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णनवेदन 
 
महाराष्ट्र राज्य साखहत्य संस्कृती मंडळातरे्फ सौ. माधवी को्हटकर यानंी अनुवाखित केले्या 

“खसखबल” या पुस्तकािे प्रकाशन करण्यास मंडळास आनंि होत आहे. 
 
या पुस्तकािे मराठी भाषातंर प्रकाखशत करण्यास अनुमती खि्याबद्दल श्रीमती फ्लोरा ऱ्हेटा श्रायबर 

यािें मंडळाच्या वतीने आभार. 
 
 
  िुरेंद्र िारप्रलगे 
  अध्यक्ष 
  महाराष्ट्र राज्य साखहत्य संस्कृती मंडळ 
  मंुबई 
   
मंुबई   
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मनोगत 
 
‘खसखबल’ या पुस्तकाशी माझा पखरिय झाला, तो माझे खमत्र श्री. खवजय गोहाड व सौ. मीरा गोहाड 

याचं्यामुळे. त्या पुस्तकािी नुसती खशर्फारस करूनि ते थाबंले नाहीत, तर त्यानंी आवजूून ते पुस्तक 
वािायलाही आणून खिलं. 

 
पुस्तक वािून झा्यानंतरिा अनुभव र्फार खवलक्षण, झपाटून टाकणारा होता. त्यािा खविार काही 

के्या मनातून जाईना. आसपासच्या लोकाशंी तर नेहमीप्रमाणे त्याबद्दल ििा करून झालीि, पण 
तेवढ्यानं समाधान होईना. त्याला कारणही तसंि होतं. 

 
‘खसखबल’ ही अमेखरकेत घडलेली सत्यकथा. ‘खसखबल’ हे टोपणनाव असलेली ही मुलगी अखतशय 

बुखिमान्, उत्तम खित्रकार. पण शाळा-कॉलेजात असताना खतला खवखित्र अनुभव यायला लागले. खतिा 
खिवसा-तासािंा मेळ बसेना. आयुष्ट्यातला बराि काळ हा आपण न जगताि जातो आहे, असं खतला 
वाटायि.ं सवूसामान्य माणसाच्या आयुष्ट्यापेक्षा आपलं आयुष्ट्य काहीतरी वगेळं आहे; कुठेतरी, काहीतरी 
िुकतं आहे, असं जाणव्यावर धाडस करून ती मनोखवकारतज््ाकंडे गेली. त्यानंी खतिा सवू इखतहास 
जाणून घेऊन खनिान केलं, ते भग्नव्यलततत्वािं. 

 
‘खसखबल’ मध्ये एकूण सोळा व्यलततत्वं आढळली. त्यातली पेगीसारिी काही व्यलततत्व ंभरपूर िात, 

कहडत, उ्हासाने जगत; तर खसखबल ॲन्सारिी इतर काही एक पाऊल उिलण्याच्या क्पनेनंही थकून 
जात. 

 
मग या मनोरोगावर उपिार सुरू झाले. खतच्याशी प्रिीघू ििा करून डॉतटरानंी या रोगािं मूळ 

कारण शोधून काढलं. त्यासाठी इतर व्यलततत्वाशंी झालेले संवाि ध्वखनमुखद्रत करून त्यािंाही ििेमध्ये 
वापर केला. डॉतटर खतला बाहेर खर्फरायला घेऊन जात. खतला वगेवगेळ्या खवषयावंर खनबधं खलहायला 
सागंत. खतच्या स्वपनािें खवश्लेषण करत. खतला आराम खमळावा, यासाठी काही वळेा सोखडयम पेंटोथॉलिा 
वापर करत. सरतेशवेटी त्यानंी संमोहनािाही उपयोग केला. अशा प्रिीघू प्रयत्नानंंतर शवेटी एकीकरणात 
यश आलं आखण इतरापं्रमाणेि ‘णिणिल’ ही एक िलग आयुष्ट्य जगू लागली. 

 
ह्याि घटना ककवा असे रोग जेव्हा आप्याकडे आढळतात, तेव्हा काय होतं ? आपण मुळी त्यानंा 

रोग समजति नाही. हे अंगात येण ं आहे, भतूबाधा आहे, असं ठरवनू मानसोपिारतज््ाऐवजी एिाद्या 
माखंत्रकाकडे त्या माणसाला नेतो. अंगारे, धुपारे, पशुबळी या उपायाबंरोबरि काहीवळेा उपिार म्हणून त्या 
व्यततीला मारहाणही होते. 

 
आखण मग प्रकषानं वाटू लागलं, की ‘खसखबल’िी कहाणी जर जास्तीत जास्त लोकापंयंत पोिेल, 

तर या अशा व्यततींकडे पाहण्यािा लोकािंा दृखिकोन काही अंशी तरी बिलेल, त्यानंा एक मनोरुग्ण 
म्हणून उपिार खमळण्यािी शतयता वाढेल. आखण यातूनि ‘खसखबल’िा अनुवाि अपखरहायू वाटू लागला. 

 
अनुवाि खलहून झा्यावर माझे खमत्र डॉ. अशोक खनरर्फराके यानंी तो काळजीपूवूक तपासला, 

मानसशास्त्रातील पाखरभाखषक शब्ि मराठीत आणण्यास त्यािंी िूपि मित झाली. त्यािेरीज मूळ 
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कािंबरीतला सवू आशय अनुवािात उतरलेला आहे ना आखण तरीही तो मराठी भाषेच्या जडणघडणीशी 
र्फटकून वागत नाही ना हेही त्यानंी पाखहलं आखण त्या दृिीने आवश्यक त्या सुधारणा सुिव्या. 

 
श्री. को्हटकर, श्री. खवनय हडीकर व आमिे सर प्रा. शातंाराम जोग यानंी संपूण ूअनुवाि वािून 

आप्या अनुकूल प्रखतखिया व्यतत के्यावर या अनुवािािे प्रकाशन व्हाव,े असे वाटू लागले. 
 
परंतु कािंबरी साडेिारश ेपानािंी. कोणते प्रकाशक ही छापायिं धाडस करणार ? आखण छापली 

तरी ती खकती लोकानंा परवडणार ? असा खविार करताना जोगसरानंीि ती महाराष्ट्र राज्य साखहत्य 
संस्कृती मंडळाकडे पाठवण्यािी क्पना सुिवली. मंडळाने ती प्रकाशनासाठी स्वीकार्याबद्दल मंडळािे 
व खवशषेतः मंडळािे अध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र बारकलगे यािें मनपूवूक आभार. 

 
या सवांच्या आखण इतरही अनेकाचं्या लोभामुळे आखण सहकायामुळेि हा अनुवाि प्रकाखशत होऊ 

शकला. त्याचं्याबद्दलिी कृत्ता शब्िात व्यतत करणे कठीण आहे. 
 
 
  माधवी कोल्हटकर, 
  पुणे 
   
खिनाकं १ जानेवारी १९८३   
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ती. भाऊंना– 
 

पे्रमादरपूववक. 
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प्रस्तावना 
 

णिणिल 
 
या बाईिी आखण माझी ओळि झाली, त्यानंतर जवळजवळ िहा वषांनी हे पुस्तक छापलं जातंय. 

इथे मी खतला ‘खसखबल इझाबेल डोसेट’ हे टोपणनाव खिलंय. खसखबलला आपलं नाव गुपत ठेवायिं आहे, 
आखण त्यािं कारण खतिी ही सत्यकथा वाि्यावर तुमच्या सहज लक्षात येईल. पण खसखबल इझाबेल 
डोसेट ही व्यतती िरी आहे. 

 
१९६२ मध्ये शरि ऋतूत एका संध्याकाळी न्ययूॉकू शहरातील मखॅडसन ॲव्हेन्यवूरील एका 

उपहारगृहात आमिी पखहली मुलाित झाली. माझी खसखबलशी ओळि व्हावी, म्हणून खतच्या 
मानसोपिारतज््ानंी–डॉ. खव्बुरानंी-ही भेट घडवनू आणली होती. 

 
त्यावळेी खसखबल गोंधळ्यासारिी, अवघड्यासारिी वाटत होती. हे खतच्या आजारामुळे आहे, 

यािी मला क्पना होती. डॉ. खव्बुरानंी आखण खसखबलनं मानसोपिारशास्त्रातील एका अखतशय 
गुंतागुंतीच्या आखण अद्भतु घटनेवर काम केलं होतं. अनेकात्म व्यततीि ंत्यानंी सवूप्रथम मनोखवश्लेषण केलं 
होतं. 

 
त्याआधी काही वषं मी या प्रकरणाबाबत ऐकून होते. मी ‘सायन्स डायजेस्ट’च्या मानसोपिारशास्त्र 

खवभागात संपािक म्हणून काम करत असताना, तसेि या खवषयातील लेिािंी लेखिका म्हणूनही डॉ. 
खव्बुराशंी माझा अनेकिा संबधं आलेला होता. त्यातले काही लेि तर त्याचं्याि रुग्णाबंाबत होते. 

 
काही खवखशि हेतूने त्यानंी ही भेट घडवनू आणली होती. खसखबलबद्दल खलखहण्यात मला काही रस 

आहे का, हे डॉतटरानंा जाणून घ्यायि ंहोतं. त्याचं्या मते ही खवलक्षण घटना केवळ वैद्यकीय पखत्रकेत िेऊन 
भागणार नव्हतं, कारण वैद्यकीय दृष्ट्या तर ती अत्यंत महत्त्वािी होतीि, पण त्यािेरीज सवूसामान्य 
वािकालाही रस वाटेल, असा व्यापक मानसशास्त्रीय आखण ताखत्त्वक आशयही खतच्यात होता. 

 
पुस्तकासंबंधी अंखतम अखभविन िेण्यापूवी या प्रकरणािा खनकाल काय लागतो, हे मला पहायिं 

होतं. िरम्यानच्या काळात माझी आखण खसखबलिी िागंली मतै्री झाली. अनेक बौखिक बाबीत आम्हा 
िोघींनाही रस होता. आमिे काहीतरी पूवीिे ऋणानुबधं होते, यात शकंाि नाही. खसखबल वारंवार माझ्या 
घरी यायला लागली, खवश्लेषणाच्या वळेी काय काय झालं, ते ती नेहमी मला सागंायिी आखण माझ्या घरी 
काय झालं हेही अनेकिा खवश्लेषणात व्यतत व्हायि.ं 

 
हळू हळू यावर पुस्तक खलखहण्याच्या क्पनेत मला जास्त जास्त रस वाटायला लागला. 

मानसोपिार शास्त्राबद्दल मी बरंि खलखहलं आहे आखण ते बहुताशं मान्यही झालं आहे. मानसशास्त्र आखण 
मानसोपिार शास्त्र यािं ंपुरेसं ्ानही माझ्या गाठीशी आहे. १९६२ पयंत खकतीतरी मानसोपिारतज््ाबंरोबर 
ििा करून मी त्याचं्या रुग्णासंंबंधी लेि खलखहले होते राष्ट्रीय स्तरावरच्या खनयतकाखलकामंधून मी 
खलखहले्या अनेक व्यलततखित्रणानंाही मानसशास्त्रीय डूब खिलेली असायिी. सध्या मी न्ययूॉकूमध्ये एका 
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महाखवद्यालयात प्राध्यापक आहे. इंग्रजी वाङ्मय आखण भाषा हे माझे खवषय आहेत. इंग्रजीच्या अभ्यासातून 
खमळालेला वाङ्मयीन वारसा आखण भाषेच्या अनुषंगाने झालेले मानसशास्त्रािे अध्ययन या िोन्हींमुळे माझी 
‘खसखबल’ च्या लेिनािी पूवूतयारी झाली. याखशवाय रंगमंि, आकाशवाणी, िूरखित्रवाणी या के्षत्रातही मी 
वावरले होते, लघुकथा आखण नाटके खलखहली होती. एका संस्थेत ‘साखहत्यलेिन’ हा खवषय खशकवलाही 
होता. खसखबलच्या कहाणीत्या वैद्यकीय तपखशलामंध्ये िडून बसलेले नाय शब्िात पकडण्यासाठी ही 
सारी पूवीिी तपश्चया जणू मला उद्युतत करत होती. 

 
िुद्द खसखबल आखण डॉ. खव्बरू याचं्याशी माझी मतै्री झाली होती. एक अभतूपूवू, खवलक्षण 

मनोखवश्लेषण तडीस नेण्यात डॉतटरानंी जे धाडस िािवलं होतं, त्याि ंमला सािर कौतुक वाटत होतं. 
 
‘पाकू ॲव्हेन्यू’ सारख्या भागात डॉतटरािंा व्यवसाय उत्तम िालला होता. ‘ि सोसायटी ऑर्फ 

मेखडकल सायकोॲनाखलस्टस्’ ‘ॲकॅडेमी ऑर्फ सायखकॲरी’ अशा संस्थामंध्ये त्यानंा मान होता. ‘नॅशनल 
असोखसएशन ऑर्फ प्रायव्हेट साइखकॲखरक हॉलस्पट्स्’ या संस्थेच्या त्या अध्यक्ष होत्या. ‘ि सोसायटी ऑर्फ 
मेखडकल सायकोॲनाखलस्टस्’च्या संशोधन-सखमतीवर त्या होत्या. त्या सखमतीच्या ‘होमोसेतशुॲखलटी अ 
सायकोॲनाखलखटक व्ह्य’ू या प्रकाशनात त्यािंा सहभाग होता. सध्या त्या कें टकी खवद्यापीठाच्या वैद्यकीय 
खवद्यालयात मानसोपिारशास्त्राच्या पूणवूेळ प्राध्याखपका आहेत. त्यािें हे सगळं कतूृत्व मला अतीव 
आिरणीय वाटत होत. 

 
अशा रीतीने खसखबल आखण खतिी खवखवध व्यलततत्वं यािी ओळि झा्यानंतर तीन वषांनी मी 

गं्रथलेिनािा खनश्चय केला आखण या खवषयीच्या संशोधनाला प्रारंभ केला. खसखबल आखण डॉ. खव्बरू यानंी 
खवश्वासाने मला पुरवलेली माखहती आखण खसखबलच्या इतर व्यलततत्वाशंी माझा आलेला प्रत्यक्ष संपकू यानंा 
खसखबलिे एकूण आयुष्ट्य आखण हे एक संपूण ूवैद्यकीय प्रकरण याचं्याबद्दलच्या सुसूत्र दृखिकोनािी जोड िेणे 
आवश्यक होते. अनेकात्म व्यलततत्वाखवषयी वैद्यकीय खनयतकाखलकातून आले्या माखहतीिा मी अभ्यास 
केला आखण डॉ. खव्बुरािंेरीज आणिीही इतर मानसोपिारतज््ाशंी या प्रकरणाच्या खवखवध पैलंूखवषयी 
ििा केली, खसखबलच्या बाह्यात्कारीच्या जीवनयाते्रिा मागोवा घेण्यासाठी मी खतिे जन्मगाव, (‘खवलो 
कॉनूसू’ हे मी खिलेले टोपणनाव), ओमाहा, न्ययूॉकू याखठकाणी जाऊन खतच्या संबखंधताशंी बोलले. अन्य 
व्यलततत्व म्हणून खसखबलनं केले्या काही गूढ प्रवासाच्या वाटेवरून तर मी अक्षरशः िालून गेले. 
उिाहरणाथू, खर्फलाडेल्र्फयात्या ब्रॉडवुड हॉटेलच्या मुख्य िरवाजापयंतिी पावलं मी िरोिरीि मोजून 
पाखहली. 

 
अंगावर शहारे आणणाऱ्या, भोवळ आणणाऱ्या खवलक्षण घटनाचं्या झपूझािी ही अनन्यसाधारण 

कहाणी उलगडून िािवताना मला प्रथम खतच्यातली गुंतागुंत उकलावी लागलीं. सतत अकरा वषं 
िालले्या मनोखवश्लेषणाशी संबखंधत कागिपत्रािंा बारकाईने धाडंोळा घेत्यावर एकेक िुवा स्पि होऊ 
लागला एकूण २३५४ सत्रामंध्ये डॉ. खव्बुरानंी घेतलेली िैनंखिन खटपणे आखण त्यािंी ध्वखनमुद्रणे; 
खकशोरवयापासून खवश्लेषणाच्या पखह्या वषापयंतच्या काळात्या खसखबलच्या िैनंखिन्या आखण पते्र; 
घरात्या व रुग्णालयात्या नोंिी; डोसेट मंडळी खवलो कॉनूसूमध्ये रहात होती, त्या काळातली 
वतूमानपते्र आखण नगरपाखलकेतील नोंिी-अशा सगळ्यािंा त्यात समावशे होता. 
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प्रत्यक्ष गं्रथलेिनािी सात आखण त्यापूवीिी तीन अशी गेली िहा वषें माझे खसखबलशी आखण डॉ. 
खव्बुराशंी खनकटिे नाते जुळले होते. कधी एकेकया तर कधी बरोबर, त्या जणू नेहमीि खित्र काढू 
िेण्यासाठी खसि असायच्या. अथांत् आमच्या भखूमका सुस्पि होत्या. खसखबल जे जगली आखण डॉतटरानंी 
ज्यािे खवश्लेषण केले, त्या साऱ्या नाटकािी मी पुन्हा उभारणी करत होते. मितीला इतकी तत्पर पाते्र 
क्वखिति कुणा लेिकाला लाभली असतील. पुष्ट्कळिा तर, मी एिािी शकंा खविार्यावर त्या एिािा 
प्रसंग अजमावनू पहायच्या, केवळ िूरध्वनी केला की कोणत्याही वैद्यकीय शकेंिे खनराकरण डॉतटराकंडून 
करून घेता यायि,ं यािा मला केवढा आधार वाटायिा. 

 
पूणू झालेलं पुस्तक वाि्यावर खसखबल म्हणाली, ‘यातली प्रत्येक भावना िरी आहे !” आखण 

डॉतटर उद्गार्या, “प्रत्येक वैद्यकीय घटनेि ंखित्रण अगिी यथातथ्य आहे.” 
 
खसखबलच्या या सत्यकथेतून अबोध मनािे एक िुलूभ िशनू घडते आखण जाखणविेी नवीन िालने 

िुली होतात. अपसामान्य मानसशास्त्रािे यातील प्रखतकबब आखण असाधारण खवकासािा आलेि यामुळें  
सामान्याबद्दलिी आपली जाण अखधक समृि होते. मानवी वतूनािे प्रवतून करण्याच्या अबोध मनाच्या 
अलोट सामथ्यािे िशनू तर यातून होतेि, पण खवघातक कौटंुखबक संबधं, संकुखित पूवूग्रहिूखषत धार्ममक 
पाश्वूभमूीिा िुबळे करणारा पखरणाम. घरातील पुरुष नातेवाईकाशंी स्त्रीिे अखतखरतत तािात्म्य आखण 
आत्म्ानाला खिलेला नकार या सगळ्याचं्या कायूकारणभावािेही केवढे खविारक िशनू घडते ! ही कहाणी 
म्हणजे बालसंगोपन कसे करू नये. यािा तर वस्तुपाठि आहे. शवेटी प्रग्भता म्हणजे तरी काय ? पूणू 
व्यलततत्व कशाला म्हणायिे ? अशा मूलभतू प्रश्नासंबधंीिे मुदे्दही या कहाणीत गुंतलेले आहेत. 

 
नवखनर्ममतीच्या प्रखियेतील अबोध मनािा भाग स्मरणे आखण खवस्मरणे यातील सूक्ष्म परस्पर संबंध, 

भतूकाळािे वतूमानासहवतूमान असणे, ‘आखिम दृश्या’िे क्षीणमनस्कता उत्पन्न होण्यातले महत्त्व-अशा 
इतर महत्त्वाच्या प्रश्नावंरही या कहाणीमुळे प्रकाश पडतो. वास्तव आखण अवास्तव यातील सूक्ष्म संबंध, 
अलस्मतेिा अथ-ूअसे काही मौखलक ताखत्त्वक प्रश्नही यात अंतभूतू आहेत. 

 
वैद्यकशास्त्राच्या दृिीने मनोखवकृतीच्या घटनेमधील आनुवखंशकतेिा आखण पखरलस्थतीिा पखरणाम 

आखण खछन्नमनस्कता (लस्कझोफ्रीखनया) आखण गंभीर उन्माि (ग्रा ं खहस्नेरी) याचं्यातला र्फरक हे महत्त्वािे 
मुदे्द या कहाणीत स्पि होतात, खछन्नमनस्कता हा शब्ि अनेक मनोखवकृतींना अनुलक्षून सामान्य माणसाकंडून 
आखण डॉतटराकंडूनही िुकीने वापरला जातो; तर खसखबलिी जी खवकृती होती–गंभीर उन्माि–खतच्या 
खवषयी लोकानंा र्फारि थोडी माखहती असते. 

 
खसखबलच्या आंतखरक संघषाच्या झपायात सापड्यानंतर आप्या जाखणवाचं्या कक्षा रंुिाव्यािा 

जो अनुभव वािकाला येतो, तो तर मला सवात मोलािा वाटतो. 
 

फ्लोरा ऱ्हेटा श्राइिर 
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: अनाकलनीय कालचक्र : 
 
काि रु्फट्यािा िळ्ळ्ळ् आवाज झाला आखण खतच्या डोतयात घणाघात सुरू झाले. ती िोली 

खतच्या भोवती गरगरू लागली. रसायनाचं्या तीव्र वासानंी खतिे नाक कोंिून गेले. पण केवळ खतथे असले्या 
रसायनािंा तो वास नव्हता. पूवीच्या कोणत्यातरी घटनेतून तो वास आ्यासारिा वाटत होता. पण ती 
घटना तर आठवत नव्हती. कुठेतरी िूर, खवस्मृतीत असलेला पण अखतशय पखरखित असा तो वास 
घराजवळच्या त्या औषधाचं्या िुकानाशी संबि होता. 

 
त्या िुकानात रु्फटलेली तीं काि, प्रशस्त जवणघरात रु्फटलेली ती काि, िोन्ही वळेेला आरोप 

होता, “तू र्फोडलीस ती !” 
 
खसखबल इझाबेल डोसेटने भराभर आपली खटपणे आप्या िेनच्या िाकी बगेॅत कोंबली आखण ती 

िाराकडे धावली. खतिे रसायनशास्त्रािे प्राध्यापक, इतर खवद्याथी सगळ्याचं्या खवलस्मत नजरा खतच्या 
पाठमोऱ्या आकृतीवर खिळले्या होत्या. ती हे काय करतेय, हे त्यानंा कळत नव्हते, खतला मात्र आपला 
पाठीिा कणा ते नजरानंी कोरून काढताहेत, असे वाटत होते. 

 
ती बाहेर पडली आखण िार बिं झाले. आता ती कोललम्बया खवद्यापीठाच्या ‘हॅवमेयर हॉल’च्या 

खतसऱ्या मज्यावरच्या लाबंच्या लाबं अंधाऱ्या हॉलमधे उभी होती. खतथून ती खलफ्टिी वाट पहात उभी 
राखहली. एकाकी ! 

 
‘खकती वळे !’ खकती वळे !’ खतिे खविारिि िालूि होते. आपण िरे तर प्रयोगशाळेतून आधीि 

बाहेर पडायला हव ेहोते. काि रु्फट्यािा आवाज ऐक्याबरोब्बर जर आपण बाहेर पडलो असतो तर हे 
सारे टळले असते. 

 
छेः ! खकती वेळ. ही खलफ्टही आता वळे लावतीय् ! 
 
खसखबल खतिी ती िेनवाली बगॅ पकडू लागली. पण ती खतथे नव्हतीि. ती खलफ्टही नव्हती. तो 

लाबंिलाबं अंधारा हॉलही नव्हता. आता ती एका लाबंवर गेले्या अरंुि रस्त्यावर उभी होती. रस्त्यावर 
सगळीकडे बरू्फ पसरलेले होते. खलफ्ट काही लवकर आली नाही, आखण मग आणिी वाट पहाण्यापेक्षा खतने 
िालायला सुरवात केली. 

 
बोित्या, जोरिार वाऱ्यािे सपकारे बसत होते. पायािाली पाढंरेशुभ्र, िुरिुरीत, भसुभशुीत बरू्फ 

होते. खतच्याजवळ बटू नव्हते, हातमोजे नव्हते, हॅटही नव्हती. कान बखधर होऊन िुिायला लागले होते. 
खर्फतया रािी रंगािा िोन्हीबाजंूनी वापरता येणारा ट्वोडिा कोट खतच्या अंगावर होता, ‘मॉखनंग साईड 
ड्राईव्ह’वरील आप्या घरातून प्रयोगशाळेकडे जाण्यासाठी ती जेव्हा बाहेर पडली, तेव्हा तर हा पुरेसा 
ऊबिार वाटत होता पण आता मात्र या वाढत जाणाऱ्या थंडीपासून त्याने काही म्हट्या काही संरक्षण 
खमळत नव्हते. 
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रस्त्यािं नाव कुठं खिसतंय् का खसखबल पाहू लागली. पण ते कुठे खिसेना, थोडावळे कुठे आसरा 
घेऊ म्हणावे, तर तसे घरही आसपास आढळेना. पेरोलपंप ? तोही नाही ! खनिान एिािे औषधाि ंिुकान 
? तेही नाही !! 

 
औषधािें िुकान, रसायनशास्त्रािी प्रयोगशाळा, तो लाबंिलाबं अंधारा हॉल. खलफ्ट काहीही इथे 

नव्हते. त्या अनोळिी प्रिेशात तो अंधारा, खनमूनुष्ट्य, खननावी रस्ता तेवढा होता. रस्त्याच्या िुतर्फा जुनाट, 
बोजड, बेढब लाकडी इमारती होत्या काहींना रािाडी रंग र्फासलेला, तर काहींवर धातूिे पते्र ठोकलेले. 
सगळ्यानंा प्रिडं िरवाजे आखण बारतया बारतया खिडतया. 

 
हे न्ययूॉकू असणे शतयि नाही. किाखित् हा खतच्या जन्मभमूीिा – खवस्कॉलन्सनिा-तर एिािा 

भाग नसेल ? लहानपणी त्या गावात खतला अशा अनेक खहवाळी वािळानंा तोंड द्याव ेलागले होते, आखण 
थंडीने अंग कसे रु्फटते, यािा अनुभवही खतने खतथेि घेतला होता. पण छेः ! भलतंि काय ? मघाशी तर ती 
कोलंखबया खवद्यापीठात्या खलफ्टपाशी उभी होती आखण एिाद्या खनखमषाधात ती खवस्कॉलन्सनमधे पोिेलि 
कशी ? पण मग एवढ्याशा वळेात तर ती कुठेंि जाऊ शकली नसती. मग एिािेवळेी ती कुठं गेलीही 
नसेल. हे सारं म्हणजे एिािं भयंकर स्वपनि असेल. 

 
पण जसजशी ती भराभर पावलं उिलू लागली तसतशी खतला वास्तवािी जास्त जाणीव होऊ 

लागली. त्या वडे्यावाकड्या इमारती, सतत पडणारे ते बरू्फ, यारुपाने साक्षात् वास्तवि खतला भेडसावत 
होते, हातमोजे नसले्या हातानी ती आपला िेहऱ्यावरिे बरू्फ खनपटून टाकीत होती. अंगावरिे बरू्फ खनपटून 
टाकीत होती. अंगावरिे बरू्फ झटकून टाकण्यािा प्रयत्न करीत होती. खतला ठाऊक होतं की अशा या 
तात्पुरत्या उभारले्या इमारती हा खतच्या क्पनेिा िेळ असणे शतय नाही. पूवी कधीही खतने अस्या 
इमारती पाखहले्या नव्हत्या खतला वाटत होतं, म्हणून ती िारं प्रिडं होती, असं मुळीि नव्हतं, तर ती तशी 
होतीि, कारण ती गुिामं होती. खतच्या जाखणवतेील वास्तववािी भागानं उिल िाल्ली आखण खतच्या लक्षात 
आलं, की आपण एिाद्या विारींच्या प्रातंात आलो आहोत. 

 
रस्त्याच्या िुसऱ्या बाजूला बर्फाच्या त्या पाढंऱ्याशुभ्र पाश्वूभमूीवर एकिम एक काळी सावली 

उमटली. ती मनुष्ट्याकृती एिाद्या खनसटत्या सावलीसारिीि िुष्ट्प्रापय आखण त्या प्रिडं इमारतींप्रमाणेि 
खनजीव भासत होती. तो कोणता भाग आहे हे खतला जर खविारलं असतं, तर खतनं नक्कीि साखंगतलं असतं. 
पण ती त्या आकृतीला गाठू शकली नाही. खशवाय खतला थोडीशी अशीही भीती वाटत होती, खतने जर 
गैरसमज करून घेतला तर ! खतने रात्रीसारख्या भासणाऱ्या त्या अंधारात त्याच्या वगेानं त्याला जाऊ 
खिलं—त्या विारींच्या पखलकडे आखण खतच्य खवनंतीच्याही. आता मनात आणलं असतं तरी खतला त्याला 
काही खविारणं शतय नव्हतं. 

 
आपण इथे कोठून खशरलो हे जसं खसखबलला माहीत नव्हतं तसंि खतथून बाहेर कसं पडायिं, हेही 

माहीत नव्हतं आसपास अस्ताव्यस्त पसरले्या त्या इमारती, खतच्या अंतमूनातील भयाकुल भावनाशंी 
खमसळून गे्या होत्या, आप्याला कोणीतरी कोंडून ठेवलंय् बिं केलंय्, कैि करून सापळ्यात 
अडकवलंय् – बाहेरून आखण आतूनही – असं खतला वाटत होते. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

इथून आता सुटकेिा काहीि माग ूनाही का ? बस ? टॅतसी ? काही नाही ? खतला आता कोणतीि 
गोि कुठेतरी — या न — स्थानापासून कुठेही — नेऊ शकणार नाही का ? एरवी िुद्द न्ययूॉकूमधेसुिा 
बसमधनं उतरताना खतला आपलं काही िुकत तर नाहीये ना, अशी खवखित्र भावना असायिी. पण आता ती 
बसिा धोकासुध्िा पत्करायला तयार होती. अथात् आता खतथे बसि नव्हती म्हणून, नाहीतर हा खविार 
खकतपत कृतीत उतरला असता कोण जाणे ? खतथे काहीि नव्हतं. 

 
आता खतच्या मनात र्फोनिा खविार घोळू लागला. आप्याला जर आसपास कुठं र्फोनिा बूथ 

सापडला, तर आपण कुठे आहोत, हे तर कळेलि आखण आप्या िोली – मखैत्रणीला – टेडी इखलनॉर 
रीवज्ला - र्फोनही करता येईल. आता ती नक्कीि आप्याबद्दल काळजी करायला लागली असेल. पण मग 
खसखबलला आठवलं की आपण प्रयोगशाळेत जायला खनघा्यानंतर थोड्याि वेळात टेडीसुध्िा खतच्या 
घरच्याबंरोबर सुट्टीसाठी ओक्लाहोमाला जायला खनघणार होती. 

 
आता या योगायोगािी गंमत वाटत्येय् खसखबल घरातून खनघाली, तेव्हा या कोटापेक्षा एिािा 

ऊबिार कोट घालायिा आग्रह टेडी खतला करत होती. पण ती त्यावळेी ऐकण्याच्या मनःलस्थतीति नव्हती. 
त्याखिवशी खिवसभर खतला काहीतरी अस्वस्थ आखण कसंतरीि वाटत होते, आखण थंडी पडायला 
लाग्यावर तर जास्ति त्यामुळें  कोट बिलण्यासाठीसुध्िा अजून काही खमखनटे घरात थाबंणे खतला अगिी 
अशतय झाले. 

 
खसखबलला डॉ. कॉनेखलया बी. खव्बुरनाही र्फोन करायिा होता. आता जर बराि काळ मधे गेला 

असेल, तर त्याही काळजी करत असतील. कोण जाणे, किाखित् खसखबलने त्याचं्याशी ठरलेली एिािी 
भेटही िुकवली असेल. का आतापयंत त्याचं्या बऱ्याि भेटी िुकव्या असतील ? 

 
‘आत्ता’ हा शब्ि हुलकावण्या िेऊन छळत होता. कारण ती खलफ्टिी वाट पहात उभी होती, त्याला 

आता काही वळे झाला, हे कळायला काही माग ू नव्हता, आपण इथे कशा काय आलो, हे जर खतला 
आठवले असते, तर एिािेवळेेस ते कळण्यािा संभव होता आखण ते समज्याखशवाय खतला िैन पडणे शतय 
नव्हते. 

 
आत्ता िरं खतथे टेखलर्फोनिा शोध घेणे म्हणजे मृगजळामागे धावण्यासारिेि होते, पण तेवढीि 

एक गोि सध्या खतला वास्तवाशी जोडू शकणार होती. र्फोन शोधायलाि हवा होता, तेवढाि काहीतरी 
उद्योग तरी झाला असता. खतला पुढे जाणे नको वाटत होते, पण थाबंायिेही धैयू नव्हते, पण पाय जणू काय 
गोठ्यासारिे वाटत होते, पण या मध्य-पखश्चम भागातील खहवाळ्यात आपण एका जागी थाबंलो, तर 
गारठून मरायिी वळे येईल, हे खतला माहीत होते. 

 
मोठ्या किाने पुढे पावले टाकताना कुठून काही आवाज येतोय् का काही हालिाल खिसतेय् का 

याकडे खतिे बारकाईिे लक्ष होते. पण वाऱ्यािीि काय ती हालिाल होती. त्या गुळगुळीत रस्त्यावर 
एकामागून एक ग््या मागे पडत होत्या. पण कुठेही रस्त्याच्या नावािा मागमूसही नव्हता. टेखलर्फोनिी 
तर आशाि नव्हती. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

जणू काही थोडावळे तर खित्ताला स्वस्थता लाभावी, म्हणून खसखबल रस्त्यावरच्या एका खिव्याच्या 
िाबंाजवळ थाबंली. खतथ्या त्या मंि प्रकाशात खतने पसू उघडली आखण आत कायकाय आहे, ते ती बघू 
लागली. आत खतिे ओळिपत्र, वाहन परवाना, कोलंखबया खवद्यापीठािे गं्रथालय–सिस्यत्वपत्र इ॰ सामान 
होते. या गोिी थोड्याशा खिलासा िेणाऱ्या होत्या. 

 
घरातून खनघताना तर खतच्याकडे ५० डॉलसू आखण वर थोडी खिल्लर होती. आता मात्र र्फतत ३७·४२ 

डॉलर त्यात होते. ती सरळ प्रयोगशाळेति गेली होती आखण खतथेही खतने काही खवकत घेतले नव्हते. मग 
उरलेले पैसे इथपयंतच्या प्रवासासाठी ििू झाले की काय ? ती खलफ्टसाठी थाबंली होती आखण नंतर इथे 
होती. एवढेि खतला आठवत होते. 

 
घरािी खकल्ली व्यवलस्थत खतच्याखतच्या जागी होती. पण आणिी एक खकल्ली, लाल–िॉकलेटी 

िोऱ्याला बाधंलेली खतथे होती. पूवी कधी खतने ती पाखहली नव्हती. गारठले्या हाताने खतने ती 
उलटीसुलटी करून परतपरत पाखहली आखण खतच्यावरिी ती िोली ि. १११३ ही अक्षरे पुन्हापुन्हा वािली. 

 
इथे या पसूमधे कशी काय आली ही खकल्ली ? ती एिाद्या हॉटेलिी खकल्ली असणार, हे तर उघडि 

होते. पण इतर हॉटेलच्या खक््यापं्रमाणे खहच्यावर हॉटेलिे नाव पत्ता काही नव्हते. त्यामुळे हे कुठले शहर 
आहे, हे कळायला काही माग ूनव्हता. 

 
किाखित् हे सारेि एिािे िुःस्वपन असेल ! पण छेः ! खकल्ली तर हाताला लागत होंती. खतिी 

िोरीही िागंली जाड होती. तो खिव्यािा िाबंही िरा होता. कतच्याकडे रोिून बघणाऱ्या आखण खतला 
खिजवणाऱ्या आजूबाजूच्या त्या बेढब इमारतीही िऱ्या होत्या. खतच्या कोटावरिा आखण पायावंरिा तो 
बरू्फही िरा होता; आखण खतिे पाय िालत होते, ती इतकी घाबरलेली असूनही खतिे पाय खिळून राखहले 
नव्हते, कुठे जायियं् हे खतला माहीत नव्हतं आखण तरी ती घाईघाईनं पावलं टाकत होती, यािी गंमत 
वाटून खतला हसू आले. पण तरीही या एका न–स्थानाकडून िुसऱ्या न–स्थानाकडे ती िालति होती. 
िाटून येणाऱ्या भीतीला थोपवण्यासाठी धावत होती. 

 
१११३ िमाकंाच्या िोलीच्या धास्तीने आता ती िालत होती. पण मग एकिम त्या खकल्लीबद्दलिी 

धास्ती जाऊन खतला जरा खिलासा वाटू लागला. त्या खकल्लीने कोणत्यातरी हॉटेलातील एिािी िोली 
उघडणार होती आखण या थंडीपासून खतला खनवारा खमळणार होता. खतथे खतला खनिान थोडीशी ऊब 
खमळणार होती, िायला खमळणार होतं, आखण खवश्रातंीही खमळणार होती. 

 
आता खसखबल भरभर िालू लागली, प्रत्येक िौकात कुठे काही वाहन खमळते आहे का बघू लागली. 

इतका वळे आपण टॅतसी ककवा बस खमळवण्यासाठी र्फारसे नेटाने प्रयत्न केले नाहीत, म्हणून ती स्वतःलाि 
िोष िेऊ लागली. आता ते हॉटेल गाठायला हव ेहोते, या विारींच्या पखलकडेही जग आहे म्हणायिे ? 

