्नोव्हेंबर्ह ्क्रस्नूययच् ्तथ कसथत्लढ इवच ्पसहल ् सदवि्होत .्शत्र्ूिववत्र्पल यच्न्करीत्
आहे्आसण्लढ इव्होण र्न ही, लढ इव्होणे्शक्यच्ही्न ही्हे्िांध्यच् क ळययच् ्िुम र ि्स्पष्ट्झ ले. 
 

आक श् सनरभ्र् होते, दव् पडले् होते.् कुटूझॉफ् प ांढऱ्यच् , लठ्ठ् लह नश ् घोड्य वरून् डॉब्रलू ्
सनघ ल ्होत .्त्यच् ययच् म गून्भल ्मोठ ्जनरल ांच ्पसरव र्सनघ ल ्होत .्त्यच् ययच् ्प ठीम गे्जनरल ांची्
कुरकूर् च लली् होती.् त्यच् ् सदवशी् ि त् हज र् फ्रें च ांन ् कैद्करण्यच् त्आले् होते.् व टेत् सठकसठक णी्
ज त न ्त्यच् ांन ्त्यच् ांचे्घोळके्शकेोट्य ांभोवती्गदी्करीत्अिलेले्आढळले.्डॉब्र्ूथोड्य ्अांतर वर्र सहले्
होते् तेवढ्य त् त्यच् ांन ् अिांख्यच्् कैद्य ांच ् प्रचांड् कोल हल् ऐकू् आल .् त्यच् ् कैद्य ांययच् ् जखम ांवर् पट्ट्ट्य ्
ब ांधल्यच् ् होत्यच् , न न ् तऱ्हेची् लक्तरे् त्यच् ांययच् ् अांग वर् होती.् तोफख न्यच् ययच् ् घोडे् िोडून् ठेवलेल्यच् ्
ग ड्य ांययच् ् र ांग शजे रीच् रस्त्यच् जवळ् ते् उभे् होते.् कम ांडर–इन–चीफ््जवळ् येच्त च् त्यच् ांच ्कोल हल्
थ ांबल .् िवांचे् डोळे् कुटूझॉफवर् सखळले.् कुटूझॉफने् ल लपट्टी् अिलेली् प ांढरी् कॅप् घ तली् होती.्
क पि ययच् ्ग दीच ्ओव्हरकोट्घ तल्यच् मुळे्त्यच् ययच् ्पुष्ट्ख ांद्य ांवर्कुबड्आल्यच् ि रखे्सदित्होते.्कैदी्
आसण्तोफ ्कोठे्पकडल्यच् ्त्यच् बद्दलची्म सहती्एक्जनरल्कुटूझॉफल ्ि ांगत्होत . 
 

कुटूझॉफ्चचत मग्न्सदित्होत .्जनरलचे्शब्द्त्यच् ल ्ऐकू्आले्न हीत.्त्यच् ने्न खुषीने्आपले्
डोळे् सकलसकले् केले् आसण् तो् केसवलव ण्यच् ् चेहऱ्यच् ययच् ् कैद्य ांकडे् प हू् ल गल .् सहमब धेच ् पसरण म्
न क वर, ग ल ांवर्झ ल्यच् ने्बहुतेक्िवव्िैसनक्सवदू्रप्सदित्होते.्बहुिांख्यच््िैसनक ांचे्डोळे्िुजून्ल ल्
झ ले्होते.्अगदी् रस्त्यच् ययच् ्कडेल ्क ही्फ्रें च्घोळक्यच् ने्उभे्होते.् जे्दोघे् िैसनक्ह त ांनीच्कयययच् ्
म ांि चे्लचके्क ढीत् होते, त्यच् ांतील् एक ययच् ् चेहऱ्यच् वर् खूप्जखम ्झ ल्यच् ् होत्यच् .्जवळून्ज ण ऱ्यच् ्
घोडेस्व र ांवर्त्यच् ांनी्जी्ओझरती्नजर्ट कली्तीत्क हीतरी्सनदवयच्, दुष्ट्व्भयच्ांकर्होते.्अश च्प्रक रे्
ओझरती्नजर्ट कून्जखम ्झ लेल्यच् ्चेहऱ्यच् ययच् ्िैसनक ने्प ठ्वळवली्आसण्आपले्क म्पुन्ह ्िुरू्
केले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यच् ् दोन् िैसनक ांकडे् कुटूझॉफ् सकती् तरी् वेळ् उत्िुकतेने् प ह त् र सहल .् त्यच् ययच् ् कप ळ ल ्
आणखी्आठ्य ्पडल्यच् , त्यच् ने्अधववट्डोळे् समटले्आसण्क हीतरी् सवच र्करीत्डोके्हलवले.्क ही्
अांतर्गेल्यच् वर्त्यच् ने्प सहले.्एक्रसशयच्न्िैसनक्एक ्फ्रें च्कैद्य शी्क हीतरी्पे्रम ने्बोलत्हित्त्यच् ययच् ्
ख ांद्य वर् थोपटत् होत .् कुटूझॉफने् पुन्ह ् डोके् हलवले् तेव्ह ् त्यच् ययच् ् मुदे्रवर् मघ च च् भ व् होत .्
सप्रओब्रझेॅन्स्की् रेसजमेंटिमोर् फ्रें च् सनश णे् रोवलेली् होती.् त्यच् कडे् कम ांडर-इन्-चीफ््चे् लि् वेधण्यच् च ्
प्रयच्त्न्एक्जनरल्करीत्होत .् त्यच् ल ्कुटुझॉफने् सवच रले, ‘क यच््म्हणत ्आह त? ती् सनश णे्होयच्?’ 
मोठ्य ्कष्ट ने्मन त्च ललेले्सवच र्थ ांबवनू्त्यच् ने्सवच रले.्त्यच् ने्भोवत ली्प सहले, पण्त्यच् चे्कुठेच्
धड्लि्नव्हते.्िवव् ब जूांनी् हज रो् िैसनक् त्यच् ययच् वर्नजर्ल वनू् होते.् त्यच् ययच् ्भ षण ची् व ट् बघत्
होते. 
 

सप्रओब्रझेॅन्स्की्रेसजमेंट्िमोर्आल्यच् वर्कुटूझॉफ्थ ांबल .्त्यच् ने्दीघव्उि ि ्ट कून्डोळे्समटले.्
पसरव र तील्एक ्जनरलने्सनश णे्धरण ऱ्यच् ्िैसनक ांन ्पुढे्होंऊन्कम ांडर-इन्-चीफययच् ्भोवती्सनश णे्
उभी् करण्यच् ि् ि ांसगतले.् क ही् िण् कुटूझॉफ् स्तब्ध् होत .् कम ांडर-इन्-चीफ् म्हणून् त्यच् ल ् आपले्
कतवव्यच््करणे्भ ग्होते.् त्यच् बद्दलची्न खुषी् त्यच् ययच् ् मुदे्रवर्स्पष्ट् सदित्होती.्म न्उांच्करून्तो्बोलू्
ल गल .्ऑसफिर ांनी्आत ्त्यच् ययच् ्भोवती्गदी्केली.्त्यच् ययच् कडे्त्यच् ने्िांथ्दृष्टी्ट कली, क हींन ्त्यच् ने्
ओळखले. 
 

िैसनक ांन ्उदे्दशून्आसण्नांतर्ऑसफिर ांकडे्वळून्तो्म्हण ल , ‘मी्तुम्ह ्िवांच ्आभ री्आहे.’ 
आत ्िववत्र्श ांतत ्पिरली.्त्यच् ने्ि वक श्उच्च रलेल ्शब्दन््शब्द्स्पष्ट्ऐकू्येच्त्होत .्‘तुम्ही्इम न ने्
कठीण्क मसगरी्प र्प डलीत् म्हणून्मी् तुमच ्आभ री्आहे.्आपण ल ्पुर ् सवजयच््प्र प्त्झ ल ्आहे.्
रसशयच् ् तुम्ह ल ्कधीही् सविरण र् न ही.् तुम्ह ल ् िन्म न्आसण् वैभव्ितत् समळत् र हो.’ अिे् म्हणून्
भोवत ली्प ह त्तो्थ ांबल . 
 

गरुड चे् सचन्ह् अिलेल ् फ्रें च ांच ् ध्वज् धरून् एकजण् उभ ् होत .् त्यच् ने् यच्दृयछयच् ् तो् ध्वज्
सप्रओब्रझॅन्स्की्रेसजमेंटययच् ्ध्वज िमोर्झुकवनू्धरल ्होत .्त्यच् ्िैसनक ल ्कुटूझॉफ्म्हण ल , ‘आणखी्
झुकवनू्धर, आणखी्झुकव.’ 
 

तशी्हज रो्िैसनक ांनी्आनांद ने्आरोळ्यच् .्म रल्यच् . 
 

िैसनक्आरोळ्यच् ्म रीत्अित ्कुटूझॉफने्घोड्य वर्बिल्यच् बिल्यच् ्म न्झुकवली.्त्यच् चे्डोळे्
िौम्यच््आसण्उपरोसधक्प्रक श ने्चमकले. 
 

‘आसण्बांधूांनो,...’ आरोळ्यच् ्थ ांबल्यच् ्ति ्तो्बोलू्ल गल .्एक एकी्त्यच् ची्मुद्र ्प लटली.्आत ्
जो् बोलत् होत ् तो् कम ांडर-इन्-चीफ्् नव्हत .् त्यच् ल ् आपल्यच् ् िहक ऱ्यच् ांन ् अत्यच्ांत् महत्त्व ची् गोष्ट्
ि ांग यच्ची्होती्अि ्ि ध ्िरळ्वृद्ध्म णूि्बोलत्होत . 
 

‘बांधूांनो, तुम्ह ल ् फ र् कष्ट् पडले् यच् ची् मल ् कल्पन ्आहे.् परांतु् त्यच् ल ् क ही् उप यच्् नव्हत .्
थोडीशी्कळ्िोि .्आत ्ही्पसरक्स्थती्ज स्त्क ळ्सटकण र्न ही.्आपण्आमययच् ्ह्य ्प हुण्यच् ांन ्सनरोप्
देऊ्यच् ्आसण्मगच्सवश्र ांती्घेऊ्यच् .्तुम्ही्बज वलेली्िेव ्झ र्सविरण र्न हीत.्तुम्ह ल ्ह ल-अपेष्ट ्



 

 

अनुक्रमणिका 

िोि व्यच् ्ल गत हेत.्पण्तरीही्तुम्ही्आपल्यच् ्घरी-म यच्देशीच्आह त.्ते्म त्र’ कैद्य ांकडे्बोट्करून्तो्
म्हण ल , ‘त्यच् ांची्क यच्् क्स्थती्झ ली् ते् प ह तच्आह त.्अगदी्कां ग ल् सभक ऱ्यच् ांहून्व इवट्अवस्थेत् ते्
आहेत.्जेव्ह ् ते्प्रबळ्होते् तेव्ह ्आम्ही्त्यच् ांन ्दयच् म यच् ्द खवली्न ही.्आत ्म त्र्आपण्त्यच् ांन ्दयेच्ने्
व गव्ूशकू.्शवेटी्ती्देखील्म णिेच्आहेत.’ 
 

त्यच् ने् भोवती् प सहले.् त्यच् ययच् कडे् आियच्ाने् आसण् आदर ने् प हत् अिलेल्यच् ् असनसमष् नेत्र ांत्
त्यच् ययच् ् शब्द िरशी् करुण ् उमटलेली् त्यच् ल ् सदिली.् पे्रमळ् क्स्मत ने् त्यच् ् वृद्ध च ् चेहर ् असधक सधक्
उजळू्ल गल ्आसण्त्यच् ययच् ्ओठ ांययच् ्आसण्डोळ्यच् ांययच् ्कोपऱ्यच् जवळ्िुरकुत्यच् ्उमटल्यच् .्त्यच् ने्बोलणे्
थ ांबवले्आसण्िांभ्रम त्अिल्यच् गत्म न्झुकवली. 
 

‘क ही् क ् अिेन , त्यच् ांन ् क ही् इथे् कोणी् बोल वले् नव्हते.् त्यच् ांन ् च ांगलीच् अद्दल् घडली.्
हर म...’ म न्उांच वनू्तो्एकदम्म्हण ल .्त्यच् ने्च बूक्उग रून्वेग ने्घोड ्सपट ळल .्र ांग ांमधून्ब हेर्
पडण ऱ्यच् ्िैसनक ांनी्यच् ्मोसहमेत्प्रथमच्आनांद ने्आरोळ्यच् ्देऊन्त्यच् ल ्सनरोप्सदल . 
 

सवजयच् बद्दल् कृत थव् भ वन , शत्रबूद्दल् करुण ् आसण् अांगीकृत् क यच्व् न्यच् य्यच्् अिल्यच् ची् ज णीव्
कुटूझॉफने्र ांगड्य ्शब्द ांत्व्यच्क्त्केली्होती. 
 

फ्रें च्िैसनक ांची्झुांड्ितत्व ढत्यच् ्वगे ने्पळ्क ढीत्होती.्त्यच् ांययच् ्िवव्शक्ती्त्यच् च्ध्येच्यच् ि ठी्
एकवटल्यच् ् होत्यच् .् त्यच् ांचे् ते् पल यच्न्जखमी्जन वर ययच् ् पल यच्न ि रखे् होते.् त्यच् ांन ् म गावर्थ ांबवणे्
अशक्यच््होते. 
 

त्यच् ांययच् ् म गे् सवन श् ठरलेल ् होत , पुढे्आशले ् ज ग ् होती.् त्यच् ांययच् ् ि ऱ्यच् ् व ट ् बांद् झ ल्यच् ्
होत्यच् .् एकत्र् र सहल्यच् सशव यच््आसण् पल यच्न् केल्यच् सशव यच्् ते् िुरसित् र हणे् शक्यच्् नव्हते.् एकत्र् र हून्
पल यच्न्करण्यच् कडेच्फ्रें च ांनी्िवव्शक्ती्आत ्ल वली्होती.्फ्रें च्िैसनक्ज्यच् ्घ ईने्पळ्क ढत्होते्त्यच् ्
प्रम ण त् रसशयच्न्जनरल् एकमेक ांवर्आसण् त्यच् हूनही् असधक् कुटूझॉफवर् जोर चे्आरोप् करीत् होते.्
पीटझवबगव्यच्ोजनेययच् ्अपयच्श चे्ख पर् कुटूझॉफययच् ्म र्थयच् वर्फोडत ् येच्इवल्अिे्िमजून् त्यच् ययच् बद्दलचे्
अिम ध न, त्यच् ययच् बद्दलच ् सतरस्क र् आसण् त्यच् ची् टव ळी् ते् असधक सधक् प्रगट् करू् ल गले.्
त्यच् ययच् बद्दलच ्सतरस्क र्आसण्टव ळी्ते्इतक्यच् ्आदरपूववक्व्यच्क्त्करीत्की्आपल्यच् वर्किल ्आरोप्
आहे्हेही्कुटूझॉफल ्सवच रत ्येच्त्निे.् ते्त्यच् ययच् शी्गांभीरपणे्बोलत्नित.्एख द ्शोकिम रांभ्प र्
प ड व ्अश ्थ ट त्ते्आपल्यच् ्क म च ्अहव ल्ि दर्करून्त्यच् चे्सनणवयच््सवच रीत.्त्यच् ययच् ्प ठीम गे्
डोळे् समचक वीत, प्रत्येच्क् वळेेल ् त्यच् ल ् फिवण्यच् च ् प्रयच्त्न् करीत.् त्यच् ांन ् त्यच् ची् मते् कळत् नित.्
त्यच् मुळे् त्यच् ् म्ह त ऱ्यच् शी् बोलणे् व्यच्थव्आहे् अिे् त्यच् ् िवांन च् व टे.्आपल्यच् ् यच्ोजन ांम गील्खोल् अथव्
त्यच् ल ्उमगण र्न ही, तो् नेहमी्उत्तर द खल्क ही्शब्दप्रयच्ोग् (त्यच् ांययच् ्कल्पनेनुि र् केवळ्अथवशून्यच््
शब्दप्रयच्ोग)्व परण र—्िोनेरी्पुल बद्दल्आसण्अनव णी्सभक ऱ्यच् ांबरोबर्िरहद्द्ओल ांडणे्सकती्अशक्यच््
आहे्यच् बद्दल्तो्बोलण र्हे्त्यच् ांनी्गृहीत्धरले्होते.्तो्जे्जे्बोलत्अिे्(उद .्पुरवठ्य ि ठी्आपण ि्
थ ांबणे् भ ग्आहे् चकव ् िैसनक ांन ् बटू् न हीत)् ते् सकती् ि धे् अिे.् म त्र्आपण् केलेल्यच् ् िूचन ् फ र्
गुांत गुांतीययच् ्आसण्च तुयच्ाययच् ्अित त्अिे्त्यच् ांन ्व टे.्कुटूझॉफ्मठ्ठ्आहे, त्यच् ल ्म्ह त रचळ्ल गल ्
आहे् यच् बद्दल् त्यच् ांन ् शांक ् नव्हती, आपण् लष्ट्करी् सवषयच् तील् ज णक र् अिूनही् आपण कडे् किलेच्
असधक र्न हीत्अिे्त्यच् ांन ्व टे.्पीटझवबगवच ्ल डक ्वीर्पुरुष्आसण्तेजस्वी्अॅडसमरल्सवटजेन्स्टीन्



 

 

अनुक्रमणिका 

िैन्यच् त् द खल् झ ल्यच् प िून् स्ट फमधील् लोक ांययच् ् अिम ध न ल ् आसण् दुष्ट् अफव ांन ् ऊत् आल .्
कुटूझॉफययच् ् ते् लि त्आले.् त्यच् ने् केवळ् उि ि ् ट कून्ख ांदे् उडसवले.् बेरेसझन ् येच्थील् प्रिांग नांतर्
फक्त्एकद च्तो्भडकल ्आसण्झ रबरोबर्ख जगी्पत्रव्यच्वह र्करण ऱ्यच् ्बेचनग्झनल ्त्यच् ने्सलसहले: 
 

‘आपली्प्रकृती्ि रखी्सबघडते्म्हणून्हे्पत्र्समळत च्आपण्कॅलुग ल ्ज व्ेअशी्मी्आपण ि्
सवनांती् करीत्आहे.् िम्र ट कडून् त्यच् पुढे् तुम्ही् क यच्् कर वे् यच् ् िांबांधीचे् हुकूम् सतथे् समळतील, त्यच् ांची्
प्रतीि ्करीत्अि व.े’ 
 

बेचनग्झनययच् ्बडतफीनांतर्आल ्ग्रँड्ड्यूक्कॉन्स्टक्न्टन्प वलॉसवच.्मोसहमेययच् ्िुरुव तीि्त्यच् ने्
भ ग् घेतल ् होत .् नांतर् कुटूझॉफने् त्यच् ल ् िैन्यच् तून्क ढून् ट कले् होते.् िैन्यच् त् द खल् होत च् ग्रँड्
ड्यूकने् कुटूझॉफल ् म सहती् सदली, ‘आपल्यच् ् िैन्यच् ने् समळवलेल्यच् ् दसरद्री् यच्श बद्दल् व् मांद् प्रगतीबद्दल्
झ रन ् मुळीच् िम ध न् व टत् न ही.् स्वतः् िैन्यच् बरोबर् र ह यच्च ् झ र् यच् ांच ् बेत् आहे.् ते् लवकरच्
येच्तील.’ 
 

त्यच् ् वषीययच् ् ऑगस्ट् मसहन्यच् त् झ रययच् ् इयछेसवरुद्ध् कुटूझॉफची् कम ांडर–इन्-चीफ् म्हणून्
नेमणूक्झ ली्होती.् त्यच् नेच्भ वी् व रिद र ल –गँ्रडड्यूकल –िैन्यच् तून्क ढून्ट कले्होते.्झ रययच् ्
इयछेल ्न्जुम नत ् त्यच् ने्स्वतःययच् ्असधक र त्मॉस्को्िोडण्यच् च ् हुकूम् सदल ्होत .् वृद्ध्कुटूझॉफल ्
युच्द्ध प्रम णेच् र जपसरव र तील् रीतीभ तींच ् च ांगल ् अनुभव् होत .् ग्रँड्ड्यूकचे् बोलणे् ऐकत च्आपले्
सदवि्भरले्आहेत, आपली्भसूमक ्िांपली्आहे्आसण्आपली्म नवी्ित्त ्िांपुष्ट त्आली्आहे्हे्त्यच् ने्
ल गलीच्ओळखले.्ह्य म गे्केवळ्र जपसरव र च ्दृसष्टकोण्नव्हत .्ज्यच् ्युच्द्ध त्त्यच् ने्भ ग्घेतल ्होत ्
ते्युच्द्ध्िांपत्आल्यच् ने्आपले्क यच्व्िांपल्यच् चे्त्यच् ल ्ज णवले.्उलट्आपले्वृद्ध्शरीर्थकत्अिल्यच् ची्
सवश्र ांतीची्आवश्यच्कत ्अिल्यच् ची्ज णीव्त्यच् ल ्त्यच् च्िणी्होऊ्ल गली. 
 

एकोणतीि्नोव्हेंबर्रोजी्कुटूझॉफ्क्व्हल्न ्येच्थे्(ज्यच् ्ग व च ्उल्लेख्तो्‘म झ ्सप्रयच््क्व्हल्न ’ अश ्
शब्द त्करी् तेथे)्पोचल .्लष्ट्कर त् सशरल्यच् प िूनययच् ्आयुच्ष्ट्यच् त्तो्दोन्वळे ् क्व्हल्न च ्गव्हनवर्झ ल ्
होत . 
 

युच्द्ध प िून् बच वलेल्यच् ् त्यच् ् िमृद्ध् ग व त् कुटूझॉफल ् जुने् समत्र् आसण् जुने् िहक री् भेटले.्
आजवर्न्समळ लेल ्आर म्समळ ल .्त्यच् ने्लष्ट्करी्आसण्र जकीयच््सवषयच् ची्चचत ्करणे्िोडून्सदले.्
भोवत लययच् ्व दळी्मनोसवक र ांययच् ्जग प िून्शक्यच््सततके्दूर्र हून्तो्दैनांसदन्जीवन्श ांतपणे्व्यच्तीत्
करू्ल गल .्आजूब जूल ्जो्इसतह ि्घडत्होत ्आसण्घडण र्होत ् त्यच् ययच् शी् त्यच् च ्जणू् िुतर म्
िांबांध्उरल ्नव्हत . 
 

झ रययच् ्इयछेल ्न्जुम नत ्कुटूझॉफने्अधे्असधक्िैन्यच््क्व्हल्न मध्येच््ठेवले.्त्यच् ययच् ्भोवत लची्
म णिे् म्हणू् ल गली, ‘क्व्हल्न ् येच्थील् मुक्क म त् तुम्ही् असधक सधक् अशक्त् होत्आह त, तुमची् प्रकृती्
ढ िळत् च लली् आहे.’ कुटूझॉफ् आत ् िैन्यच् ययच् ् व्यच्वस्थेत् लि् घ लीन ि ् झ ल .् िगळ्यच् ् गोष्टी्
जनरल ांवर्िोपव्ूल गल .्झ रची्प्रतीि ्करीत्तो्आपल ्वळे्ख्यच् लीखुश लीत्घ लव्ूल गल . 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

क उांट् टॉलस्टॉयच्, सप्रन्ि् व्हॉएकॉन्स्की, अरॉक्चीव्ह् आसण् इतर् असधक ऱ्यच् ांिह् झ रने् ि त्
सडिेंबर्रोजी्पीटझवबगव्िोडले, अकर ्सडिेंबरल ्तो्क्व्हल्न ल ्पोचल .्आपल्यच् ्प्रव िी्घिरग डीतून्
तो् थेट् सकल्ल्यच् वर्आल .्असतशयच््कड क्यच् ची्थांडी् पडली्होती.्तरीही्शकेडो्जनरल्आसण्स्ट फ्
ऑसफिर्परेडययच् ्पुऱ्यच् ्युच्सनफॉमवमध्येच््होते्व्िेम्यच्ॉन व्स्की्रेसजमेंट्म नवांदन ्देण्यच् ि ठी्सकल्ल्यच् िमोर्
खडी्होती. 
 

झ र् येच्ण्यच् आधीच्एक्ज िूद्तोंड ल ् फेि्आलेल्यच् ्घोड्य ल ् सपट ळीत् सकल्ल्यच् कडे्पोचल ्
आसण्ओरडल , ‘झ र्येच्त हेत!’ 
 

अॅडज्युच्टांट् कुटूझॉफल ् ि ांग यच्ल ् ब हेरययच् ् द लन त् घुिल .् त्यच् वळेी् कुटूझॉफ् नोकर ययच् ्
छोट्य ्खोलीत्बिल ्होत . 
 

त्यच् ् थोर ड् वृद्ध् म णि ने् पुर ् गणवषे् चढवल .् छ तीवर् हुद्द ् द खवण रे् सबल्ले् लटक वले.्
पोट भोवती् स्क फव ् गच्च्आवळून् ब ांधल .् समसनट -दोन् समसनट ांनी् तो् ब हेर् पडून्िांथपणे् डुलत् डुलत्
च लू्ल गल .् त्यच् ने्रुां द्क ठ वर् दुमडलेली् हॅट्िप ट्ब जू्पुढे् येच्इवल्अश ्तऱ्हेने्घ तली.्ह तमोजे्
ह त त् धरले, दोन्ही् ब जूांन ् झुकत्मोठ्य ्कष्ट ने् तो् प यच्ऱ्यच् ् उतरल ्आसण्झ रल ् देण्यच् ि ठी् तयच् र्
करण्यच् त्आलेल ्सरपोटव्त्यच् ने्ह त त्घेतल . 
 

िगळ्यच् ांययच् ्नजर ्घिरग डीवर्सखळल्यच् .्तीत्बिलेले्झ र्आसण्व्हॉल्कॉन्स्की्स्पष्टपणे्सदित्
होते. 
 

पन्न ि्वषांययच् ्िवयच्ीमुळे्ह्य ्िगळ्यच् ्गोष्टींच ्पसरण म्वृद्ध्कुटूझॉफचे्शरीर्थरथरण्यच् त्झ ल .्
त्यच् ने् अस्वस्थपणे् आपल ् ह त् पोट वरून् सफरवल .् आपली् हॅट् िरळ् केली.् घिरग डीतून् उतरून्
झ रने्त्यच् ययच् कडे्नजर्ट कली.्त्यच् च्वळेी्त्यच् ने्स्वतःल ्ि वरून्त ठ्उभे्र हून्झ रल ्सरपोटव्सदल .्
मग्मजी्िांप दन्करू्प हण ऱ्यच् ्त लबद्ध्स्वर त्तो्बोलू्ल गल . 
 