 
पण आता एका नवीनि भीतीने खतला ग्रासले. आपण जर ती खकल्ली रस्त्यावरनंि उिलली असली 

तर ? खतला तसं के्यािं आठवत नव्हतं हे िरं पण कतला एकूणि र्फार थोडं आठवत होते. आखण पूवी कधी 
ती त्या हॉटेलात काही खिवस, आठवडे, मखहने ककवा वषसुूिा राखहलेली असली आखण पैसे न खि्याबद्दल 



 

 

अनुक्रमणिका 

खतला खतथनं हाकललेल असलं तर ! मग अशा पखरलस्थतीत त्या िोलीत आता नक्कीि िुसरंि कोणीतरी 
असेल. रे्फकूनि द्यावी का ही खकल्ली ? म्हणजे पुढिी कटकट तरी वािेल. 

 
छेः ! आप्यासाठी खकल्ली नाही, िोली नाही, खनवारा नाही, सहारा नाही, या जगात कुठेि जागा 

नाही, आप्यासाठी हे जगि नाही. र्फतत ही असली जागा तेवढी आपली इथे माणसाचं्या िोयािोया 
साव्या बर्फातून सरकतात आखण आप्याला सतत भेडसावणाऱ्या काळ्या–पाढंऱ्या खित्रािंा तेवढी 
आठवण करून िेतात. 

 
त्या लाबंलिक अरंुि रस्त्याला कुठे अंति नव्हता. आसपासच्या एकाही घरात प्रकाश खिसत 

नव्हता. खतथ्या त्या गजाचं्या खिडतयािंी खतला अखतशय भीती वाटत होती. त्याचं्यामुळे खतच्या मनात 
भयानक पूवूस्मृती जाग्या होत होत्या. आजवर खजथंखतथ ती गेली, खतथंखतथं त्या स्मृतींनी खतिा पाठपुरावा 
केला होता. या खनजूनस्थळीही त्यानंी खतिा खपच्छा सोडला नव्हता. 

 
आखण अिानक खतला प्रकाश खिसला एक पेरोलपंप होता तो. आता खतला एक टेखलर्फोनही 

खिसला आखण खतथ्या खडरेतटरीत खतला या भागािे नावही सापडणार होते. 
 
खडरेतटरीप्रमाणे ती खर्फलाडेल्र्फयात होती. पूवी अनेकिा ती या शहरात आली होती, पण तेव्हा या 

भागात ती एकिाही आली नव्हती. 
 
खतथला र्फोन खतला िुणावत होता, पण त्यािे खनमंत्रण स्वीकारून जेव्हा ती त्या आखतथ्यपूणू 

कपजऱ्यात खशरली, तेव्हा ते आखतथ्य म्हणजे एक खिजवणेि ठरले. डॉ. खव्बुराचं्या घरी र्फोन करण्याच्या 
इराद्याने खतने लाबं अंतराच्या र्फोनसाठी िािेत एक नाणे टाकले, पण काहीि प्रत्युत्तर खमळाले नाही. तो 
र्फोन खनकामी होता ! 

 
ती त्या पेरोलपंपावरच्या माणसाकडे गेली आखण खतने त्याला त्यािा िाजगी र्फोन वापरू का 

खविारलं “मार्फ करा बाई, मार्फ करा,ं” असे म्हणूत तो खतथून खनघाला आखण त्याने आत जाऊन िार 
लावले. त्यािा तो िूर जाणारा पाढंरा कोट खतच्या नजरेत रेंगाळत राखहला. 

 
खतला जाणवले की आपण भ्याले्या होतो, म्हणूनि तो घाबरला. पण आता िुसऱ्या माणसाशी 

संपकू आ्यावर खतला धीर आला आखण खतने ब्रॉडवुड हॉटेलमधून र्फोन करायिं ठरवले. खर्फलाडेल्र्फयाला 
आ्यावर ती नेहमी त्याि हॉटेलमधे उतरायिी. 

 
ब्रॉडवुडिा खविार मनात आला आखण आपण आप्या माहीत असले्या शहरात आहोत, या 

खविारानेही खतिी भीती काहीशी कमी झाली. ती स्वच्छतागृहात गेली. गरम पाण्यािाली आपले हात 
शकेले मग परत रस्त्यावर आ्यावर आता पखह्यािंाि ती डेलावेअर निी आखण खतच्या िुसऱ्या तीरावर 
असलेले ते कॅम्डेन खतच्या लक्षात आले. िरं तर इतका वेळ त्या िोन्ही गोिी खतथेि होत्या. 

 
डेलावेअर निी खतच्या िागं्या माखहतीिी होती. खतने एकिा खतिे खित्र काढून ते जलरंगात 

रंगवलेही होते. त्यावळेी कॅप्रीपण खतच्याजवळ बसून होती, ब्रशिा प्रत्येक र्फटकारा ती माजंरी न्याहाळत 
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होती, आखण मधूनि जणू काय आप्या अलस्तत्वािी खसखबलला जाणींव करून िेण्यासाठी ब्रशच्या मुठीला 
धक्का िेत होती. 

 
आता रस्त्यािंी नावपेण खिसायला लागली. ‘फं्रट स्रीट’ ‘कॅलोव्हील स्रीट’ ‘लस्प्रगं गाडून्स्’, फं्रट 

स्रीटवर कॅलोव्हील आखण लस्प्रगं गाडून्स् याचं्यामध्ये खसखबल कोपऱ्यापयंत गेली आखण खतला एक खिवा 
खिसला. बसिा खिवा. 

 
“थाबंा, थाबंा,” खसखबल वडे्यासारिी ओरडली. 
 
लालबुिं िेहऱ्याच्या ड्रायव्हरने बस थाबंवली. 
 
खसखबल बसमध्ये मागच्या बाकावर खिडकीजवळ जाऊन सीटवर कोसळलीि. आता खतला आपले 

िािें आखण पाय अखतशय िुित अस्यािे जाणवायला लागले जगाच्या पाठीवर बस खजथे कुठेने ईल, खतथे 
जायला ती तयार होती, या जगाच्या पखलकडे, कुठेतरी अनंत अशा जगात-कुठेही— 

 
या बाकीच्या लोकानंी – तीन पुरुष आखण एका बाईने – या अस्या खिवसात रात्रीच्या वळेी बीव्हर 

हॅट का घातलीय् ? पण आता ही रात्र तरी आहे का ? हा संखधप्रकाश तर ििावनूि टाकतोय्. खिवस आहे 
का रात्र आहे, तेही कळत नाहीये. आप्याला तर तारीिही माहीत नाही आखण या लोकानंा खविारावं, तर 
ते वडे्याति काढतील. 

 
कोड्यात टाकणाऱ्या त्या खकल्लीने आता पुन्हा एकिा खतला पछाडले. खतच्यासंबधंीही काहीि 

कळायला माग ू नव्हता. ती ब्रॉडवुड हॉटेलातली खकल्ली असेल का ? कोण जाणे ! ती आत्ता कुठ्या 
रस्त्यावर आहे, हेही खतला माहीत नव्हते. पण ही बस कुठेही थाबंली तरी आप्याला सहज खतथे जाता 
येईल, असे वाटत होते. उत्सुकतेने ड्रायव्हरपाशी जाऊन खतने त्याला खविारलं, “तुम्ही ब्रॉडवुडच्या जवळ 
कुठं थाबंता का ?” 

 
त्याच्या तीन ग््या अखलकडे. आलं की सागंू का तुम्हाला ? 
 
बसच्या खिडतयाचं्या कािा धुरकट धूसर झा्या होत्या तरी त्यातून खतला बाहेरिे खिसत होते. हा 

बेंजाखमन फँ्रकखलन पाकूवे, ही लोगन फ्री लायब्ररी, हो फँ्रकखलन लायब्ररी, हे रे्फअरमाँ पाकू, खतला त्या 
बागेतली ती िोन गॅ्रनाइट स्मारकं आठवली त्यातलं एक सैखनकाचं्या स्मरणाथू होतं, त्याच्यावर कोरलं 
होतं, “एक िेश, एक घटना. गुलामानंा स्वतंत्र करताना आम्ही मुतताचं्या स्वातंत्र्यािी ग्वाही िेतो.” खतनं 
त्या युिस्मारकािं खित्र रंगवलं होते. त्या खकल्लीिे खविार बाजूला सारण्यासाठी खतिा हा सारा प्रपिं 
िालला होता. त्या खकल्लीखशवाय ‘माझ्या जीवनाखशवाय’, ‘माझ्या जीवनाखशवाय’, हॅम्लेटनं असंि काहीतरी 
म्हटलं होतं ना ! 

 
“तुमिा स्टॉप आला.” ड्रायव्हरने खतला साखंगतले. 
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आता ती दृढ जखमनीवर परत आली होती. रस्त्यावर सगळीकडे खिकखिकाट होता. पाििारी 
मागहूी खनसरडे झाले होते. तरीपण आता आसपास ओळिीच्या गोिी खिसत अस्याने खतला तो रस्ता 
जास्त खवश्वसनीय वाटत होता. ही ॲकॅडमी ऑर्फ र्फाईन आटूस्, हा ब्रॉड ॲण्ड िेरी स्रीट, हे हानेमान 
हॉलस्पटल आखण आता हा तर ब्रॉडवुड हॉटेलवरिा सोनेरी घुमटही खिसायला लागला की ! 

 
शवेटी एकिािे ते ताबंड्या खवटािें सोळा मजली ब्रॉडवुड हॉटेल खतच्यासमोर ठाकले खतसऱ्या 

मज्यापयंत ते एिाद्या खहऱ्याच्या आकारािे होते, आखण त्याला एक छान पाढंरे गोलाकार छत होते. 
हॉटेलच्या पखलकडे मुलािें रोमन. कॅथॉखलक हायस्कूल होते. आणिी एक जुनी इमारत होती, पूवी 
‘खर्फलोडल्र्फया मॉखनंग रेकॉडू’िे कायालय होते. हॉटेलच्या समोर भयुारी मागािे स्टेशन होते १९२७ पासून 
ते स्टेशन खतथे आहे, असे खतने ऐकले होते. आखण हे हॉटेल १९२३ मधे बाधंलेले होते. खतिाही जन्म त्याि 
सालातला होता ही एक गंमति ! 

 
िरं तर आपण केव्हाि आत पोिलो असतो, पण अजूनही आपण बाहेरि रेंगाळत आहोत, हे 

लक्षात आ्यावर खतिा खतलाि राग आला आखण धाडस करून एकिािा खतने आत प्रवशे केला. ब्रॉडवुडच्या 
त्या मोठ्या कािेरी िारापयंतच्या तीन पायऱ्या िढणे म्हणजे खसखबलला ऐवरेस्ट िढण्यासारिेि वाटत 
होते. ती आ्ाताच्या खिशनेे िढत होती. आप्यापुढे काय वाढून ठेवलय्, कोणास ठाऊक ? 

 
खतथ्या मुख्य व्हराडं्यात पोि्यावर खतने छतापासून लोंबणाऱ्या, खवजेऱ्यासंारख्या खिसणाऱ्या 

खिव्यािें खनरीक्षण केले. नंतर ती खतला पखरखित असले्या संगमरवराकडे आखण पाढंऱ्या, काळ्या, खपवळ्या 
र्फरशा असले्या जखमनीकडे पाहू लागली िरं तर पूवी इथे आलो होतो. त्यामुळे हा व्हराडंा खतच्या 
िागं्या माखहतीिा होता. पण आता पखह्यािंाि पहात अस्याप्रमाणे प्रत्येक गोि ती बारकाईने पहात 
होती. 

 
‘आपलं नाव खलहायला हव ंका नोंिवहीत ? ती घुटमळली. का ही ब्रॉडवुडिी खकल्ली आहे आखण 

१११३ िमाकंािी िोली नक्की खरकामी आहे, असे गृहीत धरून सरळ िोलीिा रस्ता धरावा ? 
लँकडगपयंतच्या पधंरा पायऱ्या ती भराभरा िढून गेली. आता ते टेबल आखण तो खलफ्ट या अखहरावण 
मखहरावणाचं्या तावडीतून तर सुटलो ! 

 
त्या गोलाकार लँकडगवर एक िाळीस रू्फट उंिीिी, काि आखण संगमरवर यािंी भव्य खिडकी 

होती. त्यातून पखलकडिा अधा मजला खिसत होता. वरती सोनेरी पानानंी सजवलेले छत होते, त्यावर 
कोरले होते, “खवश्वास न्याय, आत्मसन्मान आखण बन्धुपे्रम-त्यािें गुण आम्ही पे्रम आखण स्मरणाच्या पत्रावंर 
कोरुन ठेवतो; आखण त्यािें िोष, ते आम्ही वालुकेत खलखहतो. 

 
त्या सौंियूपूणू छतािे बारकाईने खनरीक्षण करण्यात खसखबलिी काही खमखनटे सुिात गेली. पण 

लँकडगकडून ती परत मुख्य व्हराडं्यात आली आखण खतिे ते समाधान खवरले. परत एकिा खतने आसपासच्या 
गोिींवर दृिी खर्फरवली. आपण पूवी आलो होतो, तेव्हापेक्षा आता इथं िुपि बिल झालाय्. वटेर बिललेत. 
नोंिणी-टेबलवरिी बाईही पूवी पाखहलेली नाही. ही र्फार जाडी जाडी आखण घुबडासारिी खिसते. 
पखलकडच्या एका खिडकीकडे पहात खसखबल काहीतरी खनणयू घेण्यािा प्रयत्न करत होती. काय करावं 
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आता ? त्या वहीत नाव खलहाव ंकी सरळ १११३ नंबरच्या त्या िोलीत खशराव ं? पण काहीि खनणयू होईना, 
तशी ती ‘ब्रॉड स्रीट’कडे धावली. 

 
हॉटेलसमोरच्या वतूमानपत्राचं्या िुकानातून खतनं खर्फलोडल्र्फया बुलेखटन’िा एक अंक खवकत 

घेतला. तो ७ जाने. १९५८ िा होता जणू काय त्या तारिेवर खवश्वास बसेना, म्हणून खतने ‘खर्फलाडेल्र्फया 
इन्क्वायरर’िा अंक घेतला, तर त्यावरही तीि तारीि, रसायनशास्त्राच्या प्रयोगशाळेतून आपण बाहेर 
पडलो, तेव्हा तर २ तारीि होती, म्हणजे पाि खिवस गेलेले. आतापयंत अ्ानापोटी वाटणारी भीती या 
्ानाने आणिीि वाढली. 

 
आवाजात शतय तेवढा खनर्मवकारपणा आणत खतने खविेत्याला खविारले, “खकती वाजले हो ?” 
 
“नऊ” 
 
रात्रीिे नऊ ! (कोलंखबया) खवद्यापीठातील खलफ्टपाशी आपण उभ्या होतो, तेव्हा रात्रीिे पावणेिहा 

वाजले होते. म्हणजे जवळजवळ पाि खिवस मधे गेले. 
 
धडधडत्या अंतःकरणाने खसखबलने पुन्हा एकिा त्या हॉटेलिे ते कािेरी िार हळूि ढकलले. आपण 

पाि खिवस हरवले या जाखणवनेे खतला अखतशय भीती वाटत होती. अपराध्यासारिी ती घाईघाईने िालली 
होती. कोणीतरी आप्याला हाक मारतंय् बहुतेक, पाखहले तर ती नोंिणी टेबलाजवळिी जाडी जाडी 
आखण घुबडासारिी खिसणारी बाईि खतला हाक मारत होती. खति ंमोठं डोकं हलत होतं, त्यावरून खतनं 
आप्याला ओळिलं असाव,ं खतच्या भवुया अखतशय जाड होत्या त्यामुळेि तर खसखबलला परत एकिा 
घुबडािी आठवण झाली. 

 
“एक खमखनट मला तुमच्याशी बोलायिंय्” ती बाई म्हणाली. 
 
भाराव्यासारिी खसखबल थाबंली. 
 
ती बाई गंभीरपणे म्हणाली, “आता िोलीत जाल, तेव्हा प्रथम िागंली कढत पाण्याने आंघोळ 

करा. मग गरमगरम िहा घ्या. मला वाटलंि होतं की तुम्ही त्या वािळात सापडला असणार. जातानंा 
तुम्हाला ‘जाऊ नका’ म्हटलं, तर तुम्ही लक्षि खिलं नाही, ही काही बाहेर भटकायिी वळे नाही.” 

 
“धन्यवाि. मला काहीही झालेलं नाही,” खसखबल काहीशी ताठ्याति म्हणाली. 
 
ती खलफ्टकडे खनघाली, तशी ती बाई खतच्याकडे पाहून हसली. 
 
खसखबलने न्यायालयात शपथेवर साखंगतले असते की ती या हॉलमधे आली होती त्याला एक वषू 

होऊन गेले होते. पण त्यावळेी इथे नोकरी करत नसले्या या बाईनेही तसेि शपथेवर साखंगतले की 
खसखबल सात जानेवारीपूवी या हॉटेलमधे आलेली आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

खतथे िोन खलफ्टस् होत्या. त्यात्या एकीिे िार उघडले. अस्वस्थ आखण खिन्तातुर मनःलस्थतीति 
खसखबल आत खशरली. ती एकटीि होती खलफ्टमधे. 

 
‘अकराव्या,’ खतने साखंगतले. 
 
“बाहेर त्या वािळात सापडला होतात ?” खलफ्टमध्या मुलाने खविारले. 
 
“ह,” खसखबल पुटपुटली. 
 
“अकरा,” तो म्हणाला. 
 
खसखबल आत खशरली आखण िार बिं झाले. धातूच्या आवाजाने खतच्या कण्यात एक लहर िमकून 

गेली, असंि त्या प्रयोगशाळेतही झालं होतं. त्या िोन खलफ्टस्मधे खसखबलच्या दृिीने काहीि काळ गेला 
नव्हता, पुन्हा एकिा ती खिन्न झाली. 

 
१११३ िमाकंािी िोली असेल ना प्रत्यक्षातं ? िारावंरिे ११०५, ११०७, ११०९, ११११ असे 

िमाकं पाखह्यावर १११३ िमाकं असण्यािी शतयता वाटत होती. आखण मग एकिम खनऑन लाइटमधे 
अस्यासारिा उघडमीट करणारा १११३ हा नंबर खतला खिसला. 

 
खसखबलने पसू उघडून खकल्ली काढली काहीवळे ती खकल्ली ती तशीि आप्या थरथरत्या हातात 

िेळवत राखहली. आखण श्वास रोिून ती कुलपात खकल्ली घालणार इततयात परत ती थाबंली. “ही या 
िोलीिी खकल्ली असेल का ?” खतला संभ्रम पडला. 

 
आत जायि ? का परत खर्फरायि ं? 
 
शवेटी एकिािी ती खकल्ली खतने कुलपात घातली. ती बरोबर लागली. िार िाडकन् उघडले. 

खसखबल १११३ िमाकंाच्या उघड्या िोलीसमोर होती. 
 
आतून कोणािा आवाज आला नाही. कोणािी िाहूलही लागली नाही. म्हणजे आत कोणी नाही, 

असं समजायि ंका ? 
 
ती िाराच्या िौकटीला खिकटून उभी राखहली आखण िोलीत न खशरता हाताने जवळच्या कभतीवर 

खिव्यािें बटन िािपडू लागली, खिवा लागला ‘आता आप्याला काय बघायला खमळणार आहे, कोण 
जाणे,’ ही भीती घेऊनि खतने िोलीत पाऊल टाकले, आखण िार लावनू घेतले. ती िाराजवळि खिळून 
राखहली. 

 
खतच्या समजुतीप्रमाणे पूवी कधीही ती या िोलीत आली नव्हती. पण मग ही जर खतिी िोली 

नसेल, तर २ ते ७ जानेवारी या काळात ती कुठे होती ? आखण ही खकल्ली खतच्याकडे आली तरी कशी ? हा 
सारा काळ ती रस्त्यावर तर नक्कीि नसणार ? 



 

 

अनुक्रमणिका 

खतिी नोंि आहे का इथे ? टेबलावरच्या त्या बाईच्या वागण्यावरनं तरी असावी असं वाटते. 
 
खसखबलन आपला ओला कोट काढला आखण एका िुिीवर टाकला ओले बटू काढून टाकले आखण 

खिडकीजवळच्या खहरव्या िुिीत ती जवळजवळ कोसळलीि. 
 
ती िोली आपली आहे की नाही, खतला माहीत नव्हते पण का कोण जाण त्या बाईच्या 

बोलण्यावरून ती िुसऱ्या कोणािी असेल, असेही खतला वाटत नव्हते. 
 
काहीवळे ती खिडकीतून समोरच्या त्या मुलाचं्या रोमन कॅथॉखलक हायस्कूलकडे आखण 

खर्फलोडल्र्फया मॉखनंग रेकॉडू’च्या भतूपूवू कायालयाकडे शून्यपणे पहात बसली, पण त्यातही खतिे मन 
रमेना, तेव्हा ती नुकत्याि खवकव घेतले्या त्या वतूमानपत्राकंडे वळली. 

 
‘खर्फलाडेल्र्फया इन्क्वायरर’ 
 
अंखतम शहर आवृत्ती 
 
सवू जनतेसाठी, स्वतंत्र बाण्यािे वतूमानपत्र. 
 
–‘माझे डोळे र्फार िुिताहेत.’ 
 
मंगळवार सकाळ, ७ जानेवारी १९५८. 
 
– ‘७ जाने. ७ जाने. ही तारीि मला हेि परतपरत सागंतीय् की मी माझे पाि खिवस घालवले 

आहेत.’ 
 
पचं्याऐंशीव्या संसिेिे िुसरे अखधवशेत सुरु. 
 
–‘मी या जगात नसताना बऱ्याि गोिी घडून गे्यात.’ 
 
आखिम कडा ओलाडूंन 
 
बलून वैमाखनकािे 
 
यशस्वी अवतरण 
 
–‘माझी ही प्रगती म्हणजेसुिा आखिम कडा ओलाडंणेि आहे. ते रस्ते, त्या पायऱ्या, रस्तेिरस्ते, 

िरं तर ही अधोगतीि आहे. कारण मी पुन्हा कधी असे होऊ द्यायिे नाही, असे, ठरवले होते, तरी माझे हे 
खिवस हरवले. 
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बर्फाच्छाखित रस्त्यावंर गाड्या थाबं्या. 
 
– ‘पावती. हॉटेल सोडतानािी. पण मी हॉटेलात मुक्काम न करताि ? मी सामान न घेताि 

मुक्कामाला कशी काय आले ?’ 
 
बर्फािे हे वािळ बहुतेक सबंध रात्रभर िालू राहील. 
 
–‘सबधं रात्रभर ?’ 
 
खतला वाटलं, आपण इथेि राखहलेलं बरं. खतनं वतूमानपते्र किऱ्याच्या, डब्यात टाकली आखण 

टेबलावरिी घंटी िाबनू थोडे सूप आखण एक ग्लास गरम िूध आणायला साखंगतले. ते येईपयंत खतने डॉ. 
खव्बुरानंा र्फोन करायिं ठरवले. ‘छेः’ ! र्फारि उशीर झाला. आपण डॉतटराशंी संपकू साधायला र्फारि 
वळे लावलाय् !’ 

 
खसखबलने खरसीव्हर उिलला आखण ती हॉटेल ऑपरेटरला नंबर सागंणार इततयात कसे कोण 

जाणे, पण टेबलावरच्या एका वस्तूकडे खतिे गेले. ती त्या वस्तूकडे पहाति राखहली. स्वतःच्या डोळ्यावंर 
खवश्वासि बसेना. खतच्या हातातून खरसीव्हर गळून पडला. ती खतिी िेनवाली बगॅ होती. 

 
खतथेि खतिे हातमोजेही होते, वािळात हे िागंले उपयोगी पडले असते ! आखण हा ताबंडा स्कारू्फ ! 

खवद्यापीठातील खलफ्टपाशी ती उभी होती, तेव्हा खतने हा घातलेला होता. 
 
थरकापत ती टेबलाजवळ गेली आखण खतने ती िेनवाली बगॅ उिलली, उघडून पाखहली. आत खतिी 

रसायनशास्त्रािी खटपणे खतने पािं खिवसापूवी जशी कोंवली होती, तशीच्या तशीि होती. 
 
मग टेबलावर एका कोपऱ्यात आणिी काहीतरी आहे, असे खतच्या लक्षात आले. खर्फलाडेल्र्फया 

खडपाटूमेंटल स्टोअसूमधे एक पायजमा घेत्यािी ती पावती हाती, ते िुकान खतला माहीत होते. खतथे ती 
अनेकिा गेलेलीही होती, ब्रॉडवुडपासून िालत तसे ते िूप लाबं होते, पण भयुारी रस्त्याने गेले, तर अगिी 
शजेारीि होते, म्हटले तरी िालेल. पायजम्यािी ककमत ६·९८ डॉलसू होती. यामुळेि आपले पैसे कमी 
झाले की काय ? ती खविारात पडली. 

 
‘पण मग आहे कुठं तो ?’ खतने िणात पाखहले, कपाटात पाखहले, पण खतथे तर नव्हता. 
 
मग खतने स्नानगृहात पाखहले. प्रथम खतला कुठे खिसला नाही. पण मग िारामागे एका हूकावर 

अडवयलेला खिसला – खतच्यावरि र्फसवणुकीिा आळ घेत अस्यासारिा. 
 
तो पायजमा वापरून िुरगळलेला खिसत होता. आपण हा घालून झोपलो होतो की काय ? पण हा 

तर अखतशय भडक आहे. भडक नाकरगी रंग आखण त्यावर खहरवे पटे्ट. ही आपली खनवड नाही. ती नेहमी 
एकरंगी कपडे खनवडायिी आखण बहुधा खनळ्यातली एिािी छटा असायिी ही तर एिाद्या लहान मुलीिी 
खनवड वाटत होती 
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खसखबल परत िोलीत गेली खतिे पाय कापायला लागले. आपण बराि वळे घालवलेला आहे, हे 
लक्षात आ्यावर खतला जी अपराधी भावना वाटत होती, ती या टेबलावरच्या वस्तंुनी आणिीि दृढ झाली. 
ती िेनवाली बॅग खतच्याकडे रोिून पहात होती. तो ताबंडा स्कारू्फ खतला भेडसावीत होता आखण ते हातमोजे 
जणू काय सागंत होते, ‘आम्ही आमिा प्रवास करू शकतो.’ 

 
आता खबछान्याजवळच्या छोया टेबलावरच्या आणिी एका गोिीकडे खतिे लक्ष गेले. ते एक 

काळ्या-पाढंऱ्या रंगातले खित्र होते. बाईिी एकुलती आकृती एका कड्यावर उभी होती, समोर खतला जणू 
खगळायला आलेला एक उंि पवूत उभा होता. त्यापुढे ती आकृती अगिीि िुजी वाटत होती. ते खित्र 
पेलन्सलने ‘ब्रॉडवुड’ मधील कागिावर काढलेले होते, याि िोलीत ते काढलेले आखण ज्या कुणी ते काढले 
होते, ती व्यतती ते इथेि ठेवनू खनघून गेली होती. 

 
कोण होती ती व्यतती ? 
 
िारावर टकटक झाली; आखण वटेरने आत येऊन खसखबलने साखंगतले्या सूप आखण िूधािा रे 

टेबलावर ठेवला. ‘आज तुम्हाला र्फार भकू खिसत नाही,’ तो कृश आखण उंि वटेर म्हणाला. तो खतच्या या 
ऑडूरिी खतच्याि पूवीच्या ऑडूरूशी तुलना करत होता, हे कळत होते. त्यािा स्वर सभ्य होता. खतला 
िागंलं ओळित अस्याप्रमाणे तो बोलत होता, पण तरीही खसखबलला माहीत होते, की आपण याला पूवी 
कधीही पाखहलेलं नाही. वेटर खनघून गेला. 

 
रेनमधील त्या पिाथांकडे पाहतापाहता खसखबलला वगेळीि भीती वाटायला लागली. तो वटेर, 

नोंिणी-टेबलाजवळिी ती टेकडासारिी छाती असलेली बाई तो पायजमा, हे काळ्या-पाढंऱ्या रंगातलं 
बाईिं खित्र, या साऱ्यातून एक भयानक अथू खनघत होता, त्या विारींजवळ काहीि कळत नस्यामुळे 
खतला जी भीती वाटत होती, ती वतूमानपत्राचं्या िुकानात झाले्या अधवूट ्ानाने अखधकि वाढली होती. 
तो पायजमा आखण आता नेमके ्ान झा्यावर तर ती भीती अनंतपटीने वाढली होती. तो पायजमा आखण ते 
काळ्या-पाढंऱ्या रगातले खित्र पाखह्यावर तर शकंाि उरली नव्हती. 

 
खसखबलने कसंबसं ते िूध घशािाली लोटले. सूप ठेवनूि खिले आखण भराभर बटू घातले, हातमोजे 

आखण अजून ओलाि असलेला तो कोट अंगात िढवला. पायजमा आखण पावती िेनच्या बगेॅत कोंबली, 
आधी खतने ती रात्र खतथेि थाबंायिे ठरवले होते, पण खहमवृिी थाबंण्यािे लक्षण नसताना आखण गाड्यानंा 
उशीर होईल, हे माहीत असूनही खतने तातडीने न्ययूॉकूला परतण्यािा खनणयू घेतला. आता ती जास्त 
धोका पत्करायला तयार नव्हती. 

 
खसखबल इझाबेल डोसेटला हे माहीत होते की ती तीि असताना खतने न्ययूॉकूला परतणे श्रेयस्कर 

होते. 
 

॰     ॰    ॰  
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: युद्धभूमी अंतरात : 
 
आगगाड्या ! रात्री संिार करणाऱ्या या राक्षसी खसखबलला थरारून सोडायच्या मंत्रभारीताप्रमाणे 

खिळवनू ठेवायच्या, पूवी खतने केवळ पलायनासाठीि त्यािंा वापर केला होता, पण आज या आगगाडीने ती 
कशापासून िूर नव्हे तर कशाकडें तरी जात होती. आखण खतला हे जाणवत होते की, आप्याला न्ययूॉकूला 
जाणे अगिी आवश्यक आहे, ते रसायनशास्त्राच्या ककवा अन्य कोणत्या तासासंाठी नाही, तर डॉ. खव्बुरानंा 
भेटण्यासाठी ! 

 
आपण नसताना खतथे कायकाय घडले असेल, यािा खसखबल खविार करू लागली. डॉतटराबंरोबर 

ठरलेली रोजिी भेट िुक्यावर त्यानंी शतय त्या सवू खठकाणी आपला तपास केला असेल आखण जेव्हा 
कोठेंि पत्ता लागला नाही, तेव्हा साधारण काय झाले असेल, यािा तकू केला असेल, पण त्यामुळे केवढी 
खनराशा झाली असेल त्यािंी ! 

 
पण नकोि ! खसखबलने या अस्या छळणाऱ्या गोिींिा खविारि करायिा नाही, असे ठरवले. आता 

गाडीत बस्यावर खतच्या खित्ताला जरा स्वस्थता लाभली होती. आखण इतकी छान सुििायी मनःलस्थती 
नसत्या तकू-कुतकांनी आखण स्वतःवरच्या िोषारोपानंी िराब करण्यािी खतिी अखजबात इच्छा नव्हती. 

 
त्याऐवजी खसखबलने डॉ. खव्बुराशंी झालेली खतिी पखहली भेट आठवायला सुरवात केली. कशा 

काय बरे गेलो आपण त्याचं्याकडे ? आखण मग त्या आठवणींच्या ओघात खतला आपण न्ययूॉकूमधे 
पेलन्स्व्हाखनया स्टेशनवर कधी आलो, तेही समजले नाही. 

 
१९४५ मधील उन्हाळा. त्यावळेी खसखबल बावीस वषांिी होती. खनराश अवस्थेत ती आप्या 

पालकाबंरोबर-खबलाडू आखण हेखिएट्टा-हॅटी-डोसेटबरोबर-रहात होती, त्यावळेी बाहेर युिं िालू होते. 
खतच्या मनातही भावनािंा संघष ूिालू होता. खतच्याबाबतीत नेहमीच्या अथाने तो हा मानखसक ताण नव्हता, 
तर एका वगेळ्या अथाने तो मानखसक धुमश्चिी होती. लहानपणापासूनि खतच्यात ही लक्षणे खिसून यायिी 
पण त्यावळेी खमड्वसे्टनू अध्यापक महाखवद्यालयामधे कलाशािेत तर त्यािा कळसि झाला. कॉलेजने 
मागच्या जूनमधे खतला घरी परत पाठवले होते आखण मानसोपिारतज््ाकडून संपूण ूमानखसक आरोग्यािा 
िािला खमळा्याखशवाय परय यायिे नाही, असे साखंगतले होते. ती एकटी सारा प्रवास करू शकेल अशी 
त्याचं्या कॉलेजमधील पखरिाखरकेला जेन अपडाईकला िात्री नव्हती, म्हणून ती खतला पोिवायलाि खतच्या 
बरोबर आली होती. खतथे अभ्यासात अडिणी यायला लाग्या, म्हणून खसखबल घरी आली िरी, पण इथे 
तर खतिे आखण खतच्या आईवडीलािें संबधं त्याहीपेक्षा जास्त कटकटीिे आखण त्रासिायक होते. खतिे 
आईवडील एकीकडे खतिी वाजवीपेक्षा जास्त काळजी करत, पण त्यािवळेी एका अथाने ते पूणू 
सहानुभतूीशून्य असत त्यामुळे खतिी प्रकृती आणिीि खबघडली. सतत सतावणाऱ्या या प्रश्नावर आता 
काहीतरी इलाज शोधायिाि, असे १९४५ च्या ऑगस्टमधे खसखबलने प्रामाखणकपणे ठरवले. पण खतला ककवा 
िुसऱ्या कुणालाि हे कोडे सुटत नव्हते. 

 
मनाच्या या अशा अवस्थेंति खसखबल खतच्या आईच्या डॉतटराकंडे-डॉ. खलन थॉम््सन हॉल 

याचं्याकडे-पखह्यािंा गेली, त्यावळेी खतच्या आईच्या पोटाला सूज आली होती आखण रुग्णािी मुलगी 
म्हणून ती आईबरोबर िवािान्यात गेली होती. पण डॉ. जेव्हा आईिी िौकशी करत होते, तेव्हा खसखबलला 
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सारिे असे वाटत होते, की त्यानंी आपली पण िौकशी करावी. उंि आखण मृिुभाषी डॉ. हॉल खसखबलला 
आवडत असत आखण सगळ्यात त्यािें खतला काय आवडले असेल, तर ती एक बुखिमान आखण प्रौढ व्यतती 
अस्याप्रमाणे ते खतच्याशी वागत असत. पण हे लक्षात आ्यावर ती जास्ति अस्वस्थ झाली. आता बावीस 
वषांिी म्हणजे ती प्रौढात नक्कीि जमा होती. प्रमाखणत बुखिमापन कसोटीनुसार खतिा बुद्धध्यंक एकशसेत्तर 
होता, म्हणजे खतला बुलध्िमान म्हणवनू घ्यायलाही काहीि प्रत्यवाय नव्हता, पण तरीही खतच्या 
आईवखडलाबंरोबर असताना खतला कधीि आपण बुखिमान, आखण प्रौढ आहोत, असे वाटत नसे. खतिा जन्म 
झाला तेव्हा, खतिे आईवडील िाळीशीिे होते. खतला आठवत होते तेव्हापासून खतच्या आईिे केस पाढंरेि 
होते. त्याचं्यामध्ये एका नव्हे, तर िोन खपढ्यािें अंतर पडले होते. त्यातून ती त्यािें एकुलते एक अपत्य ! 
त्यामुळे त्यानंा ती अजूनही लहानि वाटत असावी. कारणे काहीही असोत, पण आईवडलानंा ती अजून 
मोठी झा्यासारिी वाटति नव्हती, एवढे मात्र िरे. 

 
खसखबलला डॉ. हॉल याचं्याशी बोलायिे होते. त्याचं्या पखह्या भेटीच्यावळेी खतला वाटले होते— ते 

खविारतील, ‘तुम्हाला काही होतंय् का ? माझी काही मित होईल का ?” तीन खिवसानंी त्या पुन्हा 
त्याचं्याकडे गे्या तेव्हा तर खतला त्यानंा भेटावसं जास्ति तीव्रतेने वाटत होते, पण आईबरोबर ती खतथ्या 
प्रतीक्षालयात्या गिीत तासन्तास आप्या नंबरिी वाट बघत असताना मात्र (युिामुळे त्यावळेी 
डॉतटरािंा तुटवडा होता.) खतिी खनराशा झाली. डॉ. हॉल आपली िौकशी करतील, अशी क्पना करणेि 
मूिूपणािे आहे, हे खतला कळून िुकले. 

 
शवेटी एकिािा खतच्या आईिा नंबर आला. तपासायच्यावळेी खसखबल आप्याजवळ पाखहजे असा 

खतिा नेहमीि आग्रह असायिा, त्याप्रमाणे खसखबलही आत गेली. तपासणी झा्यावर खसखबल, खतिी आई 
आखण डॉतटर तपासणीच्या िोलीबाहेर पडले, तेव्हा डॉ. हॉलनी खसखबलला एकीकडे बोलावनू म्हटले, 
‘खमस् डोसेट, जरा माझ्या ऑखर्फसमधे या.’ खतिी आई ड्रेकसगरूममधे गेली. खसखबल डॉतटराबंरोबर त्याचं्या 
ऑखर्फसमधे गेली. 

 
आखण आश्चय ूम्हणजे डॉतटर खतच्या आईसंबधंी काहीही बोलले नाहीत. ते त्याचं्या खर्फरत्या िुिीत 

बसले. खसखबलकडे रािून पहात त्यानंी सरळि खविारले, ‘खमस् डोसेट तुम्ही कृश आखण अशतत 
खिसताहात. तुम्हाला काही होतय् का ?’ मग क्षणभर थाबंनू ते पुढे म्हणाले, ‘माझी काही मित होईल का 
?’ 

 
खतला वाटत होते, त्याप्रमाणेि तर हे सगळे घडले होते. पण आता ती जास्ति कितेत पडली. ही 

संधी यावी, असे जरी खतला वाटत होते, तरी प्रत्यक्ष तसे घड्यावर ते कोड्यात टाकणारे होते. खतिी ही 
इच्छा डॉतटरानंा कशी काय समजली ? खतने काही न सागंताि केवळ अंत्ानाने जाणली, हे तर काही 
शतय नाही. त्या भागात ते अखतशय हुशार डॉतटर, किाखित पखह्या िमाकंािे डॉतटर म्हणून प्रखसि 
होते, हे िरे; पण हे स्पिीकरणही काही पुरेसे नव्हते. 

 
पण आप्याशी अखतशय सरळपणे वागणारे डॉ. हॉल आप्या उत्तरािी वाट पहाताहेत, हे बघून ही 

खविार करण्यािी वळे नव्हे, हे खतच्या लक्षात आले आखण खतने सावकाश उत्तर खिले, ‘तशी माझी शारीखरक 
तिार काही नाही डॉतटर,’ ‘िरंतर त्याचं्या मितीिी खतला अखतशय आवश्यकता होती, पण त्यानंा सगळे 
काही सागंायिीही खतला भीती वाटली आखण ती पुढे एवढेि म्हणाली, मी र्फतत उिास असते. कॉलेजमधे 



 

 

अनुक्रमणिका 

तर, मी इतकी खिन्न झाले होते की खतथून मला घरी पाठवलंय् आखण पूणू बरी होईपयंत थाबंायला 
साखंगतलंय्.’ 

 
डॉ. हॉल लक्षपूवूक ऐकत होते, खसखबलला जाणवले की त्यानंा िरोिरि आप्याला मित 

करायिी इच्छा आहे पण स्वतःला ती अखतशय क्षदु्र लेित अस्यामुळे आखण आप्याला काही महत्त्व 
नाही, असे बऱ्याि काळापासून खतने स्वतःला पटवनू खिलेले अस्यामुळे त्यानंा असे का वाटाव ेहे खतच्या 
लक्षात येईना. 

 
डॉतटर खतला खविारत होते, ‘तुम्ही आता कॉलेजमधे नाही मग सध्या तुम्ही काय करता ?’ 
 
‘मी एका प्राथखमक शाळेत खशकवते’, खतने उत्तर खिले ती अजून पिवीधर नव्हती पण युध्िामुळे 

खशक्षकािंी िणिण अस्याने खतला ही खशखक्षकेिी नोकरी खमळण शतय झाले होते. 
 
‘अच्छा !’ डॉ. हॉल म्हणाले, ‘आखण तुम्हाला हा उिासपणा येतो म्हणता, म्हणजे नेमकं काय होते 

?’ 
या प्रश्नाने खतिे धाबे िणाणले, िरंि काय बरं होतं ? त्याखवषयी काहीही बोलणे खतला पूणतूया 

टाळायिे होते. डॉ. हॉलिी खतला मित करण्यािी खकतीही इच्छा असो, खतला त्यािंी मित खकतीही हवीशी 
असो, तरी हे ती त्यानंा सागंणे शतयि नव्हते. त्यानंा जी माखहती आत्ता हवी होती, ती खसखबल कधीही 
कुणाला सागंू शकत नव्हती. खतिी इच्छा असूनही, त्या िुि शततीने खतिे उभे आयुष्ट्य झाकोळून गेले होते, 
इतर लोकापंासून खतला अलग पाडले होते, पण तरीही ते काय आहे, हे खतलाही अ्ात होते. 

 
खसखबल र्फतत एवढेि म्हणाली, ‘मी एिाद्या मानसोपिारतज््ाकडे जायला हवय् हे मलाही 

कळतंय्,’ प्रापत पखरलस्थतीत एवढे एकि उत्तर शतय होते तरीहा अस्वस्थ होऊन, ती डॉ. हॉलिी यावर 
काय प्रखतखिया होते, हे न्याहाळू लागली. त्यानंा आश्चयू वाट्यािे खिसत नव्हते, ककवा त्यानंी काही 
प्रखतखियाही व्यतत केली नाही. 

 
अखतशय रोिठोकपणे ते म्हणाले. ‘मी तुमच्यासाठी डॉतटरािंी वळे घेऊन ठेवतो आखण गुरुवारी 

आईबरोबर तुम्ही आलात, की तुम्हाला सागंतो’ 
 
‘ठीक आहे. धन्यवाि, डॉतटर,’ खसखबल उत्तरली. 
 
कृत्ता व्यतत करणारे हे रूढ शब्ि खतला पोकळ भासू लागले आप्या मनात िाटून येणाऱ्या 

भावना व्यतत करण्यािे सामथ्यू आप्या शब्िात नाही, हे खतला जाणवले. मानसोपिारतज््ािी भेट घेणे हे 
महत्त्वािे होते, ते केवळ खतच्या खवमनस्कतेवर इलाज करणे एवढ्यापुरतेि नव्हते, खतिे महाखवद्यालयात 
परत जाणे न जाणे त्यावर अवलंबनू होते; आखण ती तर खशक्षण परत सुरू करायला आतुर झाली होती आखण 
या एवढ्याि मागाने ते शतय होते, यािी खतला जाणीव होती. 
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खसखबलने आईवडलानंा यातले काहीि साखंगतले नव्हते. पण गुरुवारी खतच्या आईच्या िेिति डॉ. 
हॉल म्हणाले, ‘तुमच्यासाठी मी १० ऑगस्टला िुपारी िोन वाजता डॉ. खव्बुरािंी भेट घेऊन ठेवलीय. 
तरुणाचं्या समस्याबंाबत त्या खवशषेि िागं्या आहेत.’ 

 
एक क्षण खसखबलच्या हृियािा ठोका िुकला आखण नंतर ते जोरात धडधडू लागले, ‘त्या’ हे 

सवूनाम ऐक्यावर मानसोपिारतज््ाला भेटण्याखवषयी आतापयंत खतला जी उत्सुकता होती, ती पार 
काजळून गेली. एक बाई डॉतटर ? आपण बरोबर ऐकलं ना ? आतापयंत खतला माहीत असलेले सारे 
डॉतटर पुरुष होते. 

 
‘आखण आतापयून्त मी जे जे रुग्ण त्याचं्याकडे पाठवले आहेत, त्याचं्याबाबतीत डॉ. खव्बुर अखतशय 

यशस्वी ठर्या आहेत,’ डॉ. हॉल सागंत होते. 
 
एका स्त्री मानसोपिारतज््ाला भेटायिे या क्पनेने खसखबल अजूनही धास्तावलेलीि होती, 

त्यामुळे खतने डॉतटरािें शब्ि अधवूटि ऐकले. पण मग एकिम खतच्या मनावरिे भीतीिे ओझे उतरले. 
कॉलेजमध्या पखरिाखरकेशी – अपडाईकबाईंशी खतिे िागंले मतै्रीिे संबधं होते आखण मायो लतलखनकमधे 
एका पुरुष मलस्तष्ट्कतज््ािंा खतला अखतशय वाईट अनुभव आला होता. एका भेटीति त्याने खतिे प्रकरण 
हातावगेळे केले होते. आखण एक अखतशय र्फालतू उपाय खतच्या वडलानंा साखंगतला होता, म्हणे ही जर 
अशीि कखवता करत राखहली, तर नक्कीि सुधारेल. 

 
डॉ. हॉलनी पुढे वाकून खतच्या आईच्या िादं्यावर हात ठेवला आखण ते खनश्चयाने म्हणाले, ‘आखण 

आईसाहेब, आपण खतच्याबरोबर जायि ंनाही.’ 
 
डॉतटरािंा तो स्वर ऐकून खसखबलला तर धक्काि बसला. आखण आईने िक्क ऐकून घेतले ! 

आतापयंत हे गृहीत होते की खजथे खजथे खसखबल जायिी, खतथे खतथे आई असायिीि आखण आई खजथे 
जाईल खतथे खसखबल असायिी. प्रयत्न करूनही खसखबलला ही लस्थती बिलता आली नव्हती आप्या 
आयुष्ट्यातील आईिे हे सवूव्यापी स्थान सूयाच्या उियास्ताइतके अखनवायू नैसर्मगक सत्य आहे असे खतला 
वाटत होते. आखण या डॉ. हॉलनी तर ते एका वातयात उलटवले होते. 

 
आणिी एका गोिीने खसखबल बुिकळ्यात पडली. आत्तापयंत खसखबलच्या आईने काय करावे आखण 

काय करू नये, हे खतला घरात्या कुणीही – खसखबलिा तर प्रश्नि नव्हता – पण खसखबलच्या 
वडलानंीसुिा – कधीही साखंगतले नव्हते, स्वतःला ‘गे्रट हँटी डोसेट’ म्हणवनू घेणारी खतिी आई म्हणजे 
एक अखतशय हट्टी, िुराग्रही आखण अकजतय व्यतती होती. ती कोणाकडून आ्ा घेत नसे, तर इतरानंाि 
हुकूम सोडीत असे. 

 
आईबरोबर ऑखर्फसमधून बाहेर पडताना खसखबलला अखतशय तीव्रतेने वाटत होते की ती ज्या 

मानसोपिारतज्् बाईंकडे जाणार होती, त्यािें तरी खनिान केस पाढंरे असू नयेत. 
 
१० ऑगस्टला िुपारी बरोब्बर िोन वाजता ओमाहाच्या मेखडकल आटूस् खबल्डंगच्या सहाव्या 

मज्यावरील डॉ. कॉनेखलया बी. खव्बरू याचं्या ऑखर्फसमधे खसखबलने प्रवशे केला. डॉतटरािें केस पाढंरे 
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नव्हते ! ते ताबंसू रंगािे होते. डॉतटर बाई तशा तरुणि, खसखबलपेक्षा र्फारर्फार तर िहा वषांनी मोठ्या 
होत्या. त्यािें डोळे मात्र अखतशय मायाळू होते, यात शकंाि नाही. 

 
अजूनही खसखबलच्या मनात परस्परखवरुि खविारािें वािळ िालूि होते. एकीकडे तर आपली 

खवमनस्कता घालवण्यासाठी काहीतरी केलं जातंय्, या खविाराने खतला बरे वाटत होते, पण त्यािवळेी 
आप्याबाबत काही उपायि होऊ शकणार नाही की काय, अशी भीतीही वाटत होती, कारण खतिी अवस्था 
अनन्यसाधारण आखण उपिारापखलकडिी होती. 

 
आप्या मनातला हा संघषू लपवत खसखबल डॉतटरानंा आपण कॉलेजमधे कसं खवमनस्क होत असू 

आखण मग आपण कशा थरथर कापायला लागायिो आखण मग बऱ्याि वळेा आप्याला वगाबाहेर कसं 
पडायला लागायि,ं ते सगळं सागंत होती. डॉतटर अखतशय शातंपणे सारं ऐकून घेत होत्या. 

 
‘त्यावळेी कॉलेजमधे माझी र्फारि वाईट लस्थती होती. खतथ्या पखरिाखरकेला – अपडाईकबाईंना 

नेहमी माझी काळजी वाटायिी. खतथ्या डॉतटरानंी मला मायो लतलखनकमध्या मलस्तष्ट्क-तज््ाकंडे 
पाठवले मी त्यानंा एकिाि भेटले आखण मी नक्की बरी होईन, असं त्यानंी साखंगतलं पण खिवसेंखिवस माझी 
लस्थती खबघडति िालली. शवेटी महाखवद्यालयानं मला घरी पाठवलं आखण पूणू बरी झा्याखशवाय परत 
यायि ंनाही, असं साखंगतलं, खसखबल आठवनू आठवनू सारं सागंत होती. 

 
डॉतटर हस्या आखण खसखबलला त्याने र्फार बरे वाटले. ती पुढे म्हणाली, आता मी घरीि आहे, 

आखण ते अखतशय भयानक आहे. घडोघडी माझी आईवडलाशंीि गाठ असते. एक क्षणभरही ते मला 
नजरेआड होऊ िेत नाहीत. लाबं िेहरे करून माझ्याकडे पहात बसतात. मला महाखवद्यालयातनं घरी 
पाठवल, यािी त्यानंा र्फार लाज वाटतेय् हे मला माहीत आहे. माझ्या खशक्षणावर त्यािंी सारी खभस्त होती, 
आखण ते पूणू होण्यािी ते वाट पहात होते. पण आता  तर मी पुरी बरी झा्याखशवाय मला परत जाता येणार 
नाहीये.’ 

 
तरीही डॉतटर काही म्हणा्या नाहीत, तेव्हा खसखबलि पुढे म्हणाली, ‘मी एकुलती एक आहे आखण 

ते माझे िूप लाड करतात.’ 
 
डॉ. खव्बुरनी खसगरेट पेटवता पेटवता मान डोलावली. 
 
‘त्यानंा माझी अखतशय खिन्ता वाटते. प्रत्येकालाि – माझे खमत्रमखैत्रणी, धमूगुरु – सगळ्यानंाि 

माझी र्फार काळजी असते. धमूगुरंुसाठी त्याचं्या सभागहृात, मी डॅखनयलच्या पौराखणक कथेवर आधाखरत 
खितं्र काढते, ते एकेका पशुि ंवणनू करतात आखण मी त्याप्रमाणे त्या त्या प्राण्याि ंखित्र काढते. र्फार छान 
काम आहे ते, व्यासपीठाच्यावर िहा रु्फटावर एक तात्पुरती िौकट उभारली आहे. त्याच्यावर उभी राहून मी 
रंगवते. ते धमूगुरु वणनू करून सागंत असतात आखण त्यावरून माझ्या मनात ज्या काही क्पना येतात, 
त्या मी जाड ड्राइंगपेपरवर िडूने खितारते ते मला सतत उद्योगात ठेवतात, खशवाय ते धमूगुरु - - -’ 

 
‘तुम्हाला स्वतःला काय वाटतं ?’ मध्येि डॉतटर म्हणा्या, ‘आतापयंत तुम्ही मला िुसऱ्यानंा 

तुमच्याबद्दल काय वाटतं, तेि सागंताहात. तुम्हाला काय वाटतं ?’ 
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त्यावर खसखबलिी िुिण्यािंी यािीि सुरू झाली. भकू लागत नाही. उंिी ५’-५’ पण वजन मात्र 
र्फतत ७९ पौंडि आहे. नाकािे हाड वाढले आहे. त्यािा त्रास आहेि. खतिी दृिी पण मंि होती, काहीवळेा 
तर िूपि त्रास व्हायिा, त्याबद्दल ती म्हणाली, ‘मी एिाद्या बोगद्यातनं बघत्येय की काय, असं मला 
वाटायला लागतं. ‘मग थोडा वळे थाबंनू ती म्हणाली, िरं म्हणजे मला सतत काही ना काही होति असते. 
पण मला नेहमी ऐकवलं जातं की िरोिरी तू अगिी खनरोगी आहेस. लहानपणापासनं मी नेहमी आजारी 
असते, पण आजारी नसते.’ 

 
‘तुम्हाला तुमिी स्वपनं आठवतात का ?’ डॉतटरानंी खविारले, पण खतला ती आठवत नव्हती. 

लहानपणी खतला अखतशय भयानक स्वपने पडायिी िरी, पण तीसुध्िा काय असायिी, ते खतला आठवत 
नव्हते. 

 
‘आणिीन काय काय वाटतं तुम्हाला ? मनात काय काय खविार येतात ?’ असे डॉतटरानंी 

खविार्यावर खसखबल गारठलीि. पण डॉतटरानंी खविार्यावर खसखबल गारठलीि. पण डॉतटरानंी आपला 
आग्रह िालूि ठेवला, शवेटी एकिा खतच्या सागंण्याने त्यािें समाधान झाले आखण त्या म्हणा्या, ‘तुम्ही 
परत यायला हव.े तुमच्या या साऱ्या अडिणी िूर होऊ शकतील.’ ती बरी होईल यािी डॉतटरानंा िात्री 
होती, पण खसखबलच्या मनािा थागं लागणे सोपे काम नाही, यािी त्यानंा जाणीव होती. खसखबल अखतशय 
साधीभोळी आखण व्यवहार ्ानशून्य होती. खतिा स्वतःशीि संघष ूिालू होता. ती बोलली होती िूप, पण 
त्यातून खतने साखंगतले काहीि नव्हते. 

 
खसखबललापण परत यायिी अखतशय इच्छा होती. पण बाहेरच्या कारकुनाला पैसे िेतािेता खतला 

असे जाणवले की आईवडलाशंी प्रथम यासंबधंी बोल्याखशवाय आपण िुसरी भेट ठरव ूशकणार नाही. पण 
तरी कुठेतरी खतला असे वाटत होते की या डॉतटराबंरोबर अशाि भेटी िालू ठेव्या तर आपण नक्कीि बऱ्या 
होऊ. 

 
खलफ्टमधून सहा मजले सरसर िाली येताना खसखबलच्या मनात उलटसुलट खविार येत होते. 

‘आपण डॉतटरानंा र्फार तर काही साखंगतले नाही ना ?’ पण नंतर खतनेि स्वतःिी समजूत घातली. ‘िूप 
गोिी आपण साखंगत्याि नाहीत. त्या सागंण्यािं आप्या धैयूि झालं नाही.’ ती इमारतीच्या बाहेर आली. 
बाहेर ऑगस्ट मखहन्यातले कडकडीत ऊन पडले होते, आपण िरं तर डॉतटरानंा सगळं सागंायला हव,ं 
पण ते आपण कधीि सागं ूशकणार नाही, हेही खतला जाणवलं. आखण तरीही – 

 
॰     ॰    ॰ 
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: आरामखुची आणि िपव : 
 
खसखबलने िुसऱ्यािंा डॉतटरािंी भेट घेतली, तोपयंतही खवशषे काही घडलेले नव्हते. ती मेखडकल 

आटूस् खबल्डंगच्या बाहेर आली आखण खतला आठवले की पखलकडेि ब्रखँडस खडपाटूमेंटल स्टोअरमधे आई 
आपली वाट पहात आहे. 

 
आप्या मुलीबरोबर आपण डॉतटराकंडे जाऊ शकत नाही यािे हॅटी डोसूटला र्फार वाईट वाटत 

होते. खतने खसखबलला खलफ्टपयंत पोिवले आखण ती म्हणाली, ‘मी ब्रखँडसमधे तुझी वाट पहाते.’ 
आजपयंतच्या त्याचं्या परस्परावलंखबत्वािेि ते पालुपि होते. त्या िोघींिी इच्छा असती, तरींही त्यानंा 
एकमेकीपासून अलग होणे कठीण होते. आखण हॅटीिी तर तशी इच्छाि नव्हती. ‘जेथे जाशी तेथे मी तुझी 
सागंाती’ अशी ही िमत्काखरक लस्थती होती. 

 
कतूव्यबुिीने खसखबल हळूहळू ब्रखँडसकडे खनघाली. िाराति खतला आप्या आईिी कृश पाढंऱ्या 

केसािंी, ताठ्यात उभी राखहलेली आकृती खिसली, आखण त्यािबरोबर खतिा प्रश्नही कानी आला, ‘काय 
म्हणाले डॉतटर माझ्याबद्दल ?’ 

 
‘काही नाही, खसखबल उत्तरली.’ 
 
‘िल, आपण खनघू या, खतिी आई म्हणाली.’ 
 
‘मला जरा गं्रथालयात जायियं्.’ 
 
‘हो, िालेल की. मलापण एक पुस्तक बघायियं होतं खतथे.’ 
 
िोघीही हाने स्रीटवरच्या गं्रथालयात खशर्या आखण वगेवगेळ्या कपाटाकंडे वळ्या. परत 

काउंटरवर भेट्या, तेव्हा खसखबलच्या हातात खसडनी हॉवडूिं ‘ि खस्व्हर काडू’ हे पुस्तक होतं. ‘काय आहे 
हे ?’ खतच्या आईने िौकशी केली. ‘नाटक आहे. डॉ. खव्बुरानंी वािायला साखंगतलंय्.’ 

 
त्याखिवशी रात्री खसखबलनेि स्वैपाक वगैरे केला. मागिे आवरून भाडंी घासून टाकली आखण हा 

सबधं वळे खतिी आई ‘ि खस्व्हर कॉडू’ वाित बसली होती. ते संप्यावर खतिी पखहली प्रखतखिया होती. 
‘मला काही कळत नाही, डॉ. खव्बुरानंी तुला हे का ंवािायला साखंगतले. तुझ्याशी यािा काय संबधं आहे 
?’ 

 
त्या िोघींिा हा संवाि िालू होता, तेव्हा खवलाडू डोसेट स्वतःच्याि खविारात गढून गेला होता. 

खसखबलला जेव्हा महाखवद्यालयातून घरी पाठवले, तेव्हा आता याबाबतीत काहीतरी करायलाि हवे, हे 
उमगून त्यानं मोठ्या नािुषीनेि खसखबलला डॉतटरकडे जायला परवानगी खिली होती. आखण जरी 
मानसोपिारानंी यावर इलाज होऊ शकेल अशी त्याला िात्री नव्हती तरी एक प्रयोग म्हणून त्याने त्याला 
मान्यता तरी द्यायिे ठरवले होते. पण आता त्याला कळेना की आपला हा खनणयू िूक की बरोबर ? 
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१० ऑगस्टपासून सुरू झालेली उपिारयोजना १९४५ मध्या खहवाळ्यापयंत िालू होती. 
आठवड्यातून एकिा खसखबल डॉतटराकंडे जात असे. खतघेही डोसेट ह्या काळात सतत एक प्रकारच्या 
िडपणािालीि होते. 

 
प्रत्येकवळेी खसखबल डॉतटराकंडून परत आली की िोघे अगिी खगधाडासारिी टपलेलीि 

असायिी, ‘आमच्याबद्दल काय म्हणा्या त्या ?’ कधी िोघे खमळून तर कधी स्वतंत्रपणे खविारायिी. मग 
आणिी काय म्हणा्या ? पण कधीही त्यानंा असे काही खविारावसेे वाटले नाही की, ‘तुला बरं वाटतय् का 
?’ ककवा ‘आता कस ंकाय िाललय् ?’ त्यापेक्षाही खसखबलला तर वाटायिे की हे गपपि बसतील तर जास्त 
बरं, पण छेः ! ते कुठलं व्हायला ! घरच्या िौकश्यािंा हा त्रास तर सोडूनि द्या. पण िुद्द उपिारािंाही 
काही कमी त्रास होत नव्हता. 

 
‘तू स्वतःला अखतशय कमी लेितेस. स्वतःिी ककमत कमी करतेस. त्यामुळे तुझ्या मनात 

अस्वस्थता खनमाण होते आखण मग ती भावना िुसऱ्यावर लािून तू म्हणतेस की त्यानंा मी आवडति नाही,’ 
डॉतटर खसखबलला म्हणायच्या, 

 
िुसरे त्यािें म्हणणे होते, ‘तू अखतशय बुखिमान आखण गंभीर आहेस. र्फारि गंभीर आहेस तू जरा 

समाजात खमसळायला पाखहजेस.’ 
 
आणिी त्या म्हणायच्या म्हणजे, ‘तू मोकळेपणाने वागायला केव्हा खशकणार आहेस ?’ 
 
त्यानंी खतला सल्ला खिला होता, ‘तू घरापासून िूर रहा. कुठेतरी न्ययूॉकू ककवा खशकागो ककवा खजथं 

कुठं तुला तुझ्यासारख्या कलािंी आवड असले्या लोकानंा भेटता येईल अशा एिाद्या खठकाणी जा. पण 
इथूनं िूर जा.’ 

 
तसे करता आले असते, तर खसखबलला र्फार हव ेहोते. आधीि ती घरी अस्वस्थ असायिी. आखण हे 

उपिार सुरू झा्यापासून तर खतला जास्ति त्रास व्हायला लागला होता. 
 
खसखबलने जरा िार िौघाशंी संबधं ठेवायला हवते. हे डॉतटरािें मत ऐक्यावर तर खसखबलिी आई 

वैतागलीि. तावातावाने ती खसखबलला म्हणाली, ‘आजवर मी हेि म्हणत आले. मग माझं खनिान काय 
िुकलं ? तू त्या डॉतटराचं्या डोंबलावर एवढे पैसे घालणार, त्यापेक्षा आण ते इकडे, मी सागंते तुला काय 
झालंय् ते !’ 

 
डॉतटरानंी काही साखंगतले की खसखबलिे आईवडील त्यािी खिरर्फाड तर करायिेि पण व्यलततशः 

डॉतटरावंरही त्याचं्या टीकाखटपण्या िालूि असायच्या. उिा. त्या खसगरेट ओढतात आखण कोणीही िागंली 
व्यतती मग ती स्त्री असो की पुरुष-कधी खसगरेट ओढते का ? एकवळे आप्या राहू िे, पण कुठ्याि 
ििूमधे त्या जात नाहीत वगैरे, थोडतयात म्हणजे ते त्या डॉतटरावंर खवश्वासि ठेवायला तयार नव्हते. 
आखण ते तसे म्हणायिेही. िरी गोि अशी होती की आतापयंत लेकीच्या बाबतीत ते म्हणतील ती पूवू खिशा 
होती आखण त्यानंा तसेि िालू ठेवायिे होते. नेहमीि टोकािी मते असणाऱ्या खतच्या आईने तर या डॉ. 
खव्बुरानंा काही कळत नाही, असे केव्हाि जाहीर करून टाकले होते. कोणीही— मग तो डॉतटर असो, 
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नाहीतर आणिी कुणी—एिािी गोि करत असला आखण हॅटी डोसेटला ती मान्य नसली, म्हणजे ती गोि 
बरोबर असणे कधीतरी शतय होते का ? 

 
यामुळेि डॉतटराबंाबत आईने असे म्हणाव े यािे खसखबलला अखजबात आश्चयू वाटले नाही. पण 

आप्या वडलािें वागणे मात्र खतला समजेना. ते पुरेसे बुखिवािी आखण सिसद्खववकेी आहेत, असे ती 
समजत होती आखण त्यामुळे एक व्यतती म्हणून खव्बुरािें वागणे जरी त्यानंा पटत नसले, तरी डॉतटर 
म्हणून त्या िागं्या आहेत, हे ते मान्य करतील, अशी खतिी क्पना होती. पण लौकरि खसखबलच्या लक्षात 
आले की केवळ त्याचं्या जीवनपध्िती वगेवगेळ्या होत्या, एवढ्या एकाि कारणाने डॉतटर जे काय 
म्हणतील ककवा सागंतील, त्याला ते तातडीने खवरोध करतात. 

 
‘डॉतटर खव्बुरानंा तुझ्याबद्दल अखजबात काही वाटत नाही, ‘खतिी आई पुन्हापुन्हा खतला 

बजावायिी,’ त्या आत्ता तुला एक सागंताहेत, पण एकिा का त्यानंा हव्या त्या लस्थतीला तू येऊन पोिलीस 
की त्या अगिी वगेळ्या गोिी तुला सागंतील. आखण लक्षात ठेव मुली, तू जर त्यानंा साखंगतलंस की मला 
माझी आई आवडत नाही, तर त्या तुझ्यावर िवळतीलि.’ 

 
‘अग आई, पण िरंि जर तसं नाहीये, तर मी सागेंनि कशी ?’ खसखबल आप्या आईला 

पटवायिा प्रयत्न करायिी, ‘मला तू आवडतेस, आई, िूपिूप आवडतेस,’ ती पुन्हापुन्हा सागंायिी. 
 
त्यावळेी सगळी पखरलस्थतीि अगिी खवखित्र होती. खसखबलला लौकरात लौकर बरं व्हायिी 

मनापासनं इच्छा होती, पण घरच्या या अस्या गोंधळानंी काही उपयोगि व्हायिा नाही. पण यावर काही 
इलाजि नव्हता. आपण बोलतो म्हणून हे सारे उद्भवते, या क्पनेने खतने गपप बसावे, तर तेव्हाही तेि 
व्हायिे. ती जर बोलली नाही, तर ते खतच्यावर लहरीपणािा आरोप करायिे, आखण यापूवी अनेकिा या 
गोिीवरनं ते खतला रागावले असले, तरी आता मात्र ते डॉतटरानंा जबाबिार धरायिे. ‘वडे लागेल 
खतच्यामुळं तुला’ खतिी आई खतला भीती घालायिी, ‘आखण मग एिाद्या इलस्पतळात टाकतील तुला.’ 
नाहीतरी हे डॉतटर असेि तर पैसे खमळवतात. 

 
याउलट बाहेरिे लोक तर म्हणायिे की खसखबलमधे लक्षात येण्यासारिी सुधारणा होत्येय्. 

यात्या काही जणानंा तर खतच्यावर वैद्यकीय इलाज िालू आहेत, हेही माहीत नसायिे. पण कुणी असे 
काही म्हटले की खसखबलिी आई ते धुडकावनू लावायिी, आखण वडील ऐकलं न ऐकलंस करून सोडून 
द्यायिे; खसखबलला वाटायिे कोणी सागंाव,े आप्या आईनं जर सारिं त्याचं्या मनात ‘अहो, खति ंवाढीिं 
वय आहे, आखण या वयात समज वाढतेि, ‘असे भरवनू खिले नसते तर एकािेवळेेस त्यानंी नीट समजून 
घेतले असतेही. आता बावीस वषांिी होती खसखबल, पण खतच्या आईच्या मते या वयातसुध्िा खतिी वाढ 
िालूि होती.  

 
त्यात्यात्यात बरे म्हणजे खसखबलवर या बे्रन वॉकशगिा काहीही पखरणाम झाला नाही. ओमाहात 

आठवड्यातून एक तास याप्रमाणे डॉतटराशंी भेटी सबधं सप्टेंबर मखहन्यातही िालूि होत्या आखण आता 
खसखबलिी जास्त िात्री पटायला लागली होती की डॉ. खव्बुर आप्याला नक्की बरं करतील. पण 
स्वतःबद्दलिेि कोडे अजून खतला उलगडत नव्हते. 
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आखण आप्याला उकलत नसले्या त्या भयावह कोड्याबद्दल खसखबलने अजूनही डॉतटरानंा 
काहीही साखंगतले नव्हते. काळ आखण स्मरण याचं्याशीसंबखधत असा तो प्रश्न होता गे्या उन्हाळ्यात ककवा 
त्यानंतरही काही वळेा असे झाले होते की खसखबल डॉतटराकंडे गेली होती, पण त्यानंतर खतथे काय घडले, 
हे खतला अखजबात आठवत नव्हते. काहीवळेा तर खतला खलफ्टमधे िढ्यािे आठवायिे, पण ऑखर्फसमध्ये 
खशर्यािे आठवायिे नाही; काहीवळेा ऑखर्फसमधे खशर्यािे आठवायिे, पण खतथून खनघा्यािे स्मरायिे 
नाही. आखण अशावळेी डॉतटर त्याचं्याबद्दल काय म्हणा्या ककवा एकूणाति काय म्हणा्या हे खतला 
आईवडलानंा सागंता येत नसे. आपण डॉतटरानंा पाखहलं की नाही, भेटलो की नाही, हेही खसखबलला 
आठवत नसे. 

 
एक प्रसंग तर खतला िागंला आठवत होता. खवनोिि होता तो एक ! आप्याला काय आठवत 

नाही, हें खतला आठवत होतं ! 
 
‘ते काही नेहमीइतकं वाईट नव्हतं’ आपण स्वतःि बोलत अस्यािे खसखबलला ऐकू आले. 
 
‘तुला कसं काय माहीत ?’ डॉतटरानंी खविारले. 
 
‘िरं तर मी आता बाहेरच्या हॉलमधे पोिायला हवी होते,’ खसखबल उत्तरली. 
 
‘बरोबर आहे,’ डॉतटर म्हणा्या, ‘तू जवळजवळ खिडकीतनं उडीि मारलीस. िुिीतनं उसळून 

तू खिडकीकडे धावलीस. मला तुला थाबंवता आले नाही.’ 
 
पण आपण असलं काही के्याि ंखसखबलला आठवत नव्हतं. मात्र खतने वाि घातला नाही. आजवर 

नेहमीि खतने न केले्या अनेक गोिी खतने केले्या आहेत, असे लोक म्हणत आले होते. त्यामुळे 
नेहमीप्रमाणेि इथेही खतने त्याकडे िुलूक्ष केले. 

 
‘पण िरं तर मला त्याि ंर्फारसं काही वाटलं नाही.’ डॉतटर म्हणा्या ‘त्या खिडकीतनं कुणाला 

बाहेर जाता येणार नाही. कारण ती न रु्फटणारी काि आहे.’ 
 
आखण मग जास्त गंभीर होऊन डॉतटर म्हणा्या, ‘त्यावळेी तू झपाट्यासारिी खिसत होतीस. ते 

रे्फपरं नव्हतं. ते मानखसक झपाटलेपण होतं.’ 
 
मानखसक ? म्हणजे डॉतटर म्हणत होत्या की खसखबल मनोरुग्ण आहे. पण हेही काही नवीन नाही 

– जुनेि आहे. खसखबलला नवल वाटत होतं ते याि ंकी तरीही डॉतटर खतला िोष िेत नव्हत्या. पूवी जेव्हा 
जेव्हा असे घडायिे, तेव्हा ती नेहमी स्वतःला िोष द्यायिी, बाकी कुणाला त्याबद्दल माहीति नव्हते, पण 
खतिी िात्री होती की जर का कुणाला हे कळले, तर खतच्या या अशा वतूनाबद्दल खतला कोणी क्षमा केली 
नसती. 

 
आखण आपण कधीि बऱ्या होऊ शकणार नाही, अशी जी खतला भीती वाटायिी तसेही डॉतटरानंा 

काही वाटत अस्यािे खिसत नव्हते. डॉतटरानंी खतला नखजकच्या भखवष्ट्यकाळासाठी तीन पयाय सुिवले, 
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आणिी एक वष ूशाळेत खशकवायिे, ककवा परत कॉलेजमधे जायिे; ककवा खतसरे म्हणजे ‘खबशप तलाकूसन् 
मेमोखरयल हॉलस्पटल’मधे तातडीिे उपिार घ्यायिे. खतथ्या मानसोपिार खवभागािी व्यवस्था त्या स्वतः 
आखण त्यािें एक सहकारी खमळून बघत होत्या.  

 
खसखबलने यातील इलस्पतळािा पयाय स्वीकारला. पण खतने ते आईवडलानंा साखंगत्यावर ते 

अस्वस्थ झाले, घाबरलेही, त्याचं्यामते खतला हॉलस्पटलमधे ठेवायिे, यािा अथ ूएकि होता, त्यािंी मुलगी 
वडेी झाली आहे. 

 
खसखबल त्यानंा समजाव ूलागली, ‘यािा वडेाशी काहीएक संबधं नाही, स्वतः डॉतटरानंी साखंगतलं 

मला तसं.’ 
 
‘मग त्यािा नक्की सैताशी संबधं असणार’, ‘खतच्या वडलानंी अपशकुनी भाखकत केले.’ 
 
‘तलाकूसन, पाकूसन खतच्या आईने यमक जुळवले. ‘पाकूसन, पाकू डॉतटर.’ 
 
हॉलस्पटलमधे जाण्यािे मान्य नसूनही खवलाडू डोसेटनी त्यासंबधंात डॉतटरानंा भेटायिे मान्य 

केले, आखण मेखडकल आटूस् खबल्डंगमध्या त्याचं्या ऑखर्फसमधे न भेटता ते त्यानंा तलाकूसनमधे भेटले 
 
खसखबल आखण खतिी आई रुग्णालयाबाहेर गाडीति थाबं्या. आई निे कुरतडत होती, तर लेक 

िात िात होती. आत डॉ. खव्बरू खवलाडू डोसेटच्या अनेक शकंाकुशकंा आखण भीती िूर करण्यािा प्रयत्न 
करत होत्या. खवलाडूला वाटत होते, आप्या लेकीला हे कोंडतील, खतच्या मेंिूवर शस्त्रखिया होईल; 
खतच्यापेक्षा गंभीर रुग्णामंधे राखह्याने खतिी तब्येतही जास्त िालावले आखण ती बरी होऊन घरी आली, 
तरी परत खतिी लस्थती िराब होऊन पुन्हा खतला रुग्णालयात याव ेलागेल. त्याच्यामते एकिा रुग्णालयात 
ठेवले की सतत आतबाहेरिे िि सुरू झाले. पण सुिैवाने या सगळ्या शकंा िूर करण्यात डॉतटर यशस्वी 
झा्या. 

 
खतच्या वडलानंा सगळ्यात मोठी धास्ती होती ती म्हणजे खतला मािक, अंमली औषधं िेतील की 

काय ! पण डॉतटरानंी त्यानंा िात्रीपूवूक साखंगतले की ‘आम्ही अखजबात तसं करणार नाही.’ 
 
शवेटी, आपली मुलगी मानसोपिारतज््ाकडे जाते आहे, याबद्दल थोडी नाराजी असूनही त्याने 

खतला तलाकूसन् हॉलस्पटलमधे रहाण्यािी परवानगी खिली. 
 
पण तलाकूसन् हा तात्पुरता उपाय आहे, हे डॉ. खव्बुर जाणून होत्या. शवेटी खसखबलला 

आवश्यकता होती, ती मनोखवश्लेषणािी, त्या खतला म्हणा्या, ‘िरं तर तुझं मनोखवश्लेषण करायला हव,ं 
मला स्वतःलाि ते करायला आवडेल. पण अजून मी खवश्लेषक नाही. पण थोड्याि खिवसात खवश्लेषणाच्या 
अभ्यासासाठी मी ओमाहा सोडणार आहे. मी तुला अस ं सुिवीन की तलाकूसनमधनं बाहेर पड्यावर तू 
मनोखवश्लेषणासाठी खशकागोला जावसं.’ 
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खसखबलला ही क्पना मनापासून आवडली. खशकागोला जाणें म्हणजे स्वतःबद्दल िरे ते जाणून 
घेण्यािी शतयता वाढणार, हे तर होतेि, पण खशवाय घरापासून िूर जायलाही खमळणार होते. पण 
मनोखवश्लेषणामुळे हॅटी आखण खवलाडू डोसेटपुढे प्रश्नखिन्ह उभें राखहले. त्यानंी मानसोपिारानंा परवानगी 
खिली होती. रुग्णालयात रहायलाही संमती खिली होती, पण मनोखवश्लेषण म्हणजे वगेळी गोि होती. 