झ रने् कुटूझॉफल ् भरवकन् आप द् मस्तक् न्यच् ह ळले.् िणभर् कप ळ ल ् आठी् घ तली् पण्
एकदम्स्वतःययच् ्भ वन ्आवरून्तो्पुढे्आल ्आसण्त्यच् ने्ब हू्पिरून्वृद्ध्जनरलल ्आचलगन्सदले.्
जुन्यच् ् िर व ययच् ् कल्पन ् च ळवल्यच् ् गेल्यच् .्आचलगन ने् त्यच् ययच् ् अांतःकरण तील् उत्कट् भ वन ् ज गृत्
झ ल्यच् .्आचलगन च ्त्यच् ययच् वर्नेहमीच ्पसरण म्झ ल .्त्यच् ने्हुांदक ्सदल . 
 

झ रने् ऑसफिर ांचे् आसण् म नवांदन ् देण ऱ्यच् ् रेसजमेंटचे् स्व गत् केले.् पुन्ह ् वृद्ध् कुटूझॉफशी्
हस्त ांदोलन्करून्झ र्त्यच् ययच् ्बरोबर्सकल्ल्यच् त्सशरल .्कम ांडर-इन्-चीफ्एकट ्ि पडल्यच् वर्झ रने्
शत्रचू ् प ठल ग्फ र्मांद्गतीने् होत्अिल्यच् बद्दल्तिेच् कुटूझॉफने्क्रस्नू्आसण्बेरेसझन ्यच् ् सठक णी्
केलेल्यच् ् चुक ांबद्दल् न र जी् प्रकट् केली.् िरहद्दीपलीकडे् लवकरच् िुरू् होण ऱ्यच् ् मोसहमेबद्दलही् झ र्
बोलल .् कुटूझॉफने् क ही् भ ष्ट्यच्् केले् न ही् अगर् किले् स्पष्टीकरण् सदले् न ही.् ि त् वषांपूवी्
ऑस्टरसलट्ट्िययच् ् रण ांगण वर् झ रचे् हुकूम् ऐकरे् त न ् त्यच् ची् दृष्टी् जशी् दीनव णी् झ ली् होती् तशी्
आत ही्झ ली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुटूझॉफ् खोलीययच् ् ब हेर् पडल .् ख ली् म ांन् घ लून् िांथ् प वले् ट कीत् डुलत् डुलत् तो्
बठैकीययच् ्खोलीतून्ज त्अित न ्कोणीतरी्ह क्म रली, ‘मह र ज.’ ति ्तो्थ ांबल . 
 

त्यच् ने्म न्वर्करून्प सहले्तो् त्यच् ल ्क उांट्टॉलस्टॉयच्् सदिल .्च ांदीययच् ्तबक त्क हीतरी्
घेउन्तो्त्यच् ययच् कडे्प हत्उभ ्होत .्आपल्यच् कडून्त्यच् ची्क यच््अपेि ्आहे्हे्कुटूझॉफल ्क ही्क ळ्
कळेन . 
 

मग्एक एकी्तो्भ न वर्आल .्त्यच् च ्गुबगुबीत्चेहर ्क्स्मत ने्उजळल .्आदर ने्झुकून्त्यच् ने्
तबक तील्वस्तू्उचलली.्ती्वस्तू्म्हणजे्िेंट्जॉजवययच् ्न व ने्सदले्ज ण रे्प्रथमश्रेणीचे्म नसचह्न्होते. 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी्झ रययच् ्िन्म न थव्कम ांडर-इन-चीफने्भोजन्आसण् नृत्यच्िम रांभ्यच्ोजल .्झ र्
त्यच् ्िम रांभ ल ्उपक्स्थत्होत . 
 

कुटूझॉफल ्िेंट्जॉजवययच् ्न व ने्येच्ण रे्आलेले्प्रथम्श्रेणीचे्म नसचन्ह्देण्यच् त्आले्होते.्झ रने्
त्यच् च ्ज स्तीत्ज स्त्गौरव्केल .्पण्झ रची्कुटूझॉफवर्न र जी्झ ल्यच् चे्प्रत्येच्क्जण्ओळखून्होत .्
सशष्ट च र चे्प लन्करण्यच् त्आले.्झ रने्यच् ब बतीत्पसहले्उद हरण्घ लून्सदले, परांतु्म्ह त र ्दोषी्
आहे्आसण्त्यच् ची्अक यच्विमत ्सदिून्आली्आहे्हे्प्रत्येच्कजण्ज णून्होत .्िम्र ट ने्नृत्यच् ययच् ्द लन त्
प्रवशे्केल ्तेव्ह ्हस्तगत्केलेली्सनश णे्त्यच् ययच् ्प यच् ांशी्झुकवण्यच् ची्आज्ञ ्कुटूझॉफने्केली्तेव्ह ्त्रस्त्
होऊन्झ रने्कप ळ ल ्आठ्य ्घ तल्यच् .्‘म्ह त र ्सवदूषक’ अिे्शब्द्झ र्पुटपुटल ्ते्क हींनी्ऐकले. 
 

िुरू् होण ऱ्यच् ् मोसहमेचे् महत्त्व् कळण्यच् ची् कुटूझॉफमध्येच्् कुवत् नव्हती् अगर् त्यच् ल ् ते् कळून्
घ्यच् यच्ची्इयछ ्नव्हती्म्हणून्क्व्हल्न ्येच्थे्झ र्त्यच् ययच् वर्असधकच्न र ज्झ ल . 
 

दुिऱ्यच् ् सदवशी्िक ळी्भोवत ली्जमलेल्यच् ्ऑसफिर ांन ्झ र्म्हण ल , ‘तुम्ही्केवळ्रसशयच् ल ्
व चवलेलां ् न ही, तुम्ही् युच्रोपल ही् व चवलां ् आहे.’ तेव्ह ् युच्द्ध् िांपलेले् न ही् ही् ज णीव् प्रत्येच्क ल ्
ल गलीच्झ ली. 
 

एकट्य ्कुटूझॉफने्म त्र्सतकडे्दुलवि्केले.्त्यच् ने्मोकळेपण ने्आपले्मत्म ांडले,‘नव्यच् ने्युच्द्ध्
िुरू्करून्रसशयच् ची्क्स्थती्िुध रण र्न ही्अगर्त्यच् ययच् ्गौरव त्भर्पडण र्न ही.्उलट्आपण्दुबवल्
होऊ.्आज्रसशयच् ्ज्यच् ्वैभवश ली्सशखर वर्आहे्तेथून्आपण्फेकले्ज ऊ.’ नवीन्िैन्यच्भरती्होणे्किे्
अशक्यच््आहे, िैसनक ांययच् ् सकती्ह लअपेष्ट ्होत्आहेत, पर भव्होण्यच् च ्िांभव्कि ्आहे्इ.्इ.्गोष्टी्
त्यच् ने्झ रल ्ऐकवण्यच् च ्प्रयच्त्न्केल . 
 

नव्यच् ् मोसहमेबद्दल् त्यच् ची् अशी् दृष्टी् अिल्यच् ने् ि हसजकच् कम ांडर-इन्-चीफ्् मोसहमेययच् ्
प्रगतीतील् अडथळ ् आहे् अिे् िवांन ् व टू् ल गले.् म्ह त ऱ्यच् शी् िांघषव् ट ळ यच्ल ् एकच् उप यच्् होत ्
(ऑस्टरसलट्ट्िल ् त्यच् ययच् ब बत् आसण् युच्द्ध ययच् ् िुरुव तील ् ब क्लींययच् ् ब बतीत् अशीच् उप यच्यच्ोजन ्
केलेली् होती.)–उघड् स्पष्टीकरण् देऊन् कम ांडर-इन्-चीफ््ल ् अस्वस्थ् न् करत ् त्यच् चे् व स्तसवक्
असधक र्क ढून्घेऊन्ते्झ रययच् ्ह ती्िोपवणे.्ह ्उदे्दश्िमोर्ठेवनू्स्ट फ्हळू्हळू्बदलण्यच् त्आल .्
कुटूझॉफययच् ्स्ट फचे्िवव्व स्तसवक्असधक र्क ढून्घेण्यच् त्आले्आसण्ते्झ रल ्देण्यच् त्आले.्त्यच् ची्



 

 

अनुक्रमणिका 

ज ग ्नवीन्व्यच्क्तील ्देत ्येच्णे्शक्यच््व्ह व्ेम्हणून्त्यच् ने्आज री्पडणे्आवश्यच्क्होते्आसण्त्यच् ची्प्रकृती्
खरोखरच्ढ िळू्ल गली्होती. 
 

कुटूझॉफ् तुकव स्थ न तून् पीटझवबगव् येच्थील्रेझरीकडे् सशबांदी् उभ रण्यच् ि ठी्आल ् होत .्आसण्
नांतर् गरज् भ िली् तेव्ह च् िैन्यच् चे् नेतृत्व् करण्यच् ि ठी् पुढे् िरल ् होत .् त्यच् ची् भसूमक ् िांपली् तेव्ह ्
त्यच् ची्ज ग ्घेण्यच् ि ठी्नव ्कम ांडर्पुढे्झ ल .्ह्य ्दोन्ही्घटन ्ि रख्यच् च्स्व भ सवकपणे, ि धेपण ने्
आसण्क्रमशः्घडल्यच् . 
 

रसशयच् ययच् ् मुक्तीि ठी् आसण् गौरव ि ठी् जशी् कुटूझॉफची् आवश्यच्कत ् होती् तशीच्
अलेक्झ ांडरची्आवश्यच्कत ्होती.् युच्रोप्िते्तच ्िमतोल्आसण् नेपोसलअन्यच् ्शब्द ांचे्अथव् कुटूझॉफल ्
उमगले्न हीत. 
 

शत्रचू ्न श्झ ल्यच् नांतर्रसशयच् ्मुक्त्झ ल .्वैभव ययच् ्उच्च्सशखर वर्सवर जम न्झ ल .्त्यच् नांतर्
रसशयच्न्जनतेययच् ्प्रसतसनधील ्रसशयच्न्यच् ्न त्यच् ने्क ही्कर यच्चे्र सहले्न ही.्र ष्ट्रीयच््युच्द्ध चे्प्रसतसनसधत्व्
करण ऱ्यच् ल ्आत ्मरण खेरीज्दुिरे्क म्उरले्न ही्आसण्त्यच् ने्ते्क म्बज वले.्तो्मरण्प वल . 
 

कैदेत्अित न ् पीएरने् ज्यच् ् ह लअपेष्ट ्िोिल्यच् ् होत्यच् ् त्यच् ्िांपत च् त्यच् ल ् त्यच् ांच ् पुरत ् त ण्
ज णव्ूल गल .्कैदेतून्मुक्त्झ ल्यच् वर्ओरेल्येच्थे्गेल .्सतथे्ज ऊन्दोन्सदवि्लोटले्अित न ्कीव्ह्
येच्थे्ज ण्यच् ची्तो्तयच् री्करीत्होत ्त्यच् ्वळेी्तो्आज री्पडल ्आसण्तीन्मसहने्ओरेल्येच्थे्अांथरुण ल ्
सखळून्होत .्डॉक्टर ांययच् ्मते्त्यच् ल ्सपत्तप्रकोप्झ ल ्होत . 
 

तुरुां ग तून्िुटक ्झ ल्यच् प िून्आज री्पडेपयच्त्त्यच् ययच् ्ब बतीत्जे्जे्क ही्घडले्त्यच् च ्ठि ्
क ही्त्यच् ययच् ्मन वर्उमटल ्न ही.्कुां द्अांध रे्व त वरण, कधीमधी्पडण र ्प ऊि, कधी्कधी्पडण रे्
ऊन, श रीसरक्वदेन , प यच् तील्आसण्कुशीतील्वेदन ्एवढ्य च्गोष्टी्क यच््त्यच् ्त्यच् ल ्आठवत्होत्यच् .्
म णि ांययच् ् दुःख ची् आसण् वदेन ांची् त्यच् ल ् अांधुक्आठवण् होत् होती.् तुरुां गव ि बद्दल् प्रश्न् सवच रून्
छळण री्ऑसफिर ांची्आसण् जनरल ांची् सजज्ञ ि ; घोडे्आसण् व हने् समळवत न ् झ लेल ् त्र ि् त्यच् ल ्
आठवत्होत .्यच् ्िवांहून्त्यच् ल ्िबांध्क ळ त्आपले्सवच र्आसण्आपल्यच् ्भ वन ्बोथट्झ ल्यच् ्होत्यच् ्
यच् ची्आठवण्होत्होती. 
 

ज्यच् ् सदवशी् तो् कैदेतून् िुटल ् त्यच् ् सदवशी् त्यच् ल ् पेत्यच् ् रोस्तॉफचे् पे्रत् सदिले.् बोरॉदीनॉययच् ्
लढ इवनांतर्मसहन्यच् हून्असधक्क ळ्सजवांत्र सहलेल ् सप्रन्ि्आन्दे्र्क ही् सदवि ांपूवीच्यच् रॉस्लॉव्हल्येच्थे्
रोस्तॉफययच् ्घर त्मरण्प वल ्होत ्ही्ब तमी्देखील्त्यच् ल ्त्यच् च्सदवशी्कळली.्ही्ब तमी्ि ांगण ऱ्यच् ्
डेसनिॉव्हने्पीएरल ्अगोदरच्ठ ऊक्अिेल्अश ्िमजुतीने्िांभ षण त्एलनययच् ्मृत्यच्चू ्उल्लेख्त्यच् च्
सदवशी्केल ्होत .् त्यच् वळेी्पीएरल ्िगळे् सवसचत्र्व टले.्ह्य ्िगळ्यच् ्घटन ांनी्आपले्मन्ि वरण र्
न ही्अिे्त्यच् ल ्व टले.्सजथे्म णिे्एकमेक ांची्कत्तल्करीत्होती, तेथून्त्वसरत्दूर्ज व्ेअिे्त्यच् ल ्
त्यच् च्वळेी्व टू्ल गले.्सजथे्सवश्र ांती्घेत ्येच्इवल, सजथे्आपले्मन्स्वस्थ्होइवल्आसण्ह्य ्ि ऱ्यच् ्सवसचत्र्
गोष्टींबद्दल्सवच र्करत ्येच्इवल्अश ्श ांत्सठक ण ची्त्यच् ल ्ओढ्ल गली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

परांतु्ओरेलल ्पोचत च्तो्आज री्पडल .्आज र तून् शुद्धीवर्आल्यच् वर्त्यच् ल ्भोवत लययच् ्
म णि ांची्ओळख्पटली.्त्यच् चे्दोन्नोकर्टेरन्टी्आसण्व्हॅस्क ्मॉस्कोहून्आले्होते, ते्त्यच् ची्शुश्रूष ्
करीत् होते.् तो् तुरुां ग तून् िुटल ्आहे्आसण्आज री् पडल ्आहे् हे् ऐकत च् इलेट्ट्ि् येच्थील् त्यच् ययच् ्
व डीवर्र ह ण री्त्यच् ची्िवांत्वडील्बहीण्त्यच् ययच् ्िेविे ठी्आली्होती. 
 

आज र तून्उठून्तो् चहडूसफरू्ल गल .् गेल्यच् ्क ही्मसहन्यच् ांत् त्यच् ययच् ्मन वर्झ लेले्आघ त्
आत ्हळूहळू्पुिट्होऊ्ल गले.्उद्य ्आपण ि्कोणी्ह कलून् देण र ्न ही, आपल ्उबद र् सबछ न ्
कोणी् सहिक वनू् घेण र् न ही, दोन् वळेचे् जेवण्आसण्चह ्आपण ि् सनसित् समळण र्आहे् हे् सवच र्
हळूहळू्त्यच् ययच् ्अांगवळणी्पडू्ल गले,्परांतु् सकतीतरी् सदवि्त्यच् ल ्स्वप्न मध्येच््आपण्कैदी्अिल्यच् च ्
भ ि्होत्होत . 
 

कैदेतून् िुटल्यच् वर् त्यच् ने् सप्रन्ि्आन्दे्रच ् मृत्यच्ू, आपल्यच् ् पत्नीच ् मृत्यच््ूआसण्फ्रें च ांच ् प ड व्ह्य ्
घटन ्ऐकल्यच् ्होत्यच् .्आत ्त्यच् ्घटन ांच ्अथव्त्यच् ल ्ह्य च्प्रक रे्हळूहळू्कळू्ल गल . 
 

मॉस्को् िोडल्यच् वर् केलेल्यच् ् पसहल्यच् ् मुक्क म त् त्यच् ल ् मनुष्ट्यच् ययच् ् जन्मसिद्ध् असधयछेद्य् आसण्
अनन्यच्ह यच्व् पूणव् स्व तांत्र्यच् ची्प्रथम्ज णीव्झ ली्होती.् त्यच् च्ज सणवनेे्स्व तांत्र्यच् ययच् ् त्यच् ्क ळ त् त्यच् च ्
अांतर त्म ्आनांद ने्भरून्गेल .्ब ह्य्पसरक्स्थतीवर्अवलांबून्नित ही्आपल्यच् ्आांतसरक्स्व तांत्र्यच् ल ्ब ह्य्
स्व तांत्र्यच् ची्अन वश्यच्क्चौकट्ल भलेली्प हून्त्यच् ल ्आियच्व्व टले. 
 

त्यच् ् ग व त् तो् एकट च् होत .् त्यच् ययच् ् ओळखीचे् कुणी् नव्हते.् त्यच् ययच् कडून् कोणी् किल्यच् ्
क म ची्अपेि ्करीत्नव्हते.् त्यच् ल ् त्यच् ययच् ्इयछेसवरुद्ध्कोणी् कुठे्प ठवीत्नव्हते.् त्यच् ल ्हव्े ते्ि रे्
समळ ले्होते.् पूवीययच् ्क ळी्ितत्छळ्करण री्पत्नी्मरण्प वली्होती, त्यच् मुळे् सतययच् बद्दलचे् सवच र्
आत ्त्यच् ययच् ्मन त्येच्त्नव्हते. 
 

जीवन चे् ध्येच्यच््क यच््ह्य ् प्रश्न ने् त्यच् ल ् पूवीययच् ् क ही् भांड वनू् िोडले् होते, ह्य ् प्रश्न चे् उत्तर्
शोधण्यच् च ्तो्ितत्प्रयच्त्न्करीत्अि यच्च .्आत ्त्यच् ययच् ्दृष्टीने्तो्प्रश्नच्अक्स्तत्व त्नव्हत .्जीसवत्
ध्येच्यच् च ् शोध् त्यच् ययच् ् ब बतीत्आत ्िांपल ् होत .् तोही् यच्ोग यच्ोग ने् व ् त त्पुरत ् िांपल ् नव्हत .्अश ्
प्रक रचे् ध्येच्यच््न ही, अश ्प्रक रचे् ध्येच्यच््अक्स्तत्व त्अिणे्शक्यच््न ही, अिे्त्यच् ल ्व टले.् ध्येच्यच् ययच् ्ह्य ्
अभ व मुळेच्त्यच् ल ्मुक्ततेच ्पूणव्आनांद्होत्होत .्त्यच् मुळेच्ह्य ्िणी्तो्िुख त्होत . 
 

सवखरून्पडलेल्यच् ्व रुळ कडे्मुांग्यच् ्ध व्क ्घेत्अित त, त्यच् तल्यच् ्क ही्व रुळ तून्कचऱ्यच् चे, 
अांड्य ांचे् अथव ् मेलेल्यच् ् प्र ण्यच् ांचे् तुकडे् क ् ओढत् नेत त, क ही् परत् म गे् क ् ध वत त, द टीव टी्
करण्यच् त, एकमेकींन ्म गे्ट कण्यच् त्एकमेकींशी्लढण्यच् त्त्यच् ांच ्हेतू्क यच््अितो्ह्य ्प्रश्न ांची्उत्तरे्देणे्
जेवढे् कठीण् आहे् तेवढेच् फ्रें च् सनघून् गेल्यच् नांतर् कोणत्यच् ् क रण ांमुळे् एक ् क ळी् मॉस्को् यच् ् न व ने्
ओळखल्यच् ्ज ण ऱ्यच् ्ज गेकडे्रसशयच्न्गदी्करू्ल गले्यच् ्प्रश्न चे्उत्तर्देणे्कठीण्आहे.्कोिळलेल्यच् ्
व रुळ भोवती् ध वपळ् करण ऱ्यच् ् मुांग्यच् , त्यच् ांच ् सचवटपण , त्यच् ांची् शक्ती् आसण् उद्योगस्त् अश ् त्यच् ्
कीटक ांच ् प्रचांड् िमूह् प हून् जरी् ब की् ि ऱ्यच् ांच ् सवन श् झ लेल ् अिल ् तरी् त्यच् ् वि हतीची् िांपूणव्
शक्ती् अिलेले् असवन शी् आसण् अन कलनीयच्् अिे् क ही् तरी् सशल्लक् अिल्यच् चे् लि त् येच्ते.् अगदी्
त्यच् चप्रम णे्ऑक्टोबर् मसहन्यच् तील् मॉस्को् शहर्जरी्क रभ र् बघण रे् प्रश िक, प्र थवन ् मांसदरे, पसवत्र्



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रसतम , िांपत्ती्आसण्घरे्यच् ्गोष्टी्नव्हत्यच् ्तरीदेखील्ऑगस्टमध्येच््जिे्होते्तिेच्होते.्शक्क्तम न्आसण्
असवन शी्पण्िलु्लक्अिे्क ही्िोडले्तर्ब की्ि ऱ्यच् च ्सवध्वांि्झ ल ्होत . 
 

मॉस्कोमध्येच्् एक ् आठवड्य त् पांधर ् हज र् लोकिांख्यच् ् झ ली, एक ् पांधरवड्य त् ती् पांचवीि्
हज र ांवर् गेली् आसण् अश ् रीतीने् ती् व ढतच् र सहली.् १८१२् मध्येच्् मॉस्को् शहर् जळले् त्यच् पूवी् जी्
लोकिांख्यच् ्होती्त्यच् पेि ्१८१३्ययच् ्ऑक्टोबर त्ती्सकतीतरी्व ढली.्सवटझेग्रोडययच् ्िैन्यच् तील्कोिकॅ, 
अगदी् जवळययच् ् खेड्य तील् शतेकरी् आसण् मॉस्कोतून् पळून् जवळप िययच् ् प्रदेश त् लपून् र सहलेले्
रसहव शी्ही्मॉस्कोत्प्रथम्प्रवशे्करण री्रसशयच्न्म णिे्होती.्सवध्वांि्झ लेल्यच् ्शहर त्आल्यच् वर्सतथे्
लुट लूट्झ लेली्सदित च्ती्रसशयच्न्म णिेही्लुट लूट्करू्ल गली.्फ्रें च ांनी्िुरू्केलेले्क म्त्यच् ांनी्
च लू् ठेवले.् उद्ध्वस्त् मॉस्को् शहर तील् घर ांतील् आसण् रस्त्यच् वर् पडलेली् म लमत्त ् जवळप िययच् ्
खेड्य त् पळवनू् नेण्यच् ि ठी् शतेकऱ्यच् ांययच् ् ग ड्य म गून् ग ड्य ् मॉस्को् शहर त् येच्ऊ् ल गल्यच् .् कोिकॅ्
िैसनक् शक्यच्् अितील् त्यच् ् सचज ् आपल्यच् ् तांबतू् नेऊ् ल गले.् घरम लक् इतर ांययच् ् घर तील् वस्तू्
आपल्यच् च्आहेत, अि ्बह ण ्करीत्आपली्घरे्भरू्ल गले. 
 

मॉस्को्शहर तून्लोक्सनघून्गेलेले्फ्रें च ांन ्आढळले, तरीही्शहरी्जीवन ची्यच्ांत्रण ्पद्धतशीर्
च लू्होती.्व्यच् प र, क र गीर, त्यच् ांययच् ्िवव्श ख , चैनीययच् ्वस्तूांची्दुक ने, श िनिांस्थ ्आसण्धमविांस्थ ्
ह्य त्खांड्नव्हत .् त्यच् ् सनजीव्झ ल्यच् ्होत्यच् ्पण्अक्स्तत्व त्होत्यच् .्ब ज र, दुक ने, भ ांड रे, अडत्यच् ांचे्
व्यच्वह र, ि रे्च लू्होते.्कुठेच्म ल ची्कमतरत ्नव्हती.्क रख ने्होते.्तिेच्व्यच् प री्िांस्थ ्होत्यच् .्
मोठ ले्श ही्व डे्होते, चैनीययच् ्वस्तूांनी्भरलेली्िांपन्न्घरे्होती, इक्स्पतळे, तुरुां ग, न्यच् यच् लयेच्, छोटीमोठी्
प्र थवन मांसदरे्च लू्होती, फ्रें च्िैन्यच््जिजिे्ज स्त्क ळ्तेथे्र हू्ल गले, तितिे्शहरी्जीवन ची्ही्अांगे्
नष्ट्होऊ्ल गली, शवेटी्ि ऱ्यच् ांच ्शवेट्लुट लुटीययच् ्गोंधळ्उडवण ऱ्यच् ्सनजीव्दृश्यच् त्झ ल . 
 

फ्रें च ांनी्जो्जो्ज स्त्क ळ्लूट्च लवली्तो्तो्मॉस्कोची्म लमत्त ्आसण्लुट रूां च ्जोर्पुरत ्
नष्ट् होऊ्ल गल .् र जध नीत् पसहल्यच् ांद च् परत्आलेल्यच् ् रसशयच्न ांनी् िुरू् केलेली् लुट लूट्जिजशी्
ज स्त् क ळ् र सहली् आसण् त्यच् त् भ ग् घेण ऱ्यच् ांची् िांख्यच् ् जिजशी् व ढू् ल गली् तितशी् मॉस्कोची्
म लमत्त ्आसण्शहर तील्नेहमीचे्जीवन्पूववक्स्थतील ्येच्ऊ्ल गले. 
 

शहर त्लुट लूट्करण रे्लोक्जमू्ल गलेच.्पण्घरम लक, धमवगुरू, कसनष्ठ, वसरष्ठ्असधक री, 
व्यच् प री्क र गीर–िवव्प्रक रचे्लोक्कोणी्सजज्ञ िेने, कोणी्कतवव्यच््बज वण्यच् ि ठी, कोणी्स्व थी्हेतूने्
हृदयच् त्रक्त्प्रवशे्करते्तिे्िवव्भ ग ांतून्शहर त्सफरू्ल गले. 
 