 
मनोखवश्लेषण म्हणजे आरामिुिी—आखण सपू ! त्यानंा अशी भीती वाटत होती की 

मनोखवश्लेषकािी ती आरामिुिी ही त्यानंी आतापयंत श्रिापूवूक जोपासले्या धमूक्पनाशंी खवसंगत 
असेल, खतथं िेवक्पनेला स्थान नसेल. खसखबलिी आई मूळिी मेथॉखडस्ट, पण लग्नानंतर काही वषानी 
खतने पतीिा धमू स्वीकारला होता. त्या धमात साखंगतले होते की प्रत्येक व्यततीला िेव आखण सैतान, ककवा 
िेव आखण धमूगं्रथात साखंगतलेला तो सपू यातून खनवड करण्यािा हक्क आहे. धमाने साखंगतले होते, 
सैतानालासुिा शतती आहे, ती ती वापरू शकतो आखण आप्यावर ताबा खमळव ूशकतो, डोसेटस्िा असा 
खवश्वास होता की प्रत्येकाला िेव आखण सैतान यातून खनवड करण्यािी संधी खमळते. जो िेवािी खनवड 
करतो, त्याच्या सवू कृत्यािंी िेव जबाबिारी घेतो, आखण त्याला स्वगाकडे नेतो. आखण याउलट जे 
सैतानािी खनवड करतात, त्यािंी गती खभन्न असते. 

 
आखण त्यामुळेि मनोखवश्लेषणासाठी खशकागोला जायला वडलानंी परवानगी द्यावी, यासाठी 

खसखबल जेव्हा त्यािी आजूव ंकरू लागली, तेव्हा आपली मुलगी सैतानाच्या कैह्यात जाईल आखण पयायाने 
आप्यावरही सैतानािा अंमल बसेल. या भीतीने ते खतला िटकन उत्तर िेऊ शकले नाहीत. 

 
‘मला काही समजेनासं झालंय. धमूगुरु वबेरबरोबर यासंबधंी ििा करावी लागेल,’ असं त्यानंी 

खतला साखंगतलं. 
 
इतर बऱ्याि बाबतीत या धमूगुरंुिी मते खनणायक असायिी, पण मनोखवश्लेषणाच्या बाबत खवलाडू 

डोसेटप्रमाणेि तेही साशकं होते. त्या िोघािें संबध बरेि जवळिे होते. एक बुखिमान बाधंकामतज्् आखण 
कंत्राटिार म्हणून डोसेटबद्दल त्यानंा आिर होता. त्याचं्या पथािी प्राथूनामंखिरे बाधंण्यािी कंत्राटे ते 
त्यालाि िेत. आता ज्या एका अधूवट बाधूंन झाले्या प्राथूनामंखिरात उभे राहून ते बोलत होते. त्यािेही 
कंत्राट डोसेटकडेि होते. धमूगुरु काहीि खनणयू करू शकत नव्हते. ‘श्री. डोसेट, मला माहीत नाही. िरंि 
मला माहीत नाही.’ ते पुन्हापुन्हा म्हणत होते. 

 
थोडावळे िोघेही गपप होते. मग डोसेटि म्हणाला, ‘खशकागोतला मनोखवश्लेषक आप्याि धमािा 

असला, तर बरं होईल. पण एिाद्या खभन्न धमांच्या डॉतटरनं मािक औषधं मोहखनद्रा अस्या तंत्रािंा 
उपयोग केला म्हणजे ? माझा तर या गोिींना सतत खवरोध आहे.’ 

 
धमूगुरु अस्वस्थ होते. प्राथूना मंखिरात येरझारा घालीत ते खविार करत होते, शवेटी ते एवढेि 

म्हणाले, ‘श्री. डोसेट, हा खनणयू तुमिा तुम्हालाि घ्यावा लागेल. मला तुम्हाला मित करायला आवडलं 
असतं पण काय सागंावं, हे माझं मलाि समजेनासं झालंय्’ 

 
आता येरझारा घालण्यािी पाळी डोसेटिी होती. तो ठामपणे उत्तरला, ‘जर का त्या खिखकत्सेत 

िेवाधमाला काही स्थान नसेल, तर ते असे सहजासहजी मला त्या बाजूला वळव ूशकणार नाहीत.’ 
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‘हो ना,’ धमूगुरु म्हणाले, हे म्हणजे खमसुरीत्या िेिराला नव्या शतेात नेण्यासारिं आहे,  प्रथम 
त्यािे डोळे झाकायला हवते. मग बराि वळे थाबंनू ते पुढे म्हणाले, खविारस्वातंत्र्यावर, 
सद्धसिखववेकबुध्िीवर, धमूश्रध्िावंर माझा खवश्वास आहे. श्री. डोसेट, तुम्हाला माहीति आहे की मी 
लोकािंी मनं वळव ूशकतो, कजकूही शकतो. पण ते र्फतत त्याचं्याशी बोलून आयुष्ट्यात कधीही मी कोणावर 
त्यासाठी सतती केलेली नाही. आखण मनोखवश्लेषणात सततीिा भाग नसेलि, अशी मला अखजबात िात्री 
नाही. यािा अथू असा नव्हे हं, की खसखबलनं खशकागोला जाऊि नये. मला र्फतत त्याबाबत काही खनणूय 
करता येत नाही. खनणयू जो काय होईल, तो तुम्हा िोघािंाि असेल.’ 

 
धमूगुरंुशी झालेले आपले सारे संभाषण डोसेटनी खसखबलला साखंगतले. आखण आता आणिी काही 

करता येण्यासारिे नाही, हे जाणवनू त्याने खनणयू खतच्यावरि सोपवला. ‘मला अजूनही खशकागोला 
जायियं्. खसखबलिे ठाम उत्तर होते. 

 
त्यानंतर सापताखहक प्राथूनेसाठी जेव्हा खसखबल प्राथूनामंखिरात गेली, तेव्हा खसखबलिे धमूगुरंुशी 

ओझरते बोलणे झाले. ती त्यािंा काळा सूट खनरिून पहात होती. त्याचं्या भेिक कपग्या डोळ्यािंा वधे घेत 
होती. अंधारािाि वधे होता तो ! धमूगुरंुना खतिी नजर जाणवली. ते सौम्यपणाने म्हणाले, ‘तुझे वडील 
आखण मी या गोिीकडे आमच्या दृखिकोणातून पहातो आहोत. याला िुसरीही बाजू आहे, हे आम्हाला मान्य 
आहे. तुला जर िरोिरि हेि हव ंअसेल, तर आम्ही तुझी वाट अडव ूनये.’ 

 
खसखबलिा खनणयू बिलला नाही. तलाकूसनमधे जागा खमळण्यािी आखण खशकागोहून पत्र येण्यािी 

ती वाट पहात होती. आप्याला भेंडसावणाऱ्या आखण आपले सारे आयुष्ट्य झाकाळून टाकणाऱ्या त्या 
‘भयानक गोिी’ला आता लौकरि आपण सामोऱ्या जाणार आहोत असे खतला वाटत होते. आज इतकी वषू 
ती आखण खतिे आईवडील कुठलाि खनणूय नीट घेत नव्हते आखण वळेकाढूपणा करत होते. या पाश्वूभमूीवर 
आता पखह्यािंाि काहीतरी खनखश्चत खनणूय घेत्याने खतला आनंि होत होता. लहानपणी कधीि ती खनणयू 
घेण्यािे सामथ्यू िािव ूशकली नव्हती. आज शवेटी खतला ते शतय झाले होते. 

 
पण एकिम सारे खित्रि पालटले. आखण त्यािे कारण नाही, पण खनखमत्त झाले ते म्हणजे खतला 

न्यमूोखनया झाला खतिे डोके अखतशय िुित होते. घसा जळजळत होता. आपली ६ ऑतटोबरिी ठरलेली 
भेट रद्द करण्यासाठी खतने डॉतटरानंा र्फोन करण्यािा प्रयत्न केला, पण अशततपणामुळे खतला गरगरायला 
लागले आखण र्फोनही करता येईना. खतने आप्या आईला डॉतटरानंा र्फोन  करायला साखंगतले. 

 
हॅटी डोसेटने ऑपरेटरला डॉतटरािंा र्फोननंबर खिला, मग मितखनसाला आपले नाव साखंगतले, हे 

सारे खतने ऐकले. मग खतिी आई प्रत्यक्ष डॉतटराशंी बोलत होती. ‘हा ंमी सौ. डोसेंट खसखबलिी आई बोलतेय् 
खसखबल जरा आजारी आहे आखण त्यामुळे ६ ऑतटोबरला ती काही तुमच्याकडे येऊ शकणार नाही. हो ना, 
सध्या बऱ्यािजणानंा होतोय् तसलाि घशािा त्रास होतोय्, पण खशवाय खतला न्यमूोखनयाही झालाय असो. 
खतनंि मला तुम्हाला र्फोन करायला साखंगतलं. धन्यवाि !’ लतलक आवाज झाला आखण खसखबलच्या आईने 
र्फोन जाग्यावर ठेवला. 

 
‘काय म्हणा्या डॉतटर ?’ खसखबलने खविारले. 
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‘काही नाही,’ आई उत्तरली. 
 
‘त्यानंी परत भेट वगैरे नाही का ठरवली ? ककवा रुग्णालयाखवषयी पण काही नाही बोल्या ?’ 
 
‘काही नाही.’ 
 
गाडी आता रेंटनला येऊन पोिली होती. तरीही खसखबलिी स्वपनमाखलका होती. आप्या मनात 

उठणारे आईच्या आवाजािे पडसाि थाबंवणे खतला शतय नव्हते. ओमाहात खतने जे म्हटले होते, ते ती आत्ता 
नुकतंि म्हणाली असे खतला वाटत होते. आप्या अगिी शजेारी बसून खतने बोलाव,े इततया स्पिपणे खतिे 
ते भेसूर शब्ि ऐकू येत होते. गाडी परत न्ययूॉकूच्या खिशनेे धाव ूलागली आखण एकामागून एक अनाहूतपणे 
आठवणी येति राखह्या. खसखबलच्या मते त्यातं एक तकूशास्त्र होते. हे सारं डॉतटरानंी सुरू केलं होतं, त्या 
डॉतटराकंडेि आत्ता ती परत िालली होती. 

 
डॉतटरानंी परतभेटीबाबत काहीि बोलणे केले नाही, म्हट्यावर खसखबल खनराश झाली. पण परत 

खतला वाटले की आपण बऱ्या झा्यावर आपणि त्यानंा र्फोन करू, असे डॉतटरानंी गृहीत धरले असेल 
आखण या खविाराने खतने आप्या खनराशलेा पळवनू लावले. पण पूणू बरी झा्यावर खतने जेव्हा र्फोन केला, 
तेव्हा डॉतटरानंी ओमाहा कायमिे सोड्यािे खतला कळले. आपण खझडकार्या गेलो आहोत, असे खतला 
वाटणे मग साहखजकि होते. 

 
घरी एवढी वािंगं झाली, मोठ्या किाने खतने आप्यावरील उपिारासंाठी आईवडीलािें मन 

वळवले, तलाकूसन् हॉलस्पटलमधे रहाण्यािी परवानगी खमळवली आखण आता आरोग्याकडे जाण्यािी 
वाटि खतच्या पायािालनं खनसटली. ज्याला काही भावना आहेत अशा अगिी धीराच्या माणसालासुिा हा 
आघात सहन करणे कठीण आहे, असे खतला वाटले. 

 
र्फोनपासून िूर होऊन मोठ्या किानें ती खबछान्यावर बसली. खतला वाटलें , आता आई आप्याला 

खिजवले आखण वडील गपप राहून मजा बघत बसतील. डॉ. खव्बुरािंा खविार मनात आला आखण खतला 
कोडे पडले, काही उलगडेिना की आप्याला काहीि न कळवता कशा काय त्या गे्या ? जातानंा 
आप्याकडे खनिान एक ओझरता कटाक्ष टाकायला तरी त्यानंा काहीि हरकत नव्हती. मी काही िुिवलं 
तर नाही डॉतटरानंा ? ककवा त्यानंा असं तर वाटलं नसेल की ही िरी आजारीि नाही ? आखण म्हणून 
मुद्दामि तर त्यानंी उपिारानंा पूणखूवराम खिला असेल ? शतय आहे. 

 
आता पुढे काय ? खशकागोहून पत्र आले होते की खतथले डॉतटर अजून िोन वषं तरी काही मोकळे 

नाहीत आखण ते नवीन रुग्णही स्वीकारीत नाहीत. त्यामुळे खवश्लेषणािा मागिू िंुटला, आखण तलाकूसनिा 
खविार करावा ककवा उपिार िालू ठेवावेत, तर डॉ. खव्बुर इथे नाहीत म्हट्यावर तोही माग ू िंुटला. 
आखण मग खसखबलला एकिम वस्तुलस्थतीिी जाणीव झाली. प्रापत पखरलस्थतीतून आप्याला एकटीलाि 
माग ू काढायिाय्. खतनं स्वतःला पटवण्यािा प्रयत्न केला की, आता डॉतटर तर नाहीि आहेत आखण 
खशकागोिा बेतही खर्फस्कटलाय्, तेव्हा आता आप्याला काय हव े ते करायला आपण मोकळ्या आहेत. 
आखण खतिी सवूप्रथम इच्छा होती, ती कॉलेजला परतण्यािी. 
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पण ती आता बरी होती का ? खतला त्याबद्दल िात्री नव्हती ! पण खतला वाटलं, कोणी सागंाव ं ! 
डॉ. खव्बुराकंडून उपिार करून घेतलेत म्हट्यावर एिािेवळेेस प्रवशे खमळेलही. खनिान ती डॉतटरानंा 
भेटली तर होती. 

 
खतनं अपडाईकबाईंना पत्र खलहीले की मला परत यायिे आहे. खतला कॉलेजला येणे शतय व्हाव,े 

यासाठी शतय ते सवू प्रयत्न करण्यािे त्यानंी कबूलही केले. मध्या काळात खसखबल शाळेत खशकवत होती. 
याकाळात खतने काही खिते्रही रंगवली. ‘खसटी स्रीटस्’ नावािे खतिे एक रंगखित्र आखण एक पेलन्सलीने 
काढलेले रेिाखित्र ओमाहाच्या आटू गलॅरीत लावलीही होती. पण अजूनही ती अनाम गोि खतिा पाठलाग 
करति होती. ज्याखिवशी तसे काही घडायिे नाही, त्याखिवशी ती िैनंखिनीत नोंि करायिी. ‘आज सारं 
सुरळीत होतं’ १९४७ च्या जानेवारीत खसखबल कॉलेजमधे परतली. 

 
पखह्या आठवड्यात अ्डाईकबाईंना खतिे कसे काय िालले आहे, हे जाणून घ्यायिी उत्सुकता 

असायिी आखण खसखबलने जेव्हा साखंगतले की पूवी जसा काहीतरी मानखसक त्रास व्हायिा आखण खसखबलला 
तास सोडून याव ेलागायिे, तसे आता होत नाही आखण ती सवू तासानंा तास संपेपयंत बसू शकते, तेव्हा 
त्यानंा ंअखतशय आनंि झाला. १९४७ मधे ७ जानेवारीच्या िैनंखिनीत खतने खलखहले. ‘मी बरीि बरी आहे, हे 
त्यानंाही कळत असेल. त्या गोिीच्या संिभात ८ जाने. ४७ च्या िैनंखिनीत खतिी नोंि होती, मला र्फार 
अखभमान वाटतोय्. काल मी अपडाईकबाईंशी व्यवलस्थत बोलू शकले, खवखशि पातळीवर लस्थर राहू शकले, 
याबाबत मी कृत् आहे. तसं काही घडलं नाहीं. बऱ्याि खिवसािंी माझी ती इच्छा होती. िेवानं नक्कीि 
माझी प्राथूना ऐकली. 

 
पण खतला असे खवखशि पातळीवर लस्थर रहाणे कठीण करून टाकणारी ती भावना अजून पूणूतया 

थाबंली नव्हती. ‘ते’ घडलं की नाही, हे समजायला खसखबलिी िैनंखिनी हा एक उत्तम माग ूहोता. कारण 
पखरलस्थती जेव्हा खसखबलच्या ताब्यात असे, तेव्हा ती तशी नोंि करायला खवसरत नसे. आखण या काळातही  
नोंि न केलेले खिवस आहेत. हे िैनंखिनीवरून स्पि खिसत होते. अशावळेी आपण साधारण बऱ्या आहोत, 
अशी खतिी भावना असे. आखण जाने. ९ ला—आि्याि खिवशी उिंड आशावाि व्यतत केलेला 
असतानाही—काहीही नोंि नाहीये. िागं्या खिवसानंंतर वाईट खिवसही बऱ्यािवेळा असायिेि. 

 
खसखबलला असे पुरेसे िागंले खिवस खमळाले आखण कॉलेजिी तीन वषं संपवनू खतने यशस्वीपणे 

शवेटच्या वषाच्या िुसऱ्या सत्रात प्रवशे केला. पण १९४८ मधे खतिे शवेटिे सत्र संपायच्या थोडे आधी 
खसखबलला वडलािंा र्फोन आला. त्यानंी खतला कॅन्सास शहरात बोलावले होते. सध्या खतिे आईवडील खतथे 
रहात होते. खतिी आई पाणथरीच्या ककूरोगाने मृत्युशय्येवर होती आखण खसखबलिेरीज इतर कुणाकडूनही 
शुश्रूषा करून घ्यायला ती तयार नव्हती. ‘आखण तुझ्या आईला जर हे हव ंअसेल, तर खतला ते खमळायलाि 
हव,ं’ खवलाडू डोसेट आप्या लेकीला म्हणाला. 

 
खसखबलला वाटले, आता कॅन्सास शहरात आप्यासाठी काय वाढून ठेवलंय कोण जाणे ! 

भतूकाळातील भीती परत जागृत झाली. पण कॅन्सास शहरी हॅटी डोसेट खजतकी शातं आखण खविारी होती 
खततकी ती पूवी कधीि नव्हती. आश्चयू म्हणजे या अस्या गंभीर आजाराति पूवी कधी नाही, इतके त्या 
मायलेकींिे िागंले जमले. 
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पण ही शातंता वािळापूवीिीि ठरली रोजच्यासारख्याि एका संध्याकाळी त्याला सुरवात झाली. 
त्याखिवशी हॅटी डोसेटला त्यामानाने कमी विेना होत होत्या. बठैकीच्या िोलीत एका मोठ्या ताबंड्या 
आरामिुिीत बसून ती छोया टेबललॅम्पच्या प्रकाशात ‘लेडीज होम जनूल’ वाित होती. रेमधे खतिे जेवण 
घेऊन खसखबल आत आली. एवढ्यात कशाशी काही संबधं नसताना हॅटी म्हणाली, ‘मी तो मुळी केलाि 
नाही. 

 
‘काय केला नाहीस ?’ खसखबलने शातंपणे खविारले. खतला वाटले की आप्या आईला कुठ्यातरी 

पूवूकृत्यािा पश्चाताप होतो आहे, आखण तो खतला सागंायिा आहे. कुठलेतरी अधे राखहलेले काम खतला 
सतावत असेल. 

 
‘मी तो र्फोन केला नाही.’ हॅटी डोसेट म्हणाली. 
 
‘कुठला र्फोन आई ?’ 
 
‘तो डॉ. खव्बुरानंा केलेला र्फोन,’ खतच्या आईने स्पि केले. 
 
‘अग, तू तो केलास. तुला आठवत नाही का ? मी तुमच्या संभाषणातला शब्िन्शब्ि ऐकलाय्.’ 
 
हॅटी डोसेटने शातंपणे उत्तर खिले, ‘मी त्यावळेी बटणावर बोट ठेवलं होते. मी तो केला नाही. मी 

तो र्फोन कधीि केला नाही.’ 
 
हे कधी खसखबलच्या डोतयाति आले नव्हते, आप्या आईनेि आप्या आरोग्याच्या मागात इततया 

ठामपणे अडसर उत्पन्न केला असेल आखण डॉतटराचं्याबाबत मनात ककतु बाळगायला भाग पाडले असेल, 
अशी क्पनाही करणे शतय नव्हते, ऑतटो. १९४५ पासून म्हणजे आज जवळजवळ तीन वषू डॉतटराबंद्दल 
खतच्या मनात संशय होता. 

 
तोपयंतच्या तुटपुजं्या उपाययोजनेतून प्रापत झालेली थोडी समज, थोडी जाणीव यामुळे खसखबलला 

स्वतःिा आंतखरक समतोल ठेवता आला होता. आखण त्यामुळेि केवळ खतला परत कॉलेजमधे जाणे शतय 
झाले होते. ज्याखिवशी खसखबलने खिडकीकडे धाव घेतली होती, त्यावळेी ती अनाम गोि डॉं. खव्बुराचं्या 
लक्षात आली होती. आखण त्या गोिीने ओमाहात, महाखवद्यालयात आखण कॅन्सास शहरीसुिा खसखबलिा 
खपच्छा पुरवला होता. आखण िुद्द खतच्या आईनेि हे आसुरी गुखपत स्वतःजवळ रािून आप्या मुलीला 
उपिारापंासून वखंित ठेवनू प्रयत्नपूवूक खतच्या भखवष्ट्याला असे वळण खिले होते. 

 
अखतशय तलेशकारक गोि होती ही, पण तरीही हॅटीवर कोणी आरोप केला नाही, कोणी खतला 

िोष खिला नाही, कोणी खतच्यावर रागावलेही नाही, कारण रागावणे म्हणजे पाप ! 
 
हॅटीिे जेवण झाले. रे घेऊन खसखबल परत स्वैपाकघरात गेली. िोघींपैकी कुणीही नंतर आपसात 

डॉ. खव्बुरािंा ककवा त्या र्फोनिा उल्लेि केला नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पण ही गोि कळ्यावर खसखबलिा डॉतटराखंवषयीिा ग्रह पूणपूणे बिलला. खसखबल आजारी आहे, 
हे डॉतटरानंा माहीत नस्यामुळे त्यानंा असे वाटले असणे अगिी साहखजक होते की, आपण परत येणार 
नाही, एवढे सागंण्यािी सभ्यताही खसखबलनं िािवली नाही, आखण उपिार अध्यावरि सोडले. म्हणूनि 
मग ओमाहा सोडताना त्यानंी आप्याला कळव ू नये. यात आश्चयू ते काय ? खनराशा वाटून घ्यायिा 
अखधकार आप्याला नव्हे, तर डॉतटरानंाि पोित होता. 

 
हे र्फोनिे काही माहीत नव्हते, तेव्हा खसखबलने प्रयत्नपूवूक डॉतटरासंंबधंीिे सगळे खविार मनातून 

पार काढून टाकले होते. पण आता परत डॉ. खव्बरू प्रकट्या आखण खसखबलला आशा वाटू लागली. आपण 
आता परत त्यािें उपिार सुरू करू आखण मग पूणपूणे बऱ्या होऊ, अशी खिव्य स्वपने खतला परत खिसू 
लागली, पण यावळेी िुि सपाला अखजबात कुठे हस्तके्षप करू िेऊन िालणार नव्हते. पण खसखबल अगिी 
स्वयंपूणू होऊन स्वतःच्या उपिारािें पैसे स्वतः िेणे खतला परवडू लाग्याखशवाय या स्वपनािी पूर्मत होणं 
शतय नव्हते. 

 
खसखबलने मानसोपिारतज््ािंी सूिीं पाखहली आखण त्यावरून डॉ. खव्बूर सध्या न्ययूॉकूला 

मानसखवश्लेषक आहेत, हे खतला समजले. खतने न्ययूॉकूला जायिे ठरवले. 
 
पण ठरवलं खकतीही, तरी तो खनणयू प्रत्यक्ष अमलात यायला १९४८ पासून १९५४ पयंत म्हणजे 

सहा वष े मधे गेली तोपयंत आप्या या स्वपनािा खसखबलने कोणाजवळही उच्चार केला नव्हता. 
आप्यापाशीि जपले्या गुखपतात आणिी या संक्पािी भर पडली. 

 
जुलै १९४८ मधे हॅटी डोसेट वारली आखण कॅन्सास शहरातील स्मशानात खतिे िर्फन झाले. पुढिे 

िोन मखहने खसखबल वडलासंाठी घरीि राखहली आखण सप्टेंबरमधे परत महाखवद्यालयात आली. १९४९ च्या 
जूनमध्ये खतला बिॅलर पिवी खमळाली. त्यावळेी खतिे वडील कोलोरॅडेत डेन्व्हरमधे धमूगुरु वेबरबरोबर 
रहात होते. खतच्या एका प्रध्यापकानंी र्फारि आग्रह केला, तेव्हा ते पिवीिान समारंभाला आले. 
पिवीिानाच्या खिवशी एक वाजता खसखबल आप्या वडलाबंरोबर डेन्व्हरला खनघाली. 

 
पुढली काही वष ेती वडलाबंरोबरि रहात होती. तेव्हा ती शाळेत खशकवायिी आखण व्यवसायाद्वारे 

उपिार करणारी तज्् (ऑतयुपेशनल थेरखपस्ट) म्हणूनही काम करायिी खवलाडूला आप्या कामामुळे 
सतत खर्फरावे लागायिें, आखण तीही मग वडलाबंरोबर जायिी. पण १९४५ च्या उन्हाळ्यापयंत खतच्याकडे 
पुरेसे पैसे साठले होते. आता खतला न्ययूॉकूला जाऊन कोलंखबया खवद्याखपठात पिव्युत्तर अभ्यासिमासाठी 
प्रवशे घेणे आखण डॉ. खव्बुराकंडे परत उपिार सुरू करणे शतय होणार होते. आपली मुलगी अभ्यासासाठी 
न्ययूॉकूला जाते आहे एवढेि र्फतत खतच्या वडलानंा माहीत होते. त्यानंी खतला न्ययूॉकूला आणून पोिवले. 

 
१९५४ मध्या कामगारखिनी खसखबल न्ययूॉकूला पोिली, पण ऑतटोबरपयंत डॉ. खव्बुरानंा 

र्फोनि केला नाही त्या आप्याला ‘नाही’ म्हणतील ककवा ‘हो’ म्हणतील या िोन्हीिीही खतला भीती वाटत 
होती.  

 
खसखबलने ज्या पितीने उपिार बिं के्यासारिे खिसत होते, त्यावरून त्या खतला नाही म्हणणे 

अगिी शतय होते. पण आणिीही एक शतयता होती-आखण ती जास्त त्रासिायक-होती-त्या खतला 
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खवसर्याि अस्या तर ? ही खझडकार्यािी भावना जास्ति गुंतागुंतीिी झाली होती. कारण त्यात 
आणिी एका खधकृ्कत-भावनेिी भर पडली होती. ओमाहा सोडताना डॉतटरानंी आप्याला कळवलेसुिा 
नाही, म्हणून डॉतटरानंा आपण अन्यायाने िोष खिला, याबद्दल खसखबलिे मन खतला िात होते. या अपराधी 
भावनेपोटी खतला स्वसःखवषयी काहीशी खतरस्कारािी भावना वाटत होती. 

 
त्या जर हो म्हणा्या असत्या तर वगेळीि आपत्ती ओढवणार होती. न्ययूॉकूला येण्यापूवी तीन वषू 

खसखबल डेराइटला रहात होती. त्यावळेी शवेटीशवेटी खतला अगिी सगळे िोर तुट्यासारिे वाटत होते. 
आता डॉतटरानंी जर होकार खिला असता, तर खतला ते सारे अनुभव त्यानंा सागंाव ेलागले असते वगात 
खशकवत असतानािे काही प्रसंग जरी खतला अखजबात आठवत नसले, तरी एकंिरीत खशकवताना ठीक 
िाललेले असायिे. पण एकिा का वगातून ती बाहेर पडली की अखतशय खवखित्र आखण अनाकलनीय गोिी 
घडायच्या. त्या नुसत्या आठव्या, तरी खतच्या अंगावर शहारा आताही येई. या गोिी नवीन नव्हत्या. ती 
साडेतीन वषांिी अस्यापासून त्या घडत होत्या. िौिा वषांिी झा्यावर खतला त्या समजायला लाग्या 
होत्या. पण डेराइटला तसे वारंवार घडायला लागले होते इतकेि नाही तर जास्त त्रासिायक व्हायला 
लागले होते. ती ते रहस्य कुणाला सागंू धजत नव्हती, पण आता ते ओझे सहन करणेही अखतशय कठीण 
होत िालले होते. आपण अगिी व्यवलस्थत आहोत, हे िािवण्यासाठी िरवेळी खतला नवनवीन उत्तरे तयार 
ठेवावी लागत. त्यािेही खतच्या मनावर िडपण येई. 

 
खतने पूवी कधी पाखहलेही नाहीत, असे अनेक लोक खतला ठामपणे सागंत की आम्ही तुला 

ओळितो. एिाद्या खठकाणी ती सहलीला गेली की पूवी कधीतरी आपण इथे येऊन गेलोय्, असे अंधुकसे 
खतला आठवायिे. खतने न िरीिलेला एिािा कपडा खतच्या कपाटात टागंलेला असायिा. ती एिािे खित्र 
काढायला घ्यायिी आखण परत स्टुखडओत येऊन पहावे तर कोणीतरी खतच्यापेक्षा अगिी खभन्न शलैीत ते पुरे 
केलेले असायिे. झोप म्हणजे तर एक भयानकि गोि झाली होती. झोपेबाबत खतला कधीि िात्री 
नसायिी. बऱ्यािवळेा खतला असे वाटायिे की आपण खिवसरात्र झोपले्याि आहोत. तर बऱ्याि वळेा 
झोपायला गेलो आखण सकाळी उठलो यात काही काळि गेला नाही, असे वाटायिे. या वळेा वगेळ्या 
वगेळ्या वाटायच्याि नाहीत. कधीकधी ती न झोपताि उठायिी, तर कधीकधी ती झोपायिी, पण िुसऱ्या 
खिवशी सकाळी न उठता, केव्हातरीि उठायिी, आखण मग काळािे भानि यायिे नाही. 

 
डॉ. खव्बुरानंी हो म्हटले असते तर या आखण अशाि अनेक गोिी गिी करणार होत्या. यावळेी ती 

स्वतःला बजावत होती की खकतीही भीती वाटली, तरी डॉतटरानंा हे सारे सागंायिेि. आता हे न सागंणे 
म्हणजे ककूरोग झाले्या माणसाने डॉतटरानंा ‘माझ्या डोतयात सिी साठली आहे.’ असे सागंण्यासारिेि 
झाले असते. 

 
पण आपण सारे सागंू शकू, अशी खसखबलला अजूनही िात्री नव्हती, मात्र आपण जर साखंगतले 

नाही, तर उपिारािंा काही उपयोग होणार नाही, हेही खतला माहीत होते. त्यामुळेि परत उपिार सुरू 
करणे योग्य होईल की नाही, याबाबत ती साशकं होती. सहा आठवडे खतने अशा िोलायमान अवस्थेत 
घालवले. 

 
गाडीत असतानाि भतूकाळ खवरून जाऊन खसखबलला एकिम वतूमानािी जाणीव झाली. आपण 

खर्फलाडेल्र्फयातून काय कारणाने इततया तातडीत खनघालो, यािा खविार मनात आ्यावर खतला भीती 
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वाटू लागली. खसखबल साडेतीन वषांिी अस्यापासून असे प्रसंग घडत होते आखण प्रत्येकवेळी जणू काय तो 
पखह्यािंाि घडत होता. खतला या पखरलस्थतीिी क्पना आली, तेव्हापासून म्हणजे वयाच्या िौिाव्या 
वषापासून खसखबल प्रत्येकवेळी स्वतःला सागंायिी की आता परत पखह्यापासून सुरवात करायिी आखण 
असे पुन्हा होऊि द्यायिे नाही. डेरॉइटमध्ये तर िूपि वळेा असे प्रसंग घडले आखण प्रत्येकवळेी ती 
स्वतःला बजावत होती असो ! हा आता शवेटिाि !’ 

 
पण यावळेिी ही खभती नेहमीपेक्षाही जास्त गिड होती. १९५८ च्या या जानेवारीने खसखबलिी घोर 

खनराशा केली होती. खतिे मनोखवश्लेषण सुरू होऊन आता साडेतीन वषू झाली होती आखण तरीही   
खर्फलाडेल्र्फयातला हा प्रसंग घडावा ना ? 

 
गाडी हळूहळू न्ययूॉकूच्या ‘पेन’ स्टेशनावर थाबंली. खसखबलने आपला र्फो्डर उिलला आखण 

गाडीतून उतरून ती घाईघाईने टॅतसीत बसली, आखण खर्फलाडेल्र्फयात जे काय घडले त्याने सतत 
सतावणाऱ्या त्या अपराधी भावनेपासून ती एकिािी मुतत झाली. १९५५ च्या सप्टेंबरमधे खतने टेडी रीव्हज्
बरोबर मॉखनंगसाईड ड्राइव्हवरील ब्राऊन स्टोनमध्ये िुसऱ्या मज्यावर घर घेतले होते. खतथवर टॅतसी 
पोितेय, तोवर खतला सुरखक्षत आखण स्वस्थ वाटू लागले, आता काहीही आठवायिे नाही, असे ठरवनू ती 
शातं झाली. 

 
टेडी अजूनही खतच्या घरच्याबरोबर ओतलाहोमात असणार. खसखबल िोन खजने िढून गेली. आपले 

स्वागत करायला कोणी असणार नाही, हे खतला माहीत होते, पण खतला त्यािी खर्फकीर नव्हती. 
 
पण घरािे िार उघडले आखण खतिी शातंी नाहीशी झाली. सुकून गेले्या भकास डोळ्याचं्या 

काप्रीने कें खवलवाणे ओरडून खतिे स्वागत केले, ती माजंरी जणू काय खतच्यावर आरोप करत होतीं ब्रॉडबुड 
हॉटेलमधे त्या पायजम्यानेही असाि आरोप केला होता. काप्रीिी िाण्याखपण्यािी काहीही व्यवस्था न 
करता खसखबल खतला सोडून गेली होती. काप्री खतिी एकमेव मखैत्रण होती. िरोिरीि खतिे सवूस्व होती. 
खसखबलने जाणूनबुजून कोणत्याि प्राण्यािे हाल केले नसते. मग या जीवश्चकण्ठश्च काप्रीबाबत तर प्रश्नि 
नाही. पण तसे झाले होते िरे. खतिे ज्या प्राण्यावर पे्रम होते, त्याला ती अस ंसोडून गेली होती. खतच्यावर 
पे्रम अस्यािा िावा करणाऱ्या लोकानंी पूवी अनेकिा खतला जसं खझडकारलं, तसंि— 

 
॰     ॰    ॰ 
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: ती दुिरी मुलगी: 
 
खसखबल जागीि होती. आपण काय काय केले, ते सारे आप्याला सकाळी डॉतटरानंा सागंाव े

लागणार आहे, या क्पनेने ती अस्वस्थ होती खतला वाटले होते, त्यापेक्षाही ते कठीण होते. शवेटी तो 
खविार बाजूला सारून ती  न्ययूॉकूमधे डॉतटरानंा जेव्हा प्रथम भेटली तो प्रसंग ती आठव ूलागली. 

 
१८ ऑतटोबर १९५४. पहाटेिी वळे, अजून सूयू उगवला नव्हता. खसखबल जागीि होती. खतच्या 

मनात अनेक अपेक्षा होत्या. उत्सुकता होती, किता होती. लव्हटीअर हॉलमधील वसतीगृहातील त्या छोया 
िोलीत खतने नजर खर्फरवली. अंधुक प्रकाशात अस्पि आकार खिसत होते िुिीच्या पाठीवर खतिा गडि 
खनळ्या रंगािा गबॅकडनिा सूट होता. टेबलावर गडि खनळ्या रंगािी कातडी पसू, गडि खनळ्या रंगािे रेशमी 
हातमोजे आखण गडि खनळ्या रंगािी छोटी पट्टी असलेली गडि खनळ्या रंगािी हॅट होती. िुिीिाली खतिे 
गडि खनळ्या रंगािे, मध्यम टािािें कातडी पपंशूज ‘हुश्शार’ होते. खतिे रािी रंगािे पायमोजे त्या बुटात 
िोिलेले होते. आि्या रात्री अखतशय काळजीपूवूक सारी जुळवाजुळव  करून ठेवली होती.  

 
वाढत्या प्रकाशात हे सगळे आकार हळूहळू खिसू लागले. आखण परकेपणा खवरला. आता ती डॉ. 

खव्बुराशंी काय बोलावे यािा खविार करू लागली. यावळेी डॉतटरानंा सगळे सागंायलाि हव ेहोते. 
 
खिडकीतून पहाट बघत खसखबलने एक क्षणभर आळस खिला. मग ती खिखकत्सकपणे हळूहळू कपडे 

करू लागली. कपडे घालताना खतला जाणवले की आपले हात थरथरत आहेत. शातं होण्यासाठी ती 
खबछान्यावर बसली. परत काही सेकंिानंी उठून ती सावधपणे सूट घालू लागली. नेटकेपणाने खतने हॅट 
डोतयावर ठेवली. ती बरोबर बसली आहे, हे आरशात न बघताही खतला कळत होते. त्यावळेी गडि खनळ्या 
रंगािी रॅ्फशन होती. हॅटवरील त्याि रंगाच्या ह्या छोया पट्टीमुळे तर तो ड्रेस आणिीि िुलून खिसत होता. 

 
खसखबल खिडकीशी गेली. लव्हटीअर हॉलच्या आवारातले वृक्ष थंडीमुळे खनष्ट्पणू झाले होते. खतने 

सुयाकडे पाखहले. क्षणभर खतिे डोळे खिपले आखण खिडकीपासून ती िूर सरकली. आताशी साडेसहा झाले 
होते अजून खिक्कार अवकाश होता. डॉतटराकंडे खतिी नऊिी वळे ठरली होती. 

 
वळे ! वळेेबाबत खसखबलला कधीही िात्री नसायिी. खजततया लौकर वसखतगृहातून बाहेर पडू 

खततके िागंले. खतने हातमोजे घातले. 
 
लव्हटीअर हॉलमधून बाहेर पडून ती हॉटूलीज् ड्रगस्टोअरकडे खनघाली. तेव्हा जग अजून पुरते जागे 

झालेले खिसत नव्हते. 
 
िुकानात रोिपाल आखण काउंटरवरिा माणूस याखशवाय आणिी कोणीही नव्हते. माणसं जागी 

होण्यािी वाट पहात खतथली ती रोिपाल आपली निं सार्फ करत वळे घालवत होती. काउंटरवरिा तो 
पाढंऱ्या कोटातला माणूस बशा नीट रिून ठेवत होता. 
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काउंटरजवळ बसून खसखबलने डॅखनश आखण िूध मागवले. आखण हातमोजे काढून ती खवषण्णपणे 
त्याचं्याशी िाळा करू लागली. अन्नाशी िेळताना आपण मंुद्दामि वळे घालवतोय, हे खतच्या लक्षात आले 
आखण ती शहारली. 

 
७-३० ला ती खतथून बाहेर पडली आखण बससाठी थाबंली. पण नंतर खतने तो खविार बिलला. 

कारण बसेस खतला गोंधळून टाकीत आखण आज खतला तसे होऊ द्यायिे नव्हते. आपले मन स्वच्छ ठेवायिे 
होते. 

 
ती शमूेहॉनू आखण सेंट पॉलस् ििूवरून गेली, पण खतला ते ओळिू आले नाही. ११६ व्या 

रस्त्यापाशी जेव्हा ती आली तेव्हा तो कोलंखबया खवद्यापीठािा पखरसर खतला ओळिू आला. रस्त्यावरच्या 
त्या प्रिडं र्फाटकामधून खतला आतली ती िूरवरिी खमश्र शलैीत बाधंलेली लो-लायब्ररीिी इमारत खिसत 
होती, खतिे ते ग्रीक स्तंभ खिसत होते, समोरच्या पायऱ्यावंर असलेला अखभमानी पण तरीही करूण 
भासणारा तो शालामातेिा पुतळा खिसत होता. त्या इमारतीतले आखण रोममध्या एिाद्या लहान 
मंखिरातले लक्षणीय साम्य खतला जाणवलं. 

 
११३ व्या रस्त्यावरच्या सेंट जॉन ि खडव्हाइन च्या प्राथूनामंखिराने खतला खिळवनू ठेवले. पुरी िहा 

खमखनटे ती त्याच्यासमोर उभी होती. त्याच्या गॉखथक शलैीिे ती खनखरक्षण करत होती. ती जणू खनरंतर घडत 
असलेली कलाकृती आहे असे खतला वाटत होते. 

 
असो. पण ती तर काही खनरंतर िालू शकणार नव्हती. ती टॅतसीसाठी थाबंली. शवेटी टॅतसी आली 

ती एकिम सव्वाआठला. 
 
टॅतसी िालकाने खसखबलला ‘न्ययूॉकू टाइम्स’ िेऊ केला. खसखबलने कृत्तापूवूक तो स्वीकारला 

आखण त्यात ती मन रमव ू लागली. त्या गिीच्यावळेी िाट रहिारीतून टॅतसी हळूहळू माग ू काढत होती. 
त्यामुळे इततया लवकर खनघूनही आपण डॉतटराकंडे उशीराि पोिणार की काय, अशी खतला सारिी भीती 
वाटत होती. खतिे मन मात्र वगेाने इलच्छत स्थळी धावत होते. ती वतूमानपत्र िाळू लागली. बातम्यािें ठळक 
मथळे वाितावािताि खतथे न खलखहलेला एक मथळा खतच्या डोळ्यापंुढे सतत पालुपिासारिा खर्फरत होता, 
‘डॉतटर मला ओळितील का ?’ 

 
टॅतसी एकिम थाबंली. खसखबलने त्यािे पैसे िुकते केले. तेव्हा त्याने सखिच्छा प्रकट केली. 

‘आप्याला खिवस सुिािा जावो.’ ‘सुिािा खिवस ?’ खतला शकंा होती. त्यािा खविार करति ती ‘पाकू 
ॲव्हेन्य’ू वरील ७६ व्या रस्त्यावरच्या त्या खपवळट रंगाच्या इमारतीच्या पुढ्या िरवाजाने आत खशरली. डॉ. 
खव्बुरािें घर आखण ऑखर्फसही इथेि होते. ८-५५ ला ती ४-डी या ब्लॉकच्या पुढे उभी होती. 

 
िारावरिी घंटी वाजवावी न लागता रुग्णानंा आत प्रवशे करता यावा, यासाठी िार उघडेि होते. 

खसखबल आत गेली. ते एक छोटे, मंि प्रकाश असलेले प्रतीक्षालय होते. कभतीजवळ एक छोटे टेबल होते, 
एक छोटा खपतळी खिवा होता. खर्फतया रंगाच्या लाकडी िौकटीतून र्फोटो लावलेले होते. ती बसाव ेकी नाही 
असा खविार करतेय्, तोवर डॉ. खव्बरू िोलीत आ्या, आखण म्हणा्या, ‘या आत या, मीस् डोसेट.’ 
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त्या िोघी खवमश-ूकक्षात गे्या. तेथे भरपूर उजेड होता. िोघींच्याही मनात जवळजवळ िहा 
वषांपूवी ओमाहात झाले्या शवेटच्या भटीच्या आठवणी जाग्या झा्या होत्या. 

 
‘या खकती बिल्यात !’ खसखबलच्या मनात आले. मला आठवतंय्, त्यापेक्षा यािें केस जास्त 

िकिकीत खिसतायत. आखण त्या जास्त ‘बाई’ खिसतायत, पण त्यािें डोळे, त्यािंं हसण ं आखण मान 
हलवण्यािी पित हे सारं तसंि आहे.’  

 
त्यािवळेी डॉ. खव्बरू खविार करत होत्या, ही तश्शीि बारीक, नाजूक राखहलीय. अखजबात मोठी 

झा्यासारिी वाटत नाही. हा िेहरा तर मला कुठंही ओळिता आला असता. बिामी आकारािा िेहरा, 
शेंड्याशी ककखित वर उिललेलं नाक आखण गुलाबाचं्या कळीसारिी छोटीशी खजवणी. हा िेहरा तुम्हाला 
न्ययूॉकूच्या रस्त्यावंर खिसणार नाही. इंलग्लश िेहरा आहे हा. आखण िेहऱ्यावर थोडे िळगे असले तरी हा 
िेहरा एिाद्या ताज्यातवान्या आखण अनलंकृत इंलग्लशबाईिा भास िेतो. 

 
डॉतटरानंी िुणेनेि खसखबलला बसायला साखंगतले. पण कुठे बसावे ? खहरव्या कोिावर ! याच्या 

कोपऱ्यात एक खत्रकोणी उशी आहे. रुग्ण खतच्यावर आपली त्रस्त मस्तके खवसावत असावते पण ह्याच्यावर 
बसावसेे वाटत नाही. आखण उशीजवळि एक गुबगुबीत गािीिी िुिी होती खतच्यामुळे तर अखजबाति इच्छा 
होत नव्हती. मानसोपिार तज््ाच्या ‘खतसऱ्या’ डोळ्यािेि जणू काय ते दृश्य प्रतीक वाटते. 

 
खसखबलने कोि रद्द केला आखण ती िोलीच्या िुसऱ्या बाजूला टेबलिुिी होती खतकडे िालू 

लागली. मध्येि ती थाबंली, खहरवट रािी रंगाच्या कभतीवर वरती एक पुस्तकािंी माडंणी होती. खतच्या 
गारगोटीसारख्या िगडावर एक सोनेरी हो्डर होता. त्यात एक काळे पेन होते, त्याला छोटी सोनेरी पट्टी 
होती. एक छोटा खहरवा पेलन्सल हो्डर होता. आखण खहरव्या पानािंी नक्षी असलेले एक खहरवे पुष्ट्पपात्रही 
होते. त्यात खनवडक खहरव्या वनस्पती आखण तुरे तुरे वाली खवलोज होती. डॉतटरानंी कृखत्रम रु्फले ठेवलेली 
नाहीत, हे पाहून खतला बरे वाटले. 

 
आता पुढे वाटि नस्याने खसखबलने टेबलाजवळिी एक छोटी खशसवी िुिी ओढली आखण 

त्याच्यावर ती टेकली. खतने थोडतयात स्वतःिी माखहती सागंायला सुरवात केली. ती सारी घटनािंी 
माखहती होती. आखण त्यात भावनेिा लवलेशही नव्हता. जणू काही ती एिाद्या नोकरभरतीच्या 
ऑखर्फसमध्येि स्वतःसंबंधी थोडतयात माखहती िेत होती. बऱ्याि सव्यापसव्यानंतर काही खनखश्चत हेतू मनात 
धरून ती डॉतटराकंडे परत आली आहे. आखण त्याचं्याशीि बोलते आहे असे अखजबात वाटत नव्हते. त्यानंा 
खतने सारे साखंगतले. कॉलेज खशक्षण, पिवीग्रहण, खतिे अध्यापन, कलेद्वारा मानसखिखकत्सेमधील खतिं 
काम (art therapy) खतच्या खित्रािंं प्रिशनू, ओमाहात डॉतटरानंी सुिवलेले पण न झालेले खवश्लेषण आखण 
खतच्या आईिा मृत्युसुिा. या सगळ्या गोिी खतने अगिी अखलपतपणे साखंगत्या. 

 
त्याि खवलक्षण थंडपणाने खतने स्टॅन्ले मतॅनामारािा खवषय उपलस्थत केला. न्ययूॉकूला येण्यापूवी 

ती डेराइटला खशकवत होती तेव्हा तोही खतथे इंग्रजीिा खशक्षक होता. त्यािें बरेि जवळिे संबंध होते. पण 
तरीही एिाद्या मनोवैद्याच्या सामाखजक संपकाखधकाऱ्याने सागंाव,े तसे ती त्याच्याबद्दल अगिी थंडपणाने 
सागंत होती. आपले-त्यािे िरे संबधं सागंायिे टाळून कोणत्यातरी जवखलकीिा ककवा स्वतःच्या भावनािंा 
उल्लेि न करता खतने त्यािी माखहती साखंगतली. तो  अंशतः आयरीश आखण अंशतः ज्यू होता. त्याच्या 
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वखडलानंी त्याच्या आईला टाकले होते. मग त्याच्या आईनेही त्यािा त्याग केला होता. या अहवालात खतने 
हेही साखंगतलं की स्टॅन हा अनाथाश्रमात वाढलेला होता. आखण तो स्वतःच्या पायावर उभा राखहला होता. 

 
डॉ खव्बुरानंा मात्र खसखबलने स्टॅनसंबंधी जे साखंगतले त्यापेक्षा जे साखंगतलं नाही, त्याबद्दलि जास्त 

उत्सुकता होती. पण त्यानंी सतती केली नाही. वळे जवळ-जवळ संपत आली होती. त्यानंी र्फतत 
खसखबलला एवढेि खविारले, ‘तुम्हाला माझ्याकडनं नेमकं काय हवं आहे ?’ 

 
‘मला व्यवसायाद्वारा मानसखिखकत्सा’ या खवषयात काम करायिे आहे’ ती उत्तरली. 
 
‘मला वाटतं, ते तर तुम्ही करताि आहात.’ 
 
‘आखण मला वाटतं मला स्टॅनशी लग्न करायियं, मला त्याबद्दल िात्री नाही.’ 
 
डॉतटरानंी जेव्हा, तू माझ्याकडे परत येणार आहेस का ? असं खविारलं तेव्हा खसखबलने लाजेने 

मान िाली घातली आखण पापण्यािालून डोकावत ती संकोिाने म्हणाली, ‘मला परत तुमच्याकडे यायला 
आवडेल.’ 

 
डॉ  खव्बुरानंा आनंि झाला. खवश्लेषणासाठी खसखबल डोसेट हा रोिक खवषय होणार होता. ती 

तल्लि, हुशार, कलावतं पण त्यािवळेी अखलपत, िूरिूर रहाणारी आखण भेिरट होती. किताव्यग्रतेमुळे सतत 
खवस्र्फारले्या अस्याने िागं्याि मोठ्या खिसणाऱ्या खतच्या डोळ्याचं्या बाहु्या डॉतटराचं्या नजरेतून 
सुट्या नाहीत. 

 
पुढच्या काही आठवड्यात खवश्लेषण हे खसखबलच्या आयुष्ट्यािे कें द्रि होऊन बसले. इतकं की, 

अक्षरशः डॉ. खव्बुराबंरोबरच्या मंगळवार सकाळच्या भेटींसाठीि ती जवळजवळ जगत होती. त्याचं्या 
भेटीला जाताना कुठले कपडे घालायिे, हे ठरवणे हा एक कायूिमि असायिा हा रािी सूट आखण गुलाबी 
स्वटेर घालावा की ह्या गडि खनळ्या सुटावर हा खनळा स्वटेर घालावा का हा रािी स्कटू आखण ॲक्वास्वटेर 
घालावा ? वगैरे. त्यािवळेी खतच्या शमूेर्हॉनू कडेही यात्रा सुरू झा्या. ते खवद्यापीठातले मानसशास्त्र 
खवषयािे गं्रथालय होते. खतथे मानसोपिारासंबंधीिे वाङ्मय आखण खवशषेतः पूवीच्या अशा व्यततींिे इखतहास 
वािण्यात ती अगिी गढून जात असे, तरी सारी लक्षणे ती वािायिी िरी, पण केवळ खज्ासेपोटी नव्हे. 
खतला वाटत होते की आपण इतर रुग्णािंी लक्षणे खजतकी माहीत करून घेऊ, खततके आपली लक्षणे 
लपवणे आप्याला सोपे जाईल. जे व्यतत करण्यासाठी ती न्ययूॉकूमध्ये आली होती ते गुलिस्त्याति 
ठेवायिे, असे खतने केव्हाि खनखश्चत ठरवनू ठेवले होते. 

 
काही काही वळेेला एिािा रुग्ण पखह्या भेटीति काही खिशा िािवतो. पण हा रुग्ण मात्र 

जवळजवळ िोन मखहन्यानंतरसुिा स्वतःला जास्त जास्त गाडूनि घेतो आहे आखण र्फतत बाह्य वतूुळािाि 
पखरिय करून िेतो आहे. याबद्दल डॉतटरानंा नाराजी वाटत होती. त्या बाह्य वतूुळावर खसखबलिे कला-
खशक्षक डॉ. लतलंगर होते. खतिे त्याचं्याशी मतभेि होत असत. स्टॅनही होता. याच्याशी खसखबलला लग्न 
करायिे होते, पण खवश्लेषणात मात्र तो अगिी एिाद्या लाकडी ठोकळ्यासारिा प्रकट व्हायिा, पण 
अखतशय धीराने या प्रश्नािा पाठपुरावा के्यावर डॉतटरानंा वस्तुलस्थती कळली अप्रत्यक्षपणे आखण सूिक 
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शब्िात त्याने असे सुिवले होते की त्याला लैं खगक-संबधंखवरखहत लग्न करायिी इच्छा आहे. खसखबलने 
त्याला ‘पलेटॉखनक’ असा शब्ि वापरला होता. जो लहानपणीि पोरका झाला आहे आखण त्यामुळे ज्याला 
पे्रम करून घेणे माहीत नाही, आखण जो स्वतःही पे्रम करू शकणार नाही, वरवर पाहता तरी ज्याला लैं खगक 
इच्छा नाहीत, अशा माणसामधे या बुखिमान बाईने स्वतःला का गुंतवनू घ्याव,े हे डॉतटराचं्या लक्षात येईना. 
‘त्या’ इच्छा इततया कमी असताना संबधं इतके वाढायला कुठली गोि कारणीभतू झाली असेल ? 

 
त्या इच्छा कमी म्हणजे िूर िूर राहण्यािी भावना अखधक, असे डॉतटरानंा प्रथम वाटले. खसखबल 

अखतशय कडक, खशस्तीत वाढली अस्याने ही वृत्ती खतच्यात आली असेल. पण भीतीच्या पोटी उद्भवलेली 
जी अखलपतपणािी भावना खतच्या डोळ्यात खिसे त्यािे उत्तर त्यामुळे खमळेना. त्याचं्या मनात आले, ही मला 
र्फसवते आहे. माझ्याशी मोकळेपणाने वागत नाही. 

 
शवेटी तेरा खडसेंबरला खसखबलने नवीन काहीतरी साखंगतले. मला नाताळच्या सुट्टीिी र्फार काळजी 

वाटतेय्. 
 
‘का’ ? 
 
‘सुट्टी म्हटलं की मला वैताग येतो.’ 
 
‘का बरं ?’ 
 
‘त्यावळेी इततया गोिी करण्यासारख्या असतात, पण कुठली प्रथम करावी तेि मला समजत 

नाही. आखण शवेटी मी काहीि करत नाही. मला नीट सागंता येणार नाही, पण काहीतरी घोटाळा होतो 
िरा.’ 

 
‘मग तू सुट्टीत आठवड्यातून तीन वळेा का नाही येत ?’ डॉतटरानंी सुिवले, ‘म्हणजे आपलं जास्त 

बोलूनही होईल आखण ताणही कमी होईल.’ 
 
खसखबलने ह्याला मान्यता खिली. 
 
आखण २१ खडसेंबर १९५४ या खिवशी ती घटना घडली. खवश्लेषण सुरू होऊन आता तीन मखहने 

झाले होते. तासािी सुरवात नेहमीप्रमाणेि झाली होती. खसखबल डॉतटरानंा म्हणाली ‘आज सकाळी मला 
स्टॅनघं पत्र आलंय्, ते तुम्हाला िािवते.’ खसखबल इझाबेल डोसेटबाबत डॉ. खव्बरू आता सत्याच्या बऱ्याि 
जवळ आ्या. 

 
त्या सकाळी खसखबल शातं वाटत होती आखण खतच्या नेहमीच्याि थंड पितीने ती स्टॅनच्या 

पत्रासंंबधंी बोलत होती. पण खतने खतिी पसू उघडली आखण एकिम ती गोंधळून गेली. आतमध्ये पत्रािा 
वडेावाकडा र्फाडलेला र्फतत अधाि भाग खतला खिसला. 

 
मी नाही र्फाडला हा मग कुणी र्फाडला ? 



 

 

अनुक्रमणिका 

खतने सारी पसू धंुडाळली, पण उरलेला अधा भाग काही खतला खमळाला नाही तो खतथे नव्हताि.’ 
 
त्यािखिवशी सकाळी खतला आणिीही िोन पते्र आली होती. ती खतच्या माडंीवरि होती. तीही खतने 

िाळली. पण ती नीट होती. खतने जशी ठेव्यािे खतला आठवत होते, तशीि होती. पण स्टॅनिे पत्रसुिा 
त्या पत्राबंरोबरि ठेव्यािे खतला आठवत होते. आखण त्यावळेी ते सबंध होते. आखण आता त्याच्या पत्रािा 
उरलेला अधा भाग सापडतही नव्हता. कोणी हलवला तो ? केव्हा ? आखण हे घडले, तेव्हा ती कुठे होती. 
त्या क्षणाबद्दल खतला काहीही आठवत नव्हते. 

 
परत तेि घडले होते काळासंबधंीिी ती भयानक गोि घडली होती. ही काळी सावली खतिा 

खजथेखतथे पाठलाग करत होती. आखण आज तर ती इथे डॉतटराचं्या ऑखर्फसमधेही खतच्या मागोमाग आली 
होती. 

 
डॉतटर कोिाजवळच्या त्याचं्या िुिीवर बस्या होत्या काय झालंय्, ते त्यानंा कळू नये, यासाठी 

खसखबलने िोरटेपणाने, सावधपणाने ते पत्र इतर िोन पत्राचं्या िाली लपवले, पण डॉतटर खविारति 
होत्या, ‘तू मला पत्र िािवणार आहेस ना !’ 

 
खसखबल अडिळत बोलू लागली आखण त्यातनं काहीतरी वगेळेि घडले त्या सभ्य, सौम्य 

शाळाखशखक्षकेिा िेहरा, रागाने आखण संतापाने वडेावाकडा झाला. िुिींवरनं खतने उडीि मारली जणू काय 
सवू गोिी एकसमयावच्छेिेकरून करायच्या अखवभावात ती झपायाने हालिाल करू लागली, माडंीवर 
असले्या सगळ्या पत्रािें तुकडेतुकडे करून खतने केराच्या टोपलीत टाकून खिले. मग हाताच्या मुठी घट्ट 
वळून ती िोलीच्या मध्यभागी उभी राखहली, आखण मोठ्याने ओरडली, ‘सारे पुरुष सारिेि, तुम्ही अखजबात 
त्याचं्यावर खवश्वास ठेव ूशकत नाही. िरोिरीि नाही.’  

 
मग एिाद्या कोळ्यासारख्या, घाईघाईने हालिाली करत ती खतथ्या िोन मोठ्या खिडतयाचं्या 

खिशनेे खनघाली, त्यािें खहरवे पडिे खतने बाजूला सारले आखण डाव्या हाताच्या मुठीने ती एका छोया 
ताविानावर जोरजोरात आपटू लागली. 

 
‘मला बाहेर जाऊ िे. मला सोडा,’ ती ककिाळली. झपाटले्या, खशकार झाले्या, कपजऱ्यात 

सापडले्याच्या  त्या आतू आरोळ्या होत्या. 
 
डॉतटर घाईघाईने खतकडे गे्या, पण तरी त्यानंा उशीरि झाला. त्या खतच्याजवळ पोिेपयंत काि 

रु्फट्यािा आवाज झाला. खतिी मूठ ताविानात खशरली होती. 
 
डॉतटरानंी खतिा हात पकडला आखण म्हणा्या, ‘मला बघू िे तुझा हात.’ त्यािंा स्पश ूझा्यावर ती 

रुग्ण संकोिली. ‘मला र्फतत तुला कुठं काही लागलंय् का बघायिय्.’ डॉतटरानंी सौम्यपणे स्पिीकरण 
केले. 

 
यावळेी ती अगिी खनस्तब्ध उभी राखहली. िुिीवरून उडी मार्यानंतर आत्ता प्रथमि ती 

डॉतटराकंडे पहात होती, आखण खतिे डोळे आश्चयाने खवस्र्फारले. 
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‘तुम्हाला खिडकी रु्फटली म्हणून राग नाही आला.’ खतने खविारले मघाशी पुरुषजातीिी कनिा 
करणाऱ्या आवाजाहून आत्तािा आवाज अगिी खभन्न होता. लहान मुलीसारिा आखण िेिपूणू होता. 

 
‘अखजबात नाही’ डॉतटर म्हणा्या. 
 
‘खिडकीपेक्षा मी जास्त महत्त्वािी आहे ?’ खवश्वास न बसून खतने आश्चयाने खविारले. 
 
‘नक्कीि. ताविान काय कोणीही परत बसव ूशकेल. एिाद्या काराखगराला बोलवलं की तो ते काम 

करून टाकील,’ डॉतटर खतला धीर िेत म्हणा्या. 
 
एकिम खतला मोकळं वाटू लागलं. यावळेी डॉतटरानंी खतिा हात धरला, तेव्हा खतने अखजबात 

खवरोध केला नाही. ‘िल आपण त्या कोिावर बसू या. मला तुझा हात नीट बघू िे. कुठं िरिटलं वगैरे 
नाहीये ना, पाहू िे.’ 

 
िोघीही कोिाकडे खनघा्या, वाटेत पसू होती. खतने उडी मारली, तेव्हा ती िाली गाखलच्यावर 

पडली होती. कागि इतस्ततः पसरले होते, पेलन्सली पड्या होत्या. मघाच्या रागाच्या खनशाण्याि होत्या 
त्या. पण आता राग, संताप नाहीसे झाले होते. 

 
खसखबल नेहमीि डेस्कपाशी, डॉतटरापंासून ठराखवक सुरखक्षत अंतर रािून बसायिी. यावळेी मात्र 

खसखबल डॉतटरानंा अगिी िेटून बसली आखण त्यानंी ‘कुठे जिम नाही, िरिटलंही नाहीये’ असे म्हटले 
तरी खतने आपला हात त्याचं्या हातात तसाि राहू खिला. 

 
पण आता परत मनःलस्थती बिलली. 
 
‘रतत आहे ना ?’ ती म्हणाली. 
 
‘नाही. रतत नाही. तुला कुठे कापलं नाहीये,’ डॉतटर म्हणा्या. ‘िाऱ्याच्या िोलीतलं रतत. खतथे 

टॉमी एवा्डला मारलं, मी होते खतथे,’ खतने स्पिीकरण खिले. 
 
‘तू होतीस खतथे ?’ डॉतटरानंी परत खविारले. 
 
‘हो. मी पण होते खतथे’. 
 
‘आखण ती िाऱ्यािी िोली कुठे होती ?’ 
 
 ‘खवलो कॉनूसूमधे.’ 
 
‘तू खतथे रहायिीस का ?’ 
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‘मी सध्याही खतथेि रहाते,’ खतने िुरुस्ती केली, ‘सगळ्यानंा माहीत्येय् मी खवलो कॉनूसूमध्ये रहाते 
ते.’ 

 
पुन्हा वगेळे उच्चार. खसखबल नाही अशी बोलत. पण मग तसं पाखहलं तर आता िुिीवरून उडी 

मार्यापासून रोग्याने ज्या ज्या गोिी के्या, त्याही डॉतटरानंा माहीत असलेली खसखबल कधीि करत नसे. 
िाऱ्याच्या िोलीत जे काय घडले ते हळूहळू खसखबल जेव्हा परत अनुभव ू लागली, तेव्हा डॉतटरानंा 
काहीतरी खनराळे, खवखित्रि वाटू लागले. 

 
खतने िुिीवरून उडी मार्यापासूनि डॉतटरानंा काहीतरी जाणवायला लागले होते अस्पि 

असली तरी मनात ती भावना सतत होती. रु्फटतया खिडंकीतून आत येणाऱ्या रहिारीच्या आवाजासारिी. 
खसखबल जास्त जास्त सागंू लागली तसतशी ती भावना जास्त जास्त दृढ होऊ लागली. 

 
‘माझी मखैत्रण रािलसुिा होती खतथे माझ्याबरोबर. इतरही काही मुलं होती. टॉमी म्हणाला, 

‘आपण कोठीवर उड्या मारू या.’ आम्ही उड्या मारायला लागलो. एका मुलािा खतथ्या कॅश रखजस्टरला 
धक्का लागला. खतथं एक बिूंक होती. ती उडाली, मी मागे जाऊन पाखहलं खतथं टॉमी मरून पडला होता. 
गोळी त्याच्या छातीतनं आरपार गेली होती, बाकी सगळी मुलं पळाली, मी आखण रािलि राखहलो. ती 
डॉतटराकंडे गेली आखण मी टॉमीपाशी थाबंले. डॉ. खक्वनोनेस आले. त्यानंी आम्हाला घरी जायला 
साखंगतलं. पण आम्ही ऐकलं नाही. त्यानंा ती बिूंक बाजूला करायला आखण टॉमीच्या अंगावर काबंळं 
टाकायला आम्ही मित केली, टॉमी र्फतत िहा वषांिा होता.’ 

 
‘म्हणजे तुम्ही िोघी अगिी शूर मुली होतात की !’ डॉतटर म्हणा्या. 
 
‘टॉमी मेलाय् हे मला समजलं होतं. तोि लहान मुलीसारिा आवाज सुरू होता. ‘मला ते माहीत 

होतं, मी खतथं थाबंले, कारण मरून पडले्या टॉमीला तसंि सोडून जाण ंमला बरं वाटलं नाही.’ 
 
‘मला सागं, सध्या तू कुठं आहेस ?’ 
 
‘खतथं रतत आहे, मला रतत खिसतंय्. रतत आखण मृत्य.ू मृत्यू म्हणजे काय ते मला माहीत आहे. 

मला माहीत आहे.’ 
 
 ‘तू रतताबद्दल खविार करू नकोस. त्यानं तुला वाईट वाटतं ना !’ 
 
‘मला काय वाटतं, याला तुम्ही महत्त्व िेता ?’ 
 
‘होय तर.’ 
 
‘तुम्ही र्फसवत नाही ना मला ?’ 
 
‘का बरं ? मी का र्फसवाव ं?’ 
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‘िूप लोकं र्फसवतात मला.’ 
 
र्फसवणुकीिी ही भावना, हा राग, ही भीती, सापळ्यात अडक्यािी ही भावना, लोकाखंवषयीिा हा 

जबर अखवश्वास. एिािी खिडकी ककवा एिािी वस्तू ही आप्यापेक्षा जास्त महत्त्वािी आहे, अशी िात्री 
आखण मग त्यामुळे िुःि. एका तासाच्या अवधीत प्रकट झाले्या या भावना आखण हे दृखिकोण कुठ्यातरी 
गंभीर मानखसक व्यथेच्या खनिशकू आहेत. एिाद्या खवखहरीत्या पाण्यात िळबळ माजताि तळाशी 
साठलेला गाळ उसळून यावा, तशा खतच्या त्रस्त मनात या साऱ्या भावना उर्फाळून आ्या होत्या. 

 
ती जेव्हा खिडकीकडे धावली, तेव्हापासून डॉतटरानंा खतिे वागणे तर वगेळे वाटायला लागलेि 

होते, पण आवाज आखण खिसणेसुिा बिल्यासारिे वाटत होते. ती लहान झा्यासारिी वाटत होती, 
खसखबलला आपण र्फार लहान आहोत, असे वाटायिे आखण तसे खिसू नये, म्हणून ती जास्तीत जास्त ताठ 
उभी रहाण्यािा प्रयत्न करायिी. पण आता खतिा आत्याआत संकोि झा्यासारिा वाटत होता. 

 
हा आवाजही खसखबलपेक्षा िूप वगेळा, एिाद्या लहान मुलासारिा होता. पण तरी त्या छोया 

मुलीच्या आवाजाने पुरुषािंा खधक्कार करताना एिाद्या बाईसारिे शब्ि वापरले होते, ‘सारे पुरुष मेले 
सारिेि, कोणावर खवश्वास ठेवायिी सोय नाही.’ 

 
डॉतटरानंा स्पिपणे असे वाटत होते, की आत्ता त्याचं्यासमोर जे कोण आहे, ते खसखबलपेक्षा लहान 

आहे, पण मग तो पुरुषजातीिा खधक्कार, त्यािे काय ? डॉतटरानंा काहीि खनखश्चत उलगडा होत नव्हता, 
आखण आतापयंत त्यानंी आवरून ठेवलेला प्रश्न पुढे आलाि, ‘तू कोण आहेस ?’ 

 
धीटपणाने आखण बेपवाईने मान उडवत ती म्हणाली, ‘तुम्हाला र्फरक नाही का कळत आहे ? मी 

पेगी !’ 
 
डॉतटरानंी काहीि उत्तर खिले नाही. पेगीि पुढे म्हणाली, ‘आम्ही अखजबात सारख्या खिसत नाही. 

तुमच्या ते लक्षात आलंि असेल. हो ना !’ 
 
डॉतटारानंी जेव्हा खतिे सबधं नाव खविारले, तेव्हा ती मोठ्या ऐटीत म्हणाली ‘मी डोसेंट आखण 

बा्डखवन िोन्ही नाव ंलावते. पण िरी मी पेगी बा्डखवनि !’ 
 
‘मला तुझ्याबद्दल आणिी काहीतरी सागं ना,’ डॉतटर म्हणा्या. 
 
‘ठीक आहे,’ पेगीने मान्यता खिली, ‘तुम्हाला माझ्या खित्रकलेबद्दल ऐकायिं आहे का ? मला 

काळ्या-पाढंऱ्या रंगात रंगवायला आवडतं, मी कोळशानं ककवा पेलन्सलीनं रेिाखितं्र काढते. पण 
खसखबलइतकी िूप खितं्र काढत नाही, आखण खतच्याइतकी िागंलीही येत नाहीत माझी.’ 

 
डॉतटर एक क्षणभर थाबं्या आखण म्हणा्या, ‘मग ही खसखबल कोण आहे ?’ 
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डॉतटर उत्तरािी वाट पहात होत्या. ‘पेगी म्हणाली, ‘खसखबल ? म्हणजे काय ? ती तर ती िुसरी 
मुलगी !’ 

 
‘अस्स होय !’ डॉतटर उद्धगार्या. मग त्यानंी खविारले, ‘तू रहातेस कुठं ?’ 
 
‘मी खसखबल बरोबरि रहाते. पण मी मघाशी तुम्हाला म्हटलं, त्याप्रमाणे खवलो कॉनूसू हे माझं िरं 

घर !’ 
 
‘सौ डोसेट या तुझ्या आई होत्या का ?’ डॉतटरानंी खविारले. 
 
‘नाही, नाही’ ती भीतीने मागे सरकली. त्या छोया उशीिा आधार घेऊन म्हणाली, ‘सौ. डोसेट 

माझी आई नाही’ 
 
‘बरं ! बरं !’ डॉतटर खतला धीर िेत म्हणा्या, ‘मी र्फतत तुला माखहती म्हणून खविारलं.’ 
 
आखण मग एकिम हालिाल सुरू झाली. कोि सोडून पेगी उठली आखण मघासारिीि भराभर 

ढागंा टाकत िालायला लागली. डॉतटरही खतच्यामागोमाग होत्या. पण आता पेगी नाहीशी झाली. 
डेस्कजवळच्या छोया खशसवी िुिीवर आता खसखबल बसलेली होती—एक शाळाखशखक्षका, यावळेी हा 
र्फरक डॉतटराचं्या िागंला लक्षात आला. 

 
‘माझी पसू इथं िाली कशी काय ?’ खसखबल पुटपुटली. िाली वाकून ती िाली पडले्या सगळ्या 

वस्तू शातंपणें परत पसूमध्ये ठेव ूलागली, हे मी केलं, होय ना ?’ खिडकीकडे बोट िािवनू खतने खविारले 
‘मी ते भरून िेईन, मी त्यािे पैसे िेईन,’ शवेटी ती हळू आवाजात पुटपुटली, ‘ती पतं्र कुठं आहेत ?’ 

 
‘तू ती र्फाडलीस आखण केराच्या टोपलीत रे्फकून खिलीस,’ डॉतटर मुद्दामि म्हणा्या. 
 
‘मी ?’ खसखबलने खविारले. 
 
‘होय, तूि, ‘डॉतटर म्हणा्या, ‘आपण आता आत्ता जे घडलं, त्याखवषयी बोलू या.’ 
 
‘आता त्यात बोलण्यासारिं काय आहे ?’ खसखबल म्हणाली. 
 
खतने पते्र र्फाडली होती, खिडकी र्फोडली होती, पण केव्हा, कशी आखण का हे खतला माहीत नव्हते. 

केराच्या टोपलीपाशी जाऊन ती पत्रािें तुकडे जोडता येताहेत का बघू लागली. 
 
तुला आठवत नाही, होय ना ? डॉतटरानंी हळूवारपणे खविारले. खसखबलने मान हलवली. खतला 

लाज वाटत होती, भीती वाटत होती. आता डॉतटरानंा ती भयानक, अनाम गोि कळून िुकली होती तर ! 
 
‘पूवी कधी तुझ्या हातनं अशी  काि रु्फटली आहे ? डॉतटरानंी शातंपणे खविारले. 
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‘होय.’ 
 
‘म्हणजे पूवी तुला जे अनुभव आले, त्यापेक्षा हे वगेळं नाहीये.’ 
 
‘नाही.’  
 
‘घाबरू नकोस,’ डॉतटर म्हणा्या, ‘त्यावळेी तू जाखणवचे्या िुसऱ्या पातळीवर होतीस. आम्ही 

ज्याला आत्मभ्रंश (fugue) म्हणतो, अशी ती अवस्था होती, यात व्यलततमत्त्व िुभगंतं, खवस्मरण होतं आखण 
प्रापत पखरलस्थतीपासून त्यात साक्षात् शारीखरक पलायन असतं.’ 

 
‘मग तुम्ही याबद्दल मला िोष िेत नाही ?’ खसखबलने खविारले.’ 
 
‘छेः ! छेः ! िोष नाही िेत मी. यात िोष िेण्यासारिं काही नाही. शुिवारी आपण याबद्दल आणिी 

बोलू.’ 
 
वळे संपली होती. आता खसखबलने स्वतःवर पूण ू ताबा खमळवला होता. ती खनघाली. डॉतटर 

िारापयंत खतच्याबरोबर गे्या, त्या म्हणा्या, ‘तू काळजी करू नकोस. हे बरं करता येतं.’ 
 
खसखबल गेली. 
 
‘काय प्रकार असावा हा ! िुिीत बसत डॉतटर स्वतःशीि म्हणा्या. खहच्यात तर एकाहून अखधक 

व्यतती खिसताहेत. िुहेरी व्यलततमत्त्व ? खसखबल आखण पेगी, िोघी एकमेकींहून पूणतूया खभन्न. हे तर अगिी 
स्पिि खिसतंय्.  शुिवारी हे खतला साखंगतलं पाखहजे.’ 

 
डॉतटरानंा खमस् डोसेट या मुलीबरोबरच्या पुढच्या भेटीबद्दल उत्सुकता होती. का मुलींबरोबरच्या 

म्हणायिं ? आता नाताळच्या सुट्टीमुळं ती (त्या) आठवड्यातनं तीनिा येणार होती (होत्या). आखण हे बरंि 
झालं, आता खसखबलनं असं लौकर लौकर येणिं िालू ठेवाव,ं त्यानंा प्रथम वाटले होते, त्यापेक्षा हे प्रकरण 
जास्ति गुंतागुंतीिे होते. शुिवारी खमस् डोसेट परत येणार आहे. म्हणजे नेमकी कोण ? 