आठवड -भर तच् शहर तल ् म ल् लां प ि् करण्यच् ि ठी् सरक म्यच् ् ग ड्य ् घेऊन् आलेल्यच् ्
शतेकऱ्यच् ांन ्असधक ऱ्यच् ांनी्थ ांबवले्आसण्त्यच् ांन ्ग ड्य ांतून् पे्रते्शहर ब हेर्न्यच् यच्ल ्भ ग्प डले.आपल्यच् ्
बरोबरीययच् ् ग डीव न ांची् द ण द ण्उड लेली् ऐकून् इतर्शतेकऱ्यच् ांनी् ग ड्य ांतून्गहू, ओट्आसण्गवत्
आणले.् एकमेक ांशी् चढ ओढ् करीत् त्यच् ांनी् वस्तूांययच् ् चकमती् पूवीहून् ख ली् आणल्यच् .् च ांगली् मजुरी्
समळेल्यच् ्आशनेे्िुत र ांचे्जथे्दररोज्मॉस्कोत्सफरू्ल गले.्आत ्िववत्र्नवी्घरे्ब ांधली्ज ऊ्ल गली्
न हीतर्जळक्यच् ्पडक्यच् ्घर ांची्दुरुस्ती्होऊ्ल गली.्त त्पुरती्दुक ने्उभ रून्दुक नद र ांनी्सवक्री्िुरू्
केली.् जळक्यच् ् घर ांतून् उपह रगृहे् आसण् ख न वळी् िुरू् झ ल्यच् .् आगीप िून् बच वलेल्यच् ् प्र थवन ्
मांसदर तून्प्र थवन ्प्रवचने्िुरू्झ ली.्प्र थवन ्मांसदर ची्चोरील ्गेलेली्म लमत्त ्देणगी्म्हणून्परत्सदली्



 

 

अनुक्रमणिका 

ज ऊ् ल गली.् िरक री् क रकुन ांनी् छोट्य ् छोट्य ् खोल्यच् ांत् लोकरीययच् ् खडबडीत् कपड्य ांनी्
आयछ सदलेली्टेबले्आसण्क गदपते्र्ठेव यच्ल ्छोटे्छोटे्खण्अिलेली्कप टे्म ांडली.्वसरष्ठ्असधक री्
आसण्पोसलि्यच् ांनी्फ्रें च ांनी् म गे् ट कलेल्यच् ्म ल चे् व टप्करण्यच् ि्प्र रांभ् केल .् ज्यच् ांययच् ्घर ांत् इतर्
घर ांतल ्म ल्लुटून्आणून्ठेवण्यच् त्आल ्होत ्त्यच् ांययच् कडील्िगळ ्म ल्गॅ्रनॉक्व्हट ्यच् ्र जव ड्य त्
नेल ्गेल .्तेव्ह ्त्यच् ्त्यच् ्घर ांचे्म लक्आपल्यच् वर्अन्यच् यच््होत्आहे्अशी्तक्र र्करू्ल गले.्फ्रें च ांनी्
अनेक्सठक ण ांहून्म ल्गोळ ्करून्एक ् सठक णी् ठेवल ्होत ्म्हणून्त्यच् ् सठक णी्ि पडलेल ्िगळ ्
म ल्त्यच् ्सठक णययच् ्म लक ि्परत्देणे्हे्यच्ोग्यच््नव्हे्अिे्क हीजण्ि ांगू्ल गले.्पोसलि ांन ्सशव्यच् ्समळू्
ल गल्यच् ्आसण्ल च्समळू्ल गली.्जळून्गेलेल्यच् ्िरक री्इम रतींययच् ्सकमती्दिपट्ठरवण्यच् त्आल्यच् ्
आसण्मदतीि ठी्लोक ांन ्आव हने्केली्ज ऊ्ल गली.्क उांट्र स्तोक्प्चनने्पुन्ह ्ज हीरन मे्सलसहले. 
 

ज नेव रीययच् ् अखेरीि् पीएर् मॉस्कोल ् आल .् आगीप िून् बच वलेल्यच् ् आपल्यच् ् घर ययच् ् एक ्
भ ग त् र हू् ल गल .् परत् मॉस्कोत्आलेल्यच् ् र स्तोक्प्चनल ्आसण् इतर् पसरसचत ांन ् भेटल .् दोन् तीन्
सदवि ांत्पीटझवबगवल ्सनघण्यच् ययच् ्तयच् रील ्ल गल . 
 

प्रत्येच्क च ् सवजयच्ोत्िव् उतू् ज त् होत .् पीएरल ् प हून् िवांन ् आनांद् होत् होत .् प्रत्येच्कजण्
त्यच् ययच् ् भेटील ् व् त्यच् ने् जे् अनुभवले् त्यच् बद्दल् सवच र यच्ल ् उत्िुक् होत .् भेटलेल्यच् ् प्रत्येच्क् व्यच्क्तीशी्
पीएरययच् ्मन त्मैत्रीची्भ वन ्होती.्कोणत्यच् ही्तऱ्हेने्आपले्स्व तांत्र्यच््ज ऊ्नयेच्् म्हणून्तो् नकळतच्
ि वधपणे्व गत्होत .्लोक् त्यच् ल ्महत्त्व ययच् ्तिेच्िलु्लकब बींबद्दल्न न ्प्रश्न् सवच रीत्होते.् ‘तुझ ्
यच् पुढां् कुढां् र ह ण्यच् च ् सवच र्आहे? तू् घर् ब ांध यच्ल ् घेण र्आहेि् क ? पीटझवबगवल ् कधी् सनघण र्
आहेि? सतथल्यच् ् एख द्य ल ् द्य यच्ची् भेट् तू् घेऊन् ज शील् क ?’ िगळ्यच् ् प्रश्न ांन ् तो् ‘शक्यच्् आहे, 
कद सचत्ज इवनही’ अश ्तऱ्हेची्उत्तरे्देत्होत . 
 

कॉस्रॉम ्येच्थे्रोस्तॉफकुटुांब्अिल्यच् चे्त्यच् ने्ऐकले.्नत श बद्दल्त्यच् ययच् ्मन त्क्वसचतच्सवच र्
येच्इव.् सतययच् बद्दल् सवच र् आल च् तर् तो् गतक ळ तील् मधुर् स्मृतीि रख ् अिे.् दैनांसदन् जीवन तील्
सववांचन ांप िून्नव्हे्तर्आपण्स्वतःच्आपल्यच् वर्ओढवनू् घेतलेल्यच् ्भ वनेप िूनही् मुक्त्झ लो्आहोत्
अिे्त्यच् ल ्व टले. 
 

मॉस्कोत् आल्यच् नांतर् सतिऱ्यच् ् सदवशी् त्यच् ल ् सप्रन्िेि् म यच्ा् शहर त् अिल्यच् चे् द्रबेत्स्कॉयच््
कुटुांब कडून्कळले.् सप्रन्ि्आन्दे्रच ् मृत्यच्ू, त्यच् ल ्झ लेल्यच् ्यच् तन ्आसण् त्यच् चे्अखेरचे् सदवि्यच् ्गोष्टी्
पीएरययच् ्मन त् नेहमीच्होत्यच् .्आज् त्यच् ्उत्कटपणे् त्यच् ल ्ज णव्ूल गल्यच् .् सप्रन्िेि्म यच्ा् मॉस्कोतच्
अिून् ती् आगीप िून् िुरसित् र सहलेल्यच् ् आपल्यच् ् स्वतःययच् ् घर त् र ह त् अिल्यच् चे् त्यच् ल ् र त्रीययच् ्
भोजन ययच् ्वेळी्कळले.्त्यच् च्र त्री्सतल ्भेटण्यच् ि ठी्तो्सनघ ल . 
 

पीएर् सप्रन्िेि् म यच्ाययच् ् घर ययच् ् सदशनेे् च लल ् अित न ् त्यच् ययच् ् मन त् सप्रन्ि् आन्दे्र, त्यच् चे्
आपल्यच् वरील्पे्रम, सनरसनर ळ्यच् ्वळेी्झ लेल्यच् ्भेटी, सवशषेतः्बोरोदीनॉ्येच्थील्शवेटची्भेट्ह्य ्आठवणी्
द टत्होत्यच् . 
 

थोरल्यच् ् क उांटययच् ् घरी् पीएर् येच्ऊन् पोचल ् ते् घर्आगीप िून् बच वलेले् होते.् नुकि नीययच् ्
खुण ्तश ् सदित्अिल्यच् ् तरी्िववि ध रणपणे्घर चे्रूप्बदलले्नव्हते.् वृद्ध्नोकर् पीएरल ् भेटल ्
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तेव्ह च ् त्यच् च ्कर री् चेहर , थोरल ्क उांट् गेल ्तरी् इथल्यच् ्घरययच् ्कडक् सशस्तीत्फरक्पडलेल ्
न ही्अिे्जणू्ि ांगू्इयछीत्होत .्त्यच् ने्पीएरल ्ि ांसगतले, ‘सप्रन्िेि्आपल्यच् ्खोलीत्गेली्आहे.्ती्दर्
शसनव री्लोक ांन ्भेटत्अिते, 
 

“म झां्न व्ि ांग.्म्हणजे्कद सचत्मल ्भेटील ्बोल वतील.’ पीएर्म्हण ल . 
 

‘जशी्आज्ञ , मह र ज.्कृप ्करून्सचत्र ांययच् ्द लन त्यच् !्नोकर्म्हण ल . 
 

थोड्य ्वळे त्नोकर्देिलेॅल ्घेऊन्परतल .्देिलेॅने्सप्रन्िेिच ्सनरोप्ि ांसगतल , ‘तुमची्भेट्
होण र् म्हणून्ब इवि हेब ांन ्आनांद्झ ल ्आहे.्आदरित्क र त्कमतरत ्होइवल.् त्यच् बद्दल्िम ्म गून्
त्यच् ांनी्तुम्ह ांल ्वर्भेटील ्यच् ्अशी्सवनांती्केली्आहे.’ 
 

पीएरल ्एकच्मेणबत्ती्पेटत्अिलेल्यच् ्त्यच् ्बठै्य ्खोलीत्सप्रन्िेि्आसण्सतययच् जवळ्क ळी्वसे्त्र्
अांग वर्अिलेली्कुणीतरी्स्त्री्आढळली. 
 

त्यच् ययच् ्स्व गत थव्सप्रन्िेि्त्वसरत्उभी्र सहली.्सतने्आपल ्ह त्त्यच् ययच् ्िमोर्धरल . 
 

तो् सतययच् ्ह त चे्चुांबन् घेत्अित न ् सतने् त्यच् च ् चेहर ् न्यच् ह ळल ्आसण्म्हटले, ‘आपण्अश ्
क्स्थतीत्पुन्ह ् भेटतो्आहोत.्शवेटी्तो् तुमययच् बद्दल्ि रख ्बोल यच्च ’ अिे्बोलत न ् सतने्पीएरवरील्
दृष्टी्क ढून्आपल्यच् ्िखीकडे्ल वली.्ते्पीएरल ्खटकले. 
 

‘तुम्ही्िुरसित्अिल्यच् चां्ऐकून्मल ्आनांद्झ ल .्खूप्सदवि ांत्एवढी्एकच्िुव ता्ऐकली. 
 

पुन्ह ् सप्रन्िेिने् पूवीहून्असधक्अस्वस्थ्होत्आपल्यच् ् िखीकडे्दृष्टी् ट कली.् सप्रन्िेि्आणखी्
क ही्बोलण र्होती्तोच्पीएरने्म्हटले, ‘तुल ्आियच्व्व टेल.्मल ्त्यच् ययच् बद्दल्क हीही्ठ ऊक्नव्हते.्
तो् युच्द्ध त् क मी्आल ् अिेल् अशी् म झी् कल्पन ् होती.् त्यच् ययच् बद्दल् कळ यच्चां् ते् ऐकीव् म सहतीतून.्
रोस्तॉफकुटुांब शी्भेट्झ ली्होती्एवढांच्मल ्ठ ऊक्आहे...सनयच्तीची्करणी्सकती्सवसचत्र्अिते!’ 
 

पीएर् अधीरतेने् भर भर् बोलल .् त्यच् ने् एकदम् सप्रन्िेि् म यच्ाययच् ् िखीययच् ् चेहऱ्यच् कडे् नजर्
ट कली.् सतची् स्नेहपूणव् नजर् आपल्यच् वर् सखळलेली् त्यच् ययच् ् लि त् आली.् िांभ षण् च लू् अित न ्
पुष्ट्कळद ्व टते्तिे्त्यच् ल ही्व टले.्क ळ्यच् ्पोष ख तील्ही्िखी्सप्रन्िेिची्पे्रमळ, िुशील्मतै्रीण्आहे्
आसण्सप्रन्िेि्म यच्ाशी्मोकळेपण ने्बोल यच्ल ्क ही्हरकत्न ही्अिे्िमजून्तो्बोलत्होत . 
 

रोस्तॉफकुटुांब बद्दल्त्यच् ने्शवेटचे्व क्यच््उच्च रले्तेव्ह ्सप्रन्िेि्म यच्ाची्गोंधळलेली्मुद्र ्त्यच् ययच् ्
च ांगलीच्नजरेत्भरली.् सप्रन्िेि्म यच्ाने्पीएरययच् ् चेहऱ्यच् वरील्नजर्पुन्ह ्क ळ्यच् ्वस्त्र तील्िखीकडे्
वळवली्आसण्पीएरल ्म्हटले, ‘तुम्ही्सहल ्ओळखलां ्न ही्क ?’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएरने्पुन्ह ्एकद ्सतययच् ्िखीययच् ्सफकट्कृश्चेहऱ्यच् वर्क ळ्यच् ्डोळ्यच् ांवर्आसण्गोंधळलेल्यच् ्
ओठ ांवर्दृष्टी्ल वली.्त्यच् ्उत्िुक्डोळ्यच् ांतून्कधीक ळी्सवस्मृतीत्गेलेली, त्यच् ल ्मधुर्व्सप्रयच््अिलेली्
व्यच्क्ती्त्यच् ययच् कडे्टक्ल वनू्प ह त्होती. 
 

‘न ही.्ते्शक्यच््न ही.’ तो्स्वतःशी्म्हण ल , ‘तो्कर री्कृश, सफकट्चेहर ्इतक ्म्ह त र ्कि ्
सदितो्आहे? न ही, ही्ती्न ही.्मल ्सतची्फक्त्आठवण्होते्एवढांच.’ 
 

तेवढ्य त् सप्रन्िेि्म यच्ा् म्हण ली, ‘नत श .’ एक ग्र् सचत्त ने्प हत्अिलेल्यच् ्नत श ने, गांजलेल ्
दरव ज ्उघड व ्त्यच् प्रम णे्कष्ट ने, प्रयच् ि ने्क्स्मत्केले.्उघड्य ्द र तून्जोर ची्िुगांधी्झुळूक्आली्
आसण् सकती्तरी्क ळ् सवस्मृतीत् गेलेल्यच् ्आसण्आत ही् त्यच् ने् ज्यच् च ् मुळी् सवच रच् केल ्नव्हत ्अश ्
परमिुख ने् त्यच् चे् मन्भरून् गेले.् ती् झुळूक् त्यच् ययच् वर् व ह त् र सहली, सतने् त्यच् ल ् वढूेन् प र् बुडवनू्
ट कले.् सतने् क्स्मत् केले् तेव्ह ् त्यच् ल ् मुळी् िांशयच्् उरल ् न ही.् ती् नत श च् होती् आसण् त्यच् ल ् ती्
आवडली.्ते्रहस्यच््त्यच् ने्नत श ल ्ि ांसगतले. 
 

∎∎ 
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उपसांिार 
 

१८१३–१८२० 
 

१८१३् मध्येच्् बेझुहॉव्हचे् नत श बरोबर् झ लेले् लग्न् रोस्तॉफकुटुांब तील् वडीलध ऱ्यच् ् मांडळींन ्
शवेटच ्िुख च ्प्रिांग्होयच्.्त्यच् च्वषी्क उांट्इल्यच् ्अँड्रीच्मरण्प वल .्कुटुांब्प्रमुख्मरण्प वल्यच् नांतर्
जगरह टीप्रम णे्कुटुांब्सवस्कसळत्झ ले. 
 

मॉस्कोल ्ल गलेली्आग्व्शहर तून्लोक ांनी्क ढलेल ्पळ, सप्रन्ि्आन्दे्रच ्मृत्यच््ूव्नत श ची्
सनर श , पेत्यच् च ् मृत्यच्ू्आसण्क उांटेिच ्शोक्ह्य ्गतवषी्घडलेल्यच् ्घटन ांनी् वृद्ध्क उांटवर्एक म गून्
एक् आघ त् केले.् ह्य ् िगळ्यच् ् घटन ांच ् अथव् आपण ि् कळत् न ही् आसण् ती् कळण्यच् ची् कुवतही्
आपल्यच् त् उरली् न ही् अिे् त्यच् ल ् व टू् ल गले.् आलांक सरक् भ षेत् बोल यच्चे् तर् त्यच् ् वृद्ध् मनुष्ट्यच् ने्
आपल ्अांत्ओढवनू्घेण्यच् ि ांठी्आघ त ांची्अपेि ्करीत्आसण्त्यच् ांन ्आव हन्करीत्व दळ िमोर्आपले्
सशर्झुकवले.्तो्आलटून-प लटून्केव्ह ्भयच्भीत, अस्वस्थ्तर्केव्ह ्दि, उत्ि ही्सदिे. 
 

क ही्वळे्तो्नत श ययच् ्लग्न ययच् ्व्यच्वस्थेत्मग्न्र सहल .्भोजन –मेजव न्यच् ांची् व्यच्वस्थ ्त्यच् ने्
प सहली् आसण् उत्ि ही् र ह ण्यच् च ् प्रयच्त्न् केल .् परांतु् त्यच् च ् उत्ि ह् गतक ळ प्रम णे् इतर् लोक ांन ्
उत्ि सहत्करीत्नव्हत .्उलट्त्यच् ल ्ओळखण ऱ्यच् ांन ्आसण्त्यच् ययच् ्च हत्यच् ांन ् त्यच् ययच् बद्दल्दयच् ्व टू्
ल गली. 
 

पीएर्आसण्त्यच् ची्पत्नी्िोडून्गेल्यच् नांतर्तो्अगदी्खचून्गेल ्आसण्औद सिन्यच् ची्तक्र र्करू्
ल गल .्क ही् सदवि ांनी् तो्आज री् पडून्अांथरुण ल ् सखळल .् डॉक्टर ांनी् धीर् सदल .् तरीही्आपण्
आत ्बरे्होण र्न ही्अिे्त्यच् ल ्आज र ययच् ्िुरुव तीप िून्व टू्ल गले.्क उांटेि्िलग्पांधर ्सदवि्
त्यच् ययच् ् उशीजवळ् बठै्य ् खुचीत् बिून् र सहली.् सतने्आपले् कपडेही् बदलले् न हीत.् ती्औषध् देऊ्
ल गली्की्प्रत्येच्कवळेी्तो् सतययच् ्ह त चे्चुांबन् घेऊन्रडू्ल गे.् त्यच् ने् कुटुांब ची्िगळी्िांपत्ती्उधळून्
ट कली्होती.्ह्य ्मुख्यच््प प च ्भ र्त्यच् ययच् ्सववकेबुद्धील ्पेलत्नव्हत .्त्यच् ्प प बद्दल्त्यच् ने्शवेटययच् ्
सदवशी्रडत्रडत्आपल्यच् ्पत्नीची्आसण्आपल्यच् ्उपक्स्थत्निलेल्यच् ्मुल ची्िम ्म सगतली.्प पमुक्ती्
आसण् तैल भ्यच्ांजन चे् ध र्नमक्िांस्क र् प र् पडल्यच् नांतर्तो्श ांतपणे्मरण्प वल .् दुिऱ्यच् ् सदवशी् मृत चे्
अांत्यच्दशवन् घेण्यच् ि ठी् अनेक् पसरसचत्आले.् रोस्तॉफकुटुांब ने् भ ड्य ने् घेतलेली् घरे् भरून् गेली.् त्यच् ्
िगळ्यच् ् पसरसचत ांनी् रोस्तॉफययच् ्घर त् सकतीद तरी् भोजन् केले् होते, सकतीद तरी् नृत्यच्िम रांभ त्भ ग्
घेतल ् होत .् सकतीद तरी् त्यच् ययच् ् खर्नचकपण ची् टर् उडवली् होती.् आत ् िगळेजण् जणू् आपल्यच् ्
व गणुकीचे् िमथवन् करण्यच् ि ठी् एक च् दुःख ययच् ् आसण्आत्मभत्िवनेययच् ् भ वनेने् म्हणू् ल गले, ‘क ही्
झ लां ्तरी्तो्अगदी्भल ्म णूि्होत .्आत श ्अशी्म णिां् दुर्नमळ्झ ली्आहेत.्तिां्प्रत्येच्क्म णि त्
क ही्दोष्अि यच्चेच.’ 
 

सनकोल यच्् पॅसरिमध्येच्् रसशयच्न् फौजेबरोबर् अित न ् त्यच् ल ् आपल्यच् ् वसडल ांययच् ् मृत्यच्चूी् व ता्
कळली.् त्यच् ने् त बडतोब् र जीन म ् सदल .् र जीन म ् मांजूर् होण्यच् ची् व ट् न् प हत ् रज ् घेऊन् तो्
मॉस्कोल ् गेल .् क उांटययच् ् मृत्यच्नूांतर् मसहन्यच् ययच् ् आत्आर्नथक् पसरक्स्थतीचे् सचत्र् स्पष्ट् झ ले.् छोट्य ्
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छोट्य ्कजाची्प्रचांड्रक्कम्िमजल्यच् वर्िववजण्हबकून्गेले.्इतके्कजव्अिेलअिे्कोण ल ही्व टले्
नव्हते.्प्रत्यच्ि्म लमते्तययच् ्सकमतीययच् ्दुपटीहून्असधक्चकमतीची्कजे्होती. 
 

सनकोल यच्ययच् ् समत्र ांनी्आसण्आप्त ांनी् त्यच् ल ्व रि हक्क्न क रण्यच् च ्िल्ल ् सदल .्अश ्तऱ्हेने्
व रि ्न क रणे्म्हणजे्आपल्यच् ्सपत्यच् ययच् ्पसवत्र्स्मृतील ्क सळम ्ल वणे्आहे्अिे्सनकोल यच्ल ्व टले.्
त्यच् ने् अश ् म गाच ् अवलांब् करण्यच् चे् म न्यच्् केले् न ही.् कजव् फेडण्यच् ययच् ् बांधन ांिह् त्यच् ने् व रि ्
स्वीक रल . 
 

क उांट् सजवांत् होत ् तोपयंच्त् त्यच् ययच् ् सनष्ट्क ळजी्आसण् िुस्वभ वी् वृत्तीययच् ् जबरदस्त् अन समक्
प्रभ व मुळे् धनको् गप्प् होते.् आत ् ते् िगळे् एकदम् सनकोल यच्ल ् ित व्ू ल गले.् कोण ल ् पैिे् आधी्
समळ व्ेह्य ्प्रश्न वर्त्यच् ्धनकोंत्नेहमीि रखी्स्पधा्िुरू्झ ली.्कजव्न्देत ्केवळ्देणगी्म्हणून्ज्यच् ांन ्
प्रॉसमिरी् नोट ् समळ ल्यच् ् होत्यच् ् ते् म यच्टेङ्क ि रखे् लोक् तर् िवात् ज स्त् तग द ् ल व्ू ल गले.् ते्
सनकोल यच्ल ् स्वस्थत ् आसण् श ांतत ् म्हणून् ल भ्ू देइवन त.् खरें् तर् वृद्ध् क उांटच् आपल्यच् ् आर्नथक्
ह नील –खरोखरच्जर्झ ली्अिली्तर् सतल –जब बद र् होत .् त्यच् ल ् त्यच् ांनी्िह नुभतूी् द खवली्
होती.्त्यच् ययच् ्िांदभात्सनरपर धी्अिण ऱ्यच् ्आसण्आपणहून्कजवफेडीि्तयच् र्झ लेल्यच् ्त्यच् ययच् ्व रि ल ्
सनकोल यच्ल ्ते्आत ्म त्र्सनदवयच्पणे्छळू्ल गले. 
 

सनकोल यच्ची्एकही्यच्ोजन ्यच्शस्वी्झ ली्न ही.्इस्टेट्सलल व त्अध्यच्ा्सकमतीि्सवकली्गेली.्
अधे्कजव् फेड यच्चे् र सहले.् त्यच् च ् मेहुण ् बेझुहॉव्ह्यच् ने्कजाऊ् सदलेले्तीि्हज र्रूबल् त्यच् ने् घेतले्
आसण्सवर्श्िनीयच््लेखी्कर र्अिलेले्क ही्कजव्फेडून्ट कले.्उरलेल्यच् ्कजाची्फेड्झ ली्न ही्तर्
तुरुां ग त्प ठव्ूअश ्धनकोंनी्धमक्यच् ्सदल्यच् .्तेव्ह ्तुरुां गव ि्चुकवण्यच् ि ठी्तो्पुन्ह ्िरक री्नोकरीत्
सशरल . 
 

तो् लष्ट्कर त् सशरल ् अित ् तर् बढती् समळून् तो् कनवल् झ ल ् अित .् पण् त्यच् च ् सवच रही्
कर वयच् ल ् नको् होत .्क रण् त्यच् ची्आइव् त्यच् ययच् कडे्शवेटच ्आश तांतू् म्हणून् प ह त् होती.् पूवीययच् ्
क ळ तही् जे्आपल्यच् ल ्ओळखत् होते् त्यच् ांययच् ् िहव ि त् मॉस्कोमधे् र ह व्े अिे् सनकोल यच्ल ् व टत्
नव्हते, मुलकी् ख त्यच् तील् नोकरीची् त्यच् ल ् मुळीच् आवड् नव्हती् तरीही् त्यच् ने् मॉस्कोमध्येच्् तिल्यच् ्
ख त्यच् तच्नोकरी्स्वीक रली.्त्यच् ने्सप्रयच््अि ्गणवेष्उतरून्ठेवल ्आसण्आपली्आइव्व्िोन्यच् ्यच् ांिह्
तो्एक ्छोट्य ्घर त्र हू्ल गल . 
 