 
॰     ॰    ॰ 
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: पेगी लू िाल्डणवन : 
 
२३ खडसें. १९५४, आज खसखबल आली होती. शातं खविारी खसखबल. 
 
‘मार्फ करा हं बुधवारी मी येऊ शकले नाही, खतने सुरवात केली,’ मी ... 
 
‘बुधवारी तर तू आली होतीस,’ डॉतटर मुद्दामि कोरडेपणाने म्हणा्या, ‘पण तू त्या आत्मभ्रंशाच्या 

अवस्थेत होतीस आखण म्हणून तुला ते आठवत नाहीये.’ 
 
डॉतटरािंा खविार होता की याि अनुषङ्गाने खसखबलला सागंावे, की अशा अवस्थामंधे खसखबल 

जेव्हा अंधारात जाते, तेव्हा पेगी नावािी िुसरी मुलगी प्रकाशात येते. पण खसखबलने ितुराईने खवषय 
बिलला आखण डॉतटरानंा काही बोलायला संधीि खिली नाही. 

 
‘सुटले बाई मला वाटत होतं, मी वळे पाळली नाही की काय ! आखण मला तुम्हाला एक 

सागंायियं्. अगिी कधी एकिा सागेंन अस ंझालंय्. आत्ता लगेि सागंू ?’ 
 
आखण एवढे महत्त्वािे काय सागंायिे होते, तर ‘आज सकाळी लतलंगर काय सागंत होते. ते 

ऐकायला तुम्ही हव्या होतात. त्यानंा िरं म्हणजे मॉडनू आटू मधलं काऽऽही कळत नाही. आखण आमिा त्या 
कलेवर खवश्वास आहे तर ते वारंवार आमिी खनराशा करतात.’ 

 
खसखबलनी इततया व्यवलस्थतपणे तो खवषय टाळला की वळे संपून गेली तरी डॉतटरानंा पेगीबद्दल 

खतला काहीही सागंता आले नाही. पुढच्या भेटीतही त्यानंा तशी संधी खमळाली नाही. त्याखिवशी त्या रुग्णािे 
स्वागत करायला आ्या, तर खतथे पेगी वाट पहात होती. डॉतटरानंा खतला ओळिायला अखजबात त्रास 
पडला नाही. खतच्या डोतयावर हॅट नव्हती. हातात मोजे नव्हते. ती खतथली खिते्र पहात होती. डॉतटरानंी 
काढलेले समुद्र, बेटें यािंी छायाखिते्र होती ती. अगिी पखह्यािंा जेव्हा खसखबल आली, तेव्हा खतनेही ती 
छायाखिते्र लक्षपूवूक पाखहली होती. 

 
‘ये पेगी,’ डॉतटर म्हणा्या, आखण झटपट आखण आत्मखवश्वासाने पावले टाकत पेगीने प्रवशे केला. 

डॉतटरानंी खतला ओळि्यामुळे खतला झालेला आनंि अगिी उघड खिसत होता. 
 
पेगी मोकळेपणाने सहकायू िेत होती. स्वतःबद्दल ती मोठ्या उत्साहाने बोलत होती, ‘त्याखिवशी 

तुम्हाला थोडंि साखंगतलं मी. रागावलेली होते मी तेव्हा. आखण रास्ति होतं माझं रागावणं,’ आखण मग 
सरळ डॉतटराकंडे पहात ती िाजगी आवाजात सागंू लागली. ‘स्टॅननं ना आम्हाला एक ‘गुलाबी’ पत्र 
धाडलं होतं, त्यात त्यानं र्फतत ‘खप्रय खसखबल’ असंि खलखहलं होते. तो काय म्हणाला माहीतेय् ? तो 
म्हणाला, ‘मला वाटतं, आपण आपली मतै्री थाबंवावी—खनिान सध्यातरी,’ असं म्हणाला तो. मला इतका 
राग आला, मी सरळ ते पत्र र्फाडलं आखण इकडे येताना लेलतसंग्टन ॲव्हेन्य ू वरच्या पासिाव्या 
गल्लीजवळच्या केराच्या टोपलीत टाकून खिलं. पण ते संपूणू पत्र नव्हतं, मला वाटलं होतं ते सगळंि आहे 
पण त्यािा िुसरा अधा भाग तुम्ही पाखहलाति. तर मला हा अपमान वाटला. आखण कोणाला तो वाटणार 
नाही ?’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

पेगी थाबंली, कोिावरून उठून थोडी इकडेखतकडे कहडली, आखण मग कुलत्सतपणे म्हणाली. 
‘कुणािा अपमान होणार नाही माहीत आहे ? मी सागंते तुम्हाला, उत्तर आहे ‘खसखबलिा !’ ती कधीही 
ठामपणे उभी राहू शकत नाही, मग मला खतला आधार द्यावा लागतो. ती रागाव ूशकत नाही. कारण खतिी 
आई खतला तशी परवानगीि िेत नाही. मला माहीतेय्, रागावणं हे पाप आहे. पण तरीही लोक रागावताति 
की ! मला हव ंअसेल तेव्हा मी खिडले, तर त्यात गैर काहीि नाही.’ 

 
परत कोिाजवळ येऊन ती डॉतटराजंवळ बसली. खतनं त्यानंा खविारलं, ‘आखण खसखबलिी आणिी 

एक गंमत सागंू ? खतला र्फार भीती वाटते. सिान्किा ती घाबरलेलीि असते, मग मला त्यािा कंटाळा 
येतो, ती हरते, पण मी नाही.’ 

 
‘पेगी,’ डॉतटरानंी खविारले, ‘तू आखण खसखबल सारख्या खिसता ?’ 
 
‘छेः ! अखजबात नाही,’ पेगी रागाने म्हणाली, खतने उशी बाजूला सारली, उभी राखहली आखण 

िोलीत िणािणा कहडू लागली. ‘आम्ही अगिी वगेळ्या आहोत. बघा ना, माझे केस कसे आहेत, िेहऱ्यािा 
आकार कसा आहे.’   

 
डॉतटरानंा काहीि र्फरक खिसला नाही. पेगी खसखबलपेक्षा छोटी वाटायिी, खतिे बोलणे, वागणे 

खसखबलहून वगेळे होते, पण तरी केस, िेहरा, शरीर हे सगळे तेि होते. आता ते शरीर संपूणूपणे पेगीच्या 
ताब्यात होते. पण गे्या आठवड्यात्या अनुभवावरून डॉतटरानंा हे माहीत झाले होते की कुठ्याही क्षणी 
पेगी जाऊन खसखबल येईल. प्रत्यक्षात सबंध तासभर ती पेगी होती. 

 
डॉतटरानंी िोिून िोिून खविारायला सुरवात के्यावर जरा त्राखसकपणेि पेगी उद्धगारली, 

‘बापरे ! तुम्ही खकती प्रश्न खविारता !’ खसखबल आखण पेगी यानंा जोडणारा काही धागा खमळतो का, या दृिीने 
जेव्हा डॉतटर शोध घेऊ लाग्या, तेव्हा पेगी गूढपणे म्हणाली, ‘ओह, तुम्ही माझ्या भानगडीत पडू नका, 
काही गोिी मला तुम्हाला सागंता येणार नाहीत, मला ते शतय नाही. एिाद्या राजवाड्याभोवती पहारेकरी 
असावते, तसं आहे ते, ते हसत नाहीत, ते त्यािंं कतूव्य करताहेत.’ आखण मग हसून पेगी पुढं म्हणाली, 
‘मला वाटतं, तुम्ही त्यानंा एिाद्या खपसानं गुिगु्या के्यात, तर ते हसतील, पण मी नाही. माझ्या मनात 
नसलं तर मी हसत नाही, बोलत नाही. आखण कोणी मला तसं करायला भाग पाडू शकत नाही.’ 

 
खनघायिी वळे झाली, तशी कोिावरून उठून िुशीने हसत पेगी म्हणाली, ‘तुम्हाला माखहती आहे, 

आपण याआधी भेटले्या आहोत.’ 
 
‘गे्या आठवड्यात इथेि,’ डॉतटर म्हणा्या. 
 
‘नाही,’ पेगी म्हणाली, ‘आपण ओमाहात भेटलो होतो खिडकीजवळ, इथं भेटलो तशाि, ओहामात 

मी स्वतः तुमच्याशी बोलले, पण तुम्हाला ओळिता आलं नाही. मी तुम्हाला साखंगतलंसुिा की मी पेगी 
आहे. पण तुम्हाला वाटलं, ते खसखबलिं टोपण नावि आहे.’ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

पेगी खनघून गेली, तरी डॉतटर खतच्यासंबंधीि खविार करत होत्या. स्टॅननी खसखबलला ‘गुलाबी पत्र 
पाठवले, म्हणून पेगी रागावली, यािा अथ ूअसा समजायिा का की खसखबलला जरी पेगीबद्दल काही माहीत 
नसले, तरी त्या िोघींिा अगिी खनकटिा संबंध आहे, आखण खसखबलच्या अनुभवािंा पेगीच्या भावखवश्वावरही 
पखरणाम होतो ? 

 
पेगी म्हणाली की, खसखबलला रागावता येत नाही, पण आप्याला येतं. म्हणजे पेगी हे खसखबलिे 

रागखवरोधी संरक्षण आहे का ? पेगीने ताविान र्फोडले’ तेव्हा त्या मुठीत जो राग होता, तो म्हणजे 
खसखबलच्याि िबले्या भावनािें दृश्य स्वरूप होते का ? पण हा अंिाज खनखश्चत करण्यासाठी अजून बरीि 
माखहती खमळवायला पाखहजे यािी डॉतटरानंा जाणीव होती, किाखित या साऱ्या क्पनाि ठरायच्या. ते 
काही असले तरी आत्ता मात्र डॉतटराचं्या मनात अनेक प्रश्नानंी गिी केली होती. 

 
एकिम त्याचं्या मनात खविार आला, पेगी आता एकटीि रस्त्यावर असणार आखण त्यानंा काळजी 

वाटू लागली. पेगी तशी पक्की अस्याने स्वतःिी काळजी घ्यायला समथू असावी पण ती तर म्हणाली की, 
खसखबलिी आई खतला परवानगी िेणार नाही, तेव्ही खसखबलिी आई अजूनही हयात आहे, अशी खतिी 
क्पना असावी. त्यावळेी आखण पूवीच्या भेटीच्या वळेीही एका संिभात खतने िक्क हे िािवनू खिले होते की 
खतला भतूकाळापासून वतूमान अलग करता येत नाही, आखण ती लहानही आहे. न्ययूॉकूमध्या 
रस्त्यावंरून खतला कसे काय सुधरत असेल. ती सुिरूप घरी पोिावी, अशी डॉतटरानंी आशा केली. घरी ? 
घर तर खसखबलिे होते. 

 
पेगी बा्डखवन—कधीकधी डोसेट—डॉतटराचं्या ऑखर्फसमधून खनघाली िरी, पण वसखतगृहाकडे 

परत जाण्यािे अखजबात खतच्या मनात नव्हते. ‘मला कुठंतरी जावसंं वाटतय,’  त्या इमारतीच्या मोठ्या 
िरवाजातून बाहेर पडून पाकू ॲव्हेन्यलूा लागताना ती स्वतःशीि पण जरा मोठ्यािंाि पुटपुटली. ‘मला जे 
करायियं् तेि मी करणार.’ 

 
तो रंुि रस्ता. त्यावरिी ती बेटं. त्या बेटातील ती उर्यासुर्या खहमाने िकाकणारी नाताळािी 

झाडे. न् त्या िकाकणाऱ्या गाड्या, िारात उभी असलेली ती माणसे. सूयाच्या प्रकाशात िमकणारी ती 
त्यािंी िकिकीत बटणे हे सारे पाहून पेगी खिपून गेली, खवलो कॉनूसू पेक्षा हे सगळे िूपि वगेळे होते. 
पटकन् पेगीने स्वतःलाि िुरुस्त केले. ‘आपण खसखबलबरोबर या िमत्कृखतपूणू, नव्या शहरात रहातो. हे 
मान्यि करायला हव,ं पण तरी खवलो कॉनूसू हेि आपलं घर !’ 

 
‘अस्या एिाद्या घरात रहाताना कसं बरं वाटत असेल !’ पेगीला उत्सुकता होती. कधीतरी खतला 

कोणीतरी व्हायिे होते. ती तशी झा्यावर, कोण जाणे तीही अशा एिाद्या घरात राहू शकेल. खतच्या 
घराच्या िरवाजातही अशी िकिकीत बटण ं असलेला एिािा िरवान उभा राहील. खतला अशीि एक 
महत्त्वािी व्यतती व्हायि ंहोते िूप िूप गोिी करायच्या होत्या. अनेक खठकाणी कहडायिे होते. 

 
खतने खविार केला, थोडावळे असंि िालावं, काही पहाव,ं अनुभवाव ं खतला जाणून घ्यायला 

आवडतील अशा अनेक गोिी होत्या. त्यामुळेि तर ती लक्ष ठेवनू असायिी. खतिे कान नेहमी टवकारलेले 
असायिे. शतय तेवढं सारं ऐकायिा ती प्रयत्न करायिी. केवळ कुठे काय िालले आहे हे कळावे म्हणून ती 
नेहमी नव्यानव्या, वगेवगेळ्या खठकाणानंा भेटी िेत कहडायिी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

रस्ता ओलाडूंन ती मखॅडसन ॲव्हेन्य’ूला लागली. रस्त्यावरच्या िुकानात पहातपहात ती िालली 
होती. छानछान कपडे होते खतथे. सबॅल् र्फरिे नाजूक कपडे होते. खवणलेले छान छान सूट होते. गुलाबी 
पेपरकमटसारिें नाईट-गाऊन्स होते. ताबंड्या-पाढंऱ्या सुती स्कटूस्वर काळे जसी टॉस् होते आखण त्यानंा 
काळ्या वे् वेटिी खकनार होती. खतला अशा संुिरसंुिर गोिी र्फार आवडायच्या पण इततया मोठ्या 
िुकानात जाऊन काही िरेिी करायिा खतला धीर व्हायिा नाही. ती आपली नुसती बघायिी. 

 
वाटेत खतला एक गुत्ता लागला. हेही एक असेि खठकाण होते, खजथे आत खशरायिा खतला धीर होत 

नसे. आज नाताळनंतरिा खिवस होता. आखण याखिवशी हे लोक आतमधे कायकाय करताहेत, हे खतला 
बाहेरून खिसत होते. खवलो कॉनूसूमधली खतच्या माखहतीिी एकही व्यतती असे काही करत नसे. 

 
िोन माणसे बाहेर आली. त्यातला एकजण खतला अगिी िेटून गेला आखण त्याने खतला खविारले, 

काय येणार का ? ‘कुठं येणार का ?’ पेगीच्या काही लक्षात येईना. ती त्या माणसाकडे रोिून पाहू लागली. 
तो हसायला लागला. हसण्याने ती घाबरून जायिी, लोक जेव्हा हसतात, तेव्हा ते आप्यालाि हसतात, 
अशी खतिी िात्री असायिी. ती भरभर िालायला लागली, पण तरीही तो धक्का िेणारा माणूस िुसऱ्या 
माणसाला काय म्हणाला, ते खतला ऐकायला आलंि.’ एकिम बाणेिार आहे, नाही !’ 

 
‘एकिम बाणेिार, काय ?’ रागाने ताडताड िालता िालता पेगी र्फणकारली- ‘आहेि मुळी,’ ती 

कुणािे काही ऐकून घेणाऱ्यातली नव्हती. उत्तराला प्रत्युत्तर करणारी, प्रखतहल्ला करणारी होती. 
 
तो प्रसंग खवसरून पेगी िालायला लागली, शवेटी ती एका मोठ्या िुकानात खशरली, मग एका 

िढावरून वर जाताजाता ती एका स्टेशनात आली. त्याच्यावर नाव होते, ‘पेन्खस्वाखनया रेलरोड.’ 
 
 ‘अरे वा !’ पेगीच्या मनात आले, ‘आता मी कुठेतरी जाऊ शकेन.’ स्टेशनवर खतला एक उपाहारगृह 

खिसले. खतला िायला आवडायिे. 
 
जेवणखबवण झा्यावर ती एका पुस्तकाचं्या स्टॅण्डपाशी गेली. खतथे खतला एक डॉतटरी 

व्यवसायावरिे पुस्तक खिसले. खतला अशा पुस्तकािें र्फारसे पे्रम नव्हते, पण खसखबलला ही पुस्तके 
आवडायिी. 

 
खसखबल, ताबंड्या केसाचं्या त्या सुरेि बाईने माझ्यात आखण खसखबलमधे कसा-घोटाळा केला ?  

पेगी आखण खसखबल यासारख्या नाहीत. हे काय त्यानंा खिसत नव्हतं ? अकस्मात् पेगी एकिम मोठ्याने 
हसली. आसपासिे लोक वळून खतच्याकडे पहायला लागले. 

 
लोक ! या सगळ्या लोकािंा खविार मनात आला की खतला रडायलाि यायिे. कधी कधी तर 

लोकासंंबंधी ती खविार करायला लागली की खतला कभगुळवाणे, एकटे वाटायिे. वाकड्यात खशरणारी ही 
इतकी माणसे ! अशी माणसे पाखहली की पेगीला रागि यायिा. खतला जाणवायिं की इतकं रागावण ंिागंलं 
नाही, पण अनेक गोिींमुळें  खतला राग यायिा, खतिा राग खनळाजाभंळा होता. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्या लाबंिलाबं खजन्यावर पेगीला ‘आपण अगिी िुज्या आहोत’ असं वाटायला लागलं. ती एका 
िाबंापाशी वळली आखण एका मोठ्या कॉखरडॉरमधून उतरून खतकीट-खविीच्या खठकाणी आली, ती 
खिडकीशी गेली. त्या खिडकीवरिी बाई खतरसट वाटली, म्हणून पेगीपण खतरसटपणेि म्हणाली, ‘मी 
मुळीि तुमच्याजवळनं खतखकट घेणार नाहीये. ‘िरं तर असं खिडणं बरोबर नव्हतं. पण आता ती ते करून 
िुकली होती. िुसऱ्या खिडकीजवळ जाऊन ती म्हणाली. ‘जरा खतकीट िेता ?’ 

 
‘एखलझाबेि ?’ त्या नव्या बाईने खविारले. 
 
पेगीने मानेनेि हो म्हटले. ‘नाही’ कशाला म्हणायिं ? खतने पाखहले तर खकतीतरी लोक स्टेशनािी 

पाटी लागायिी वाट पहात होते. खतला िरं िारातून सगळ्याचं्या आधी बाहेर पडायिं होतं. पण इतकी घाई 
करूनसुिा रागेंत खतिा पािवा नंबर लागला. 

 
त्यानंतरिी खतला जाणवलेली गोि म्हणजे ती रे्वसे्टेशनजवळच्या एका उपाहारगृहात बसून ‘एक 

गरम िॉकलेट’िी ऑडूर िेते आहे. खतने जेव्हा वटेरला ‘हे एखलझाबेिि आहे ना ?’ असं खविारलं तेव्हा 
त्यानं एकिा िमत्काखरकपणे खतच्याकडे पाखहलं आखण म्हणाला, ‘हो खनःसंशय !’ ‘गंमति आहे,’ खतला 
वाटलं. ती खतथं कशी काय आली, हे खतला अखजबात आठवत नव्हते. खतला शवेटिे आठवत होते, ते 
म्हणजे ती ‘पेन’ स्टेशनवर र्फाटकातून आत जात होती. ‘खतने खविार केला, ‘असू िे, जाऊ िे ! आगगाडीिा 
प्रवास खसखबलनं ककवा आणिी कुणीतरी केला असेल. मला काय करायियं्, मी एखलझाबेििं खतकीट 
काढलं आखण मी इथं आहे. बास !’  

 
हॉटेलमधून बाहेर पडून ती जरा खबिकत खबिकत रस्त्यावरनं िालू लागली, िास काही नाहीये 

इथे, पण आता काहीतरी करायलाि पाखहजे. खतच्या आसपास अनेक अनोळिी गोिी होत्या. खतला 
पाखकंगिी जागा खिसली आखण िपळाईने ती खतकडे गेली. ती थोडे अंतर िालून गेली आखण खतला एकिम 
ओळिीिे काहीतरी भेट्यािा आनंि झाला. खतथे खतच्या वडलािंी गाडी होती. 

 
होय ! खतला काहीतरी पखरखित खमळाले होते. खतच्या वडलािंी गाडी सापडली होती. 
 
गाडीजवळ जाऊन ती गाडीिी िारे उघडायिा प्रयत्न करू लागली. पण सगळी िारे कुलूपबंि 

होती. पुन्हा एकिा खतने प्रयत्न करून पाखहला, पण खतने खकतीही जोर लावला तरी ती िारे खतला िाि 
िेईनात. खतला आता सापळ्यात अडक्यासारिे वाटायला लागले. आत कोंड्यामुळे नाही, तर बाहेर 
कोंड्यामुळे. िोन्ही प्रकारे असे होऊ शकते. अशी खतिी क्पना होती.  

 
पुन्हा एकिा तो खनळा-जाभंळा राग खतच्या मनात उर्फाळून आला. त्यािे झपायाने आखण 

िमिारपणे पडणारे ठोके खतला साऱ्या शरीरभर जाणव ूलागले. आखण आपण काय करतोय, त्यािे भान न 
राहून खतने आपली हँडबगॅ उिलली आखण खतिी धातूिी िौकट गाडीच्या एका अधवूट उघड्या असले्या 
खिडकीवर मारली. आणिी काही र्फटतयानंंतर खतला काि रु्फट्यािा आवाज ऐकू आला हा आवाज 
खतला अखतशय आवडायिा. 

 
कपगट रंगाच्या सुटातला एक माणूस खतच्याजवळ येऊन उभा राखहला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘काय झालं ? खकल्ली िुकून आति राखहली की काय ?’ त्याने खविारले. 
 
‘ही माझ्या वडलािंी गाडी आहे,’ खतने उत्तर खिले. 
 
आता एक रािी रंगाच्या सुटातला माणूसही त्याचं्यात सामील झाला होता. िुसऱ्याने काही 

म्हणायच्या आधीि तो गुरगुरला, ‘नाही ती माझी आहे.’ 
 
पेगीला हा रािी सुटातला माणूस अखजबात आवडला नाही. आखण त्याला  असे बोलायिा काहीही 

हक्क पोित नव्हता. ‘तुम्ही काहीही म्हणालात, तरी ती माझ्या वडलािंीि गाडी आहे, पेगीने आपलेि टुमणे 
लावले. 

 
‘कोण तुमिे वडील ?’ कपगट सूटवा्यानं खविारलं. 
 
‘खवलाडू डोसेट,’ खतने अखभमानाने साखंगतलं. 
 
रािी सूटवा्याने खिशातून आपले पाकीट काढले आखण गाडीिे नोंिणीपत्र िािवले, ‘बघा ताई 

याच्यावरिा आखण िमाकंपट्टीवरिा िमाकं एकि आहे,’ तो कुलत्सतपणे म्हणाला. 
 
आता पेगीिे डोळे जणू आग ओकीत होते. आपली मान ताठ ठेवनू, ती जे काय झाले ते आप्या 

वडलानंा सागंायला खनघाली, ‘मी त्यानंा शोधून काढीन आखण मग ते सगळं बरोबर करतील.’ 
 
पण तो ‘माझी गाडी आहे म्हणणारा माणूस आप्या भसाड्या आवाजात मोठमोठ्याने ओरडायला 

लागला, ‘ओ इकडे या, इकडे या. तुम्हाला आता कुठं जाता येणार नाही.’ 
 
या माणसामंधे आपण एकयाि सापड्या आहोत, हे पेगीला काही आवडले नाही. ती अगिी नीि 

आखण घाणेरडी माणसे होती आखण पेगीला त्यािंी भीती वाटत होती. आपण जर पळून जायिा प्रयत्न केला, 
तर आप्याला थाबंवतील, अशी खतला भीती वाटत होती, तरीही खतने खतथून सुटायिा प्रयत्न केला, पण 
त्या गाडी-मालकाने खतिे बिोट धरले. 

 
‘अंगाला हात लावायिं काम नाही मग मी मारीनसुिा,’ खतने धमकी खिली. 
 
पेगीने त्याला खहसडा द्यायिा प्रयत्न केला, पण आपला बळकट हात खतच्या िादं्यावर ठेवनू तो 

म्हणाला ‘शातं व्हा ताई, शातं व्हा.’ खतला एकिम आपण बखहष्ट्कृत झा्यासारिे वाटायला लागले. ‘या 
परतयाचं्या जाळ्यात आपण सापडलो आहोत आखण याचं्याकडून संशय हेटाळणी आखण अपमान यािेरीज 
आणिी कशािीही अपेक्षा करता येणार नाही.’ 

 
‘हे बघा ताई,’ तो मोटार-मालक म्हणाला, ‘तुम्ही ही खिडकी र्फोडलीत ती नीट करून घ्यायला 

मला वीस डॉलर लागतील. तुम्ही ते िेणार की नाही ?’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘का म्हणून द्यावते ? ती माझ्या वडलािंी गाडी आहे.’ 
 
‘तुम्ही आहात तरी कोण ? मला तुमि ंओळिपत्र बघू िे.’ तो माणूस म्हणाला. 
 
‘मी नाही िािवणार,’ पेगी म्हणाली, ‘मी नाही िािवायिी. तुम्ही या, नाहीतर आणिी कुणी येऊ 

िे. कुणालाही ते िािवणार नाही.’ 
 
आता मात्र त्या गाडीिा मालक संतापला. त्यानं खतिी पसू खहसकावनू घेतली. 
 
‘माझी पसू द्या. आत्ताच्या आत्ता माझी पसू मला परत द्या. ती ककिाळली. 
 
त्याने आतमधून पलॅलस्टकिे कव्हर असलेले ओळिपत्र काढून घेतले, आखण पसू खतला परत 

खिली. 
 
‘खसखबल आय्. डोसेट,’ तो मोठ्याने वाित म्हणाला. 
 
‘हे तुमिं नाव ना ?’ 
 
‘नाही,’ पेगी म्हणाली. 
 
‘मग हे घेऊन काय करताय् तुम्ही ?’ रागाने ओरडला. 
 
पेगीने काहीि उत्तर खिलं नाही, ती त्या ‘िुसऱ्या मुली’ बद्दल त्याला अखजबात काही सागंणार 

नव्हती. 
 
‘मला तुम्ही वीस डॉलर द्या. ‘त्याने र्फमावले, बाकी सगळं जाऊ िे िड्ड्यात. मला तुम्ही माझे 

पैसे द्या, या कागिावर सही करा. मगि आम्ही तुम्हाला जाऊ िेऊ.’ 
 
पेगीला आता संतापाने वडे लागायिी पाळी आली. त्या गाडीमालकाने खतच्याकडे बोट करून 

जेव्हा परत वीस डॉलरिी मागणी केली, तेव्हा ती त्याच्या बोटालाि कडकडून िावली. ‘च्यायला !’ आता 
तो माणूस िागंलाि रागावला. तावातावाने तो म्हणाला, ‘खमस् खसखबल डोसेट, तुम्ही मुकायाने माझे पैसे 
मला द्या आखण मगि आम्ही तुम्हाला जाऊ िेऊ, कळलं ?’ 

 
 ‘मी खसखबल डोसेट नाही,’ पेगी थंडपणे म्हणाली. 
 
तो माणूस ओळिपत्रावरिे छायाखित्र बारकाईने बघू लागला. 
 
‘या नक्की तुम्हीि आहात,’ तो िात्री पटून म्हणाला. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘आखण इथं या छायाखित्रािाली तुमिं हेि नाव खलखहलेलं आहे. तुम्ही खसखबल आय्. डोसेटि 
आहात !’ 

 
‘मुळीि नाही,’ पेगींने खवरोध केला. 
 
‘बरं मग तुमि ंनाव काय ?’ 
 
‘माझं नाव पेगी लू बा्डखवन.’ 
 
‘म्हणजे टोपण नाव.’ कपगट सुटातला तो माणूस म्हणाला. 
 
‘तीि म्हणाली की खवलाडू डोसेट माझे वडील म्हणून. म्हणजे नक्कीि इथ ंकाहीतरी पाणी मुरतंय्.’ 
 
‘नक्कीि’ िुसऱ्यालाही ते पटेल. 
 
पेगी खतथून सुटायिा प्रयत्न करू लागली, पण खतला रेसभरही हलता येईना. आखण 

बाहेरच्याप्रमाणेि आतनेही आप्याला खवरोध होतोय्, हे खतच्या लक्षात आले. िरं म्हणजे खतच्या अंतरात जे 
घडत होते, त्यामुळेि खतला हालिाल करता येत नव्हती. 

 
या भयनगरीत येताना आगगाडीच्या प्रवासात आपला ताबा नव्हता, हे खतला आठवलं आखण 

त्यािप्रमाणे आत्ताही आप्या हातून सुकाणू खनसटलंय्, हे खतच्या लक्षात आलं. आता खसखबल अखधकारावर 
आहे, हेही खतला जाणवलं. पुन्हा तो गाडीमालक म्हणाला की, ‘ही खिडकी िुरूस्त करायला मला वीस 
डॉलर लागणार आहेत, आता तुम्ही मला हे पैसे िेता की मी पोखलसाला बोलाव ू? तेव्हा खसखबलने ‘त्यािंी’ 
पसू उघडून त्यातून िहा-िहा डॉलरच्या िोन करकरीत नोटा त्या िीड आणणाऱ्या माणसाला खि्या, हेही 
खतला कळले. 

 
त्या माणसाने सुया कागिाचं्या वहीवर काहीतरी खलखहले आखण म्हणाला, ‘ठीक आहे. आता इथं 

सही करा.’ 
 
खसखबलने ठामपणे ‘नाही’ म्हटलेले पेगीला ऐकू आले. यावळेी मात्र पेगीला खसखबलिा अखभमान 

वाटला. ‘िरं म्हणजे ही आप्यासाठी कधी कोणाला खवरोध करत नाही,’ पेगीच्या मनात आले. ‘पण आज 
तसं झालं िरं.’ 

 
 ‘तुम्ही जर याच्यावर सही केली नाहीत, तर आम्ही मुळीि तुम्हाला जाऊ िेणार नाही,’ तो माणूस 

म्हणाला. 
 
खसखबल तो कागि वाित्येय् हे पेगीला खिसले, पण त्याच्यावर काय खलखहलंय्, हे काही खिसू शकलं 

नाही. जे काही ओझरतं खिसलं, ते अस ंहोतं, ‘या वाहनािा मालक...’ 
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‘या वाहनािा मालक ?’ त्या शब्िानंी पेगीच्या मनात गोंधळ उडाला. म्हणजे ही िरंि खतच्या 
वडलािंी गाडी नव्हती ? खतच्या वडलािंी नव्हती ? आखण आत्ता प्रथमि हे लक्षात आ्याने पेगीने परत 
पळून जायिा प्रयत्न केला. पण त्या गाडीमालकाने खतला पकडले, खतच्या हातात एक बॉलपेन खिले आखण 
र्फमावले, ‘सही करा या कागिावर’ आखण मग तो कागि खतच्या तोंडासमोर धरून तो म्हणाला, ‘तुम्ही 
माझ्या गाडीिी खिडकी र्फोडलीत, खतिे पैसे खिलेत, पण माझी गैरसोय झाली, त्याबद्दल पैसे खिले नाहीत. 
ती आत्ता िुरूस्त करून घेण्यात माझा जो वळे जाणार आहे, त्यािेही पैसे खिले नाहीत. िरं म्हणजे तुम्ही 
मला अजून पैसे...’ 

 
‘तुम्ही त्या छोया काडावर माझं नाव खलखहलंत. तुम्ही म्हणालात आता मी जाऊ शकेन. आखण 

आता मी िालले, ‘पेगीने स्पि शब्िात जाहीर केले,’ पण तुम्हाला माझं नाव कशाला खलहून हवयं् हे काही 
मला समजत नाही.’ ‘मला वाटतं तुम्ही ते माझं नावि नाही अस ं म्हणाला होतात,’ त्या माणसाने उत्तर 
खिले, ‘धन्य आहे तुमिी ! कटा.’ 

 
पेगी परत स्टेशनवर आली. आगगाडीतनं घरी परततानासुिा ती यािाि खविार करत होती, ‘काय 

मूिू माणसं होती िरंि ! एवढीशी काि रु्फटली तर केवढा आरडा ओरडा केलान् !’ 
 
पेगी खतच्या िोलीवर आली, तेव्हा अंधार पडायला लागला होता, इथेि ती आखण खसखबल रहात 

होत्या. िोलीत अजून संखधप्रकाश डोकावत होता आखण कुठे कुठे छतावर, टेबलावर, िुच्यांवर मंि 
प्रकाशािे खकरण खिसत होते. खतला एकिम त्यािंी महाखवद्यालयातील िोली आठवली. 

 
पेगीने खतिे बटू खभरकावले आखण ती खबछान्यावर पसरली. नंतर ती उठली आखण तरातरा 

र्फोनोग्रार्फकडे गेली, कुठली तबकडी लावावी बरे ? शवेटी ‘मॉखकन् बडू खहल्’ लावनू ती पण त्याच्याबरोबर 
गायला लागली. 

 
गातगाति ती खिडकीजवळ गेली खतथून बाहेर पहायला लागली. नुकतेि बरू्फ पडायला लागले 

होते. वसखतगृहाच्या आवारातली झाडे त्या बर्फामुळे िमिमत होती. खतने गाणे थाबंवले. खहमािी, थंडीिी 
खतला भीती वाटायिी. 

 
आखण एकिम खतला एक क्पना सुिली. आज खवश्राखंत-गृहात नाताळाखनखमत्त संमेलन होते. 

खिवसभर काही ना काही िालूि अस्याने आता ती अगिी थकून गेली होती, तो  थकवा घालवण्यासाठी 
खतने त्या समारंभाला जायिे ठरवले, त्यासाठी खतिा खहरवा पोशाि घालायिे खतने खनखश्चत केले. ‘अपर 
ब्रॉडवे’ त्या एका खिनी िुकानातनं खतने तो घेतला होता. िरं तर ती खतथे एक िहा सेंटिी साधी कागिी 
टोपी घ्यायला गेली होती पण खतथें तो पोशाि खतच्या दृिीस पडला आखण खतला वाटलं आप्याला हा 
हवाि !  

 
तबकडी अजून वाजति होती. पेगीने कपाटातून तो पोशाि काढला. गंमतीने ती त्याला ‘आमिं 

कपाट’ म्हणत असे. ‘मखॅडसन ॲव्हेन्य’ू वरच्या भपकेबाज िुकानामंधले पोशाि खतने पाखहले होते. खतच्यामते 
हाही खततकाि सुरेि होता आखण अगिी अद्ययावत् पोशािाला खतने अवघे बारा डॉलर खिले होते, िरं तर 
खतनं तीस, िाळीस, पन्नास, ऐंशी ककवा िोनश े डॉलर खिले असते, तरी ते रास्ति होते. अगिी तीनश े
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डॉलरसुध्िा िालले असते पण ती खसखबल आहे ना ज्यात त्यात िो घालायला ! खसखबल खतच्या वाटेला 
गेली नाही, म्हणजे पेगीला खसखबल अगिी मनापासून आवडायिी. 

 
आज आत्तापयंत खतच्या मनात खसखबलबद्दल कौतुकािी भावना होती, पण मोठ्या ऐटीने ती तो 

पोशाि अंगावर िढवत असताना ती भावना नाहीशी झाली. माझ्यात आखण माझ्या इच्छामंधे, गरजामंधे 
आखण व्यलततमत्त्वाच्या आखवष्ट्कारामधे ही खसखबल कडमडते. त्या पोशािामुळे खतच्या खसखबलबद्दलच्या—जी 
त्याचं्या िेहािी व्यवस्थापक आखण घरािी प्रमुि होती – साऱ्या सुपत तिारी उर्फाळून आ्या. 

 
खसखबल ही पेगीच्या आयुष्ट्यािी वस्तुलस्थती होती पण काहीवळेेला ती नको इतका उपद्रव द्यायिी. 

हा इतका संुिर पोशाि खसखबलला खतच्या कपाटात खिसला, तेव्हा खतनं एिािं भतू-खबत खिस्यासारिा 
आखवभाव केला होता. माझ्या कपाटात कसा काय आला हा ? आखण ही पावती माझ्या पसूमध्ये कशी ? 

 
तो पोशाि खतच्या दृिीस पडला, यािेि पेगीला किाखित् सगळ्यात जास्त िुःि होते, खतने तो 

कपाटाच्या अगिी वरच्या कपपयात ठेवला होता. खसखबल खतथे कपडे सोडून काय वाटेल ते कोंबायिी. मग 
खसखबलिे खतकडे लक्ष जाईल, यािी पेगीला काय क्पना ! 

 
पेगी खविार करत होती, पैसे ििू होतात, म्हणून खसखबल अस्वस्थ होते का ? पण अशा या 

कपड्याला  बारा डॉलर म्हणजे िरोिऱीि काही जास्त नव्हते. खसखबलकडे तेवढे पैसे असतातही. पण पैसे 
ििायच्या बाबतीत खसखबलच्या वगेळ्या क्पना आहेत, ती जाऊन र्फर्मनिर खित्रकलेसाठी लागणारं 
सामान, असलं काही ककवा औषधं घेईल. खसखबलच्यामते या सगळ्या आवश्यक गोिीं आहेत. 

 
‘मी काही खवकत घेतलं की खसखबलनं काहीतरी घोळ घातलाि !’ पेगी कुरकुरली, ‘माझा खनळ्या 

सुटाबद्दल आखण खनळ्या बुटाबंाबतही तसंि. एके खिवशी तर मी ते िोनिा बाहेर काढले, पण खसखबलनं 
िोन्ही वळेा ते परत आत ठेवले. िरोिरीि काही वळेेला ती अगिी डोकेिुिी होऊन बसते !’ 

 
पेगीने आरशात पाखहले. ती छान खिसत होती, एकिम सुरेि ! कोणालाहीं आवडेल असा हा 

पोशाि ! कोण जाणे, खसखबल एिािेवेळेस पोशािामुळे नाही तर पेगीमुळे अस्वस्थ झाली असेल. छेः ! पण 
हा मूिूपणाि नाही का ? आखण पेगीला हे सत्य िागंले माहीत होतं की खसखबलला पेगीच्या अलस्तत्वािी 
क्पनाि नव्हती. हे र्फारसं काही कौतुकास्पि नसलं, तरी होतं ते असं होतं. 

 
आरशात स्वतःिे प्रखतकबब खनरिून पहाताना पेगीच्या मनात खविार आला, ‘याच्यावर एिािा 

िाखगना खकती िुलून खिसला असता ! िाखगने घालताना खकती बरं वाटत असेल !’ पण िाखगने अखजबात 
घालू शकणार नाही हे खतला माहीत होते, खतने िाखगने घालणे िुकीिे होते. ििूमधे नाही का ते मेहमी 
सागंायिे ! खतला आठवतंय् तेव्हापासून खतला असंि नव्हतं का ऐकवलं गेलं ? तरीसुिा खतला छानछान 
गोिी आवडायच्याि, ती जरा घुटमळली, खसखबलच्या आईिा एक मोत्यािा सर होता, छेः ! पण ती कसा 
तो घालणार ! खतला खसखबलिी आई आवडायिी नाही. त्यामुळे तर तो सर घालण्यात िुहेरी गुन्हा होता. 

 
पेगी आरशासमोर खिळून राखहली. खतिा आडवा बाधंा गुटगुटीत खिसत होता पण खतला त्यािे 

र्फारसे पे्रम नव्हते. पण खतला खतिी ती डि केशरिना गोल िेहरा, अपरं नाक, काळेभोर सरळ केस, 
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कपाळावरच्या बटा, िमकिार खनळे डोळे, हे सगळे र्फार आवडायिे. हो, आखण आणिी एक सागंायला 
हव,ं ते म्हणजे खतिं ते ियाळ हसू. ‘अय्या, आपण अगिी परीसारख्या खिसतोय्... आप्या याआधी  कस ं
नाही लक्षात आलं ? आखण खसखबल तर खकत्ती वगेळी आहे ! काटखकळा बाधंा, सैलसर बाधंलेले खर्फके कपगे 
केस, पत्त्त्यात्या बिामासारिा िेहरा, रािी डोळे आखण िेहऱ्यावरिे गंभीर भाव, त्या छान डॉतटराचं्या हे 
लक्षात कसं नाही आलं ? आखण एखलझाबेिच्या लोकानंी खसखबलिा र्फोटो पाखहला आखण मला प्रत्यक्षि 
पाखहलं, पण त्याचं्याही हे लक्षात कस ंनाही आलं ? लोक नेहमी माझ्यात आखण खसखबलमध्ये गोंधळ करतात 
? 

 
अिानक पेगी आरशापासनं बाजूला झाली. खति ं खतच्या ओठाकंडे लक्ष गेलं आखण खतनं तोंडि 

खर्फरवलं. जाडजाड आखण मोठे्ठ खनग्रोंिे असतात तसे, खतला खतच्या ओठािंी भीती वाटायिी. खतला आता 
आपण खनग्रोि अस्यासारि वाटायला लागलं होते, आखण खतला खनग्रोंिी भीती वाटायिी. ज्या पितीनं 
लोक त्यानंा वागवायिे, त्यािी भीती वाटायिी. लोक खतला ज्या पितीने वागवायिे, त्यािी भीती 
वाटायिी. पसू उिलून ती बाहेर पडली. 

 
ती वसखतगृहाच्या आवारात आली. खतच्या डोतयावर हॅट नस्यानं डोतयावर बरू्फ पडत होतं. 

नाकावरनं ओघळत होतं. भीतीनं आप्याला गाठू नये, म्हणून ती धावत होती, आखण भीतीला खपटाळून 
लावण्यासाठी की काय, ती परत मघाि ंगाण ंगुणगुणू लागली. 

 
ती येई तो हॉल अगिी गच्च भरून गेला होता. खवद्याथ्यांिे गट पडले होते आखण त्याचं्यात काय 

वाटे्टल त्याच्यावर गपपा िाल्या होत्या. एका टेबलावर पत्त्यािंा डाव िालला होता. िुसरीकडे टेबल 
टेखनस सुरू होतं. खसखबल पते्त ककवा टे-टे, काहीि िेळायिी नाही. पण पेगी िेळायिी. पेगी िपळ होती 
आखण खतच्या हालिालीत सुसूत्रता होती. 

 
पेगीनं पुरुष खवद्याथ्यांकडे पाखहलं. खतच्या मनात खविार आला, यातली खकतीतरी मुलं स्टॅनपेक्षा 

िागंली आहेत, पण खसखबल याचं्यात रस घेणार आहे का ? नाही, स्टॅनमुळे खसखबलिं खिल र्फाटलं वगैरे 
अशातला भाग नव्हता, खतला तेवढं काही वाटलं नव्हतं. आखण पेगीिा तर अखजबाति मनोभगं झाला 
नव्हता. पेगीिी इच्छा होती की त्यानंा िोघींना आवडू शकेल, असा एिािा तरुण खसखबलने शोधावा. 

 
अ्पोपाहारासाठी एक मोटे्ठ टेबल माडंलेले होते, त्यावर एक पाढंरेशुभ्र लेस लावलेले आच्छािन 

घातलेले होते. त्याच्यावर खपतळेिी िोन उष्ट्णपाते्र होती. एक िहािे, एक कॉर्फीिे, हे सगळे खिसले अन् 
पेगीला एकिम आठवले की आपण एखलझाबेिमधे जे काय िाल्लं, त्याच्यानंतर अजून काही िाले्ललंि 
नाही. आप्या धमािी परवानगी नस्यामुळे आपण िहाकॉर्फी काही घेऊ शकणार नाही, ह्यािी खतला 
जाणीव होती, पण छोटे छोटे सँडखविेस आखण सुरेिशी खबलस्कटं िागंली खिसत होती, खतने सँडखवि 
िायला सुरवात केली, इततयात सुसंस्कृत, मध्य-पखश्चमी आवाजात खतला हाक मारलेली ऐकू आली, ‘बरा 
गेला खिवस खसखबल ?’ 

 
‘मस्त !’ पेगीनं टेडी इखलयानेर रीव्हज्कडे पाखहले आखण न घुटमळता उत्तर खिले. ह्या बाईला एक 

आपण काय कपडे घालतो, यािी किता नसायिी. काही प्रसाधन करायिी नाही. बाधंाही आडवाि, पण 
तरीही ती िागंली खिसायिी. खतच्या शजेारच्या िोलीति ती रहायिी. नेहमी खतला ‘खसखबल’ म्हणूनि हाक 



 

 

अनुक्रमणिका 

मारायिी. पेगीने पूवीि ठरवनू टाकले होते की जरुर पडेल तेव्हा ‘खसखबल’ या हाकेला ओ द्यायिी. 
एखलझाबेिमध्या त्या त्रासिायक लोकाचं्याबाबत ते आवश्यक नव्हते. पण टेडी आता खसखबलिी िागंली 
मखैत्रण झाली होती. खतच्याबाबतीत गोिि वगेळी होती. 

 
‘सबधं खिवसभर कुठे होतीस ? मला तर काळजीि पडली होती. ‘टेडीिे िालूि होते. ५’-१०” 

उंिी होती खतिी, रंुि िािें, रंुि पाश्वूभाग, आखण अगिीि लहान कोठा, प्रभावशाली व्यलततमत्त्व. ती नेहमी 
मातेिी भखूमका बजावत असायिी, खसखबलला हे सारं िालतंि कस,ं हे पेगीला समजायि ंनाही. खसखबलनं 
खिवस कसा घालवला, याि ंिडा न् िडा वणनू ऐकण्यािी टेडीला अखतशय उत्सुकता आहे, हे पेगीला 
कळत होतं. पण तो खसखबलिा खिवस नव्हताि मुळी. आखण त्याच्याबद्दल काही सागायंिी पेगीिी अखजबात 
इच्छा नव्हती. 

 
तेवढ्यात लॉरा हॉच्खकन्सही त्याचं्यात आली. ‘अरे वा, डोसेट,’ ती म्हणाली, ‘तू तर म्हणाली 

होतीस, मी येणार नाही. पण तू आलीस म्हणून र्फार आनंि झाला. ही खसखबलिी िुसरी मतै्रीण, परत पेगीनं 
स्वतःिा उद्योग िालू ठेवला. 

 
आता डोसेटभोवती टेडी, लॉरा आखण इतरही मुली गोळा झा्या होत्या अिानक डोसेटने पसूमधून 

एक पेलन्सल काढली. ती कभतीपाशी धरली आखण नाटकी आवाजात सुरवात केली. ‘तर सभ्य स्त्री-पुरुषहो, 
तुम्ही जर ऐकणार असाल, तर तुम्हाला नीट लक्ष िेऊन ऐकायला पाखहजे. मानवी अनुभवाचं्या महान 
परंपरेत कलेला स्थान आहे आखण तुम्ही जर एकाग्रतेने इकडे लक्ष खिलं नाहीत, तर त्या कलेिा 
तुमच्याकडून अपमान होईल.’ आता मुली िुििुिू लाग्या होत्या. पेगीने खतथला एक कागिी रुमाल 
उिलला. त्याला िोन भोके पाडून त्यािा िष्ट्मा तयार केला आखण तो नाकावर िढवला. आखण मग िकणं 
बघत ती म्हणाली, ‘खश्पकला ही संभवतः सवू कलात प्रािीन आहे. इतर माखहतीवरून तुम्हाला हे ्ात 
झालं असेल की पखह्या प्रागैखतहाखसक मानवाने खछलूनखछलून जेव्हा एिािा बाण ककवा गिा ककवा भाला 
तयार केला, तेव्हा त्यािी ताखंत्रक ्ानाला सुरुवात झाली. त्यािप्रमाणे हेही तुम्हाला माहीत आहे की 
त्यात्यात्यात िगड, भाजलेला खििल ककवा धातू हे जास्त खटकाऊ अस्यानेि मुख्यातः ऐखतहाखसक 
नोंिींसाठी आपण िगडा-खििलातील खश्पकला आखण िोिकाम यावंर अवलंबनू राखहलो. 

 
‘पण काळाच्या ओघात इतर साधनं उपलब्ध झा्यावर खश्पकलेि ं प्राब्य कमी झालं आखण 

खनिान पखश्चमेकडे तरी वगेवगेळ्या प्रकारिी रंगकला ही जास्त वापरात आली, आखण लोकखप्रय झाली. 
आखण म्हणूनि माझी अशी इच्छा आहे की रंगकला ही जगात सवात महत्त्वािी आहे, असं समजून तुम्ही 
खतच्यावर खित्त एकाग्र केलं पाखहजे. एिािेवळेेस ती िरि इतकी महत्त्वािी असेलही. पण असं म्हणत 
असताना माझ्या डोळ्यापुढं रुबेन्स, रेम्ब्राि आखण असे लोक आहेत. खपकासो ककवा त्याच्या समकालीनाचं्या 
मूिू अखभव्यतती नाहीत. ती अजून पाळण्यात बडबडणारी बालके आहेत आखण त्यािें ते बोल खततकेसे 
मधुरही भासत नाहीत. ते ज्याला प्रयोगशीलता म्हणतात ते िुसरं-खतसरं काही नसून शून्यतेला खिलेलं 
िुसरं नाव आहे. 

 
‘खमस् डोसेट, तुला तर बुिीिी िागंली िेणगी लाभलेली आहे. तू खविारी आहेस, मग तू अशा मूिू 

परंपरेतली खितं्र का काढतेस ?’ 
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आत्तापयंत िबनू हसणारी लॉरा हॉिखकन्स आता मुततपणे हसू लागली. टेडी तर खििळायलाि 
लागली. 

 
पेगीिे आपले िालूि होते, खतने मोठी धमालि उडवनू खिली. आधी मोजतया लोकासंाठी सुरू 

झाली होती ती नक्कल, पण नंतर सगळेि खतथे आले आखण तो एक कायूिमि झाला. खतने प्रा. लतलंगरिी 
केलेली ती नक्कल हा त्या संध्याकाळिा एक खवशषे ठरला. टाळ्याचं्या गजराति पेगीनं अत्यंत 
नाटकीपणाने आपला िष्ट्मा काढला, पेलन्सल पसूमधे ठेवली आखण पुन्हापुन्हा अखभवािन करत मोठ्या 
खिमािात ती हॉलमधून बाहेर पडली. 

 
िोन खिवसानंंतर डॉतटराना भेटली, ती पेगी अगिीि वगेळी होती. आप्या एखलझाबेिच्या 

सहलीबद्दल ककवा महाखवद्यालयीन संमेलनामधील खतच्या खवजयाबद्दल खतनं अवाक्षरही काढले नाही. ती 
पुन्हापुन्हा पुटपुटत होती, ‘लोक, लोक, लोक !’ 

 
डॉतटर पेगीच्या जवळि कोिावर बस्या होत्या, ‘कोण लोक ?’ त्यानंी खविारले. 
 
‘लोक ? होय, लोक आहेत,’ पेगीने घाबरत साखंगतले, ‘ते माझ्यासाठी थाबंलेत.’ 
 
‘त्यािंी नाव ंकाय ?’ 
 
पण त्या प्रश्नाकडे लक्ष न िेता पेगी म्हणाली, ‘काि ! मला काि खिसतीय् मी आता काि र्फोडून 

पळून जाणार आहे. मी खतच्यापासून िूर जाणार आहे. मला अखजबात थाबंायिं नाही. नाही. नाही.’ 
 
‘कशापासनं पळून जाणार आहेस ?’ 
 
‘विेना, हे िुितं,’ पेगी पुटपुटली. ती हंुिके िेऊ लागली, 
 
‘काय िुितं.’ 
 
‘हे िुितं, हे िुितं. माझं डोकं िुितं. घसा िुितो,’ ती कण्हत होती, मग खतने रागाने आरोप 

केला, तुम्हाला मला पळून जाऊ द्यायि ंनाहीये.  ‘आखण मग एकिम आवाज िढवत खतने बजावले, ‘मी 
काि र्फोडणार आखण तुमिी इच्छा नसली, तरी पळून जाणार.’ 

 
‘मग तू िारातनं का जात नाहीस ? िल. ते िार उघड’ 
 
‘मला उघडता येत नाही.’ पेगी ककिाळली. ती एकिम कोिावरून उठली आखण खशकार होऊन 

सापळ्यात सापडले्या एिाद्या प्राण्यासारिी येरझारा घालू लागली. 
 
‘येईल, तुला येईल,’ डॉतटर खतला पुन्हापुन्हा म्हणा्या. 
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‘इथेि तर आहे ते, जा आखण उघड.’ 
 
‘मला बाहेर जायियं्, मला बाहेर जायियं्,’ भीतीग्रस्त पेगी म्हणाली. 
 
‘ठीक आहे. तू र्फतत ती मूठ खर्फरव आखण िार उघड.’ 
 
‘नाही. मी या पाढंऱ्या घरापाशीि थाबंणार आहे. त्याला काळ्या झडपा आहेत, िारं आहेत, 

िारापयंत पायऱ्या आहेत, गरेॅज आहे,’ एकिम शातं होत पेगी म्हणाली, ‘माझ्या बाबािंी गाडी आहे 
गरेॅजमधे.’ 

 
‘कुठं आहेस तू ? खवलो कॉनूसूमधे ?’ डॉतटरानंी खविारले. 
 
‘मी नाही सागंणार, मी नाही सागंणार,’ पेगी म्हणाली. 
 
‘तू डॉतटर खव्बुरानंा सागंू शकशील का ?’ 
 
‘हो.’ 
 
‘मग तू डॉतटर खव्बुरानंा सागंशील का ?’ 
 
‘डॉतटर खव्बूर खनघून गे्या, पेगी आशकेंने म्हणाली. 
 
‘डॉ. खव्बरू इथेि आहेत.’ 
 
‘नाही, आम्हाला ओमाहात सोडून त्या खनघून गे्या,’ पेगी पुन्हा म्हणाली, ‘तुम्ही नाही डॉ. खव्बरू. 

तुम्ही डॉतटर खव्बरू नाही आहात, हे तुम्हाला नाही का माहीत ? मला आता त्यानंा शोधलं पाखहजे, ‘खतिा 
शातंपणा खवरून गेला. उन्माि परतला. पेगीने खवनवले, मला बाहेर जाऊ द्या.’ 

 
त्या खवनवणीिा त्या खवखशि िोलीशी ककवा त्या खवखशि क्षणाशंी संबधं खिसत नव्हता, भतूकाळाशी 

संबि अशी ती खवनवणी होती. पण खतला तोि वतूमान वाटत होता. त्याने खतला वढेले होते. अटकावले 
होते. 

 
‘िार उघड,’ डॉतटर खनश्चयपूवूक म्हणा्या. 
 
‘मला िारातनं जाता येत नाही. मी कधीि पखलकडे जाऊ शकणार नाही. कधीि नाही.’ 
 
‘िाराला कुलूप आहे का ?’ 
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‘मला नाही पखलकडे जाता येत,’ एिाद्या िुिावले्या, हरवले्या मुलाप्रमाणे ती खवव्हळत होती, 
‘मला येथून बाहेर जायियं्.’ 

 
‘कुठून पेगी ?’ 
 
‘खजथे कुठे मी आहे, खतथून. मला हे लोक, इथली ही खठकाण,ं काहीि आवडत नाही. मला बाहेर 

जायियं्.’ 
 
‘कुठले लोक ? कुठली खठकाणं ?’ 
 
‘लोक आखण ते संगीत,’ बोलता बोलता पेगीिा श्वास अडत होता, ‘लोक आखण संगीत. ते संगीत 

सारिं गोल गोल, गोल गोल खर्फरतं, सगळे लोक खिसत असतात. मला ते लोक, ती खठकाण ंकाही काही  
आवडत नाही. मला बाहेर जायिय् आः ! कृपा करा आखण मला बाहेर जाऊ द्या. जाऊ द्या ना !’  

 
‘तू नुसती ती मूठ खर्फरव आखण िार उघड.’ 
 
‘नाही. मला येत नाही.’ आखण अिानक पेगीने आप्या रागािा मोहरा डॉतटराकंडं वळवला, 

‘तुम्हाला समजत कसं नाही ?’ 
 
‘तू प्रयत्न का करत नाहीस ? तू अजून पाखहलंही नाहीस उघडून. का तू ते खर्फरवत नाहीस आखण 

उघडत नाहीस ?’ डॉतटरानंी परत एकिा आग्रह केला. 
 
‘त्याला मूठ आहे, पण ती खर्फरत नाही. तुम्हाला खिसत नाही का ते ?’ 
 
‘तू प्रयत्न तर कर.’ 
 
‘काही उपयोग नाही त्यािा,’ पुन्हा क्षणभर शातंता होती, पण ती हताशपणािी, जे येईल ते 

पत्करणारी शातंता होती. ‘ते मला काही करू िेणार नाहीत, त्यानंा वाटतं मी अखजबात काही कामािी नाही 
आखण मी तऱ्हेवाईक आहे आखण माझे हात काहीतरीि आहेत. कोण्णाला मी आवडत नाही.’ 

 
‘मला आवडतेस तू पेगी.’ 
 
‘आई ग्ग ! ते मला काही करू िेणार नाहीत. हे िुितंय्, हे अखतशय िुितंय्,’ पेगी आता हंुिके 

िेत होती, ‘लोकानंा काही वाटति नाही माझ्याबद्दल.’ 
 
‘डॉ. खव्बुरानंा वाटतं, तुझ्या मनात काय िाललंय् हे त्या खविारताहेत.’ 
 
‘कोण्णाला काही वाटत नाही,’ पेगी खिडून म्हणाली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘आखण त्या हातानंी िुितं.’ 
 
‘तुझ्या हातानंी ?’ 
 
‘नाही. त्या िुसऱ्या उगारले्या हातानंी मारणाऱ्या हातानंी.’ 
 
‘कोणािे हात ?’ 
 
‘मी नाही सागंणार,’ पुन्हा ती लहान मुलीसारिी पुटपुटू लागली. 
 
‘मला जर सागंायि ंनसेल, तर मी अखजबात सागंणार नाही.’ 
 
‘आणिी कशाकशानं त्रास होतो ?’ 
 
‘संगीतानं’ पेगी परत िालच्या आवाजात पुटपुटायला लागली, ‘लोक आखण संगीत.’ 
 
‘कुठलं संगीत ? त्यानं का त्रास होतो ?’ 
 
‘मी नाही सागंणार.’ 
 
डॉतटरानंी हळुवारपणे खतच्या िादं्यावर हात ठेवनू खतला परत कोिावर बसवले. 
 
पेगी हेलावली. त्यानंा खवश्वासात घेऊन हळूि म्हणाली,’ तुम्हाला सागंू, कोणालाि काही किता 

नसते आखण कोणाजवळ काही सागंताही येत नाही. आखण तुमि ंअसं कोणी नसतं,’ मग पुन्हा शातंता, मग 
परत पेगी म्हणाली, ‘मला झाडं खिसताहेत, घर खिसतंय्, शाळा खिसतेय्, मला गरेॅज खिसतंय्. मला 
गरेॅजमधे जायियं. मग सगळं ठीक होईल. मग इतका त्रास होणार नाही. मग इततया विेना होणार 
नाहीत’ 

 
‘का ?’ 
 
‘तुम्ही पुरेशा िागं्या नसलात, तर त्रास होतो.’ 
 
‘पण तू का पुरेशी िागंली नाहीस ? तुला कशामुळं िुितं ? आखण काय होतं ? जरा डॉतटरानंा 

सागं पाहू’ ‘मी कोणालाही आवडत नाही, आखण माझी अशी इच्छा असते की कोणीतरी माझी थोडीतरी 
काळजी घ्यावी, आखण कोणालाि काही वाटत नसलं, तर मग पे्रम तरी कुणावर करायिं ?’ 

 
‘सागं पुढं सागं. तुला कशािा त्रास होतो ते सागं डॉतटरानंा.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मला कोणावर तरी पे्रम करायियं्, आखण माझ्यावरही कोणीतरी पे्रम करावं, असं मला वाटतं. पण 
कोणी कधी तसं करणार नाही आखण मग या जाखणविेा त्रास होतो. कारण त्यामुळे केवढा र्फरक पडतो ! 
आखण तुमच्याबद्दल कोणालाि काही वाटत नसलं, म्हणजे तुमि ं अंतरंग अगिी ढवळून खनघतं, वडे 
लागायिी पाळी येते, मग तुम्ही वस्तंूिी मोडतोड करता, कािेतनं बाहेर जाता. एकिम पेगी गपप झाली. 
मग नाहीशीि झाली. पेगी खजथं बसली होती, खतथं आता खसखबल होती. 

 
डॉतटराजंवळून एकिम िूर सरकत खसखबलने खविारले, ‘मला परत झटका आला ना ?’ ती 

घाबरली होती. कितेत खिसत होती. 
 
डॉतटरानंी मान हलवली. 
 
खसखबलने सगळ्या िोलीभर एकिा नजर टाकली. 
 
‘हातामुंळे कधी काही त्रास होतो का ?’ डॉतटरानंी खविारले. 
 
‘हातानंी ? नाही, तसा िास नाही. माझे हात छोटे आखण बारीक आहेत, माझ्या आईला काही ते 

र्फारसे आकषूक आहेत, असं वाटायि ंनाही . ती तसं नेहमी बोलूनही िािवायिी.’ 
 
‘कोणी कधी तुझ्यावर हात उगारले होते ?’ 
 
‘हात उगारले ? तुम्ही काय म्हणताय् माझ्या लक्षात येत नाहीये.’ 
 
खसखबलिी अस्वस्थता एकिम तीव्र झालीय् , हे स्पि खिसत होते. 
 
‘बरं,’ डॉतटर म्हणा्या, ‘आणिी एक प्रश्न, रतत बखघत्यावर तुला अस्वस्थ व्हायला होतं ?’ 
 
‘हो, होतं, पण तसं तर सगळ्यानंाि नाही का होत ? डोसेट आजीला मानेिा कॅन्सर झाला होता 

आखण खतथथं रतत यायिं, ते मी पाखहलेलं आहे. आखण मी जेव्हा ‘सुरु’ झाले, तेव्हा इतर अनेक मुलींप्रमाणे 
मीही रततामुळे बाविळून गेले होते, पण त्यातसुिा खवशषे असं काहीि नाही.’ 

 
‘मला अस ं सागं, तू लहान असताना आणिी कुठलं रतत पाखहलं होतंस का ? एिाद्या 

िेळगड्यािं ककवा असंि आणिी कुठलं ?’ 
 
खसखबल मागे टेकून बसली, आखण खविार करायला लागली. ‘हा ंटॉमी एवा्ड. त्याच्या वडलािं ं

शते होतं, आखण त्याचं्याकडे घोडेही होते. टॉमी त्याच्या आईिा अखतशय लाडका होता, तो कोठीच्या 
िोलीत मेला. आम्ही िेळत होतो, तेव्हा हा अपघात झाला. एक बिूंक एकिम उडाली. एवढि मला 
आठवतंय्. खतथं एिािेवेळेस रतत असेलसुिा. खकत्येक वषात टॉमीबद्दल माझ्या मनात कधी काही 
खविारि आला नव्हता.’ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

रे्फबु्रवारी १९५५ च्या सुमारास डॉतटरानंी खसखबलला पेगीबद्दल सागंायिी तयारी केली होती. 
खसखबल जे खवसरूनही गेली होती, ते पेगीला आठवत होते. आता ही गोि आणिी लाबंणीवर टाकण्यात 
काही मतलब नव्हता. पण डॉतटरानंी बोलायला सुरवात के्याबरोबर खसखबलिा िेहरा पाढंरार्फटक 
पडायिा. डोळे जास्ति खवस्र्फारायिे आखण अखतशय िमत्काखरक आवाजात ती खविारायिी, ‘तुम्हाला कसं 
काय हे सगळं माहीत ?’ आखण डॉतटर खतला त्या िुसऱ्या व्यलततत्वाबद्दल सागंायच्या प्रयत्नात असतानाि 
त्यानंा जाणवायिे, की आता खतच्याठायी ते िुसरे व्यलततत्व आलेले आहे. 

 
‘नमस्ते,’ पेगी म्हणाली. 
 
‘नमस्ते. काय कसं काय ?’ डॉतटर उद्धगार्या. 
 
‘मी आता बाहेर िालले,’ पेगीने डॉतटरानंा साखंगतले, ‘अगिी या िारातून पखलकडे. डॉ. 

खव्बुरानंी मला साखंगतलंय् की मला येईल तसं करता.’ 
 
आखण काही खमखनटापूंवी जे िार पेगीच्या मागातला एक िुभदे्य अडथळा होऊन बसले होते, खतच्या 

बखंिवासािे प्रतीक होते, त्या िारातून ती बाहेर गेलीसुध्िा. 
 
हे िुहेरी व्यलततमत्त्व आहे, याबद्दल डॉतटरानंा आता काहीि शकंा नव्हती पण तरीही तो खवषय 

त्याचं्या मनातून जात नव्हता, वगेळेि प्रकरण होते हे. पेगी आखण खसखबल या जरी एकाि शरीरात रहात 
अस्या, तरी त्यािंी स्मरणशतती वगेळी होती, त्याचं्या मनोवृत्ती, प्रवृत्ती, अनुभतूी सारेि वगेळे होते. अनेक 
अनुभव त्यानंी सामाखयकपणे पण अखतशय वगेवगेळ्या पितींनी अनुभवले होते. एवढेि नाही, तर त्यािंी 
वयेही वगेवगेळी होती. खसखबल एकतीस वषांिी होती, तर पेगी . . . , पेगी ही अकाली प्रौढ झालेली बाला 
आहे का अपखरपक्व प्रौढा आहे हे डॉतटरानंा अजून ठरवता येत नव्हते. एिाद्या लहान मुलीप्रमाण ं पेगीला 
स्वतःच्या व्यलततमत्त्वाबद्दल जाणीव नव्हती. ती एकिम गोंधळायिी जरी नाही, तरी एकिम खिडायिी, 
कुठलाही आडपडिा न ठेवता आपली भीती प्रकट करायिी. खसखबलसारिी त्याला बगल द्यायिी नाही. 
आखण खसखबल ज्यािा खविारही करायला तयार नव्हती, असे काहीतरी िडपण पेगीच्या मनावर होते, यात 
तर शकंाि नव्हती. 

 
डॉ. खव्बुराचं्या मनात अनेक अंिाजानंी गिी केली, पण खनणयू मात्र होत नव्हता. आतापयंत िुहेरी 

व्यलततमत्वावर त्यानंी कधी िास उपिार केले नव्हते. त्यामुळे िुसऱ्या एिाद्या खवकृतीप्रमाणेि त्यानंा या 
खवकृतीवर उपिार करावे लागणार होते. प्रथम थेट त्या खवकृतीच्या मुळाशी जायिे आखण खतथूनि सुरुवात 
करायिी. 

 
आता अडिण अशी होती की खसखबलला याबाबत सागंायिे कसे ? डॉतटरानंा प्रथम वाटले होते, 

त्याहीपेक्षा हे अवघड काम होते. आपण आता पखरलस्थती हाताळू शकत नाही, असे लक्षात आले की खसखबल 
पेगीकडे ताबा द्यायिी. त्यामुळेि खसखबलला पेगीबद्दल सागंणे, म्हणजे पेगीलाि खनमंत्रण िेण्यासारिे होते. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

खसखबलिे हे पलायन इतके प्रभावी ठरायिे की मािू १९५५ पयंत तो प्रश्न सुटला नव्हता. आखण 
त्यावळेी अशी एक घटना घडली की त्यामुळे सारे खनिानि बिलले आखण आपण आत्तापयंत खसखबलला 
काही साखंगतले नाही, याबद्दल डॉतटरानंा आनंिि झाला. 

 
॰     ॰    ॰ 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

: न्हहक्तोणरया अंत्वायनेत् शालव  : 
 
१६ मािू १९५५. पुढच्या मनोरुग्णाला आत घेण्याआधी डॉतटरानंी जुनी रु्फले काढून खतथे नुकत्याि 

आणले्या वासंखतक रु्फलािंी रिना केली आखण ‘आज कोण बरं आलं असेल खसखबल का पेगी’ असा खविार 
करीत त्यानंी िार उघडले. 

 
त्यािंी रुग्ण शातंपणे बसून वतूमानपत्र वािण्यात गढून गेली होती. खतने जेव्हा डॉतटरानंा पाखहले 

तेव्हा ती एकिम उठली, त्याचं्याजवळ आली आखण आपुलकीने म्हणाली, ‘सुप्रभात डॉ. खव्बरू.’ 
 
‘ही पेगी नाही,’ डॉतटराचं्या मनात आले, ‘पेगी कधीि स्वस्थ बसत नाही. ती कधी वाितही नाही. 

पेगीच्या आवाजाला असं सुसंस्कृत वळण नाही. म्हणजे ही खसखबलि असली पाखहजे. पण यापूवी  कधीही 
मी हाक मार्याखशवाय खसखबल माझ्याशी बोललेली नाही. इततया उत्स्रू्फतूपणे ती कधीि हसलेली नाही. 

 
‘कशी काय आहेस आज ?’ डॉतटरानंी खविारले. 
 
‘मी अगिी छान आहे,’ उत्तर आले, ‘पण खसखबल मात्र नाही. ती आज इतकी आजारी होती की ती 

येऊि शकली नसती. म्हणून खतच्याऐवजी मी आले’ 
 
एक क्षणभर डॉतटर अवाकि झा्या. पण एक क्षणभरि. त्यानंा अंधुकशी शकंा आलीि होती आखण 

‘ती’ आखण ‘मी’ च्या या सरखमसळीमुळे ती जास्ति बळकट झाली. ‘मला आश्चयू वाटल िरं,’ डॉ. खव्बुर 
खविार करू लाग्या, ‘पण का असं वाटाव ं ?’ खिस्तीन ब्यिूमॅ्पमध्येही िोनपेक्षा जास्त व्यलततत्वं होती. 
डॉतटर मॉटून खप्रन्सनी त्यावर उपिार केले आखण त्यानंी त्यासंबंधी खलहूनही ठेवलंय्. पण त्यानंाही आधी 
आश्चयू वाटलंि होतं. िरं म्हणजे, एकापेक्षा जास्त व्यलततत्वं जाणव्यावरि ते िखकत झाले होते. मला 
वाटतं प्रत्येक डॉतटरलाि याि ंप्रथम आश्चय ूवाटत असलं पाखहजे. 

 
अखतशय त्वरेने हे सारे खविार डॉतटराचं्या मनात तरळून गेले आखण त्यािवळेी समोरिी नवीनि 

‘मी’ म्हणत होती. ‘प्रथम मी खसखबलच्या वतीने क्षमा मागते. खतला यायिी इच्छा होती, पण अनेकवार प्रयत्न 
करूनही ती पोशाि करू शकली नाही. आज सकाळी गडि खनळा स्कटू आखण खनळा स्वटेर घालून येण्यािं 
खतनं ठरवलं होतं. रात्री खतने ते कपडे काढून ठेवलेलेही मी पाखहले. काल रात्री खतिं येण्याि अगिी नक्की 
ठरलं होतं. पण आज सकाळी ते खबनसलं, काही वळेेला ती अगिी शून्यमनस्क होऊन जाते, आखण ती 
काहीही करायला असमथू बनते. मला वाटतं आज सकाळी तसंि झालं असावं, अरे पण कमालि झाली 
माझी ! माझी काही ओळि करून न िेता.मी  बोलति राखहले की ! मी लव्हकी !’ 

 
‘आत येतेस ना ? लव्हकी ?’ डॉतटरानंी खविारले. 
 
लव्हकी नुसती िालत नाही आली आत, अत्यंत सर्फाईने आखण डौलाने खतने आत प्रवशे केला. 

खसखबलच्या हालिाली नेहमी आिडले्या वाटायच्या, तर खहच्या मुतत आखण खिमाििार होत्या. 
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खतने अनेकरंगी पोशाि केला होता. गुलाबी व्हायोलेट आखण खर्फका खहरवा छोया छोया ककखित 
िुण्यािंा गुढघ्याच्या अगिी थोडा िाली येणारा स्कटू खतने घातला होता. खहरव्या बुटामुंळे तर सगळ्या 
पोशािाला जास्ति शोभा आली होती. 

 
‘ही िोली मोठी छान आहे,’ सहजतेने ती म्हणाली, ‘खहरव्यात्या छटा आहेत. तुमच्या रुग्णानंा ही 

छटा मोठी सुिि वाटत असेल.’ 
 
‘मग ती आरामात कोिावर जाऊन बसली. डॉतटरानंी िार लावले आखण त्याही खतच्याजवळ येऊन 

बस्या. खसगरेट पेटवनू त्या म्हणा्या, ‘लव्हकी सागं बरं, तू कशी काय आलीस इकडे ?’ ‘अगिीि सोपं 
आहे ते,’ लव्हकी उत्तरली, ‘खसखबलला बरं नव्हतं. मी खतिे कपडे घातले, मघाशी तुम्ही साखंगतले ते नाहीत. 
आज िुपारी मला जेवायला बोलावलंय्, त्यामुळे ते िालले नसते, तर मी काय म्हणत होते, मी खतिा 
पोशाि घातला, बस पकडली आखण आले.’ 

 
‘पण कुठे जायि ंहे तुला कस ंकाय माहीत ?’ 
 
‘मला सगळं माहीत असतं,’ लव्हकीने स्पिीकरण खिले.  
 
‘सगळं,’ डॉतटरानंी पुनरुच्चार केला.  
 
‘इतर सगळ्या जे करतात ते सगळं मला माहीत असतं’  
 
काही काळ स्तब्धता पसरली, डॉतटरानंी रक्षापात्रात खसगरेट झटकली. 
 
‘माझा हा ज्यािापणा आहे, असं तुम्हाला वाटत असेल,’ लव्हकी म्हणाली, ‘हा थोडा आगाऊपणाि 

वाटतो, हे मलाही मान्य आहे, पण सगळी पखरलस्थती लक्षात घेत्यावर तुम्हाला तसं वाटणार नाही.’ 
 
पखरलस्थती ? न जाणो लव्हकी या पखरलस्थतीवरिा इलाजही सुिव ू शकेल. पण लव्हकी एवढेि 

म्हणाली, ‘मी सवू् आहे असं मला म्हणायिं नाही, पण प्रत्येकजण काय करतंय्, यावर माझं बारीक लक्ष 
असतं मला सगळं माहीत आहे. असं मी म्हटलं त्यािा अथू हा असा आहे, आखण या खवखशि अथाने मी सवू् 
आहेही.’ 

 
म्हणजे लव्हकी खसखबल, पेगी, याचं्याबद्दल आखण स्वतःबद्दलही सगळी माखहती िेऊ शकेल असे 

समजायिे का ? डॉतटरानंा कळेना. कारण आत्तापयंत त्यानंा खमळालेली माखहती र्फारि तोटकी होती. 
 
डॉतटर म्हणा्या, लव्हकी, मला तुझ्याबद्दल आणिी काही कळलं तर आवडेल.’ 
 
‘मी एक आनंिी प्राणी आहे, ‘लव्हकी उत्तरली,’ आखण आनंिी माणसाचं्या मोठ्या मोठ्या कहाण्या 

नसतात. पण तुम्हाला जी काय माखहती हवी आहे, ती सागंायला मला नक्कीि आवडेल.’ 
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‘तुझा जन्म कसा काय झाला, हे जाणून घेण्यािी मला इच्छा आहे.’ 
 