ह्य ्क ळ त् नत श ्आसण् पीएर् पीटझवबगवमध्येच्् र ह त् होते.् त्यच् ांन ् सनकोल यच्ययच् ् पसरक्स्थतीची्
स्पष्ट् कल्पन ् नव्हती.् आपल्यच् ् मेहुण्यच् कडून् कजाऊ् पैिे् घेतल्यच् वर् सनकोल यच्ने् आपले् द सरद्र्य्
त्यच् ययच् प िून्लपवण्यच् ची् सशकस्त् केली.् ब र श्ेरूबल्पग र त् त्यच् ल ्आपल ्आइवच ्आसण्िोन्यच् च ्
चसरत थव् च लव व ्ल गे, एवढेच् नव्हे् तर्आइवल ् द सरद्र्य ची्ज णीव् होण र् न ही् अश ् रीतीने् ठेव वे्
ल गे.् यच् मुळे् तो्आणखीनच् मेट कुटील ् येच्इव.् ब लपण प िून् ऐषआर म ची् िवयच््ल गलेली्अिल्यच् ने्
त्यच् सशव यच््जगणे्शक्यच््आहे्ह ्सवच रही्क उांटेिययच् ्मन त्येच्त्निे.्आपल्यच् ्मुल ल ्परवडेल्की्न ही्
यच् च ् मुळीच् सवच र्न्करत ्क उांटेि्ग डी्नित न ही् कुण ्मसैत्रणील ्बोलव यच्चे्अिले्की्ग डीच ्
आग्रह्धरी, स्वतःि ठी्एख दे्मह गडे् समष्ट न्न्आसण्मद्य्आपल्यच् ् मुल ल ्आण यच्ल ्ल वी; नत श ल , 
िोन्यच् ल , चकव ्खुद्द्सनकोल यच्ल ्चसकत्करण्यच् ि ठी्एख दी्भेट्देण्यच् कसरत ्पैिे्म गून्घेइव. 
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िोन्यच् ्घर्ि ांभ ळी, क उांटेिची् िेव ्करी, सतल ्क ही्न ्क ही्व चून्द खवी, सतययच् ्लहरी्
आसण्सतययच् ्मन त्दबनू्अिलेल ्आकि्ती्िहन्करी.्हल खीची्क्स्थती्सतल ्ज णव्ूनयेच््म्हणून्ती्
सनकोल यच्ल ्मदत्करी.्िोन्यच् ्आपल्यच् ्आइवि ठी्इतकी्झटते्आहे्की्सतययच् ्ऋण तून्आपण्कधीच्
मुक्त्होण र्न हीअिे्सनकोल यच्ल ्व टू्ल गले.्सतययच् ्िहनशीलतेचे, सचक टीचे्आसण्भक्तीचे्त्यच् ल ्
कौतुक्व टे.्पण्तो्सतययच् प िून्दूर्र हण्यच् च ्प्रयच्त्न्करी. 
 

ती्गुण ांनी्अगदी्पसरपूणव्होती्आसण्सतययच् त्त्यच् ल ्एकही्दोष्सदित्नव्हत ्त्यच् मुळे्की्क यच््
त्यच् ययच् ्मन त् सतययच् बद्दल्क हीशी्अढी् सनमाण्झ ली्होती.्म णि चे्ज्यच् मुळे्मोल्व ट वे्अिे्िगळे्
गुण्सतययच् त्होते, पण्सतययच् वर्जीव्जड व ्अिे्फ र्थोडे्गुण्होते.्सतचे्मोल्आपल्यच् ल ्जेवढे्असधक्
व टते्आहे्तेवढे्सतययच् वरील्पे्रम्कमी्होत्आहे्अिे्त्यच् ल ्व टू्ल गले.्सतने्पत्र त्त्यच् ल ् ‘तुल ्पूणव्
स्व तांत्र्यच््देत्आहे’ अिे्सलसहले्होते, ते्त्यच् ने्शब्दशः्खरे्म नले्होते.्त्यच् ांययच् मध्येच््जे्घडले्होते्ते्जणू्
दीघवक ळ पूवीच्सवस्मृतीत्गेले्होते्आसण्कुठल्यच् ही्पसरक्स्थतीत्ते्िांबांध्नव्यच् ने् सनमाण्होण र्न हीत्
अिे्म नून्तो्सतययच् शी्व गू्ल गल ्होत . 
 

सहव ळ्यच् ययच् ्प्र रांभी्सप्रन्िेि्म यच्ा्मॉस्कोत्येच्ऊन्पोचली.्रोस्तॉफकुटुांब ची्पसरक्स्थती्कशी्आहे्
यच् ची्कल्पन ् सतल ्लोक ांययच् ्बोलण्यच् वरून्आली.् ‘आपल्यच् ्आइवि ठी् मुलग ्कि ्त्यच् ग्करीत्आहे’ 
हेही्सतने्ऐकले.्त्यच् ययच् वरील्आपल्यच् ्पे्रम ल ्पुष्टी्समळ लेली्प हून्सप्रन्िेि्म यच्ा्आनांसदत्झ ली.्‘मी्
त्यच् ययच् कडून्अशीच्अपेि ्केली्होती’ ती्स्वतःशी्म्हण ली.्सतचे्त्यच् ्कुटुांब शी्अगदी्सजव्ह ळ्यच् चे्न ते्
होते; ती्त्यच् ांययच् तीलच्एक्होती्हे्आठवनू्सतने्त्यच् ांन ्भेटण्यच् चे्ठरवले.्परांतु्व्हॉरॉनेश्येच्थे्अित न चे्
आपले् सनकोल यच्् बरोबरचे् िांबांध् आठवत च् सतल ् तिे् करण्यच् चे् ध डि् होइवन .् तरीही् मॉस्कोल ्
आल्यच् नांतर्क ही्आठवड्य नांतर्सतने्मन ची्तयच् री्केली्आसण्तीरोस्तॉफकुटुांब ल ्भेट यच्ल ्गेली. 
 

सनकोल यच्ययच् ्खोलीतून्गेल्यच् सशव यच््क उांटेिययच् ्खोलीत्सशरणे्अशक्यच््होते्त्यच् मुळे्पसहल्यच् ांद ्
सतल ् सनकोल यच्् भेटल .्आपल्यच् कडे् पसहल ् दृसष्टिेप्ट कत च् त्यच् च ् चेहर ्आनांद ने् उजळून्ज इवल्
अिे् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् व टले् होते.् परांतु् सतल ् प हत च् त्यच् ची् दृष्टी् सवमनस्क, हेकेखोर् आसण् गर्नवष्ठ्
बनली.्त्यच् ची्अशी्दृष्टी्सतल ्पूवी्कधीच्सदिली्नव्हती.् सनकोल यच्ने्सतययच् ्प्रकृतीची्चौकशी्केली, 
आपल्यच् ्आइवकडे्सतल ्नेले, सतथे्च रप च्समसनटे्थ ांबल्यच् वर्तो्खोलीब हेर्पडल . 
 

सप्रन्िेिम यच्ाची्ग डी्घर प िून्दूर्गेली्तेव्ह ्त्यच् ल ्आपली्त्रस्तत ्लपवणे्शक्यच््झ ले्न ही.्
तो् उद्वगे ने् िोन्यच् ल ् म्हण ल , ‘ती् इथे् भटकत् कश ल ्आली् होती? ह्य ् ब यच्क ांच ् आसण् त्यच् ांययच् ्
िौजन्यच् च ्मल ्वैत ग्येच्तो!’ 
 

सनकोल यच््आणखी्क ही्बोलल ्न ही.् सतययच् बद्दल्क ही्न्बोलणेच् त्यच् ने्पिांत् केले्अिते.्
परांतु्ती्सनघून्गेल्यच् वर्वृद्ध्क उांटेि्सतययच् बद्दल्प्रत्येच्क्सदवशी्कैक्वळे ्बोलू्ल गली. 
 

ती्सप्रन्िेि्म यच्ाची्स्तुती्करी.्सनकोल यच्ने्ज ऊन्सतल ्भेटले्प सहजे्अिे्आग्रह ने्ि ांगे.्सतची्
पुन्ह ्भेट्झ ली्प सहजे्अशी्इयछ ्प्रकट्करी.्तरी्सतययच् बद्दल्बोलत न ्ती्नेहमीच्िांत पलेली्अिे. 
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क उांटेि् सप्रन्िेिबद्दल् बोलू् ल गली् की् सनकोल यच्् क ही् न् बोलण्यच् च ् प्रयच्त्न् करी.् त्यच् ययच् ्
मौन मुळे्ती्त्रस्त्होइव.्‘ती्असतशयच््िुस्वभ वी, नेक्मुलगी्आहे.’ ती्म्हण यच्ची, ‘तू्ज ऊन्सतल ्भेटच.्
ति ्तू्कोण ल ही्ज ऊन्भेटशील.्पण्आमच ्म त्र्तुल ्कां ट ळ ्येच्त्अितो.्मी्तुल ्क ही्असप्रयच््गोष्ट्
तर्कर यच्ल ्ि ांगत्न ही्न ? ग डी्घेऊन्सतययच् ्भेटील ्ज ्एवढेच्ि ांगते्आहे.्अरे्ब ब ्ह ्सशष्ट च र्
आहे.् िौजन्यच््आहे.् मल ् व टतां् मी् तुल ् एकद ् सवनांती् केली्आहे.् मी् यच् पुढां् क ही् तुझ्यच् ् व गण्यच् त्
व्यच्त्यच्यच््आणण र्न ही.्क रण्तू्आपल्यच् ्आइवप िून्खूप्गोष्टी्लपवनू्ठेवतो्आहेि.’ 
 

दुिऱ्यच् , सतिऱ्यच् ्आसण्चौर्थयच् ही्सदवशी्पुन्ह ्पुन्ह ्तेच्िांभ षण्झ ले. 
 

सहव ळ्यच् ययच् ्मध्यच् ल ् सप्रन्िेि्म यच्ा्आपल्यच् ्भ ययच् ययच् ्खोलीत् त्यच् ययच् ्अभ्यच् ि वर्लि् ठेवीत्
बिली्होती.्एवढ्य त्नोकर ने्येच्ऊन्रोस्तॉफ्आल्यच् ची्वदी्सदली.्आपल्यच् ्गूढ्भ वन ्आसण्आपली्
अस्वस्थत ् सदिू्न् देण्यच् च ् सतने्पक्क ् सनधार्केल .् सतने्बूसरअन्ब इवल ्बोल वनू् घेतले.् सतल ्बरोबर्
घेऊन्सतने्सदव णख न्यच् त्प्रवशे्केल . 
 

सनकोल यच्कडे् दृष्टी् ट कत च् तो् केवळ् सशष्ट च र् प ळण्यच् ि ठी्आल ्आहे् हे् सतने्ओळखले.्
आपणही्त्यच् ययच् शी्तश च्तऱ्हेने्व ग यच्चे्अि ्सतने्सनियच््केल . 
 

क उांटेिची् प्रकृती, दोघ ांययच् ही् पसरचयच् ची् म णिे, युच्द्ध ययच् ् अगदी् अलीकडील् व ता् अश ्
सवषयच् ांवर् ती् दोघे् बोलली, सशष्ट च र् प लन ल ् आवश्यच्क् तेवढी् दह ् समसनटे् झ ली् तेव्ह ् सनरोप्
घेण्यच् ि ठी्सनकोल यच््उठल . 
 

बसूरअनब इवययच् ् मदतीने् सप्रन्िेि् म यच्ाने् िांभ षण् च ांगल्यच् ् तऱ्हेने् च लू् ठेवले् होते.् आस्थ ्
निलेल्यच् ्सवषयच् ांवर्बोलून्ती्इतकी्कां ट ळली्होती्व्आपल्यच् च्व ट्य ल ्फ र्थोडे्िुख्क ्यच् वे्यच् च ्
सवच र्करण्यच् त्इतकी्मग्न्झ ली्होती्की्शवेटययच् ्िणी्जेव्ह ्तो्उठू्ल गल ्तेव्ह ्किल्यच् तरी्तांद्रीत्
अिल्यच् गत्ती्आपल्यच् ्उजळ्डोळ्यच् ांनी्कुठेतरी्िरळ्प हतच्सनिल्बिून्र सहली; तो्उठत्आहे्यच् चे्
भ न्सतल ्र सहले्न ही. 
 

सनकोल यच्ने् सतययच् कडे् प सहले.् सतच ् पे्रमळ् चेहर ् व्यच्सथत् सदित्होत .् त्यच् ल ् एक एकी् सतची्
दयच् ्आली.्आपण्कद सचत्सतययच् ्दुःख चे्क रण्अिू्अिे्अांधुक्व टून्त्यच् ने्सतच ्चेहर ्न्यच् ह ळल .्
सतल ्मदत्कर वी, सतययच् शी्क हीतरी् सप्रयच््अिे्बोल वे्अिे् त्यच् ल ्फ र्फ र्व टले्पण्त्यच् ल ्शब्द्
िुचेन त.्‘सप्रन्िेि, येच्तो्मी’ तो्म्हण ल ्तशी्सतने्दचकून्ल जून्दीघव्उि ि ्ट कल .्‘मल ्िम ्कर ’ 
झोपेतून् उठल्यच् ि रखी् ती् म्हण ली, ‘तुम्ही् सनघ ल त् तर्क उांट? बरां् यच् .् हे् क यच्, क उांटेिन ् उशी्
घेऊन्यच् .’ 
 

“थ ांब , मी्एक्समसनट त्देऊन्येच्ते.’ ‘अगब इव!्क उांटेिन ्तक्क्यच् ्द्य यच्च ्र सहल !’ 
 

आत ्ती्दोघेही्मधूनमधून्एकमेक ांकडे्दृसष्टिेप्ट कीत्स्तब्ध्होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सवषण्ण्क्स्मत्करीत्शवेटी्एकद च ्सनकोल यच््म्हण ल , ‘सप्रन्िेि, बॉगुचेरॉव्होल ्आपण्भेटलो.्
त्यच् ल ्फ र्क ळ्झ ल ्न ही्पण्तेवढ्य ्क ळ त्सकतीतरी्घटन ्घडल्यच् ्न ही? त्यच् ्वळेी्आम्ही्खूप्
िांकट त्आहोत्अिां्व ट यच्चां.्परांतु्तो्क ळ्परत्यच् व ्यच् ि ठी्मी्व टेल्ती्चकमत्देइवन.्तो्क ळ्परत्
येच्णां्शक्यच्च्न ही.’ 
 

तो्बोलत्अित न ्सप्रन्िेि्म यच्ा्त्यच् ययच् कडे्आपल्यच् ्प णीद र्डोळ्यच् ांनी्उत्िुकतेने्प हत्होती.्
त्यच् ययच् ्बोलण्यच् च ्गूढ्अथव्िमजून्घेण्यच् च , त्यच् तून्आपल्यच् बद्दल्उघड्होण री्त्यच् ची्भ वन ्िमजून्
घेण्यच् च ्ती्प्रयच्त्न्करू्ल गली. 
 

‘ते्खरां्आहे.’ ती्म्हण ली, ‘पण्क उांट, भतूक ळ बद्दल्तुम्ही्खांत्करण्यच् ची्जरुरी्न ही.्तुमचां्
जीवन्मल ्म हीत्आहे.्त्यच् वरून्तुम्ही्नेहमीच्जीवन त्तृप्त्अि ल्अिां्व टतां.्क रण्तुम्ही्जो्त्यच् ग्
करीत्आह त...’ 
 

सनकोल यच््मध्येच्च्घ इवघ इवने्म्हण ल , ‘तुमययच् ्स्तुतील ्मी्अप त्र्आहे.्उलट्मी्स्वतःल च्दोष्
देत्अितो.्पण्ज ऊ्दे्ह ्कां ट ळव ण , नीरि्सवषयच्.’ 
 

पुन्ह ् त्यच् ची् मुद्र ् रूि् व् सनर्नवक र् झ ली.् परांतु् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् त्यच् ययच् ् सठक णी् पुन्ह ् सतल ्
पसरसचत्आसण्सप्रयच््अिलेल ्पूवीच ्सनकोल यच््सदित्होत ्आसण्ती्केवळ्त्यच् ल च्उदे्दशून्आत ्बोलत्
होती. 
 

‘तिां्बोललां ्तर्तुम्ही्मन वर्घेण र्न ही्अिां्व टलां ्होतां.’ तुमययच् शी्आसण्तुमययच् ्कुटुांसबयच् ांशी्
म झां् सकती् सजव्ह ळ्यच् चां् न तां् आहे.् म झी् िह नुभूती् तुम्ह ल ् मयच्ाद सतक्रम् व टण र् न ही् अशी् म झी्
कल्पन ् होती.् पण् म झ ् अांद ज्चुकल .’ सतच ्आव ज् एक एकी् थरथरल ् पण् ती् स्वतःल ् ि वरीत्
म्हण ली्‘तुम्ही्पूवी्सकती्वेगळे्होत ’... 
 

‘त्यच् ल ् हज रो् क रणां् आहेत’ तो् ‘त्यच् ल ’ यच् ् शब्द वर् जोर् देत् म्हण ल .् नांतर् हळुव रपणे्
म्हण ल , ‘तुझ ्आभ री्आहे्मी, सप्रन्िेि.्पुष्ट्कळद ्सकती्अवघड्ज तां...’ 
 

‘हज रो्क रणां!्हज रो्क रणां!’ सप्रन्िेिच ्अांतर त्म ्आक्रोशू्ल गल .’ मी्क ही्केवळ्उत्ि ही, 
पे्रमळ्आसण्मनमोकळ्यच् ्नजरेययच् ्त्यच् ्देखण्यच् ्म णि वर्पे्रम्केलां ्नव्हतां, ह्य ययच् ्उद र, सनियच्ी्आसण्
त्यच् गी्मन चां्भ कीत्मी्केव्ह च्केलां ्होतां.’ ती्स्वतःशी्म्हण ली.्‘आत ्तो्गरीब्आहे.्मी्श्रीमांत्झ ले्
आहे्म्हणूनच्अिेल...तशी्निते्तर.’ सतल ्त्यच् च ्पूवीच ्पे्रमळ्स्वभ व्आठवल ्आसण्आत च ्पे्रमळ्
उद ि्चेहर ्प हत च्त्यच् ययच् ्रूिपण ची्क रणे्एकदम्सतययच् ्ध्यच् न त्आली. 
 

‘क उांट, क ्क ्म्हणून?’नकळत्त्यच् ययच् कडे्ज त्ती्चकच ळली.्‘ि ांग , क उांट्अिां्क ? तुमची्
क रणां्मल ्िमजत्न हीत.’ ती्बोलत्र सहली् ‘मी् दुःखी्आहे.् तुमययच् कडेच् हे्मी्कबूल्करते्आहे.्
तुम्ही्कोणत्यच् तरी्क रण ि ठी्आपली् जुनी्मतै्री्न हीशी्करीत्आह त.् त्यच् चां्मल ् दुःख्होतां्आहे!’ 
सतययच् ्डोळ्यच् ांत्आिव्ेआली.् सतच ्आव ज्क पू्ल गल .् ‘मल ्आयुच्ष्ट्यच् त्इतकां ्अल्प्िौख्यच्् समळ लां ्



 

 

अनुक्रमणिका 

आहे्की्प्रत्येच्क्ह नी्मल ्दुःिह्होत्आहे.्म फ्कर ्मल .्येच्ते्मी.’ एक एकी्सतल ्रडू्कोिळले.्ती्
ब हेर्ज ऊ्ल गली. 
 

‘सप्रन्िेि, कृप ् करून् थ ांब’ सतल ् अडवीत् तो् ओरडल .् सतने् वळून् प सहले.् क ही् िण् त्यच् ्
दोघ ांनी्क ही्न्बोलत ्नजरेल ्नजर्सभडवली्आसण्मग्दूरस्थ, अशक्यच्, एक एकी्अिे्क ही्अगदी्
िुलभ, शक्यच््आसण्अपसरह यच्व्ठरले. 
 

१८१३्ययच् ्ऑक्टोबर त्सनकोल यच्ने्सप्रन्िेि्म यच्ाशी्लग्न्केले.्आपली्आइव, पत्नी्आसण्िोन्यच् ्
यच् ांन ्घेऊन्तो्ब्लीक्सहल्ि्येच्थील्घर त्र हू्ल गल . 
 

आपल्यच् ् पत्नीची् शतेव डी् न् सवकत ् नांतरययच् ् च र् वषात् त्यच् ने् र सहलेले्कजव् फेडून् ट कले.्
चुलत् बसहणीययच् ् मृत्यच्नूांतर् सतच ् व रि ् समळ ल्यच् नांतर् त्यच् ने् पीएरकडून् घेतलेले् कजवदेखील् फेडून्
ट कले. 
 

सनकोल यच्ने् आपले् आर्नथक् व्यच्वह र् इतक्यच् ् उत्तम् तऱ्हेने् ह त ळले् की् नांतरययच् ् तीन् वषांत्
म्हणजे् १८२०् ययच् ् दरम्यच् न् ब्लीक् सहल्िल ् ल गून् अिलेली् एक् छोटीशी् शतेव डी् तो् खरेदी् करू्
शकल .्आपल्यच् ्व डवसडल ांची्ऑरॅड्नू् येच्थील्शतेीव डी् सवकत् घेण्यच् चे्स्वप्न्प्रत्यच्ि त्आणण्यच् ि ठी्
त्यच् ने्बोलणी्िुरू्केली. 
 

प्र रांभी्जरी् गरज् म्हणून् त्यच् ने् शतेीची् व्यच्वस्थ ् बघ यच्ल ् िुरुव त् केली् तरी् त्यच् ल ्लवकरच्
शतेीची्इतकी्आवड्सनमाण्झ ली्की्शतेी्हीच्त्यच् ययच् ्आवडीची्एकमेव्गोष्ट्बनली. 
 

आपल्यच् ् नवऱ्यच् ची् शतेीबद्दल् अिलेली् उत्कट्ओढ् प हून् सप्रन्िेि् म यच्ाल ् हेव ् व टे.् त्यच् ययच् ्
भ वनेत्आपण्िहभ गी्होऊ्शकत्न ही् म्हणून् सतल ्खांत्व टे.् सतययच् प िून् सकतीतरी् दूर्अिलेल्यच् ्
त्यच् ्परक्यच् ्जग त्तो्ज्यच् ्िुख च ्आसण्सनर शचे ्अनुभव्घेइव्त्यच् ची्सतल ्कल्पन ही्येच्णे्शक्यच््नव्हते.्
तो्अगदी् पह टे्उठे्आसण्िबांध्िक ळ्शते वर्न हीतर्मळणीययच् ्ज गी्घ लवी.् पेरणी, क पणी्इ.्
क मे्आटोपून्तो्सतययच् बरोबर्चह ्घ्यच् यच्ल ्येच्इव.्त्यच् वेळी्तर्तो्असतशयच््उत्िुक्आसण्प्रिन्न्सदिे.्पण्
त्यच् चे्क रण् सतल ्कळू्शकत्निे.् मटॅ्व्ही्अर्नमशीन्ह्य ् िुक्स्थतीत्अिलेल्यच् ्क टकिरी्शतेकऱ्यच् ने्
आपल्यच् ् कुटुांसबयच् ांययच् ् मदतीने् र त्रभर्ज गून् ग ड्य ांत् लोंब्यच् ् भरल्यच् ्आसण् इतर् कुणी् ध न्यच्् न्यच् यच्ल ्
ल गण्यच् आधी्क पणी् पुरी् केली् होती.् ही् गोष्ट् त्यच् ने् इतक्यच् ् उत्ि ह ने्आसण्आनांद ने्आपण ल ्क ्
ि ांसगतली्हे्सप्रन्िेि्म यच्ाल ्कळत्निे.्अवषवण मुळे्शुष्ट्क्झ लेल्यच् ्आसण्तह नेलेल्यच् ्ओटययच् ्रोप ांवर्
जेव्ह ्न मी्उबद र्प ऊि्पडू्ल गे्तेव्ह ्सखडकीतून्उडी्ट कून्सनकोल यच््ब ल्कनीत्उभ ्र ही्आसण्
केवढ्य ् तरी् आनांद ने् क्स्मत् करीत् डोळे् समचक वी् पण् त्यच् ययच् ् आनांद चे् क रण् सतल ् कळत् निे.्
क पणीययच् ्मोिम त्गडगड ट्करण ऱ्यच् ्ढग ांन ्व ऱ्यच् ने्सपट ळले्की्तो्कोठ र तून्ब हेर्येच्इव.्तेव्ह ्तो्
ल लबुांद्झ लेल ्अिे, उन्ह ने्र पलेले् त्यच् चे्अांग्घ म ने् सनथळे, त्यच् ययच् ् केि ांन ्कडू्दवण्यच् च ्व ि्
येच्इव.्अश ्अवस्थेत्कोठ र तून्ब हेर्आल्यच् वर्तो्आपले्ह त्एकमेक ांवर्घ ित्म्हणे, ‘अि ्आणखी्
एक्सदवि्गेल ्की्म झां्आसण्शतेकऱ्यच् ांचां्ध न्यच््एकद चां्िुखरूप्कोठ र त्ठेवत ्येच्इवल.’ त्यच् ययच् ्अश ्
आनांद चे्क रण्सतल ्कळत्निे. 
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क ही् वळे ् शतेकरी् न हीतर् त्यच् ांययच् ् ब यच्क ्किल्यच् ् न ् किल्यच् ् कष्टद यच्क्क म तून् िुटक ्
व्ह वी्म्हणून्सप्रन्िेि्म यच्ाकडे्येच्त.्ती्त्यच् ांययच् ्वतीने्रदबदली्करू्ल गली्की्तो्वैत गून्ज इव, सनर श्
होइव्आसण्हट्ट ने्नक र्देइव.्‘म झ्यच् ्क म त्तू्ढवळ ढवळ्करू्नकोि’ अिे्सवनवनू्ि ांगे.्आपल्यच् ्इयछ ्
तत्परतेने्आधीच्ज णण र ्नवर ्अि ्क ्व गतो्यच् चे् सतल ्कोडे्पडे.् त्यच् चे्एक्वगेळे्जग्आहे, ते्
त्यच् ल ्अत्यच्ांत्सप्रयच््आहे, आपल्यच् ल ्न्िमजण ऱ्यच् ्सनयच्म ांनी्ते्सनयच्ांसत्रत्आहे्अिे्सतल ्व टू्ल गे. 
 

कधीकधी्त्यच् ल ्िमजून्घेण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्ती्त्यच् ययच् ्क म ची्स्तुती्करी, घर, नोकर ांययच् ्
कल्यच् ण ि ठी्तो्सकती्धडपडतो्यच् बद्दल्बोलू्ल गे.्अश ्वळेी्तो्र ग वनू्म्हणे् ‘अिां्सबलकुल्न ही.्
अिां्म झ्यच् ्डोक्यच् त्कधीच्सशरलां ्नव्हतां.्त्यच् ्गड्य ांययच् ्कल्यच् ण ि ठी्मी्एक्र्श् ििुद्ध ्ट कण र्न ही.्
आपल्यच् ्शजे ऱ्यच् चां्भलां ्करण्यच् ययच् ्यच्ोजन ्अद्भतुरम्यच््आसण्मूखाययच् ्बडबडीि रख्यच् ्आहेत.्मल ्म झी्
मुलां ् सभक री् व्ह यच्ल ् नको् आहेत.् मल ् म झ्यच् ् आयुच्ष्ट्यच् तच् िवांि ठी् च ांगली् कम इव् कर यच्ची् आहे.्
एवढांच्म झां् ध्येच्यच््आहे्आसण् ते्करण्यच् ि ठी् सशस्त्हवी, कडकपण ्हव ,’मग्आश व दीपण ने्आपली्
मूठ् वळवीत् तो् म्हणे, ‘आसण् न्यच् यच्ही् हव .क रण् शतेकरी् कपड्य सशव यच्् आसण् अन्न सशव यच्् अिल , 
त्यच् ययच् कडे्केवळ्एक्सभक र्खोपटांच्अिलां ्तर्तो्म झां्क यच्–स्वतःचां्क यच्–कोण चांच्कल्यच् ण्करू्
शकण र्न ही.’ 
 

१८२०् ययच् ् हेमांत ययच् ् प्र रांभ प िून्आपल ्नवर ्आसण् मुले्यच् ांययच् िह्नत श ् ब्लीकसहल्ि् येच्थे्
र हत् होती.् पीएर् पीटझवबगव् येच्थे् गेल ् होत .्क ही्ख जगी्क म ि ठी् सतथे् तीन्च र्आठवडे् र ह वे्
ल गेल्अिे्तो्म्हण ल ्होत .्िह ्आठवडे्झ ले्तरी्तो्परतल ्नव्हत .्आत ्कोणत्यच् ही्िणी्तो्घरी्
यच् यच्ची्शक्यच्त ्होती. 
 

प च्सडिेंबर्रोजी्रोस्तॉफययच् ्कुटुांब त्आणखी्एक्व्यच्क्ती्र ह त्होती.्ती्म्हणजे्सनकोल यच्च ्
जुन ्समत्र-सनवृत्त्झ लेल ्जनरल्डेसनिॉव्ह. 
 

आत ्नत श ्अांग ने्च ांगलीच्भरली्होती.्ती्स्थूलक यच््म त ्म्हणजेच्पूवीची्िडप तळ्नत श ्
होयच््हे्कोण ल ही्ओळखत ्आले्निते.्सतच ्चेहर ्असधक्रेखीव्झ ल ्होत , चेहऱ्यच् वरील्भ व्पे्रमळ, 
श ांत् होते.् एक क ळी्आकषवकतेचे् प्रमुख्क रण् अिलेली् उत्ि ह ची् झळ ळी्आत ् चेहऱ्यच् वर् उरली्
नव्हती.्आत ्सतच ्चेहर , सतचे्श रीसरक्अक्स्तत्व्तेवढे्दृष्टीि्पडत्होते, त्यच् म गील्आत्म्यच् ची्ज णीव्
मुळीच्होत्नव्हती.्सनकोप्देखणे्म तृत्व्क यच््ते्दृष्टीि्पडत्होते.्अगदी्क्वसचतच्ते्जुने्तेज्झळ ळून्
उठत्अिे.्नवर ्प्रव ि तून्परत्आल ्की्न हीतर्मूल्आज र तून्उठले्की्चकव ्ती्सप्रन्िेि्म यच्ाशी्
सप्रन्ि्आन्दे्रबद्दल्बोलू्ल गली्की्(नवऱ्यच् ल ्मत्िर्व टेल्म्हणून्ती्कधी्त्यच् ययच् कडे्सप्रन्ि्आन्दे्रबद्दल्
बोलत्निे)्चकव ्कधी्क्वसचत्प्रिांगी्लग्न नांतर्िोडलेले्ग णे्ग व्ेअिे्व ट यच्ल ्ल वण रे्क ही्घडले्
की्सतययच् ्चेहऱ्यच् वर्पूवीची्झळ ळी्उमटू्ल गे.्मग्सतचे्पूणव्सवकसित्िुांदर्शरीर्पूवीहून्असधक्िुांदर्
सदिू्ल गे. 
 

लग्न् झ ल्यच् नांतर् नत श ् आसण् सतच ् नवर ् ही् कधी् मॉस्कोमध्येच्, कधी् पीटझवबगव् येच्थे् कधी्
मॉस्कोजवळील्शतेव डीवर, कधी्नत श ययच् ्आइवययच् ्घरी् म्हणजे् सनकोल यच्ययच् ्घरी्र ह त्अि यच्ची.्
ध कटी्क उांटेि्बेझुहॉव्ह्िम ज त्क्वसचतच्समिळे.्ती्तशी्समिळली्तरीही्कुण ल ्क ही्ती्आवडत्
निे.्ती्मोहक्नव्हती्आसण्मनसमळ ऊही्नव्हती.्नत श ल ्एकटे्र ह ण्यच् ची्आवड्होती्अिे्नव्हे.्
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(आपल्यच् ल ् तिे् र ह णे् आवडते् की् न ही् हे् ती् ि ांगू् शकली् निती.् म त्र् आपल्यच् ल ् एकटे् र हणे्
आवडत् न ही् अशी् सतने् कल्पन ् करून् घेतली् होती.)् ब ळांतपणे, मुल ांची् शुश्रूष ् आसण् नवऱ्यच् ययच् ्
जीवन त्प्रत्येच्क्िण ल ्कर वी्ल गण री्िोबत्यच् त्सतच ्इतक ्वेळ्ज त्अिे्की्सतल ्आजूब जूययच् ्
लोक ांत् समिळणे् अशक्यच्् होइव.् लग्न पूवीप िून् नत श ल ्ओळखण री् म णिे् सतययच् तील् बदल् प हून्
आियच्व् प्रकट्करीत.् त्यच् ांययच् ् मते् सतययच् त्झ लेल ् बदल्अगदी् सवलिण् होत .् म तेचे् मन् अिलेल्यच् ्
थोरल्यच् ् क उांटेिल ् म त्र् नत श ययच् ् स्वयछांदपण ययच् ् मुळ शी् आपले् कुटुांब् आसण् सतच ् नवर ् यच् ांची्
आवश्यच्कत ्आहे्हे्पटले्होते.्नत श ने्ऑरॅड्नू्येच्थे्अित न ्अश ्अथाचे्उद्ग र्क ढले्होते्त्यच् म गे्
थटे्टपेि ्प्र म सणकपण च्असधक्होत . 
 

‘लग्न्झ ल्यच् नांतर्स्त्रीने्स्वतःकडे्दुलवि्करू्नयेच्, आपले्नैपुण्यच््क यच्म्ठेव वे, त रुण्यच् त्सदले्
होते्त्यच् हून्असधक्लि्आपल्यच् ्िौंदयच्ाकडे्द्य वे, लग्न पूवी्नवऱ्यच् ल ्आकर्नषत्केले्होते्तिेच्पुन्ह ्
करण्यच् च ्प्रयच्त्न्कर व ’ अि ्िदुपदेश्दूरदृष्टीची्म णिे्सवशषेतः्फ्रें च्म णिे्करीत्अित त.्नत श ने्
अि ्उपदेश्क ही्आचरण त्आणल ्न ही. 
 

आपल्यच् ल ्नवऱ्यच् शी्ब ांधून्ट कण रे्न ते्अद्भतुरम्यच््भ वन ांवर्अवलांबून्न ही्अिे्सतल ्व टू्
ल गले.् ते् न ते् शब्द त् व्यच्क्त् करत ् येच्ण र् न ही् अश –शरीर ल ् आत्म ् ब ांधून् ट कण ऱ्यच् ्
बांधन ि रख्यच् –दृढ्बांधन वर्अवलांबनू्आहे्अिे्सतल ्व टू्ल गले. 
 

केि ांची्वळणे्प डणे, फॅशनेबल्झगे्पसरध न्करणे्अगर्नवऱ्यच् ल ्आकर्नषत्करण्यच् ि ठी्ग णे्
ह्य ्गोष्टी्नवऱ्यच् ल ्आकर्नषत्करण्यच् ि ठी्ि जशृांग र्करण्यच् ि रख्यच् च्सतल ्चमत्क सरक्व टू्ल गल्यच् .्
दुिऱ्यच् ांन ्बरे्व ट व्े म्हणून्वशेभषू ्करणे्कद सचत् सतल ्आवडले्अिते.्क ् ते् सतल ् सनसित्ि ांगत ्
आले्निते.्पण्तिे्कर यच्ल ्सतल ्मुळीच्िवड्नव्हती.्ग यच्न, वषेभषू ्अगर्शब्द ांची्चोखांदळ्सनवड्
यच् ांकडे्ती्लि्देऊ्शकत्नव्हती्यच् चे्मुख्यच््क रण्म्हणजे्त्यच् ांबद्दल्सवच र्कर यच्ल ्सतल ्वळेच्ि पडत्
नव्हत . 
 

नत श ने् आपल्यच् ् कुटुांब ल ् िववस्वी् व हून् घेतले् होते.् आपल ् नवर ् आपल , घर च ् आसण्
मुल ांच ्र ह व ्म्हणून्सतने्त्यच् ययच् वर्त ब ्ठेवल ्होत .्मुल ांन ्जन्म्देण्यच् त, व ढवण्यच् त, त्यच् ांची्शुश्रूष ्
करण्यच् त्आसण्त्यच् ांन ्सशकवण्यच् त्सतने्स्वतःल ्व हून्घेतले्होते. 
 

पीएर्आपल्यच् ्ब यच्कोययच् ्फ र्आह री्गेल ्आहे्अिे्िवांचे्मत्होते्आसण्ते्खरेही्होते.्लग्न्
झ ल्यच् प िून् नत श ् हक्क् बज व्ूल गली् होती.् पीएरययच् ्जीवन तील्प्रत्येच्क्िण वर्आपली, आपल्यच् ्
घर ची् म लकी्आहे् अिे् नत श ल ् व टे.् पीएरल ् अथातच् सतचे् हे् मत् एकदम् नवीन् होते, सवक्स्मत्
करण रे्होते.्तरीही्सतययच् ्ह्य ्मत ने्फुश रून्ज ऊन्तो्सतययच् ्म गण्यच् ांपुढे्म न्तुकव्ूल गल . 
 

नत श च ्पीएरवर्इतक ्प्रभ व्पडल ्होत ्की्तो्कुठल्यच् ही्स्त्रीकडे्लि्देत्निे्चकव ्क्स्मत्
करून्बोलत्निे.्तिे्ख ि्क रण्अिल्यच् सशव यच््तो् केवळ्करमणुकीि ठी् क्लबमधे् जेव यच्ल ्ज त्
निे.्लहरीख तर्पैि ्खचव्कर यच्ल ्त्यच् ल ्धीर्होत्निे.्तिेच्क ही्क म्अिल्यच् खेरीज्घर्िोडून्
र ह यच्ल ् तो् धज वत् निे.् ह्य ् क म मध्येच्् त्यच् ययच् ् ब यच्कोने् त्यच् ययच् ् श स्त्रीयच्् अभ्यच् ि च ् िम वशे् केल ्
होत .् त्यच् ब बत् सतल ्क ही्िमजत्निे.्तरीही्ती् त्यच् ययच् ्श स्त्रीयच््अभ्यच् ि ल ्खूप्महत्त्व्देइव.्ह्य ची्
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भरप इव्करण्यच् ि ठी्म्हणून्की्क यच््पीएरल ्घर तील्स्वतःचे्आसण्इतर ांचे्जीवन्हव्ेतिे्वळव यच्ल ्
पूणव् ित्त ् होती.्आपल्यच् ् घर त् नत श ् नवऱ्यच् ची् अगदी् गुल म प्रम णे् िेव -च करी्करी.् अभ्यच् सिकेत्
पीएर् सलहीत-व चत् अिल ् तर् घर तील् प्रत्येच्क ल ् प यच्् न् व जवत ् सफर व्े ल गे.् पीएरने् एख द्य ्
इयछेच ्ओझरत ्उल्लेख्केल ्की्ती्इयछ ्ल गलीच्पुरी्होइव.्नत श ्ल गलीच्त्यच् ल ्हव्यच् ्अिलेल्यच् ्
गोष्टीि ठी्ध वपळ्करू्ल गे. 
 

धन्यच् ययच् ्म्हणजे्पीएरययच् ्इयछेनुि र्घरचे्िगळे्व्यच्वह र्होत्आहेत्अिे्म नले्ज इव.्खरे्तर्
पीएरययच् ्इयछेची्अटकळ्ब ांधून्नत श ्िगळ्यच् ्गोष्टी्करवनू्घेइव.्पीएरययच् ्इयछ ांम गील्महत्त्व चे् मुदे्द्
सतल ्अचूक्त डत ्येच्त.्एकद ्ते्सतल ्कळले्की्ती्त्यच् ांच ्सनष्ठेने्प ठपुर व ्करी.्पीएरच ्बेत्सफरल ्
तरीही्ती्त्यच् ल ्त्यच् ययच् च्हत्यच् र ांनी्सवरोध्केल्यच् सशव यच््र हत्निे. 
 

ि त् वषांययच् ् वैव सहक् जीवन नांतर् स्वतःचें् प्रसतचबब् पत्नीमध्येच्् प हून् पीएरल ् आपण् अगदीच्
व इवट्न ही्अि ् िुखद् सवर्श् ि्व टू्ल गल .्आपल्यच् मध्येच््बऱ्यच् व इट चे्अभेद्य् समश्रण्झ ले्आहे्अिे्
त्यच् ल ् व टे.् म त्र् त्यच् ल ् आपल्यच् ् पत्नीमधे् आपल्यच् तील् च ांगुलपण ् तेवढ ् प्रसतचबसबत् झ लेल ् सदिे, 
च ांगले्निलेले्इतर्ि रे्क ही्सतने्अव्हेसरलेले्सदिे; त्यच् ययच् ्ह्य ्सनष्ट्कषाम गे्क ही्त र्नकक्सवच र्होत ्
अिे्नव्हे.्पण्त्यच् म गे्किली्तरी्गूढ्आांतसरक्पे्ररण ्होती. 
 

पीएर्रोस्तॉफकडे्अित न ्दोन्मसहन्यच् ांपूवी्त्यच् ल ्कुण्यच् ्सप्रन्ि्फ्यच्ॉदॉरचे्पत्र्आले.्पीएर्ज्यच् ्
िांस्थेच ् प्रमुख् िांस्थ पक् होत ् त्यच् ् िांस्थेययच् ् पीटझवबगव् येच्थील् श खेतील् िदस्यच् ांन ् जे् अनेक् प्रश्न्
ित वीत्होते्त्यच् बद्दल्चचा्करण्यच् ि ठी्त्यच् ल ्आग्रह चे्आमांत्रण्होते. 
 

नत श ्आपल्यच् ्नवऱ्यच् ची्िगळी्पते्र्व चीत्अिे.् सतने्हेही्पत्र्व चले.्तो्घरी्निल ्की्ती्
असतशयच््दुःखी्होइव.्तरीही्सतने्त्यच् ल ्पीटझवबगवल ्ज ण्यच् च ्आग्रह्केल .्ती्नवऱ्यच् ययच् ्बौसद्धक्आसण्
प रम र्नथक्जीवन तील्प्रत्येच्क्ब बील ्असतशयच््महत्त्व्देइव.्अश ्ब बतीत्आपण्त्यच् ल ्धोंड्तर्ठरण र्
न ही्न ्अशी्सतल ्ितत्ध स्ती्व टे.्सतने्त्यच् ल ्ज ण्यच् च ्आग्रह्केल , म त्र्त्यच् ने्परतण्यच् च ्सदवि्
अगदी्नक्की्ठरवनू्ट क व ्अि ्हट्ट्धरल . 
 

त्यच् ल ्परत्यच् यच्ल ्पांधर ्सदवि्होते्तरीही्त्यच् ्अवधीत्नत श ्ितत्भयच्भीत, सनर श्व्त्रस्त्
झ ली्होती.्पीएरल ्परत यच्ल ्उशीर् व्ह यच्ल ्क ही्न ्क ही्क रणे् िुचवनू् सतची्आइव, सतच ्भ ऊ, 
िोन्यच् ्आसण्क उांटेि्म यच्ा्सतल ्धीर्देण्यच् च ्प्रयच्त्न्करीत्होती.्त्यच् ्िबांध्पांधरवड्य त्नत श ्सवषण्ण्
आसण्सचडखोर्बनलेली्होती. 
 

‘िगळ ् मूखवपण ्आहे.् त्यच् ययच् ् िगळ्यच् ् यच्ोजन ् फुकट् ज त हेत.् िांस्थेचे् िगळे् िभ िद् मूखव्
आहेत.’ नत श ्ि रखी्म्हण यच्ची.्ज्यच् वर्सतच ्ठ म्सवर्श् ि्होत ्त्यच् च्सवषयच् ांब बत्ती्अिे्म्हण यच्ची.्
आसण्आपल्यच् ्एकुलत्यच् ्एक्ब ळ चे्िांगोपन्करण्यच् ि ठी्ती्त्यच् ययच् ्खोलीत्ज यच्ची. 
 

तो्तीन्मसहन्यच् ांच ् मुलग ् सतययच् ्छ तीशी्अिे.् त्यच् ययच् ्ओठ ांच ्आसण्र्श् िोयछ ्व ि्करण ऱ्यच् ्
न कपुड्य ांच ्स्पशव्झ ल ्की्सतययच् ्मन ल ्कधी्नव्हे्इतके्श ांत, तृप्त्व टे. 
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ती् ब ळ चे् िांगोपन् करत् अित न च् पीएरची् ग डी् खडखडत् प्रवशेद्व र शी् आली.् आपल्यच् ्
म लसकणील ् खूष्करण्यच् ची्कल ्अवगत्अिलेली् द िी् हलक्यच् ् प वल ांनी्ल गलीच्द र शी्आली्
तेव्ह ्सतची्मुद्र ्उजळलेली्होती. 
 

‘ते्आले्क ?’ झोपी् गेलेल ्ब ळ्उठू्नयेच्् म्हणून्नत श ने्घ इवघ इवने्हळू्आव ज त् सवच रले.्
नत श ची्मुद्र ्ल लबुांद्झ ली.्सतची्प वले्आपिूकच्ह लली.्परांतु्उडी्म रून्ध व्घेणे्अशक्यच््होते.्
ब ळ ने्आपले्सचमणे्डोळे्उघडले.्जणू्त्यच् ल ्सवच र यच्चे्होते–’ ‘तू्आहेि्न ्इथां?’ त्यच् ने्आळि वनू्
ओळ ांची्च ळव च ळव्केली. 
 

नत श ने्ब ळ ययच् ्तोंड तून्स्तन्ि वधपूववक्क ढून्घेतल .्ब ळ ल ्ह त वर्जोजवनू्द िीकडे्
सदल ्आसण्ती्त्वरेने्द र कडे्ध वली.्आपण्अश ्घ इवने्आसण्आनांद ने्ब ळ ल ्ट कून्ज त्आहोत्
यच् ची्टोचणी्ल गून्की्क यच््ती्द र शी्थबकली्आसण्सतने्म गे्वळून्प सहले. 
 

ती्ब हेरययच् ्सदव णख न्यच् त्ध वत्गेली्तेव्ह ्सतल ्फरच ्झग ्घ तलेल ्पीएर्स्क फव ्क ढत न ्
सदिल .् पुढे् वगे ने् घुिून् सतने्आपले्डोके् त्यच् ययच् ्छ तीवर्द बले.् मग्म गे्िरकून्ती् त्यच् ययच् ् बफव ्
उड लेल्यच् ्ल लबुांद्आनांदी्चेहऱ्यच् कडे्प ह त्र सहली. 
 

एक एकी् सतल ् गेल्यच् ् पांधरवड्य मधे् भोगलेल्यच् ् सवलिण् सवरहयच् तन ांची् आठवण् झ ली.् तशी्
सतययच् ् मुदे्रवर् उजळण र ्आनांद् प र्लोप् प वल .् सतययच् ्कप ळ वर्आठ्य ्उमटल्यच् .् ती् र ग र ग ने्
पीएरल ्बोल्ल व्ूल गली. 
 

‘तुम्ही्तर्अगदी् खुश ल्आह त...अगदी्मजेत्र सहल ्अि ल...चैन् केली्अिेल...पण्म झां्
क यच्? सनद न्आपल्यच् ् मुल च ् तरी् सवच र्कर यच्च ् होत ...मी् मुल ची् शुश्रूष ्करते्आहे.् तुमययच् मुळां ्
म झां् दूध् ध कट्य ल ् ब धलां .् पेत्यच् ् तर् अगदी् मरण तून् व चल .्आसण् तुम्ही् सतकडे् मौजमज ्करीत्
होत .’ 
 

पीएर्यच् आधी्येच्ऊ्शकत्नव्हत .्त्यच् मुळे्त्यच् ल ्अपर धी्व टत्नव्हते.्नत श ्आपल्यच् वर्न हक्
भडकली्आहे् ती् थोड्य ् वेळ ने् श ांत् होइवल् अिे् त्यच् ल ् व टले.् िवांत् महत्त्व ची् गोष्ट् म्हणजे् त्यच् ल ्
स्वतःल ्आनांद्झ ल ्होत .्खरे्तर् त्यच् ल ् क्स्मत्कर यच्ल ्आवडले्अिते.् परांतु् तो् सवच रही्मन त्
आणण्यच् चे्ध डि्त्यच् ल ्झ ले्न ही.्त्यच् च ्चेहर ्दीनव ण ्भयच्भीत्झ ल .्त्यच् ने्व दळ पुढे्शरण गती्
पतकरली. 
 

‘अगदी्खरां्ि ांगतो.्लवकर्येच्णां्शक्यच््झ लां ्न ही.्आत ्पेत्यच् ्कि ्आहे?’ 
 

‘आत ्बर ्आहे.्चल ्द खवते.्तुमययच् ्मन ल ्क ही्व टत्न ही्क ? तुमययच् व चून्म झी्क यच््
अवस्थ ्होते, मी्सकती्दुःख त्अिते्यच् ची्तुम्ह ल ्थोडी्कल्पन ्अिती्तर...’ 
 

‘तुझी्प्रकृती्ठीक्आहे्न ?’ 
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‘चल ् सतकडे्चल .’ सतने् त्यच् च ्ह त्क ही्िोडल ्न ही.्मग्ती्दोघे्आपल्यच् ्खोलीत्गेली.्
सनकोल यच््आपल्यच् ्पत्नीिह्पीएरययच् ् भेटील ्आल ् तेव्ह ् त्यच् ्दोघ ांनी्पीएर्आपल्यच् ्ब ळ ल ्ह त वर्
जोजवीत्अिलेल ् सदिल .्एकही्द त्न्आलेल्यच् ् त्यच् ्ब ळ च ् चेहर ्आनांद ने् फुलल ्होत .्व दळ्
केव्ह च्ओिरले्होते.्मुल कडे्व्नवऱ्यच् कडे्पे्रमळ्नजरेने्प हण ऱ्यच् ्नत श ची्मुद्र ्उजळली्होती. 
 

सनकोल यच्् आपल्यच् ् पत्नीबरोबर् आत् आल ् तेव्ह ् पीएरने् आपल्यच् ् मुल ल ् ख ली् न् ठेवत च्
त्यच् ची्चुांबने्घेऊन्त्यच् ययच् ्प्रश्न ल ्उत्तरे्सदली.् ‘ते्बऱ्यच् च्गोष्टी्आवडीने्बोलू्ल गले्तरी्पीएरचे्िवव्
लि्मुल ने्वेधून्घेतले्होते्हे्स्पष्ट्सदित्होते. 
 

‘हे्मुल ची्शुश्रूष ्फ र्च ांगल्यच् ्तऱ्हेनां्करत त.्मुल ांन ्तोलण्यच् ि ठीच्म झे्ह त्आहेत्अिां्ते्
म्हणत त.’ नत श ्म्हण ली. 
 

‘खरां्आहे् ते.् पण्ह्य ् मुल ि ठी्नव्हत.’ पीएरने्हित् म्हटले्आसण् मुल ल ्घ इवघ इवने् घेऊन्
द िीकडे्सदले. 
 

ब्लीक् सहल्िययच् ् व ड्य त् प्रत्येच्क्खऱ्यच् खुऱ्यच् ् कुटुांब त्अित त् त्यच् प्रम णेच्अगदी् स्वतांत्र्अशी्
अनेक्जगे्एकत्र्न ांदत्होती.्ती्एकमेक ांन ्उद रवृत्तीने्ि ांभ ळून्घेत्होती.्त्यच् ्िगळ्यच् ांन ्एकिांघत ्
प्र प्त् झ ली् होती.् त्यच् ् व ड्य त् घडण री् प्रत्येच्क् घटन ् त्यच् ् जग तील् लोक ांन ् ि रखीच् महत्त्व ची, 
आनांद ची्व ्दुःख ची्व टे.्परांतु्प्रत्येच्क्जग ल ्आनांद्व ्दुःख्म नण्यच् ि ठी्वेगळी्अशी्ख ि्क रणेही्
अित त. 
 

पीएरचे्आगमन्िवांययच् ्दृष्टीने्आनांद ची्आसण्महत्त्व ची्घटन ्होती.्बेझुहॉव्ह्आल्यच् ने्मुल ांन ्
आसण् त्यच् ांच ् सशसिक ांन ् आनांद् झ ल .् क रण् पीएरप्रम णे् दुिर ् कोणीही् त्यच् ांन ् कौटुांसबक् जीवन त्
िहभ गी्करून्घेत्निे.्क्लक्व्हकॉडववर्एक्िेझ्िांगीत्तोच्व जव यच्च .्ह्य ्िांगीत वर्िवव्नृत्येच््बिवणे्
शक्यच््आहे्अिे्तो्म्हण यच्च .्त्यच् ने्िवांि ठी्भेटी्आणल्यच् ्अितील्यच् बद्दल्कोण ल ्िांशयच््नव्हत . 
 

पांधर ् वषांययच् , िडिडीत् न जूक् ब ांध्यच् ययच् , चपगट् केि ांययच् ् िुांदर् डोळ्यच् ांययच् ् सनकोसलङ्क ्
बॉलकॉन्स्कीची् पीएरक क वर् उत्कट् भक्ती् होती.् त्यच् मुळे् क क ् येच्ण र् म्हणून् तो् आनांसदत् झ ल .्
सनकोसलङ्क ययच् ्मन त्पीएरबद्दल्ख ि्पे्रम्कोणी्सनमाण्केले्नव्हते.्त्यच् ांययच् ्ग ठी्भेटी्क्वसचतच्होत.्
क उांटेि्म यच्ाने्त्यच् चे्िांगोपन्केले्होते.्आपल्यच् प्रम णेच्त्यच् ने्आपल्यच् ्नवऱ्यच् वर्पे्रम्कर वे्म्हणून्सतने्
सशकस्त्केली्होती.्पण्त्यच् ची्पीएरवर्असधक्भक्ती्होती.्सनकोल यच्क क प्रम णे्त्यच् ल ्हुझ र्अथव ्
िेंट्जॉजव्घोडदल तील् िैसनक् व्ह यच्चे्नव्हते.् त्यच् ल ् पीएरप्रम णे् सवद्व न, हुष र्आसण्िहृदयच्् व्ह यच्चे्
होते.् पीएरययच् ् ि सन्नध्यच् त् त्यच् ची् मुद्र ्आनांद ने् उजळलेली् अिे.् पीऐरने् उच्च रलेल ् शब्द् न्् शब्द् तो्
ि ठवी.्एकट ्अित न ्न हीतर्बरोबर्देिलेॅ्अित न ्पीएरच ्प्रत्येच्क्शब्दिमूह्आठवीत्र ही.्त्यच् च ्
अचूक्अथव्क यच््अिेल्यच् च ् सवच र्करीत् र ही.् पीएरचे्गतजीवन, १८१२् पूवीचे् त्यच् चे् दुःखी्जीवन्
(त्यच् बद्दल् त्यच् ने् थोडेिेच् ऐकले् होते् त्यच् वरून् त्यच् ने्अांधुक्अद्भतुरम्यच््कल्पन ्करून् घेतली् होती), 
त्यच् चे्मॉस्कोमधील्ि हिीजीवन, त्यच् चे्फ्रें च ांययच् ् तुरुां ग ांतील्सदवि, पीएर्ज्यच् ययच् बद्दल्बोलत्अिे्तो्
प्लॅटन् कॅरॅटीव्ह, सजययच् बद्दल् त्यच् ल ्ख ि्भक्ती्होती् त्यच् ्नत श वरील्पीएरचे् पे्रम, िवात्महत्त्व ची्



 

 

अनुक्रमणिका 

गोष्ट् म्हणजे् त्यच् ल ्आत ्आठवत् निलेल्यच् ् वसडल ांशी् अिलेली् पीएरची् दोस्ती् ह्य ् ि ऱ्यच् ् गोष्टींमुळे्
सनकोसलङ्क ल ्पीएर्वीरपुरुष्आसण्िांत्व टू्ल गल . 
 

पीएर्आल ्की्तो् दैनांसदन् व्यच्वह र्असधक्िुकर, िुरळीत्करी.् त्यच् मुळे् त्यच् ययच् ् येच्ण्यच् ने्प्रौढ्
म णि ांन ्आनांद्झ ल .् त्यच् ने्िवांन ् भेटी्आणल्यच् ्होत्यच् .्नत श ही्आत ् नेहमीि रखी्व गू्ल गली्
त्यच् मुळे्वृद्ध्ब यच् ांनी्िम ध न चे्िुस्क रे्ट कले.्सनरसनर ळ्यच् ्प्रक रची्म णिे्आपल्यच् बद्दल्सनरसनर ळी्
दृष्टी्ब ळगत हेत्यच् ची्पीएरल ्ज णीव्झ ली.्त्यच् ्िवांययच् ्अपेि ्लवकर त्लवकर्पूणव्करण्यच् ि्तो्
िज्ज्झ ल . 
 

पीएर्अत्यच्ांत् सविरभोळ ् होत .् परांतु् त्यच् ने्आपल्यच् ् पत्नीययच् ् मदतीने् यच् दी्करून् नेली् होती.्
त्यच् मुळे्त्यच् ने्िगळ्यच् ्वस्तू्आणल्यच् .्ि िूने्आसण्मेहुण्यच् ने्ि ांसगतलेल्यच् ्वस्तू्तो्सविरल ्न ही.्त्यच् ने्
भेटीद खल्म द म्ब्येच्लॉव्हल ्पोष ख्आसण्भ ययच् ांन ्खेळणी्आणली्होती. 
 

थोरल्यच् ् क उांटेिने्आत ् ि ठी्ओल ांडली् होती.् सतचे् केि्आत ् प र् सपकले् होते.् व टोळ्यच् ्
टोपीययच् ्झ लरीने्सतच ्चेहर ्वढेलेल ्अिे.्सतययच् ्चेहऱ्यच् ल ्िुरकुत्यच् ्पडल्यच् ्होत्यच् .्सतच ्वरच ्ओठ्
क हीि ्लोंबत्होत ्आसण्सतची्दृष्टी्मांद्झ ली्होती. 
 

सतच ् मुलग ् मरण् प वल ् होत .् थोड्य च् सदवि ांत् सतच ् नवर ही् मरण् प वल ् होत .् हे् िवव्
एवढ्य ्वगे ने्घडले्होते्की्आपण्यच्ोग यच्ोग ने्सविरून्र सहलो्आहोत्अिे्सतल ्व टू्ल गले.्आत ्
सतल ्जीवन त्क ही् ध्येच्यच््उरले्नव्हते, कश त्रि्उरल ्नव्हत .्ख णेसपणे, झोपणे, उठणे्ह्य ् सक्रयच् ्
िुरू् होत्यच् ् पण् सतचे्अक्स्तत्व्जगणे्ह्य ्िांजे्ञल ् प त्र् नव्हते.् सतल ्आत ्किल्यच् ्ज सणव च् र सहल्यच् ्
नव्हत्यच् .्जीवन कडून्सतल ्आत ्श ांततेखेरीज्क ही्नको्होते.्ती्श ांतत ्सतल ्फक्त्मरण तच्समळणे्
शक्यच््होते.्मरण्येच्इवपयंच्त्सतल ्जीवन्व्यच्तीत्करणे्म्हणजे्आपल्यच् ्शक्ती्उपयच्ोग त्आणणे्भ ग्होते. 
 

अगदी्लह न्मुले्आसण्अत्यच्ांत्वृद्ध्म णिे्यच् ांत्आढळून्येच्ण री्गोष्ट्सतययच् मध्येच््असतशयच््मोठ्य ्
प्रम ण त्सदित्होती.् सतययच् ्अक्स्तत्व ल ्दृश्यच््अिे्उसद्दष्टच्नव्हते.्आपल्यच् ् सवसवध्मनःशक्तींच ्आसण्
स्व भ सवक् प्रवृत्तींच ् उपयच्ोग् करण्यच् ची् आवश्यच्कत ् तेवढी् सतययच् मधे् सदित् होती.् सतल ् जठर, मेंदू, 
स्न यच्,ू मज्ज तांतू्आसण्प्लीह ्ही्होती्म्हणूनच्ख णेसपणे, झोपणे, बोलणे, रडणे, क म्करणे, र ग वणे्इ.्
सक्रयच् ्करणे्भ ग्पडत्होते.्त्यच् ांम गे्कुठल्यच् ्ब ह्य्पे्ररण ्नव्हत्यच् .्आपली्फुफ्फुिे, आपली्जीभ्यच् ांच ्
उपयच्ोग्करण्यच् ची्सतल ्आवश्यच्कत ्होती्म्हणूनच्ती्बोलत्होती.्अश्रूांन ्व ट्देऊन्शरीर ल ्सवश्र ांती्
समळण्यच् ची्आवश्यच्कत ्होती्म्हणून्ती्मुल ि रखी्रडत्होती.्पूणव्जोम त्जीवन्जगण ऱ्यच् ांन ्जे्पे्ररक्
क रण्अिते्ते्सतययच् ्सहशबेी्केवळ्सनसमत्त्होते. 
 

िक ळययच् ्वेळी–ख ि्करून्र त्री–सतने्असतशयच््जड न्न्घेतले्अिले्तर्ती्कोण वर्तरी्र ग्
क ढू्प ही.्म द म्ब्येच्लॉव्हययच् ्बसहरेपण चे्सनसमत्त्सतल ्पुरेिे्होइव. 
 

खोलीययच् ्दुिऱ्यच् ्टोक ल ्र हून्ती्सतल ्क हीतरी्हळू्आव ज त्ि ांगण्यच् ि्िुरुव त्करी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मल ्व टते्आज्हवते्उष्ट्म ्व ढल ्आहे.’ ती्कुजबुजे, मग्म द म्ब्येच्लॉव्ह्‘ख त्रीने्ते्आलेले्
अिण र’ अिे्उत्तरली्की्थोरली्क उांटेि्र ग र ग ने्पुटपुटे.्‘ब इव!्ब इव!्सकती्मूखव्आसण्बसहरी्आहे्
ही!’ 
 

सतल ्र ग्क ढ यच्ल ्जे् दुिरे् सनसमत्त्पुरेिे्होइव् ते्म्हणजे्तपकीर्होयच्.्सतल ्ती्कधी्कोरडी्
व टे, कधी्फ र् दमट् व टे, कधी् व इवट् तऱ्हेने् कुटलेली् व टे.् र ग ययच् ् अश ् उदे्रक ांनांतर् सतच ् चेहर ्
सपवळट्होइव.्म द म्ब्येच्लॉव्ह्पुन्ह ्कधी्बसहरी्होइवल, क उांटेिची्तपकीर्पुन्ह ्केव्ह ्दमट्होइवल्आसण्
सतच ्चेहर ्कोणत्यच् ्वळेी्सपवळट्बनेल्ह्य ्गोष्टी्द िी्अचूक्लिण ांवरून्ओळखू्ल गल्यच् . 
 

सतल ्आपल्यच् ्प्लीहेच ्उपयच्ोग्कर व ्ल गे, त्यच् चप्रम णे्इतर्श रीसरक्आसण्म नसिक्शक्तीही्
उपयच्ोग त्आण व्यच् ्ल गत.्पेशन्िययच् ्ड व चे्सनसमत्त्करून्ती्सवच रशक्ती्उपयच्ोग त्आणू्प ही.्जेव्ह ्
सतल ् रड विेे् व टे् तेव्ह ् सतययच् ् रडण्यच् च ् सवषयच्् मरण् प वलेल ् थोरल ्क उांट् अिे.् सतल ् भ वन ांची्
खळबळ् हवी् अिली्की् ती् सनकोल यच्ययच् ् प्रकृतीची् क ळजी्करू्ल गे.् जेव्ह ् सतल ्आकि ने्क ही्
बोल यच्चे्अिे् तेव्ह ् सतल ्क उांट्म यच्ाचे् सनसमत्त् पुरेिे्होइव.् सतल ्आपल्यच् ्बोलण्यच् ययच् ्इांसद्रयच् ांन ्जेव्ह ्
व्यच् यच् म ची्गरज्ल गे–अांध ऱ्यच् ्खोलीत्भोजनोत्तर्सवश्र ांती्घेऊन्झ ल्यच् नांतर्बहुध ्ि त्व जत ्अशी्
गरज्ल गे्तेव्ह ्ती्त्यच् च्त्यच् च्आख्यच् सयच्क ्त्यच् च्त्यच् च्लोक ांन ्पुन्ह ्पुन्ह ्ि ांगण्यच् चे्सनसमत्त्शोधीत्
र ही. 
 

थोरल्यच् ् क उांटेिची् क्स्थती् घर तील् ि ऱ्यच् ांन ् कळून् चुकली् होती.् म त्र् कुणी् तीबद्दल् क ही्
बोलत्नव्हते.् सतययच् ्गरज ् पूणव्करण्यच् ि ठी्प्रत्येच्कजण्सशकस्त्करू्ल गे.्क्वसचत्प्रिांगी् सनकोल यच्, 
पीएर, नत श ्आसण्क उांटेि्म यच्ा्अस्फुट्सखन्न्क्स्मत्करून्एकमेक ांकडे्प ह त.्त्यच् वळेी्िवांन ्सतययच् ्
क्स्थतीची्ज णीव्अिल्यच् चे्सदिून्येच्इव. 
 

पण्त्यच् ांययच् ्नजर ्आणखीही्क ही्ि ांगत. ‘सतनां्आपल्यच् ्जीवन तील्कतवव्यच्् केव्ह च्बज वलां ्
आहे.्आत ्आपण्प ह त्आहोत्ते् सतचां्िांपूणव्दशवन्नव्हे.्आम्ह ्िवांन ्ह च्शवेट्ग ठणां्भ ग्आहे.्
एक क ळी् आमययच् ि रखांच् जीवन् जगण ऱ्यच् ् आसण् असतशयच्् सप्रयच्् अिण ऱ्यच् ् ह्य ् गरीब् सजव ि ठी्
आम्ह ल ्मन वर्त ब ् ठेव यच्ल , सतल ्शरण्ज यच्ल ्आनांद्व टत्आहे.प्रत्येच्क ल ्मरण्अटळ्आहे्हे्
सविरत ्क म ्नयेच्.’ 
 

पीएर्पत्नीिह्सदव णख न्यच् त्आल ्त्यच् वळेी्क उांटेिययच् ्मन ल ्नेहमीप्रम णे्पेशन्िययच् ्ड व ची्
जरुरी्व टू्ल गली्होती.्बऱ्यच् च् सदवि ांनी्पीएर् चकव ् सतच ् मुलग ् भेटील ्आल ् म्हणजे्ती् जे्शब्द्
उच्च री् तेच्शब्द्आत ् सतने् केवळ्िवयच्ीपोटी्उच्च रले.् ‘सकती्उसशर नां् येच्तो्आहेि.्ब ळ , सकती्वेळ्
तुझी्व ट्प ह त्आहोत.्परमेर्श्र ची्कृप ्म्हणून्तू्आल ि.’्भेटी्समळ ल्यच् नांतर्सतने्नेहमीची्ठरलेली्
व क्येच््उच्च रली.्‘ब ळ , ह्य ्भेटी्क ही्मोल ययच् ्न हीत.्म्ह त रीची्आठवण्ठेवलीि्म्हणून्आभ री्आहे्
मी.’ त्यच् वळेी्पीएर्आल ्हे्सतल ्बरे्व टत्निल्यच् चे्स्पष्ट्सदित्होते.्क रण् सतययच् ्पत्त्यच् ययच् ्ड व त्
व्यच्त्यच्यच््आल ् होत .् सतने् पेशन्िच ् ड व्िांपवल ्आसण् त्यच् ने्आणलेल्यच् ् भेटी् प सहल्यच् .् त्यच् ् भेटींमध्येच््
िुरेख्कल कुिर् केलेली् पत्त्यच् ांची् पेटी् होती, िेव्र् येच्थे् घडवलेल , धनगर्स्त्रीचे् सचत्र्अिलेल ्आसण्
झ कण्अिलेल ्पेल ्त्यच् ने्आणल ्होत .्तिेच्तपकीर्ठेवण्यच् ि ठी्िोन्यच् ची्पेटी्आणली्होती.्त्यच् ्
पेटीवर्क उांटचे्सचत्र्खोदण्यच् त्आले्होते.्अश ्पेटीची्इयछ ्क उांटेि्कैक्सदवि्ब ळगून्होती.्आत ्



 

 

अनुक्रमणिका 

ती्शोक्करण्यच् ययच् ्मनःक्स्थतीत्नव्हती्म्हणून्सतने्क हीश ्असलप्ततेनेच्क उांटययच् ्तिसबरीकडे्प सहले्
आसण्मग्ती्पत्त्यच् ांची्पेटी्ज स्त्लिपूववक्प हू्ल गली. 
 

‘ब ळ, सकती् िुख त् ठेवतो् आहेि् तू् मल .् किे् आभ र् म नू् तुझे?’ ती् नेहमीि रखी् बोलू्
ल गली.् ‘तू् िुखरूप् परत् आल ि् ही् िवांत् च ांगली् गोष्ट् झ ली् बघ.् तू् तुझ्यच् ब यच्कोची् च ांगली्
क नउघ डणी्कर.् तू्नव्हत ि्तर् सतचां्डोकां ्अगदी् सफरून्गेलां ्होतां् सतल ्क ही् िुचत्नव्हतां, क ही्
रुचत्नव्हतां.’ ती्नेहमीि रखी्बोलत्र सहली.्मग्ती्अॅन ्सतमॉफ्येच्व्न ल ्म्हण ली, ‘अॅन , म झ्यच् ्मुल नां्
सकती्च ांगली्पेटी्आणली्आहे्बघ.’ म द म्ब्येच्लॉव्हने्भेटीचे्कौतुक्केले.्पोष ख चे्क पड्प हून्ती्
भ र वनू्गेली. 
 

पीएर, नत श , सनकोलयच्, क उांटेि् म यच्ा् आसण् डेसनिॉव्ह् यच् ांन ् खूप् खूप् बोल यच्चे् होते् पण्
थोरल्यच् ्क उांटेििमोर्बोलत ्येच्त्नव्हते.्त्यच् ांन ्सतययच् प िून्क ही्लपवनू्ठेव यच्चे्होते्अिे्नव्हे.्पण्
सतच ्बऱ्यच् च्गोष्टींशी्िांबांध्तुटल ्होत ्त्यच् मुळे्ते्जर्मोकळेपण ने्सतययच् िमोर्बोलू्ल गले्अिते्तर्
सतने् त्यच् ांन ् व टेल् ते् प्रश्न् सवच रले् अिते्आसण् त्यच् ांन ् पूवी् सदलेली् उत्तरे् पुन्ह ् पुन्ह ् द्य वी् ल गली्
अिती.्अमक ्मरण्प वल , अमक्यच् चे्लग्न्झ ले्अिल्यच् ्गोष्टी् सतययच् ्लि त्र ह त्निल्यच् ने् सतल ्
पुन्ह ्पुन्ह ्ि ांग व्यच् ्ल गल्यच् ्अित्यच् .्तरीही्ते्िगळे्नेहमीप्रम णे्चह ्घेत्सदव णख न्यच् त्बिले.्पीएर्
क उांटेिययच् ् िलु्लक् प्रश्न ांन ् उत्तरे् देत् होत .् खरे् तर् क उांटेिल ही् त्यच् ् प्रश्न त् गोडी् नव्हती.् सप्रन्ि्
व्हॅसिली्म्ह त र ् सदिू्ल गल , क उांटेि्म यच्ा्अलेक्स्येच्व्न ने् सवच रपूि्केली्आहे्इ॰्इ॰्पीएर्ि ांगत्
होत . 
 

अश ्िांभ षण त् कुण ल ् रि् नव्हत ् तरी् ते् चह प न् िांपेपयंच्त् च लू् होते.् िमॅोव र् अिलेल्यच् ्
टेबल भोवती्कुटुांब तील्प्रौढम णिे्जमली.्िोन्यच् ्चह ची् व्यच्वस्थ ्प ह त्होती.् मुल ांच ्आसण्त्यच् ांययच् ्
सशसिक ांच ्चह ्आधीच्झ ल ्होत .्चह ययच् ्वळेी्िववजण्आप पल्यच् ्ज गी्बिले.्सनकोल यच््जर ्दूर्
शगेडीजवळ्छोट्य ्टेबल शी्बिल .्सतथे्त्यच् ल ्चह ्देण्यच् त्आल .्पूवीययच् ्समल्क ्कुत्रीप िून्झ लेली्
एक् भऱु्यच् ् तोंड ची् कुत्री् त्यच् ययच् जवळययच् ् खुचीत् बिली.् क उांटेि् म यच्ाययच् ् शजे री् डेसनिॉव्ह् बिल ्
होत .् त्यच् ने्जनरलच ्कोट्अांग त्घ तल ्होत .् त्यच् ची्िवव् बटणे्ल वलेली्नव्हती.् त्यच् ययच् ् कुरळ्यच् ्
केि ांतून, समश ांतून, कल्ल्यच् ांतून्प ांढरे्केि्मधून्मधून्डोक वत्होते.्थोरली्क उांटेि्आसण्आपली्पत्नी्
यच् ांमधे् पीएर् बिल ् होत .् म्ह त रील ् आवडेल् आसण् कळेल् अिे् क ही् न ् क ही् तो् ि ांगू् ल गल .्
एकेक ळी् क उांटेिययच् ् िांगतीत् अिलेल्यच् ् आसण् सतल ् खरीखुरी् िोबत् केलेल्यच् ् पण् आत ्
क उांटेिप्रम णेच्उरलेले् सदवि् पूवी् पेरलेल्यच् ्ध न्यच् ययच् ्कणि ांची् केिरे्वेचण्यच् त्घ लवीत्अिलेल्यच् ्
व्यच्क्तींबद्दल्आसण्सकरकोळ्ि म सजक्घटन ांबद्दल्तो्बोलल .्परांतु्हे्िमक लीन्लोक ांचे्जग्क यच््ते्
खरे्सवच र्करण्यच् जोगे्जग्आहे्अिे्थोरल्यच् ्क उांटेिल ्व टत्होते.्नत श ने्पीएरच ्उत्ि ह्प सहल .्
त्यच् च ्प्रव ि्च ांगल ्झ ल ्अिल ्प सहजे, त्यच् बद्दल्त्यच् ल ्बोल यच्चे्आहे्परांतु्क उांटेििमोर् त्यच् ल ्
मोकळेपण ने्बोलत ्येच्त्न ही्हे्नत श ने्ओळखले. 
 

डेसनिॉव्ह्त्यच् ्कुटुांब तील्निल्यच् ने्त्यच् ल ्पीएरचे्ि वध्मौन्कळले्न ही.्प्रचसलत्घटन ांब बत्
तो्न र ज्अिल्यच् ने्पीटझवबगवल ्क यच््च लले्आहे्हे्ज णून्घेण्यच् ची्त्यच् ल ्तीव्र्उत्िुकत ्होती.्म्हणून्
त्यच् ने्सवच रले, ‘गॉस्नर्आसण्म द म्नॅत सरनॉव्ह–यच् ्खुळ चां्क यच््झ लां?’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘च ललांच्आहे् पूवीहून् व इवट् तऱ्हेनां.ब यच्बल् िोि यच्टी् म्हणजेच् िगळां् िरक र् अशी् अवस्थ ्
आहे.’ पीएर्उत्तरल . 
 

‘क यच्् म्हण ल ि्ब ळ?’ थोरल्यच् ्क उांटेिने् सवच रले.् सतच ्चह ्आल ्होत .्भोजनोत्तर्थोडे्
सचडण्यच् ि ठी् ती् क हीतरी् सनसमत्त् शोधीत् होती.् ‘तू् िरक रबद्दल्क ही् बोलल ि्क यच्? मल ् क ही्
कळलां ्न ही.’ 
 

आइवययच् ्भ षेतल्यच् ्गोष्टी्कश ्ि ांग यच्ययच् ्ते्सनकोल यच्ल ्म हीत्होते.्तो्म्हण ल , ‘आइव, सप्रन्ि्
अलेक्झ ांडर् सनकोलीसवच् गॉसलट्सिननां् िोि यच्टी् स्थ पन् केली्आहे् ती् तुल ् ठ ऊक्अिेल.् त्यच् मुळां ्
त्यच् चां्वजन्आहे्अिां्म्हणत त.’ 
 

त्यच् वर्पीएर्गैरि वधपणे्बोलून्गेल , ‘अर क्चीव्ह्आसण्गॉसलट्िीन्हेच्प्रत्यच्ि त्िरक र्आहे्
आत श .्आसण्हे्िरक र्अजब्आहे.्त्यच् ल ्प्रत्येच्क् सठक णी्कटक रस्थ न् सदितां.्प्रत्येच्क्गोष्टील ् ते्
घ बरतां.’ 
 

‘क यच्? सप्रन्ि्अलेक्झ ांडर्सनकोलीसबचमध्येच्देखील्तुम्ह ल ्दे ष्सदित त? तो्अत्यच्ांत्प्रशांिनीयच््
क मसगरी्करीत्आहे.्मी्पूवी्म यच्ा्अन्तोनॉव्न ययच् ्घरी्त्यच् ल ्भेट यच्ची.’ थोरली्क उांटेि्दुख वलेल्यच् ्
िुर त्म्हण ली.्कुणीच्क ही्बोलले्न ही्तेव्ह ्ती्आणखी्दुख वलेल्यच् ्िुर त्म्हण ली, ‘आत श ्लोक्
प्रत्येच्क वर् टीक ् करत हेत.् गॉस्पेल् िोि यच्टीत् व इवट् क यच्् आहे?’ अिे् बोलून् ती् उठली् (तेव्ह ्
िगळेजण् उठले)् आसण् रूि् करड्य ् मुदे्रने् ती् िांथपणे् जवळययच् ् बठैकीययच् ् खोलीतील् आपल्यच् ्
टेबल कडे्वळली. 
 

क ही्क ळ् उद ि् श ांतत ् पिरली.् मग् शजे रययच् ्खोलीतून् मुल ांचे् बोलणे् हिणे् ऐकू्आले.्
मुल ांमधे्किलीतरी्गांमत्च लली्होती्यच् त्िांशयच््नव्हत . 
 

‘पुर ् झ ल !् पुर ् झ ल !’ ध कट्य ् नत श ने् आनांद ने् म रलेली् आरोळी् िगळ्यच् ् आव ज ांन ्
बुडवनू्ऐकू्आली. 
 

पीएरने् क उांटेि् म यच्ा् आसण् सनकोल यच्् यच् ांययच् कडे् प सहले् आसण् प्रिन्न् क्स्मत् करीत् म्हटले, 
‘सकती्गोड्िांगीत!’ 
 

‘अॅन ्मकॅरॉव्न नां्प यच्मोजे्सवणून्पुरे्केले.’ क उांटेि्म यच्ा्म्हण ली. 
‘अरे्व !्मग्प ह यच्ल ्ज यच्ल ्प सहजे.’ पीएर्चट्सदशी्उठून्म्हण ल . 
‘मी्सतकडे्येच्ण र्न ही.्ते्मोजे्मल ्अनपेसित्भेट्म्हणून्समळ यच्चे्आहेत.’ सनकोल यच््म्हण ल . 

 
पीएर् मुल ांत् समिळल ् तेव्ह ् त्यच् ांययच् ् आरोळ्यच् ् आसण् हिणे् सकतीतरी् पटींनी् व ढले.् पीएर्

ओरडल , ‘अॅन ् मकॅरॉव्न , ह्य ् सठक णी् खोलीययच् ् मध्यच्भ गी् र ह यच्चां.् मी् इष र ् करीन.्
एक...दोन...आत ्िुरू...एक...दोन’ आत ्पूणव्श ांतत ्पिरली्तशी्तो्म्हणल , ‘तीन.’ तेव्ह ्उत्ि ही्
मुल ांनी्जोर ने्आरोळी्सदली.्‘दोन...दोन...’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

दोन्म्हणजे्दोन्मोजे्अिे्त्यच् ांन ्म्हण यच्चे्होते.्अॅन ्मकॅरॉव्न ्आपल्यच् ्िुयच् ांवर्एक चवळेी्दोन्
मोजे्सवणीत्अिे.्ते्गुसपत्सतचे्सतल च्ठ ऊक्अिे.्जोडी्सवणून्झ ली्म्हणजे्मुल ांययच् ्िमोर्ती्नेहमी्
एक ्मोज्यच् तून्आणखी्एक्मोज ्मोठ्य ्गांभीरपणे्ब हेर्ओढून्क ढ यच्ची. 
 

ह्य नांतर् थोड्य च् वेळ ने् झोपी् ज ण्यच् आधी् प्रण म् कर यच्ल ् मुले् आली.् त्यच् ांनी् िवांची् चुांबने्
घेतली, सशिक ांच ्सनरोप्घेऊन्ती्िवव्ब हेर्पडली. 
 

देिलेॅ्फक्त्आपल्यच् ् मुल बरोबर्र सहल .् त्यच् ने्हलकेच्त्यच् ल ् ‘ख ली्चल’ अिे्म्हटले्तशी्
सनकोसलङ्क ने्त्यच् ल ्हळू्आव ज त्उत्तर्सदले, ‘मी्आतेकडे्इथां्र हू्द्य यच्ची्परव नगी्म गण र्आहे.’ 
आत्यच् कडे्ज ऊन् सनकोसलङ्क ने् सवच रले, ‘आत्यच् , मी्इथां् र हू्क ?’ त्यच् ययच् ् मुदे्रवर् सवनवणी, खळबळ्
आसण्उत्ि ह्ओिांडत्होत . 
 

त्यच् ययच् कडे्प हून्क उांटेि्म यच्ा्पीएरकडे्वळून्म्हण ली, ‘तुम्ही्इथां्अिल ्म्हणजे्त्यच् ल ्इथून्
घ लवणे्मह कमव्आहे.’ 
 

‘समस्टर्देिलेॅ, मी्त्यच् ल ्थेट्तुमययच् कडे्आणून्पोचवीन.’ पीएरने्त्यच् ्क्स्वि्सशिक ल ्सनरोप्
सदल .्त्यच् ने्सनकोसलङ्क कडे्प हून्क्स्मत्केले.्मग्क उांटेि्म यच्ाकडे्वळून्म्हटले, ‘आमची्अजून्भेटच्
झ ली्न ही.्म री, ह ्अगदी्थेट्त्यच् ययच् ि रख च्होतो्आहे.’ 
 

‘म्हणजे्म झ्यच् ्वसडल ांि रख ?’ ल जेने्ल ल्झ लेल्यच् ्त्यच् ्मुल ने्पीएरकडे्आनांद ने्ओिांडण रे्
चमकद र्डोळे्वळवीत्सवच रले. 
 

पीएरने्होक र थी्म न्ह लवली्आसण्आत ् त्यच् ने् मुल ांमुळे्खांसडत्झ लेले्बोलणे् िुरू् केले.्
क उांटेि्म यच्ा्कॅन्व्ह िचे्भरतक म्घेऊन्बिली्होती.्नत श ्आपल्यच् ्नवऱ्यच् वर्नजर्सखळवनू्बिली्
होती.्िोन्यच् ्थकली्होती.् सनकोल यच््व्डेसनिॉव्ह्उठून्प इप्म गून्घेऊन्ओढू्ल गले.्मग्िोन्यच् ने्
सदलेले्चह चे्कप्घेऊन्पीएरल ्प्रश्न्सवच रू्ल गले. 
 

कुरळ्यच् ् केि ांच , न जूक् ब ांध्यच् च ् आसण् चमकत्यच् ् डोळ्यच् ांच ् मुलग ् कोपऱ्यच् त् बिून् होत .्
त्यच् ययच् कडे्कुण चे्लि्नव्हते. 
 

बहुिांख्यच््लोक ांन ्स्वतःययच् ्देश ययच् ्र जक रण तील्ज्यच् ्गोष्टींची्प्र मुख्यच् ने्आवड्अिते्अि ्
सवषयच्—िरक र तील्उच्च्गोट बद्दल्त्यच् वळेी्च लू्अिलेले्प्रव द—्ह ्त्यच् ांययच् ्िांभ षण च ्सवषयच््होत .्
डेसनिॉव्ह्नोकरीत्सनर श्झ ल्यच् ने्िरक रवर्न र ज्होत .्पीटझवबगवमधे्जे्च लले्होते्ते्ि रे्त्यच् ययच् ्
मते् मूखवपण चे् होते.् तो् मूखवपण ् ऐकत न ् त्यच् ल ् खूप्आनांद् होत् होत .् तो् पीएरययच् ्शब्द ांवर्कडक्
त शरेे्ओढत्होत . 
 

‘पूवीययच् ् क ळ त् प्रसतष्ठ ् समळव यच्ची् अिेल् तर् जमवन् अिणां् आवश्यच्क् होतां.् आत ् तुम्ही्
तॅत सरनॉव्ह् स्त्रीबरोबर् आसण् म द म् कु्रडनरबरोबर् न च यच्ल ् हवां...छे् छे!् मल ् व टतां् बोन प टव् पुन्ह ्



 

 

अनुक्रमणिका 

एकद ्मोकळ ्िुटल ्प सहजे.्तो्ह्य ्िगळ्यच् ्मूखांची्ट ळकी्ज ग्यच् वर्आणील.्िेम्यच् नॉव्स्की्रेसजमेंट्
त्यच् ्र्श् ट्वझययच् ्हव ली्करण रे्शुद्धीवर्आहेत्की्न हीत?’ तो्ओरडत्होत . 
 

डेसनिॉव्हप्रम णे् प्रत्येच्क् गोष्ट् चुकीची् ठरवण्यच् कडे् सनकोल यच्च ् कल् नव्हत .् तरीही् त्यच् ल ्
िरक रवर्टीक ्करण्यच् त्भषूण्व टू्ल गले.्‘अ’ची्नेमणूक्अमुक्सवभ ग च ्मांत्री्म्हणून्झ ली, ‘ब’ल ्
तमुक्प्र ांत च ्गव्हनवर् नेमण्यच् त्आले, झ रने्अमुक्अमुक्उद्ग र्क ढले्आसण् कुण्यच् ्मांत्र्यच् ने्अमुक्
अमुक्म्हटले्ह्य ्िवव्गोष्टी्त्यच् ल ्आत ्असतशयच््महत्त्व ययच् ्व टू्ल गल्यच् .्ह्य ्सवषयच् त्आपण्रि्घेतल ्
प सहजे्आसण् त्यच् िांबांधी् पीएरल ् प्रश्न् सवच रले् प सहजेत् अिे् त्यच् ल ् तीव्रतेने् व टू् ल गले.् सनकोल यच््
आसण्डेसनिॉव्ह्प्रश्न्सवच रीत्र सहल्यच् ने्त्यच् ांययच् ्िांभ षण ल ्िरक र तील्उच्च्गोट िांबांधी्च ललेल्यच् ्
अफव ांचे्स्वरूप्प्र प्त्झ ले. 
 

नत श ्नवऱ्यच् च ्प्रत्येच्क्सवच र, प्रत्येच्क्भ व्ओळखी.्आपल्यच् ्नवऱ्यच् ल ्मघ प िून्िांभ षण च ्
ओघ्दुिऱ्यच् ्सदशले ्न्यच् यच्च ्आहे्हे्सतल ्िमजले.्ज्यच् ्कल्पनेबद्दल्चचा्करण्यच् ि ठी्तो्आपल ्समत्र्
सप्रन्ि्फ्यच्ॉदॉर्यच् ययच् कडे्पीटझवबगवल ् गेल ्होत , त्यच् ्कल्पनेिांबांधी् त्यच् ल ्आपले्मन्मोकळे्कर यच्चे्
आहे्पण्त्यच् ल ्त्यच् ्सदशले ्िांभ षण्वळवत ्येच्त्न ही्हे्सतल ्िमजले.्एक्प्रश्न्सवच रून्ती्त्यच् ययच् ्
मदतील ्ध वली. 
 

सतने्सवच रले, ‘सप्रन्ि्फ्यच्ॉदॉरबरोबर्झ लेल्यच् ्चचेत्शवेटी्क यच््सनष्ट्पन्न्झ लां?’ 
 

‘किली्चचा?’ सनकोल यच्ने्सवच रले. 
 

पीएरने्आजूब जूि्प ह त्म्हटले, ‘त्यच् च्त्यच् च्गोष्टींची्उजळणी, दुिरां्क यच्? पसरक्स्थती्इतकी्
सबघडलेली्आहे्की् ती् िहन्करणां् अशक्यच््आहे्अिां् प्रत्येच्क ल ् व टतां्आहे.्आपली् सशकस्त्करून्
पसरक्स्थतील ्तोंड्देणां्प्रत्येच्क्प्र म सणक्व्यच्क्तीचां्कतवव्यच््आहे.’ 
 

‘पण् प्र म सणक् व्यच्क्ती् तरी् क यच्् करू् शकण र?’ सनकोल यच्ने् कप ळ ल ् आठ्य ् घ लीत्
सवच रले, ‘सतल ्क यच््करत ्येच्ण्यच् जोगां्आहे?’ 
 

‘प्रत्येच्क्व्यच्क्तीनां...’ 
 

‘आपण्आतल्यच् ्खोलीत्ज ऊ.’ सनकोल यच््म्हण ल . 
 

कुणीतरी्आपले् त न्हे् मूल्आपण कडे्आणून् देइवल् म्हणून् मघ प िून् व ट् प ह त् अिलेल्यच् ्
नत श ल ्द इवची्ह क्ऐकू्आली.्तशी्ती्ब ळ ययच् ्खोलीकडे्ध वली.् सतययच् बरोबर्क उांटेि्म यच्ाही्
सनघ ली.्पुरुषमांडळी्आतल्यच् ्खोलीत् गेली.् सनकोसलङ्क ्बोलकॉन्स्की् सनकोल यच्ची्नजर्चुकवनू्आत्
सशरल ्आसण्अांध र त्सखडकीजवळ्टेबल शी्बिल . 
 

‘क यच््कर वां्अिां्तुमचां्मत्आहे?’ डेसनिॉव्हने्सवच रले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘क हीतरी्नेहमीययच् ्अव्यच्वह यच्व्यच्ोजन ्अितील’, सनकोल यच््म्हण ल . 
 

पीएर् खोलीत् येच्रझ र ् घ लीत, मधून् मधून् भरभर् पुटपुटत, ह तव रे् करीत् बोलू् ल गल , 
‘पीटझवबगवमधे्एकूण्पसरक्स्थती्अशी्आहे.्झ रचां्कश वर् सनयच्ांत्रण्न ही.्तो्आत ्ह्य ्गूढव द त्पुरत ्
अडकल ्आहे; त्यच् ल ्आत ्केवळ्श ांतत ्हवी्आहे.्ज्यच् ांन ्श्रद्ध ्न ही, ज्यच् ांन ्िद्िद्सववकेबुद्धी्न ही, 
जे्िवव्गोष्टींच ्न श्करीत्आहेत्अश ्मकॅ्ग्नट्स्की, अर क्चीव्हि रख्यच् ्लोक ांप िूनच्क यच््ती् त्यच् ल ्
श ांतत ्समळेल.’ सनकोल यच्कडे्वळून्तो्म्हण ल , ‘तुम्ही्आपल्यच् ्म लमते्तची्नीट्क ळजी्घेतली्न ही्
तर्क रभ री्सजतक ्सनदवयच््अिेल्तेवढे्तुमचे्उदे्दश्ि ध्यच््होतील्हे्तुम्ह ल ्म न्यच््कर वे्ल गेल.’ 
 

‘तुमययच् ्ह्य ्म्हणण्यच् च ्रोख्कश वर्आहे?’ सनकोल यच्ने्सवच रले. 
 

‘आत ् लवकरच् िववन श् ओढवण र् आहे.् न्यच् यच् लयच् त् ल चलुचपत् बोक ळली्आहे.् िैन्यच् त्
सशि ्आसण्कव यच्त्यच् ांखेरीज्क ही्च लू्न ही.्हद्दप र्केलेल्यच् ांच ्छळ्होत्आहे.्नवे् सवच र्दडपले्
ज त्आहेत.्नव्यच् ्आसण्ि म न्यच््गोष्टी्सचरडल्यच् ्ज त्आहेत.्अश ्प्रक रची्पसरक्स्थती्सटकण र्न ही्हे्
िवांन ्कळत्आहे.्त ण्इतक ्अिह्य्होत्आहे्की्पसरक्स्थती्ख त्रीनां्सचघळण र्आहे.्मी्पीटझवबगवमधे्
त्यच् ांन ्एक्गोष्ट्ऐकवली.’ पीएर्म्हण ल . 
 

‘त्यच् ांन ्म्हणजे्कोण ल ?’ डेसनिॉव्हने्सवच रले. 
 

अथवपूणव्दृष्टी्ट कीत्पीएर्म्हण ल , ‘कोण ल ्ते्तुम्ह ल ्म हीत्अिेल.्सप्रन्ि्फ्यच्ॉदोरल ्आसण्
सतथे् अिलेल्यच् ् इतर् िवांन ...शिैसणक्आसण्लोककल्यच् ण ययच् ् क यच्ात् उत्ि ह् अिणां् तिां् च ांगलांच.्
त्यच् ांच ्उदे्दश्इत्यच् दी्ठीक्आहेत.्पण्िद्यःक्स्थतीत्दुिऱ्यच् च्किल्यच् तरी्गोष्टींची्जरुरी्आहे.’ 
 

त्यच् च्िणी् सनकोल यच्चे् सनकोसलङ्क कडे्लि् गेले.् त्यच् च ् चेहर ् पडल .् तो् मुल जवळ्ज ऊन्
म्हण ल , ‘तू्इथां्क ्आल ि?’ 
 

‘अिू्दे् त्यच् ल .’ पीएरने् सनकोल यच्च ्ह त्धरीत्म्हटले्आसण्बोलणे्िुरू्केले.् ‘तेवढांच्पुरेिां्
न ही्हे्मी्त्यच् ांन ्ि ांसगतलां .्आणखी्क हीतरी्हवां्आहे.्त णलेली्दोरी्कोणत्यच् ही्िण ल ्तुटेल्यच् ची्
तुम्ही् व ट् प ह त् अित न ् आसण् प्रत्येच्कजण् अटळ् अश ् क्र ांतीची् प्रतीि ् करीत् अित न ् ि ववसत्रक्
िांकट ल ्तोंड्देण्यच् ि ठी्शक्यच््तेवढ्य ्िवांनी्एक्झ लां ्प सहजे.्र ष्ट्र तील्िमथव्आसण्तरुण्वगाल ्
किली्तरी्भरुळ्पडून्तो् ऱ्ह ि्प वत्आहे.्कोण ल ्ब इवच ्लोभ्आहे, कोणी्म निन्म न म गे्आहे, 
कोणी्भपक –पैि ् यच् म गां्आहे—िगळेजण्चुकीययच् ् म गानां्ज त्आहेत.् तुझ्यच् -म झ्यच् ि रखी् स्वतांत्र्
आसण्प्र म सणक्म णिां्आत ्उरलेली्न हीत.्आपल्यच् ्िम ज चे्क यच्विेत्र्सवस्तृत्कर .्आत ् सनष्ठ ्ह ्
एकच्शब्द्नको.्त्यच् ययच् ्जोडील ्स्व तांत्र्यच््आसण्कृती्हे्शब्द्अिू्द्य .’ 
 

सनकोल यच्ने् मुल ल ् सतथेच् िोडले्आसण् र ग र ग ने् तो् खुची् ओढून् बिल .् पीएरचे् बोलणे्
ऐकत न ्न र जी्द खवण्यच् ि ठी्खोकू्ल गल .्त्यच् ययच् ्कप ळ वर्आठ्य ांचे्ज ळे्पिरू्ल गले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘कृती्कर यच्ची्खरी? पण्कृतीम गां्उदे्दश्कोणत ्अिल ्प सहजे? िरक रबद्दल्तुमच ्दृष्टीकोण्
क यच्?’ 
 

‘िरक रल ्आपण् प चठब ् द्य यच्च .् िरक रनां् परव नगी् सदली् तर् मांडळ् गुप्त् र ह ण र् न ही.्
िरक रशी्आमचां्क ही् वैर्न ही.्आम्ही्खरां्तर् क्स्थसतसप्रयच््आहोत.्आमचां्मांडळ्अगदी्खऱ्यच् ्अथानां्
िभ्यच््गृहस्थ चां्मांडळ्आहे.्आम्ही्एक्होत्आहोत् ते्िवांययच् ्कल्यच् ण ि ठी, िवांययच् ् िुरसिततेि ठी.्
आमययच् ् मुल ांची्कत्तल्करण्यच् ि ठी् पुगचॉव्ह् येच्ऊ्नयेच्.् म्हणून, अर क्चीव्हने् मल ् िैसनकी् वि हतीत्
नेऊ्नयेच््म्हणून्सवरोध्करण्यच् ि ठी्आम्ही्एक्होत्आहोत.’ 
 

‘ते्ठीक्आहे.्पण्तुमचां्मांडळ्गुप्त्मांडळ्आहे.्म्हणूनच्ते्वैर्आसण्उपद्व्यच् प्करण रां्मांडळ्
आहे.्त्यच् ययच् कडून्व इवट्घडण्यच् ची्शक्यच्त ्आहे.’ 
 

‘कश वरून? युच्रोप्व चवण ऱ्यच् ् टुजेन्डबन्ड् (िद्गुणी्लोक ांची्िांघटन )्नां्क यच््व इवट् केलां? 
टुजेन्डबन्ड्म्हणजे्पे्रम्आसण्परस्पर्मदत्होयच्.्क्रॉिवर्येच्शू्सिस्त नां्हीच्सशकवण्सदली्होती...’ 
 

िांभ षण्च लू्अित न च्नत श ्खोलीत्आली.् सतने्आपल्यच् ्नवऱ्यच् कडे्प्रिन्न् मुदे्रने्प सहले, 
त्यच् ययच् ्बोलण्यच् ने् सतल ्आनांद्झ ल ्होत ्अिे्नव्हे.खरे्तर्त्यच् ययच् ्िांभ षण त् सतल ्रि्व टत्निे.्
त्यच् चे् िगळेच् बोलणे् इतके् ि धे् होते् आसण् सतल ् सकत्येच्क् सदवि ांप िून् म हीत् होते.् पीएरययच् ्
अांतःकरण तून्ि रे्ब हेर्पडत्आहे्यच् ची्सतल ्पुरेपूर्कल्पन ्होती.्त्यच् ची्उत्िुक्उत्ि ही्मुद्र ्प हून्
ती्आनांसदत्झ ली्होती. 
 

बठैी्कॉलर्अिलेल ्न जूक्म नेच ्मुलग ्ब जूि्बिल ्होत .्िगळे्त्यच् ल ्सविरून्गेले्होते.्
पण् तो् पीएरकडे् असधक्आनांद ने् प हत् होत .् पीएरययच् ् प्रत्येच्क् शब्द िरशी् त्यच् चे् अांतःकरण्उजळत्
होते.्त्यच् ययच् ्बोट ांची्अस्वस्थपणे्च ळव च ळव्होत्होती.्त्यच् ने्क क ययच् ्टेबल वरील्िील्करण्यच् चे्
मेण्आसण्लेखणी्घेतली्आसण्नकळत्त्यच् ांचे्तुकडे्केले. 
 

‘तुल ्जे्व टतां्तेवढांच्िवव्नव्हे.्पण्जमवन्टुजेन्डबन्डचां्स्वरूप्अश ्प्रक रचां्होतां.्तिलेच्एक्
िद्गुणी्लोक ांचां्मांडळ्स्थ प वां्अशी्म झी्िूचन ्होती.’ 
 

‘समत्र , कब ब्ख ण ऱ्यच् ांन ् तुझी्ही् िूचन ्ठीक्आहे.् ‘टुजेन्डबन्ड!’ मल ्क ही्ती्कळत्न ही्
आसण्उच्च रत ही् येच्त्न ही.’ डेसनिॉव्ह्मोठ्य ने्ठ मपणे् म्हण ल .् ‘िगळां्कुजलां ्िडलां ्आहे्यच् त्व द्
न ही.्फक्त्तुझी्ती् ‘टुजेन्डबन्ड’ची्कल्पन ्क ही्मल ्कळत्न ही.्जर्म णिां्अिांतुष्ट्अितील्तर्
बांडच्हवां.्मी्तुमचां्ऐकेन.्मल ्तुमययच् तीलच्िमज .’ 
 

तशी्पीएरने् क्स्मत् केले.्नत श ्हि यच्ल ्ल गली.्परांतु् सनकोल यच्ने्आणखी्आठ्य ्घ तल्यच् ्
आसण्तो्व द्घ लू्ल गल ् ‘अश नां्क्र ांतीची्अपेि ्करू्नक .्तुम्ही्ज्यच् ्िांकट ांबद्दल्बोलत्आह त्ती्
िांकटां्अक्स्तव त्न हीत, अिलीच्तर्ती्तुमययच् ्कल्पनेत्आहेत.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीएरने् आपले् म्हणणे् िोडले् न ही.् त्यच् ची् बुसद्धमत्त ् असधक् तीव्र् अिल्यच् ने् आसण् ती् असधक्
प्रत्युच्त्पन्नमती्अिल्यच् ने्सनकोल यच््लवकरच्सनरुत्तर्झ ल .्त्यच् मुळे्तो्आणखीन्सचडल .्क रण्त्यच् ल ्
सवच रशक्तीमुळे् नव्हे् तर् त्यच् हून् प्रबळ्अश ्अन समक्शक्तीमुळे्आपल ्दृसष्टकोण् सनर्नवव दपणे् बरोबर्
आहे्अिे्मन तल्यच् ्मन त्व टू्ल गले्होते. 
 

‘मी् ि ांगू?’ सनकोल यच्् अिे् म्हणत् उठल .् अस्वस्थ् बोट ांनी् कोपऱ्यच् त् प इप् ठेवीत, मग् दूर्
सभरक वनू् देऊन्तो् म्हण ल , ‘मल ् तुल ् पटवनू् देत ्यच् यच्चां् न ही.्िवव्िडून् कुजून् गेलां ्आहे्आसण्
क्र ांती्होण र्आहे्अिां्तू्म्हणतोि.मल ्तिां्व टत्न ही.्एकसनष्ठेची्शपथ्घेण्यच् ची्अट्तुम्ही्घ तलेली्
आहे.्त्यच् बद्दल्म झां्म्हणणां्अिां–तू्म झ ्सजव भ व च ्समत्र्आहेि्हे्ि ांग यच्ल ्नको.्तुम्ही्गुप्त्िांस्थ ्
स्थ पन् करत , िरक रययच् ् सवरुद्ध् चळकळ् करत .् क हीक ् अिेन ् िरक रचां् हुकूम् प ळणां् मी् म झां्
कतवव्यच्् म नतो.् िैन्यच् ची् तुकडी् घेऊन् तुमययच् वर् च ल् करून् तुम्ह ांल ् क पून् क ढण्यच् च ् आदेश् जर्
अर क्चीव्हनां् सदल ्तर्मी्िणभरही्क ां-कू्करण र्न ही.्मी् हुकूम्अमल त्आणीन.्अश ्वळेी् तुल ्
क यच््व टेल? सवच र्कर.’ 
 

त्यच् नांतर्चमत्क सरक्स्तब्धत ्पिरली.्मग्प्रथम्नत श ्बोलली.् सतने्आपल्यच् ्नवऱ्यच् ची्ब जू्
घेऊन्भ व वर् हल्ल ्चढवल .् सतल ्क ही् नीटपणे् बच व्करत ्आल ् न ही् तरीही् सतच ् उदे्दश्ि ध्यच््
झ ल .् पुन्ह ् िांभ षण् िुरू् झ ले.् आत ययच् ् िांभ षण त् सनकोल यच्ची् मघ ची् कडवटपण ची् व् वैर ची्
भ वन ्र सहली्न ही. 
 

भोजन्घेण्यच् ि ठी्ते्आत्ज यच्ल ्उठले्तेव्ह ्सनकोसलङ्क ्बोलकॉन्स्की्पीएरजवळ्गेल .त्यच् च ्
चेहर ्सफकट्होत ्परांतु्त्यच् चे्डोळे्तेजस्वी्होते. 
 

‘पीएरक क , मल ् ि ांग ...पप ् अिते् तर...त्यच् ांनी् तुमची् ब जू् घेतली् अिती् क ?’ त्यच् ने्
सवच रले. 
 

िांभ षण ययच् ्क ळ त्ह्य ् मुल ययच् ्मन त्भ वन ांच ्आसण् सवच र ांच ् गुांत गुांतीच , जोरद र्आसण्
स्वतांत्र्अि ्प्रव ह्च लू्झ ल ्आहे्ह्य ची्पीएरल ्िण धात्कल्पन ्आली.् त्यच् ल ्आपले्िवव्बोलणे्
आठवले.्त्यच् वळेी्ह ्मुलग ्हजर्होत ्ह्य ्सवच र ने्तो्अस्वस्थ्झ ल .्खरे्तर्त्यच् ययच् कडे्क ही्उत्तर्
नव्हते. 
 

‘मल ्व टतां्त्यच् ांनी्म झी्ब जू्घेतली्अिती.’ न खुषीने्उत्तर्देऊन्तो्खोलीययच् ्ब हेर्पडल . 
 

त्यच् ् मुल ने् ख ली् प सहले् तेव्ह ् कुठे् त्यच् ल ् मघ प िून्आपण् टेबल वर् क यच्् गोंधळ् म जवनू्
ठेवीत्होतो्यच् ची्कल्पन ्आली.्सनकोल यच्जवळ्ज ऊन्िील्करण्यच् चे्मेण्आसण्लेखण्यच् ्यच् ांचे्तुकडे्
द खवत्तो्म्हण ल , ‘क क , मल ्िम ्कर .्मी्मुद्द म्न ही्केलां .’ 
 

सनकोल यच््भडकून्म्हण ल , ‘फ र्छ न.्फ र्छ न्उद्योग्केल ि.’ बोलत ्बोलत ्त्यच् ने्ते्तुकडे्
टेबल ख ली् ट कले, आपल ् र ग् आवरण्यच् च ् तो् प्रयच्त्न् करीत् अिल्यच् चे् स्पष्ट् सदित् होते.्
सनकोसलङ्क कडे्प ठ्सफरवीत्तो्म्हण ल , ‘खरां्तर्तू्इथां्मुळीच्यच् यच्ल ्नको्होतांि.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

जेवण ययच् ्वेळी्र जक रण्आसण्उच्चभ्र्ूवगव्यच् ांवर्टीक ्झ ली्न ही.्मांडळी्१८१२्ययच् ्आठवणी्
क ढू्ल गली.् सनकोल यच्ल ्अगदी्हव हव ि ् सवषयच्् िुरू्झ ल .् डेसनिॉव्हने् बोलण्यच् च ्आरांभ् केल .्
मनसमळ ऊ्पीएरययच् ्िांगतीत्लोक ांच ्वेळ्आनांद त्गेल .्कुटुांब तील्व्यच्क्तींनी्प्रिन्न्वृत्तीने्एकमेक ांच ्
सनरोप्घेतल .्सनकोल यच्ने्बठैकीययच् ्खोलीत्ज ऊन्कपडे्बदलले.्व ट्बघत्बिलेल्यच् ्क रभ ऱ्यच् ल ्
िूचन ् केल्यच् .्मग्ड्रेचिग्ग उन्घ लून्तो्झोपण्यच् ययच् ्खोलीत् गेल .् त्यच् ्वळेी् त्यच् ची्पत्नी् टेबल शी्
बिून्क ही्तरी्सलहीत्होती. 
 

तिे्सतल ्म्हण ल , ‘आज्मी्फ र्व इवट्व गलो.्तू्बैठकीययच् ्खोलीत्नव्हतीि.्पीएर्आसण्मी्
व द्घ लीत्होतो.्मल ्म झ ्र ग्आवरत ्आल ्न ही.्पीएर्तर्अजून्मूलच्आहे.्नत श च ्त्यच् ल ्
ध क्निेल्तर्तो्क यच््करील्ि ांगत ्येच्ण र्न ही.्तो्पीटझवबगवल ्कश ि ठी्गेल ्अिेल्यच् च ्तुल ्
अांद ज्करत ्येच्इवल्क ? त्यच् ्सठक णी्त्यच् ांनी्एक्िांघटन ...’ 
 

‘ठ ऊक्आहे्मल .्नत श ्बोलली्होती.’ क उांटेि्म यच्ा्म्हण ली. 
 

‘आपलां ्कतवव्यच््आसण्शपथ्घेतलेली्सनष्ठ ्यच् ांन ्अग्रक्रम्सदल ्प सहजे्अिां्मी्ि ांसगतलां ्तेव्ह ्तो्
व द्घ लू्ल गल .्तो्क यच््बोलल ् देव्ज णे.् तू् सतथां्नव्हतीि् म्हणून्मल ्हळहळ्व टली.् तू्क यच््
ि ांसगतलां ्अितांि?’ 
 

‘म झ्यच् ् मते् तुमचां् म्हणणां् बरोबर्आहे.् मी् नत श ल ही् हेच्ि ांसगतलां .् प्रत्येच्कजण् दुःखी्आहे.्
प्रत्येच्क ल ्व इवट्व गणूक्समळते्आहे, प्रत्येच्कजण्भ्रष्ट्होत्आहे्आसण्आपल्यच् ्शजे ऱ्यच् ांन ्मदत्करणां्
आपलां ्कतवव्यच््आहे्हे्पीएरचां्म्हणणां्चूक्न ही.्स्वतः्परमेर्श्र नां्नेमून्सदलेली्त्यच् हून्जवळची्कौटुांसबक्
कतवव्यच्ां् आहेत् आसण् आम्ही् आमययच् ि ठी् धोक ् पतकरल ् तरी् आमययच् ् मुल ांि ठी् आम्ही् तिां् करू्
शकण र्न ही्हे्पीएरययच् ्लि त्येच्त्न ही.’ 
 

‘अगदी् हेच् मी् त्यच् ल ् ि ांसगतलां .’ आपण् अगदी् तिेच् म्हटले् अशी् कल्पन ् करून् घेऊन्
सनकोल यच््म्हण ल .्तो्पुढे्म्हण ल , ‘नजर्चुकवनू्सनकोसलङ्क ्सतथे्आल ्होत .्त्यच् ययच् िमोर्त्यच् ांनी्
मल ्शजे रधमव, सिस्तीधमव्तत्त्वां्इ.्इ.्गोष्टी्ऐकवल्यच् .’ 
 

‘सनकोल यच्, तुल ्कल्पन ्निेल्पण्मल ्सनकोसलङ्क ची्फ र्क ळजी्व टते.’ क उांटेि्म यच्ा्
म्हण ली.’ तो्ति ् सवलिण्पोरग ्आहे.्मी्म झ्यच् ् मुल ांकडे्ज स्त्लि्देऊन्त्यच् ययच् कडे्दुलवि्करते्
आहे् की् क यच्् अिां् मल ् व टतां.्आम्ह ल ्आमची् मुलां ्आहेत, आमचे्आप्त्आहेत् पण् त्यच् ल ् कोणी्
न तेव इवक्न हीत.्त्यच् ययच् ्सवच र ांखेरीज्त्यच् ययच् ्िोबतील ्कुणी्न ही.’ 
 

‘यच् ि ठी् तू् स्वतःल ् दोष् द्य यच्ल ् हव ि् अिां् मल ् क ही् व टत् न ही.् मुल चे् असतशयच्् ल ड्
करण ऱ्यच् ्आइवने्केलां ्अितां्तेवढां्ि रां्तू्केलां ्आहेि्आसण्आत ्करीतही्आहेि.’ 
 

‘तरीपण्मी्क ही्आइवची्ज ग ्भरून्क ढू्शकण र्न ही.्ह्य ्सवच र नां्मी्अस्वस्थ्होते.्तो्ति ्
सवलिण् मुलग ्आहे.् मल ् त्यच् ची् भयच्ांकर् ध स्ती् व टते.् त्यच् ल ् कोणी् समत्र् समळ ले् तर् बरां् होइवल.’ 
क उांटेि्म यच्ा्म्हण ली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘समळतील्लवकरच.्येच्त्यच् ्उन्ह ळ्यच् त्मी्त्यच् ल ्पीटझवबगवल ्नेण र्आहे.’ सनकोल यच््म्हण ल .्
‘पीएर् ह ् नेहमीच् स्वप्न त् व वरल , ति च्तो् व वरत् र हील,’ तो् पुन्ह ् बठैकीययच् ्खोलीत्झ लेल्यच् ्
चचेकडे्वळल .् त्यच् ्चचेमुळे् त्यच् ययच् ् मन वर् बर च्त ण् पडल्यच् चे् सदित्होते.् ‘म झ्यच् ्लग्न ययच् ् वळेी्
मल ्एवढां्कजव्होतां्की्मल ्ि वक र्तुरुां ग त्ट कण्यच् ि्सनघ ले्होते.्आसण्आइवल ्ते्सदिलां ्नव्हतां्
आसण्िमजलांही्नव्हतां.्अशी्पसरक्स्थती्अित न ्अर क्चीव्हययच् ्अगर्इतर ांययच् ्दुष्ट्कृत्यच् ांबद्दल्मी्चचत ्
करीत्क ्बिू? तुझ , मुल ांच ्आसण्म झ्यच् ्क म च ् सवच र्कर यच्ल ्हव .्िक ळप िून्र त्रीपयंच्त्मी्
शतेीव डीवर्आसण्ऑसफि त्क म्करतो् ते्क यच््म झ्यच् ् िुख ि ठी? छे् छे!्आइवल ् िुख् देण्यच् ि ठी, 
तुल ्पैिे्देण्यच् ि ठी्आसण्मी्लह नपणी्होतो्तशी्म झी्मुलां ्द सरद्र्य त्र हू्नयेच्त्यच् ि ठी्मल ्क म्
करणां्भ ग्आहे.’ 
 

क उांटेि्म यच्ाल ्व टले, नवऱ्यच् ल ्ि ांग व,े ‘म णूि्केवळ्भ करीवर्जगत्न ही.्तुम्ही्आपल्यच् ्
क म ल ्अव स्तव्महत्त्व्देत्आह त.’ आपण्अिे्बोलत ्नयेच्, बोलण्यच् च ्क ही्उपयच्ोग्होण र्न ही्हे्
सतल ्ठ ऊक्होते.्सतने्त्यच् च ्ह त्फक्त्ह ती्घेऊन्त्यच् चे्चुांबन्घेतले. 
 

नत श ्आसण्सतच ्नवर ्ही्एकटी्अिली्की्ती्अगदी्पसत-पत्नीनी्बोल व्ेतिे्बोलू्ल गत.्
पूववपि, अनुम न्आसण् सिद्ध ांत् यच् ांची् मदत् न् घेत , तकव श स्त्र चे् ि रे् सनयच्म् धुडक वनू्आपल्यच् ् ख ि्
पद्धतीने्ती्परस्पर ांन ्आपले्सवच र्िमज वनू्देत्व्िमज वनू्घेत.्आसण्हे्सकती्जलद, िहज्घडे. 
 

जेव्ह ्फक्त्तीच्दोघे्अित्तेव्ह ्सवस्फ रलेल्यच् ्प्रिन्न्डोळ्यच् ांची्नत श ्हळुव रपणे्त्यच् ययच् जवळ्
िरके.्चपळ इवने्त्यच् चे्डोके्आपल्यच् ्छ तीशी्द बनू्म्हणे, ‘आत ्तुम्ही्म झेच—िववस्वी्म झेच्आह त.्
तुम्ही्आत ्कुठां्ज ऊ्शकण र्न ही,’ ती्सकत्येच्क्सभन्न्सवषयच् िांबांधी्बोलू्ल गत्म्हणून्की्क यच््त्यच् च्
िणी्त्यच् ांचे्िांभ षण्तकव श स्त्र ययच् ्िवव्सनयच्म ांन ्झुग रून्िुरू्होइव.्ती्एक च्वेळी्न न ्सवषयच् ांची्चचा्
करीत.् त्यच् मुळे् त्यच् ांन ् परस्पर ांि्िमजून् घेण्यच् त्अडचण्पडत्निे.्उलट् त्यच् ांची्चचा् ती् परस्पर ांि्
पूणवपणे्िमजून्घेत्अिल्यच् ची्सनसित्खूण्होती. 
 

आपल्यच् ्भ व ययच् ्घरी्आपल ्रोजच ्क यच्वक्रम्क यच््अिे्ते्नत श ्पीएरल ्ि ांगे.्पूवीपेि ्म री्
आपण ि्असधक्कशी्आवडू्ल गली्आसण्ती्प्रत्येच्क्ब बतीत्आपल्यच् हून्श्रेष्ठ्कशी्आहे् ते्ती्ि ांगू्
ल गे.्दुिऱ्यच् ्कोणत्यच् ही्स्त्रीपेि ्आपण्असधक्सप्रयच््आहोत्अिे्त्यच् ने्ि ांग व्ेअिे्सतल ्व टे. 
 

सतययच् ्बोलण्यच् ल ्प्रसति द्म्हणून्की्क यच््पीएर्म्हणे, ‘पीटझवबगव्शहर तील्उच्चभ्र्ूब यच्क ांययच् ्
िहव ि तील् मेजव न्यच् ्आसण्िम रांभ्यच् ांच ्मल ् पुरत ् वीट्आल ्होत .् सस्त्रयच् ांशी्िांभ षण्करण्यच् ची्
कल ्मी्पुरत ्सविरून्गेलो्आहे.्त्यच् ांच ्मल ्भयच्ांकर्वैत ग्येच्इव.्सवशषेतः्मी्क म त्गढलेलो्अिलो्
की्अिां्व ट यच्चांच.’ 
 

एकद ्नत श ्त्यच् ययच् कडे्प ह त न ्स्वतःल ्सविरून्बोलू्ल गली, ‘म री्अि म न्यच््स्त्री्आहे.्
मुल ांचां्अांतःकरण्ती्सकती्उत्तम्ज णते.्क लचीच्गोष्ट.्म यच्टेङ्क ्खट्य ळपण ्करीत्होत ...’ 
 

‘तो्ब प ययच् ्वळण वर्गेल ्आहे, न ही?’ पीएरने्मधेच्सवच रले. 
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म यच्टेङ्क ्आसण् त्यच् चे्वडील्यच् ांमधील्ि म्यच् च ्उल्लेख् त्यच् ने्क ् केल ्अि व ् ते्नत श ययच् ्
ध्यच् न त्आले.्आपल्यच् ्मेहुण्यच् बरोबर्आपण्व द्घ तल ्होत ्ते्त्यच् ल ्बोचत्अि व.े्त्यच् बद्दल्सतचे्मत्
त्यच् ल ्ज णून्घ्यच् यच्चे्होते. 
 

‘सनकोल यच्ययच् ् स्वभ व त् एक्दोष्आहे.् एख दां् मत्िववम न्यच्् निेल्तर् तो् त्यच् ययच् शी्िहमत्
व्ह यच्च ्न ही.’ 
 

‘तिां् नव्हे् खरी् गोष्ट् अशी् आहे-’ पीएर् बोलू् ल गल , ‘सवच र् आसण् कल्पन ् ह्य ् गोष्टी्
सनकोल यच्ययच् ्दृष्टीने्करमणुकीि रख्यच् –फुरितीययच् ्वळे ि रख्यच् ्आहेत.्तो्आपलां ्ग्रांथ लयच््उभ रीत्
आहे.् सिस्मॉांडी, रूिो, मॉन्टेस्क्यच्ू् यच् ांची् अलीकडे्खरेदी् केलेली् पुस्तकां ् व चून् पुरी् झ ल्यच् खेरीज् नवां्
पुस्तक् आण यच्चां् न ही् अि ् त्यच् ने् सनयच्म् केल ् आहे.् तुल ् म हीत् आहे् मी् तर’ पीएर् क्स्मत् करीत्
म्हण ल .् तो् आपली् टीक ् आणखी् िौम्यच्् करण र् होत ् पण् त्यच् ची् क ही् आवश्यच्कत ् निल्यच् चे्
दशववण्यच् ि ठी्नत श ्मध्येच्च्बोलली.्‘म्हणजे्तुमययच् ्मते्तो्सवच र कडे्गांभीरपण नां्प हत्न ही?’ 
 

‘होयच्.् मल ् सवच र इतकी् गांभीर् गोष्ट् दुिरी्आहे् अिां् व टत् न ही.् मी् पीटझवबगवमधे् अित न ्
िवांन ्स्वप्न त्भेटल्यच् ि रख ्भेटत्होतो.्एख द्य ्कल्पनेनां्म झ ्त ब ्घेतल ्की्मल ्इतर्कोणतीही्
गोष्ट्महत्त्व ची्व टत्न ही.्आपण्सवच र्करू्नयेच््अिे्सनकोल यच्ल ्व टतां.्पण्मल ्तरी्ते्शक्यच््न ही.्
तुल ् ि ांसगतल्यच् व चून् र हवत् न ही.् पीटझवबगवमधे् अित न ् मल ् व टलां ् म झ्यच् व चून् िवव् यच्ोजन ्
कोलमडून्पडेल.्प्रत्येच्कजण्आप पल्यच् ् सदशनेां्च लल ्होत .्पण्मी्िवांन ्एकत्र्आणण्यच् त्यच्शस्वी्
झ लो.् म झ ् सवच र् ति ् सकती् िरळ, स्पष्ट्आहे.् अमक्यच् तमक्यच् ् सवरुद्ध्क यच्व् कर यच्चां्आहे् अिां् मी्
म्हणत्न ही.्आम्ही्चुकतही्अिू्कद सचत.्म झां्म्हणणां्एवढांच्:्न्यच् य्यच््गोष्टींची्च ड्अिण ऱ्यच् ांनी्एकत्र्
यच् वां.्कृसतशीलत ्आसण्सनष्ठ ्ह्य ांययच् ्सनश ण ख ली्जम वां.्सप्रन्ि्िेजी्ह ्फ र्च ांगल ्आसण्हुष र्इिम्
आहे.’ 
 

‘म झ्यच् ्मन त्आत ्क यच््आलां ्ि ांगू? प्लॅटन्कॅरॅटीव्ह्यच् ांनी्यच् ब बत्क यच््म्हटलां ्अितां? तुमययच् ्
सवच र शी्ते्िहमत्झ ले्अिते?’ नत श ने्सवच रले. 
 

सतययच् ् प्रश्न मुळे् पीएर् सबलकुल्आियच्वचसकत्झ ल ्न ही.् त्यच् ल ्आपल्यच् ् पत्नीययच् ् सवच र ांची्
सदश ् िमजली् ‘प्लॅटन् कॅरॅटीव्ह’ एवढेच् बोलून् तो् सवच रमग्न् झ ल .् ह्य ् सवषयच् ब बत् त्यच् ची् क यच््
प्रसतसक्रयच् ्झ ली्अिती्यच् चे्तो्प्र म सणकपणे्सचत्र्रेख टू्ल गल .् ‘कद सचत्त्यच् ल ्हे् सवच र्िमजले्
निते.्कद सचत्त्यच् नां्त्यच् ांच ्स्वीक र्केल ्अित .’ 
 

‘मल ्तुम्ही्इतके्आवडत –इतके्आवडत .’ नत श ्एकदम्उद्ग रली. 
 

‘छे!् त्यच् ल ् पिांत् पडले् निते.’ पीएर् सवच र् करीत् म्हण ल , ‘त्यच् ल ्आवडली् अिती् अशी्
एकच्गोष्ट.्ती्म्हणजे्कौटुांसबक्जीवन.्त्यच् ल ्प्रत्येच्क्सठक णी्िौंदयच्व, िौख्यच््आसण्श ांतत ्यच् ांचां्दशवन्
घेणां्फ र्सप्रयच््अिे.्मी्त्यच् ल ्आम्ह ्िवांकडे्प ह यच्ल ्मोठ्य ्असभम न नां्ि ांसगतलां ्अितां.्तू्सवरह ययच् ्
गोष्टी्करतेि.्सवरह नांतर्तुझ्यच् बद्दल्म झ्यच् ्मन त्ज्यच् ्सवलिण्भ वन ्उिळत त्त्यच् ांची्तुल ्कल्पन ही्
यच् यच्ची्न ही.’ 
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‘मल ्म्हण यच्चां्होतां...’ नत श ्बोलू्ल गली. 
 

‘तिां् न ही.् तुझ्यच् वरील् म झां् पे्रम् कधीच् िरण र् न ही.् प्रत्येच्क ययच् ् पे्रम् करण्यच् ल ् मयच्ाद ्
अित त.्पण्ही्गोष्ट्ख ि्आहे.्खरां्तर्तू्ज णतेि...’ त्यच् ने्व क्यच््पुरे्केले्न ही.्त्यच् ांययच् ्दृष्टीभेटीने्
अथव्पुर ्झ ल . 
 

क ही् िण् स्तब्धतेत् गेले.् मग् दोघेही् परस्पर ांकडे् वळून् बोलू् ल गली.् पीएरययच् ् बोलण्यच् त्
आत्मतृप्ती्आसण्उत्ि ह्ओिांडत्होत .्नत श ्हळुव र्प्रिन्न्क्स्मत्करीत्होती.्दुिऱ्यच् ने्बोल व्ेम्हणून्
ती्दोघेही्बोल यच्ची्थ ांबली. 
 

‘ि ांग्न .्क यच््ि ांगत्होतीि?’ 
 

‘मी? न ही.् तुम्हीच् ि ांग .् मल ् क ही् ि ांग यच्चां् न ही.् उगीच्आपली् वडे्य ि रखी् क हीतरी्
बोलत्होते.’ 
 

पीएरने्आपण ि्क यच््ि ांग यच्चे्होते् ते्ि ांसगतले.्पीटझवबगव् येच्थे्यच्श् समळवनू्िम ध नी् वृत्तीत्
अिलेल्यच् ्पीएरने्नांतरययच् ्भ ग बद्दल्बोलण्यच् ि्प्र रांभ्केल ्होत .्रसशयच्न्िम ज ययच् ्एवढेच्नव्हे्तर्
अवघ्यच् ्जग ययच् ्प्रगतील ्नवी् सदश ् देण्यच् ि ठी् दैव ने्आपली्यच्ोजन ् केली्आहे्अिे् त्यच् ल ् त्यच् िणी्
व टत्होते. 
 

‘भव्यच्् पसरण म् घडवनू् आणण ऱ्यच् ् िगळ्यच् ् कल्पन ् नेहमीच् िरळ् ि ध्यच् ् अित त् अिां् मल ्
म्हण यच्चां्होतां.्जर्दुष्ट्लोक्एकत्र्येच्ऊन्ित्त ्बळक व्ूशकत त्तर्मग्प्र म सणक्म णि ांनीही्तिांच्
केलां ्प सहजे, हे्म झ्यच् ्सवच र ांचां्ि र्आहे.्ते्सकती्िरळ्आहे्हे्लि त्घे, 
 

‘खरां्आहे.’ 
 

त्यच् च्वळेी्सतकडे्सनकोसलङ्क ्बोलकॉन्िकीययच् ्खोलीत्नेहमीप्रम णे्सदव ्जळत्होत .्मुल ल ्
अांध र ची्भीती्व टे्ती्क ही्घ लवत ्आली्नव्हती.्च र्उश ांवर्डोके् ठेवनू् देिलेॅ्झोपी् गेल ्होत , 
आत ् त्यच् ययच् ् घोरण्यच् च ् त लबद्ध्आव ज् येच्त् होत .् सनकोसलङ्क ् नुकत च् ज ग ् झ ल ् होत .् त्यच् ल ्
दरदरून् घ म् िुटल ् होत .् डोळे् सवस्फ रून् िमोर् प ह त् तो् सबछ न्यच् वर् बिल ् होत .् तो् भयच्ांकर्
स्वप्न तून्ज ग ्झ ल ्होत . 
 

प्ल्यच्टू कव ययच् ् चसरत्र ांत् अिलेल्यच् ् सचत्र तील् सशरस्त्र ण ि रखी् सशरस्त्र णे् घ लून् आपण् आसण्
पीएरक क ् प्रचांड् िैन्यच् ययच् ् अग्रभ गी् आहोत् अिे् त्यच् ल ् स्वप्न त् सदिले.् हे् िैन्यच्् व त वरण् भरून्
ट कण ऱ्यच् ्सतरप्यच् ्ध ग्यच् ांनी्बनलेले्होते.्हे्ध गे्शरद्ऋतूत्कोळ्यच् ांययच् ्तरांगण ऱ्यच् ्ज ळ्यच् ांि रखे्होते.्
त्यच् ांययच् ्पलीकडे्कीती्होती्ती्क हीशी्त्यच् ्ध ग्यच् ांि रखीच्पण्त्यच् हून्असधक्अप रदशवक्होती्पीएर्
आसण्तो्स्वतः्मोठ्य ्मजेत्आपल्यच् ्उसद्दष्ट ांकडे्उड्ड ण्करीत्च लले्होते.्आत ्त्यच् ांययच् ्ह लच लींन ्
क रणीभतू्अिलेले्दोरे्एक एकी्कमजोर्होऊ्ल गले, मग् ते्एकमेक त् गुांतून् गेले.्मग्िगळीकडे्
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अांध र्पिरल , गोंधळ्म जल .्सनकोल यच्क क ्त्यच् ांययच् िमोर्उभ ्र सहल .्त्यच् ची्मुद्र ्उग्र्आसण्ध स्ती्
सनमाण्करण री्होती. 
 

‘तू्केलांि्क ्हे?’ मोडलेल्यच् ्लेखण्यच् ांकडे्आसण्िीलययच् ्मेण ययच् ्तुकड्य ांकडे्बोट्करीत्त्यच् ने्
सवच रले, ‘म झां्तुझ्यच् वर्पे्रम्होतां्हे्खरां.्पण्अर क्चीव्हने्मल ्हुकूम्केल ्आहे्त्यच् प्रम णां्जो्आधी्पुढां्
िरेल्त्यच् ल ्मी्ठ र्करण र्आहे.’ 
 

सनकोल यच्् पीएरल ् शोधू्ल गल .् पण् पीएर् कुठे् सदिेन .् पीएरययच् ऐवजी् त्यच् चे् वडील–सप्रन्ि्
आन्दे्र्तेथे्होते.्त्यच् ांन ्रूप्नव्हते, आक र्नव्हत ्पण्ते्तेथे्होते.्त्यच् ांन ्प हून्तो्पे्रम ने्मूक्यछवत्झ ल .्
आपण्शक्क्तहीन्आहोत, सवरघळून्ज त्आहोत, सवरळ्होत्आहोत्अिे् त्यच् ल ्व टू्ल गले.् त्यच् ययच् ्
वसडल ांन ्त्यच् ची्दयच् ्आली.्त्यच् ल ्त्यच् ांनी्पोट शी्धरले.्परांतु् सनकोल यच्क क ्त्यच् ांययच् वर्च ल्करून्
येच्ऊ्ल गल .्तशी्सनकोसलङ्क ्भयच्भीत्होऊन्स्वप्न तून्उठल . 
 

घर मधे्सप्रन्ि्आन्दे्रययच् ्दोन्फ र्च ांगल्यच् ्तिसबरी्होत्यच् .्परांतु्सनकोसलङ्क ने्आपल्यच् ्वसडल ांययच् ्
म नवी्रूप च ्कधी् सवच रच् केल ् नव्हत .् त्यच् ययच् ् मन त् येच्ऊ्ल गले, ‘म झ्यच् ् वसडल ांनी् मल ्जवळ्
घेतलां , मल ्पोट शी्धरलां .्म झ्यच् वर्आणखी्पीएरक क ांवर्त्यच् ांची्मजी्सदिली.्आत ्पीएरक क ांययच् ्
ि ांगण्यच् प्रम णां् मी् व गण र् आहे.् मी् अभ्यच् ि् कर व ् अशी् अपेि ् करत त.् आत ् मी् अभ्यच् ि् करीन.्
कधीतरी्अभ्यच् ि्पुर ्झ ल ्की्मी्म झ्यच् ्क यच्ाल ्ल गेन.्देव , म झी्एकच्प्र थवन ्आहे—प्ल्यच्टू कव ययच् ्
वीर्पुरुष ांचां्जीवन्म झ्यच् ्व ट्य ल ्येच्ऊ्दे.्त्यच् ांययच् ि रखां्क यच्व्म झ्यच् कडून्होऊ्दे.्त्यच् हून्असधकही्
क यच्व्मी्करीन.्मग्प्रत्येच्क ल ्म झां्न व्ठ ऊक्होइवल, प्रत्येच्क ल ्म झ्यच् बद्दल्पे्रम, आदर्व टू्ल गेल.’ 
 

एक एकी्सनकोसलङ्क ची्छ ती्हुांदक्यच् ांनी्धप पू्ल गली.्तो्ओक्ि बोक्िी्रडू्ल गल .्‘तुल ्बरां्
व टत्न ही्क ?’ त्यच् ने्देिलेॅच ्आव ज्ऐकल .्‘न ही.’ त्यच् ने्उत्तर्सदले.्तो्ति च्उशीवर्डोके्ठेवून्
र सहल .्‘देिलेॅ्सकती्दयच् ळू, िुस्वभ वी्आहेत!्मल ्आवडत त्ते.’ त्यच् ययच् ्मन त्सवच र्आल .्मग्तो्
पीएरक क बद्दल् सवच र्करू्ल गल .् ‘पीएरक क ांची् गोष्टच् सनर ळी.् ते् अि म न्यच््आहेत.्आसण् म झे्
वडील.्ब ब !्ब ब !्तुम्ह ल देखील्असभम न्व टेल्अिां्क यच्व्मी्करीन.’ 
 