डोळे खमिकावत लव्हकी म्हणाली, अरे, हा तर एकिम तत्त्व्ानात्मक प्रश्न आहे. याच्यावर तर 

एिािा गं्रथसुिा खलखहता येईल. ‘मग ती गंभीर झाली आखण सरळ डॉतटराकंडे पहात म्हणाली, मी कशी 
आले, हे जाणून घेण्यािी तुमिी इच्छा आहे, तर मलाही ते सागंायला आवडेल. मी परिेशात्या एका 
मोठ्या कुटंुबातून आले. मला अनेक भावडंं आहेत. माझे आईवडील आखण माझे सारे बहीणभाऊ पॅखरसमधे 
राहतात. हाय राम ! खकती वषात मी त्यानंा भेटलेि नाहीये. माझं सबधं नाव Victoria Antoinette Sharleu 
थोडतयात लव्हकी. इथं आ्यावर कुणालाही अमेखरकन वळण लागून जातं Victoria Antoinette एवढी हाक 
कोण मारत बसणार ! त्यापेक्षा लव्हकी हे सोपं.’ 

 
मग काही काळ स्तब्ध राहून डॉतटरानंी आप्या मनातील अखवश्वास बाजूला सारला आखण 

खविारले, ‘मग तू तुझ्या पालकाबंरोबर रहात नाहीस, याि ंत्यानंा वाईट नाही का वाटत ?’ 
 
‘अखजबात नाही, डॉतटर’ लव्हकी िात्रीपूवूकं उत्तरली, ‘मी इथे मितीसाठी आले आहे, हे त्यानंा 

ठाऊक आहे. नंतर परत आम्ही सगळे एकत्र राहू. माझे आईवडील इतर पालकासंारिे नाहीत. ते बोलतात 
त्याप्रमाणे वागतात.’ 

 
‘र्फारि नशीबवान आहेस तू !’ डॉतटर उद्गार्या. 
 
‘ओह, नक्कीि,’ ‘लव्हकी म्हणाली, ‘आप्याला िुकीिे पालक खमळण ं म्हणजे भयंकरि ! हालि 

अगिी !’ 
 
‘होय् मी समजू शकते ते’ डॉतटर म्हणा्या. 
 
‘एक खिवस आमिं कुटंुब येणारि आहे इकडे लव्हकी म्हणाली. 
 
‘मान्य’ डॉतटर म्हणा्या. 
 
लव्हकी डॉतटराजंवळ सरकली आखण त्यानंा खवश्वासात घेऊन म्हणाली, ‘पण डॉतटर, मी िरं तर 

खसखबलसंबधंी बोलायला आले. खति ंते जे सारिं काळजी करणं आहे ना ते िरंि अगिी भयानक आहे धड 
िात पीत नाही, स्वतःला नीट मजाही करू िेत नाही. एकंिरीति सारं जीवन गंभीरपणे घेते. खतने जर 
स्वतःवरिी बंधनं थोडी सैल केली आखण जरा मौजमजा केली तर खतिा आजार बराि आटोतयात येईल. 
लव्हकी थोडा वळे थाबंली आखण मग खविारपूवूक म्हणाली, ‘आखण आणिीही काही आहे डॉतटर. आत िोल 
कुठेतरी काहीतरी आहे.’ 

 
‘ते काय असेल असं तुला वाटतं लव्हकी ?’ 
 
‘मला नेमकं सागंता येत नाही. मी येण्यापूवीि त्यािी सुरवात झालीय् .’  
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‘तू केव्हा आलीस ?’ 
 
‘खसखबल अगिी लहान मुलगी होती तेव्हा.’ 
 
‘अच्छा,’ असे म्हणून डॉ. क्षणभर थाबं्या आखण मग त्यानंी खविारले, ‘मग खमसेस् डोसेट तुला 

माहीत आहेत ?’ 
 
लव्हकी एकिम सावध झाली. ‘ती खसखबलिी आई होती.’ खतने स्पि केले, ‘िूप वषू मी डोसेट 

कुटंुबाबरोबरि रहातेय्. होय् मला खमसेस् डोसेट माहीत आहेत.’ 
 
‘पेगी माहीत आहे तुला ?’ 
 
‘हो तर.’ 
 
‘मग मला सागं बरं खतच्याबद्दल.’ 
 
‘पेगीबद्दल सागंू ?’ लव्हकी म्हणाली, ‘म्हणजे पेगी लू का ? का तुम्हाला पेगी ॲनबद्दलसुध्िा 

ऐकायला आवडेल ?’ 
 
‘पेगी कोण ?’ 
 
‘काय वडेी मी तरी’ लव्हकीने ओशाळून म्हटले. 
 
‘तुम्ही र्फतत पेगी लूलाि भेट्या आहात, हे मी अगिी खवसरलेि ! िोन पेगी आहेत.’ 
 
‘िोन पेगी ? पुन्हा एकिा डॉतटर बुिकळ्यात पड्या. पण िौथ्या व्यलततत्वािे त्यानंा इतके का 

आश्चयू वाटाव े ? एकिा तुम्ही एकिा तुम्ही एकापेक्षा जास्त व्यलततत्व े ही क्पना स्वीकारलीत की मग 
आश्चयाला वाव रहातोि कुठे ?’ 

 
‘या येत्या काही खिवसात पेगी ॲन येईलही एिाद्या वळेेस,’ लव्हकीने भाखकत वतूवले, ‘तुमिी भेट 

होईलि. माझी िात्री आहे, तुम्हाला ती आवडेल.’ 
 
‘मलाही तसंि वाटतं.’ 
 
‘त्या िोघी पेगी लू आखण पेगी ॲन बरोबरि सगळं करतात.’ 
 
‘मग त्या वगेळ्या कशामुळे आहेत ?’ 
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‘माझ्या मते ज्या गोिीने लूला राग येतो त्याि गोिीने पेगी ॲनला भीती वाटते. पण त्या िोघीही 
लढाऊ आहेत. पेगी लू ने एिािी गोि करायिी ठरवली की मग खतिा एकिम ‘धडक’ कायूिम असतो. 
पेगी ॲनसुिा अनेक गोिी करते, पण जास्त हुशारीनं करते.’ 

 
‘अस्स !’ 
 
‘त्यानंा सगळं बिलून टाकायिं असतं,’ लव्हकी म्हणाली, ‘आखण सगळ्यात त्यानंा बिलून 

टाकावीशी वाटणारी गोि आहे खसखबल.’ 
 
‘गंमति आहे,’ डॉतटर म्हणा्या, ‘आता  लव्हकी, मला हे सागंू शकशील का ? डोसेटबाई या पेगी 

लू च्या आई होत्या ?’ 
 
‘होती तर.’ 
 
‘पण मग पेगी लू तर म्हणते, खसखबलिी आई ही खतिी आई नव्हे.’ 
 
‘होय, मला माहीत आहे ते, पण पेगी लू कशी आहे, ते तुम्हाला माहीति आहे.’ आखण नंतर 

खमलष्ट्कलपणे हसत ती पुढे म्हणाली, ‘डोसेटबाई या पेगी लू च्या आई आहेत, पण पेगीला ते माहीत नाही.’ 
 
‘आखण मग पेगी ॲनबाबत काय ?’ डॉतटरानंी खविारले. 
 
‘पेगी ॲनच्याही त्या आई आहेत, पण खतलाही ते माहीत नाही.’ 
 
‘अरे, हे तर सारंि कुतुहलजनक आहे,’ डॉतटर म्हणा्या. 
 
‘हो ना,’ लव्हकीने ते मान्य केले, ‘पण हे सारे मनािे िेळ आहेत.’ कोण जाणे, तुम्ही त्यानंा मित 

करूही शकाल. 
 
मग काही काळ शातंता होती. खतिा भगं करत शवेटी डॉतटरानंी खविारले ‘लव्हकी, तू आखण पेगी 

सारख्या खिसता ?’ 
 
खनराशनेे लव्हकीिा िेहरा काळवडंला. मग खतने खविारले, ‘तुम्हाला नाही का सागंता येत ?’ 
 
‘अगं, मी तुम्हाला कधीि एकत्र पाखहलेलं नाही, त्यामुळे नाही मला सागंता येत,’ डॉतटरानंी 

सावरून घेतले. 
 
लव्हकी कोिावरनं उठली आखण िटपटीत पावलं टाकत सर्फाईिारपणे डेस्कजवळ गेली, खतथनं ती 

डॉतटरािंी वही घेऊन परतली, खतने डॉतटरानंा खविारले. 
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‘मी हे वापरलं तर िालेल ना ?’ 
 
‘अगिी िुशाल,’ डॉतटर म्हणा्या. 
 
डॉतटर बघत होत्या, लव्हकी नीट कोिावर बसली आखण पसूमधून एक पेलन्सल घेऊन खतने त्या 

वहीवर रेिाखिते्र काढायला सुरवात केली. 
 
थोड्या वळेाने ती म्हणाली. ‘ही इथं िोन डोकी आहेत. ताबंसू कुरळ्या केसािंं आहे, ते माझं, 

माझ्याकडे आत्ता रंगीत पेलन्सली नाहीत, नाहीतर हे छान रंगवता आले असते. ही पेगी लू, खहिे केस काळे 
आहेत याला काय रंगीत पेलन्सली नस्या, तरी िालतात. पेगीला जास्त निरे आवडत नाहीत. खतनं खतिे 
केस अगिी सरळि ठेवले आहेत, हे असे. ‘लव्हकीने पॅडवर काढलेली पेगी लू िी डि केशरिनापिती 
िािवली, आखण मग खवजयाने ती उद्धगारली, ‘बघा, आम्ही खकती वगेळ्या आहोत !’ 

 
डॉतटरानंी ते मानले आखण खविारले, ‘आखण पेगी ॲन्ि ंकाय ?’ 
 
‘खतिं नाही काढल तरी िालेल, पेगी लूििं ॲनसाठीपण िालेल. त्या अगिी सारख्याि खिसतात 

तुम्ही आता पाहालि.’ 
 
‘रेिाखितं्र तर तू छानि काढतेस,’ डॉतटर म्हणा्या, ‘तू रंगकाम पण करतेस का ?’ 
 
‘हो रंगवते की ! पण माझ्यापेक्षा खसखबल जास्त छान रंगवते. माझी िास आवड म्हणजे माणसं. 

मला माणसं आवडतात आखण त्याचं्याशी नीट जमवनूही घेता येतं. मला त्यािंी अखजबात भीती वाटत नाही, 
कारण माझे आईवडील माझ्याशी नेहमीि िागंले वागत. मला लोकाशंी गपपा मारायला आवडतात. संगीत 
कला आखण पुस्तकं याचं्याखवषयी बोलणारी माणसं मला खवशषेि आवडतात, मला वाटतं बहुतेक 
सगळ्याशंी माझी मतै्री या समान आवडीखनवडीतूनि झालेली आहे. मला कािंबऱ्या वािायला आवडतात 
तुम्ही ‘ि टॉटोईज ॲण्ड ि हेअर’ वािलीय् ?’ 

 
‘नाही.’ 
 
‘मग वािाि मी ती काल रात्रीि संपवली, एखलझाबेि जेलन्स्कन्सिी आहे ती. अगिी नवीन आहे’ 

एका खवलक्षण पसरट पे्रमखत्रकोणािी अस्रु्फट कहाणी असं खति ं वणनू करता येईल. द्वीडच्या जाड 
कपड्यातली एक प्रौढ कुमाखरका ही खतिी शखतत नाखयका, ती कािंबरी भर नुसतीि आपली श्रीमंती 
मोटारगाडीतून कहडत असते. 

 
‘आता तू इतकी म्हणतेि आहेस तर आणीन मी ती.’ 
 
‘माझ्यासारिीि तुम्हालाही ती आवडेल, अशी मला आशा आहे. मला िरि आवडली. मला 

वाटतं, मला एकूणि उच्चभ्र ू लोक आवडतात. म्हणून असेल, मला ते प्रत्यक्षात आखण पुस्तकातही 
आवडतात. हा आमच्या घराण्यािा पखरणाम असावा. पण मला नाही वाटत की मी खशि आहे. पण मी एका 
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खवखशि िानिानी कुटंुबातून आलेली अस्याने माझ्या आवडीखनवडी सुसंस्कृत आहेत आखण जीवनात 
िागं्या गोिींिा मुततपणे आस्वाि घ्यायला काय हरकत आहे ?’ 

 
लव्हकी एकिम गंभीर होऊन बोलू लागली. आयुष्ट्यात इतकं िुःि आखण इततया विेना आहेत, की 

कुठंतरी त्यािंा खनिरा व्हावाि लागतो. यात मला पलायन म्हणायिं नाही. पुस्तकं वािणं हे काही पलायन 
होऊ शकत नाही. उलट त्यामुळे तुम्हाला जास्त िागं्या तऱ्हेने स्वतःला जाणून घेता येतं, मला पुस्तकं 
आवडतात, यािा मला इतका आनंि वाटतो. माझ्या जीवनातील या खवखशि पखरलस्थतीमुळे मी कधी 
अडिणीत सापडले की िडपण घालवण्यािा माझा हा माग ूअसतो. तुम्हाला एिािेवळेेस हा माझा अहंगंड 
वाटेल, पण प्रत्यक्षात मी तशी नाही, मी जी काय आहे ती आहे आखण मला आवडेल, त्या पितीने मी जीवन 
जगते.’ 

 
सुस्कारा सोडून लव्हकी उद्धगारली, ‘डॉतटर, माझी अशी इच्छा आहे की मी जसं आनंिात आयुष्ट्य 

घालवते, तसंि खसखबलनंही आनंिात जगाव,ं मला संगीतसमेलनानंा आखण खित्र-प्रिशनूानंा जायला र्फार 
आवडतं. खतलाही आवडतं पण खततकी ती जात नाही. इथनं मी आता नगरपाखलकेच्या संग्रहालयात जाणार 
आहे. मघाशी म्हटलं ना माझं एका मखैत्रणीबरोबर जेवण घ्यायि ं ठरलंय्, खति ं नाव मेखरयन लुडलॉ. 
िागं्याशा उपहारगृहात जेवण घेऊन मग आम्ही प्रिशनू पहायला जाणार आहोत, सगळी खितं्र बघायला 
काही वळे होणार नाही, पण आम्हाला खवशषेतः ‘शब्ि जेव्हा प्रखतमा होतो,’ या नावानं ओळिला जाणारा 
खित्रसंग्रह बघायिी इच्छा आहे. मेखरयनच्या रोमरोमात संस्कृती मुरलेली आहे आखण ती अखतशय िागं्या 
अथाने सामाखजक वृत्तीिी आहे. पूवेकडच्या एका गावात ती लहानािी मोठी झाली. घरी भरपूर 
नोकरिाकर, उन्हाळ्यािी सुटी घालवायला ते साऊिॅम्प्टनला जात. अशा पितीत होतं सगळं. 

 
‘खसखबलच्या माखहतीच्या आहेत त्या ?’ डॉतटरानंी खविारले. 
 
‘नाही.’ लव्हकीन ककखित वडीलकीिा आव आणून उत्तर खिले. ‘खसखबल रॅ्फशनेबल नाही आखण 

खतच्यात खततका मोकळेपणा आखण आनंिी वृत्तीही नाही. खतनं एकिा अध्यापक महाखवद्यालयाच्या 
उपाहारगृहात लुडलॉबाईंना रागेंत उभ ं असलेलं पाखहलं आखण इततया रॅ्फशनेबल बाई इथ ं कशा काय 
आ्या हे खतला कळेना, उपाहारगृहात अखतशय गिी होती. खसखबल एकटीि बसली होती. लुडलॉ बाईंनी 
खतला खतच्याशजेारी बसू का म्हणून खविारलं. आखण आपण पाखहजे खतततया नम्र नाही की काय, अशी 
खसखबलला नेहमी भीती वाटत असते, हे तुम्हाला माहीति आहे. त्यामुळे ती म्हणाली, ‘हो, बसा की’ पण 
आता एका आकषकू उच्चभ्र ूबाईंबरोबर वळे घालवायिा म्हट्यावर ती अखतशय घाबरली, खवझलीि. तेव्हा 
मी पुढे झाले आखण त्या बाईंशी संभाषण केले. अशी झाली आमच्या मतै्रीिी सुरवात. आखण आता आम्ही 
िागं्या मखैत्रणी आहोत. 

 
‘पेगी लूला माहीत आहेत या बाई ?’ 
 
‘छे: ! मला नाही वाटत. त्यािंी खवश्व ंइतकी वगेळी आहेत !’ 
 
‘लव्हकी, खसखबल आखण पेगी कधीही करणार नाहीत, अशा अनेक गोिी तू करतेस अस ं खिसतंय्,’ 

डॉतटर म्हणा्या, ‘अगिी बरोबर !’ लव्हकी िटकन उत्तरली, ‘ माझा मागिू वगेळा आहे. मला जर त्यािंा 
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माग ू िोिाळावा लागला, तर अगिी नकोसं होऊन जाईल.’ आखण मग काहीशा ियाळपणाने आखण 
काहीशा कुलत्सतपणाने खतने डॉतटरानंा एक गुखपत साखंगतले. 

 
‘डॉतटर, िरं म्हणजे खसखबलला माझ्यासारिं व्हायला िूप आवडेल, पण कसं ते खतला समजत 

नाही.’ 
 
‘म्हणजे खसखबलला तुझ्याबद्दल माखहती आहे ?’ 
 
‘छे: छे: ! अखजबात नाही,’ लव्हकी उत्तरली, ‘खतला पेगीबद्दलिी माखहती नाही आखण माझ्याबद्दलही 

माखहती नाही. पण म्हणून माझ्यासारिीिी प्रखतमा डोळ्यासमोर असायला काहीि अडथळा येत नाही. 
स्वतःिी तशीि प्रखतमा बनवायला खतला आवडणार आहे, पण ती खतला गवसतंि नाहीये. सारिी खतच्या 
हातातून खनसटतेय्. 

 
डॉ. खव्बरू एक क्षणभर घुटमळ्या. कानावर पडले्या सगळ्या गोिींिी नोंि घेताघेताि 

एकीकडे त्यािें इतरही खविार िालूि होते. ‘खसखबल आखण पेगी लू, आता लव्हकी आखण पेगी ॲन. एका 
शरीरात िार व्यलततत्वं. आणिीही कोणी असतील ?’ लव्हकी याबद्दल काही सागंू शकेल, अशा खवश्वासाने 
डॉतटरानंी उडी घ्यायिी ठरवली, लव्हकी, तू पेगीबद्दल साखंगतलंस. एिािे वळेेस तू हेही सागंू शकशील, 
आणिीही कुणी आहेत ?’ 

 
‘हो आहेत की,’ िात्रीलायक उत्तर आले, ‘आणिीही िूप जणी आहेत, हे आम्हाला माहीत आहे. 

मी जेव्हा तुम्हाला म्हटलं की मला प्रत्येकाबद्दल सगळं काही माहीत आहे, तेव्हा मला हेि म्हणायिं होतं.’ 
 
‘तर लव्हकी, ‘डॉतटरानंी आपली इच्छा प्रकट केली,’ तुम्ही सगळ्यानंी अगिी मोकळेपणाने इथे 

मला भेटायला यावं, अशी माझी इच्छा आहे शरीर कोण वापरतंय् हे र्फारसं महत्त्वाि ंनाही.’ 
 
‘हो येतील की सगळे,’ लव्हकीने ग्वाही खिली, ‘आखण मीसुध्िा येईन. त्यानंा सतावनू सोडणाऱ्या 

गोिींच्या मुळाशी तुम्हाला जाता यावं, यासाठी तुम्हाला मित करायलाि मी आले आहे.’ 
 
‘मला त्याबद्दल तुझं कौतुक वाटतं लव्हकी,’ डॉ. खव्बरू म्हणा्या. आखण मग डॉतटरानंा एक अगिी 

अखभनव क्पना सुिली. मनोखवश्लेषणातील सहायक म्हणून त्यानंी लव्हकीिी नोंि करून टाकली. मला 
साऱ्या व्यलततत्वाबंद्दल सवू काही माहीत आहे, अस ं लव्हकीिं म्हणणं होतं. त्यामुळे इतर सगळ्याकंरता ती 
ग्रीक नाटकात्या गायकवृन्िासारिं काम करू शकेल. बाकीिी पातं्र ज्या प्रसंगािंा ककवा संबंधािा नुसता 
आरािडा सागंतील ककवा किाखित् काही सागंणारही नाहीत, अशा सवू गोिींवर ती प्रकाश टाकू शकेल.  

 
‘मग लव्हकीकडे रोिून पहात डॉतटर म्हणा्या, आता मला एका बाबतीत तुझा सल्ला हवाय. 

तुझ्याबद्दल आखण इतराबंद्दलही खसखबलला एकिा सारं सागंाव,ं अशी माझी इच्छा आहे. तुला काय वाटतं 
याबद्दल ?’ 
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‘खतला सागंायला काहीि हरकत नाही. पण तरी योग्य ती िबरिारी घ्या. र्फार काही सागंू नका,’ 
लव्हकीने सावधखगरीिी सूिना खिली. 

 
‘मग िाजगी आवाजात डॉतटर म्हणा्या,’मला वाटतं, खतला हे माहीत असायला हव,ं आखण िरं 

म्हणजे खतला जर हे कळलं नाही, तर मनोखवश्लेषणात प्रगती तरी कशी व्हायिी, कोण जाणे ?’ 
 
‘सावध असा.’ लव्हकीने परत एकिा साखंगतले. ‘आमच्यापैकी प्रत्येकीला जरी खसखबल माहीत 

असली तरी खसखबलला आमच्यातलं कोणीही माहीत नाही.’ 
 
‘मला मान्य आहे ते लव्हकी ती म्हणजे एक िुहेरी व्यलततमत्त्व आहे, अशी माझी क्पना होती तेव्हा 

मी खतला पेगीबद्दल सागंायि ंठरवलं, पण खसखबलनं मला कधी तशी संधीि खिली नाही.’ 
 
‘बरोबरि आहे ते,’ ‘लव्हकी म्हणाली, ‘आपली सारी लक्षण ंस्पि करायला खसखबलला नेहमीि भीती 

वाटते आखण खनिानाबद्दलसुध्िा खतच्या मनात तशीि भीती आहे.’ 
 
‘असो,’ डॉतटर शातंपणे पुढे म्हणा्या, ‘एवढं मात्र मी खतला साखंगतलंय् की काहीवळेा खतला भ्रम 

झा्यासारिं होतं (fugue) आखण मग काय घडतंय्. याि ंखतला अखजबात भान रहात नाही’ 
 
‘माहीत आहे ते मला’ लव्हकी म्हणाली, ‘पण हे सागंण ं वगेळं आखण खतच्या शरीरात ती एकटीि 

नाहीये, हे सागंण ंवगेळं.’ 
 
‘मला वाटतं, खसखबलला जर असं साखंगतलं की खतला नकळत ती सारं काही करति असते, तर 

खतला धीर येईल.’ 
 
‘ती’ डॉतटर ? ‘लव्हकीने उपरोधाने खविारले, ‘आम्ही’ हे सवूनाम जास्त योग्य होणार नाही का ?’ 
 
डॉतटर थाबं्या. त्यानंी काहीि उत्तर खिले नाही. मग खविारात गढून गेले्या लव्हकीनेि त्या 

शातंतेिा भगं केला. ‘मला वाटतं तुम्ही ते खसखबलला सागंाव.ं पण मी पुन्हा खविारते, जी कोण िालवत 
असते, ती ‘ती’ आहे का ?’ आखण डॉतटराचं्या उत्तरािी वाट न पाहता ती पुढे म्हणाली. ‘आम्हीही माणसं 
आहोत आमच्या आमच्या परीने.’ 

 
डॉतटरानंी खसगरेट खशलगावली आखण लक्षपूवूक त्या लव्हकीिे बोलणे ऐकू लाग्या. ‘तरीही 

तुम्हाला सागंायिं असलं तर जरूर सागंा, पण माझा तुम्हाला असा सल्ला आहे की तुम्ही खतला हेही सागंाव ं
की खतला आवडणार नाही अशी एकही गोि इतरापंैकी कोणीही कधी करणार नाही. खतला म्हणाव,ं खतला 
शतय नसतात अशा गोिी त्या करतात, आखण त्याही त्या िुसऱ्यानंी के्या तर खतला राग येणार नाही 
म्हणून.’ 

 
‘आखण मग पेगी लुिं काय ? खसखबलला मान्य नसले्या काही गोिी ती काही वळेेला करते ते ?’ 
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‘मान्य’ लव्हकीने स्पि केले, ‘खसखबल करू शकणार नाही अशा अनेक गोिी पेगी लू करते. पण ती 
कधी कोणाला त्रास िेणार नाही. अगिी िरं डॉतटर. अखजबात िेणार नाही.’ आखण मग एिािं रहस्य 
सागंाव ं तशी ती म्हणाली, ‘पेगी लू एखलझाबेथला गेली आखण खतनं खतथं काय गोंधळ केला तो तुम्हाला 
माहीतेय् ?’ 

 
‘नाही.’ 
 
‘अरे, पेगी लू कुठे कुठे जात असते.’ आखण लव्हकीने घड्याळाकडे पाखहलं, ‘कुठं जाण्यावरनं 

आठवलं, मला वाटतं मलाही आता लगेिि कुठंतरी जायला हवयं् म्हणजे मेखरयनला भेटायला.’ 
 
‘होय,’ डॉतटर म्हणा्या, ‘मला वाटतं वेळ संपति आलीय्.’ 
 
‘डॉतटर, तुम्ही कधी त्या संग्रहालयात गेला आहात ?’ त्या िाराकडे खनघा्या तशी लव्हकीने 

खविारले, ‘तुम्हाला आवडेल खतथे. कटू व्हॅलेंटीनच्या स्मरणाथू भरवलेलं ते खित्रािंं प्रिशनूही तुम्हाला 
आवडेल. कधी खतकड गेलाति तर माहीत असावं म्हणून सागंून ठेवते ते ‘व्हॅलेंटीन गलॅरी’त आहे. िला, 
मला आता खनघालंि पाखहजे. आखण हो, तुम्हाला जेव्हा कधी गरज पडेल, तेव्हा मी नक्की येईन, यािी िात्री 
असू द्या.’ 

 
जाण्यापूवी लव्हकी परत वळली आखण डॉतटराकंडे पहात म्हणाली, ‘एिाद्या मनोखवश्लेषकाकडे 

यायि ंम्हणजे मला र्फार खवखित्र वाटतं. बाकीच्या मनोरुग्ण आहेत, पण मी तशी नाहीये. खनिान मला तरी 
तसं वाटत नाही. या सगळ्या अंिाधंुिीच्या युगात एिािे वळेेस असलं तरी कळतही नसेल म्हणा ! 
खसखबलच्या आखण इतराचं्या बाबतीत मला तुम्हाला मित करायिी इच्छा आहे. अिेरीस मी पॅखरसमध्ये 
माझ्या कुटंुबाबरोबर न रहाता इथे राखहले, याि ंतरी तेि कारण नाही का ? आप्याला नेमका कशामुळे 
त्रास होतोय. हे खसखबलला ककवा पेगी लुला कळलं असेल, असं मला वाटत नाही. त्यािं ंइथलं घुटमळण ं
पाखहलं आखण लक्षात आलं की आता आपण प्रवशे केला पाखहजे. त्याचं्याकडनं तुम्हाला काही समजणार 
तरी कसं ? खसखबल तर आम्हा कोणाबद्दल पूणू अंधाराति आहे आखण पेगी सिा खति ं रक्षण करण्यात 
गुंतलेली - आखण खसखबलिं िेिील. त्यामुळे इथं येऊन तुमच्याबरोबर काम करण्याखशवाय मला गंत्यंतरि 
नव्हतं. मला वाटतं आपण िोघी खमळून याच्या मुळापयंत जाऊ शकू. म्हणून कृपया माझ्याबद्दल खवश्वास 
बाळगा. मला प्रत्येकािी प्रत्येक गोि माहीत आहे.’ 

 
असे म्हणून लव्हतटोखरया 
 
– ‘ह्या’ जगात वावरणारी एक स्त्री – आली तशीि खनघून गेली. खतच्या हालिालीत खिमाि होता. 

आवाज मधाळ होता आखण वाणी शुि होती. 
 
डॉतटरानंा लव्हकी आवडली. ती अखतशय उपिार पाळणारी होती िरी-पण तरीही खतच्यात 

आपुलकी आखण खजव्हाळा होता. आखण खसखबलबद्दल खतला िरोिरीि काही काळजी वाटत होती. आखण 
यािाि र्फायिा घ्यायिे त्यानंी ठरवले. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

डॉतटर खविार करत होत्या, आपण जर या मिाम शालूला खविारलं असतं की त्या डोसेट 
कुटंुखबयात कशा काय आ्या ककवा त्यािें लोक त्यानंा न्यायला केव्हा येणार आहेत, तर त्यानंी काय उत्तर 
खिलं असतं. या प्रकरणासंबधंी काही मुदे्द खलहून ठेवण्यासाठी मेजाकड येतायेता त्यानंी स्वतःला खविारलं, 
‘खसखबल कशी काय परत एक होणार ? आखण खकती जणातनं ?’ 

 
डॉतटराचं्या इमारतीतून लव्हकी बाहेर पडली. खतच्या मनात आले. ‘खवलो कॉनूसू सोड्यापासनं मी 

इततया खठकाणी राखहले, पण हे न्ययूॉकू शहर काही वेगळंि आहे. हे पॅखरससारिं नाही. अशा एिाद्या 
उिासीन खिवशी, कायम गडबडीत असलेलं आखण सतत बिलणारं हे शहर त्याच्या स्वतःच्या 
सावलीसारिंि भासतंय्.’ 

 
ती भरभर पावले उिलू लागली. मेखरयनशी ठर्याप्रमाणे भेटायला जायला खतला उशीर झाला 

होता, हे तर एक कारण होतेि. पण खतिे आयुष्ट्य ज्याचं्यात गुंर्फले गेले होते, अशा इतराचं्या साव्या खतने 
काही काळ तरी मागे सार्या होत्या आखण त्यामुळे खतला मोकळे मोकळे वाटत होते, हेही एक कारण होते. 

 
मेखरयल लुडलॉ. उंिापुरा डोळ्यात भरणारा सुरेि बाधंा, त्यात नाजूक सौंियापेक्षा उमेिपणा 

अखधक. मेखरयन म्हणजे एक िैतन्यशील व्यलततमत्त्व, गडि कपगे केस, गडि कपगे डोळे आखण नाकापाशी 
तीन तपखकरी वागं. हे एवढे गालबोट नसते, तर लव्हकीने आप्या या मखैत्रणीला केव्हाि सौंियािा आिश ू
करून टाकले असते, कारण असे आिश ूकरणे खन मग त्यािंी पूजा करणे ही खतिी सहज प्रवृत्तीि होती. 

 
नोव्हें. १९५४ च्या सुरवातीला अध्यापक महाखवद्यालयाच्या उपाहार-गृहात त्यािंी योगायोगाने 

ओळि झाली. आखण तेव्हापासून त्या िोघी एका अद्भतू खवश्वात वावरत होत्या. त्यानंतर अनेकिा कानेजी 
रंगमंखिरात जाऊन त्यानंी तऱ्हेतऱ्हेिे संगीत अनुभवले. राष्ट्रसंघाच्या सभागृहात जाऊन सुरक्षा 
पखरषिेमधली वािळी ििाही प्रत्यक्ष ऐकली.’ 

 
पण त्यापेक्षाही कला-प्रिशनेू पाहताना एक आगळीि मजा यायिी. खवशषेतः बु्रकलीन 

संग्रहालयातली प्रिशनेू तर त्यानंा र्फारि आवडली. जुन्या अमेखरकन कलाकाराचं्या कलाकृतींनीि नव्हे, 
तर समकालीनाचं्या जलरंगातील उत्तमोत्तम खित्रानंी आखण एक सबधं मजलाि व्यापणाऱ्या अमेखरकन 
र्फर्मनिरच्या प्रिशनूानंही त्यानंा भारून टाकले होते. 

 
जुन्या पध्ितीिे र्फर्मनिर पाखहले की त्या िोघींपुढेही भतूकाळ साक्षात सामोरा ठाकायिा. जणू एका 

भतूपूवू जीवन-पध्ितीिा आरसाि. िोघींनाही असे र्फर्मनिर पाहताना अखतशय आनंि व्हायिा. त्याचं्या 
संभाषणात वारंवार अशा गोिींिे उल्लेि यायिे त्यात्या बारकाव्यािें खवश्लेषण करण्यात त्यानंा खवलक्षण 
उत्साह वाटायिा. 

 
सध्या जरी मेखरयनजवळ संपत्ती नसली, तरी खतिा जन्म अखतशय श्रीमंत घरात झाला होता. 

त्यामुळे खतिी अखभरुिी अखतशय उच्च होती. खनवडक शाळामंधून खतिे शालेय खशक्षण झाले. १९३० नंतर ती 
बनाडूमधून पिवीधर झाली. पिव्युत्तर खशक्षणही झाले. आखण एका अखववाखहत मावशीच्या पालकत्वािाली 
अस्याने साहखजकि खतने संपूणू युरोपिा प्रवासही थाटात पार पाडला होता. 
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लग्नानंतर ती आणिीि श्रीमंत घरात आली. पतीच्या खनधनानंतर सारी संपत्ती खतने सुिासीन 
आयुष्ट्यात घालवली. सारे पैसे संप्यावर आता उिरभरणासाठी काहीतरी उद्योग केला पाखहजे, यािी 
जाणीव होऊन ती कोलंखबयाला आली. खतथे खशकवण्यािी पूवूतयारी म्हणून कलाखशक्षणातील काही पिवी 
अभ्यासिमािंा ती अभ्यास करू लागली, यािमुळे त्यािंी तेथील उपाहारगृहात भेट झाली. 

 
भेटीिे खठकाण अगिी जवळ आले आहे हे लक्षात आले आखण लव्हकी खतच्या खिवास्वपनातून जागी 

झाली. भराभरा पावले उिलत ती त्याचं्या ठरले्या उपाहारगृहात खशरली. 
 
प्रािीन रोमन घराच्या आवारावरून बेतले्या त्या प्रसन्न खिवाणिान्याच्या िाराशी ती उभी होती. 

त्याच्या मध्यभागी एक िौकोनी तलाव होता, कािेिे कमानिार छत होते. भव्य स्तंभ होते. टेबलािें ततते 
संगमरवरी भासत होते. इततयावळेा लव्हकीने या साऱ्या गोिी पाखह्या होत्या पण वास्तुशास्त्रातील त्या 
‘बारीक’ शलैीने ती प्रत्येकवेळी भारावनू जायिी. 

 
खतच्या उजव्या हाताच्या एका टेबलापाशी मेखरयन लुडलॉ बसली होती. 
 
‘उशीर झाला ना मला,’ लव्हकी आप्या मखैत्रणीकडे जाताजाता खतला म्हणाली, ‘मार्फ करा हं, 

एका खठकाणी काही कामासाठी गेले होते, खतथनं लवकर खनघताि आलं नाही.’ 
 
‘तेवढा वळे मी एकटेपणातली मौज अनुभवली,’ मेखरयन लुडलॉ म्हणा्या, या तलावात कालू 

खम्सिी ती कारंजी बसव्यावर ही जागा कशी काय खिसेल, यािा मी खविार करत होते.’ 
 
‘पण उन्हाळ्यापूवी तर ते शतय नाही,’ लव्हकी िाली बसत म्हणाली. ‘इथं कारंज्यासाठी आठ मूती 

बसवणार आहेत, असं मी वािलंय् त्यात्या पाि मूती कलािंी प्रतीकं असतील.’ 
 
‘अखभजात कलाचं्या जगात खम्स अगिी सहजपणे वावरतो. आपण उन्हाळ्यात परत इथं येऊन 

प्रत्यक्षि पाखहलं पाखहजे.’ 
 
मेखरयनिे ते खनःस्तब्ध, काहीशी िुःिी छटा असलेले डोळे आप्याकडे वळले आहेत आखण ती 

मृिुपणे आप्याकडे पहात आहे, हे लव्हकीला जाणवले. या बाईंच्या सहवासात असणं ही एक आनंिािी 
गोि होती आखण त्याहीपेक्षा या मतै्रीत मेखरयनने पुढाकार घेतला होता, ही एक खवलक्षण समाधानािी बाब 
होती. 

 
मेखरयनच्या डोळ्यामंधील त्या करुण छटेमुळेि लव्हकी खतच्याकडे ओढली गेली. ती स्वतः जरी एक 

आनंिी प्राणी असली, तरी िुसऱ्याच्या िुःिानंा योग्य तो प्रखतसाि िेण्यािा खतला िागंलाि अनुभव होता, 
आखण खतच्या या सह-अनुभतूीमुळेि त्यािंी िटकन मतै्री झाली होती. 

 
लव्हकी काहीशा अतृपतीने खविार करत होती, ‘आपण मेखरयनिी मुलगी असायला हवं होतं. मग 

आपण िोन खपढ्यातील अंतर नामशषे केलं असतं. वयानं मेखरयन माझी आई शोभेल एवढी वडील आहे, 
तरी त्या वयाने काहीही र्फरक पडत नाही. 
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‘िल, खनघू या. नाहीतर सगळं संपून जाईल,’ मेखरयन म्हणाली. 
 
त्या प्रशस्त िोलीतून त्या आत गे्या “उपाहारगृहातलं अन्न संगमरवरी टेबलावंर ! बाकीच्या 

अगिी युरोखपयन िानिानी वातावरणात हे कसंतरीि वाटतं नाही ?” मेखरयन म्हणाली. खतला खतिा बाधंा 
सुरेि रािायिा अस्याने खतने र्फतत अननसाच्या र्फोडी आखण िीज घेतले. खसखबल काही िायला घालत 
नस्याने लव्हकी स्वतःच्या इच्छेखवरुि बारीक होती, त्यामुळे खतने माकारोनी आखण िीज घेतले. 

 
त्या िौकोनी कारंज्याजवळच्या टेबलाशी परत्यावर त्या िोघी ‘फ्रान्समधील रेशमी 

खवणकामा’खवषयी बोलू लाग्या. मेखरयन या खवषयावरील एका खनबधंािी तयारी करत होती. “तुला यातली 
इतकी माखहती आहे,” मेखरयन लव्हकीला म्हणाली, “तू मला काही महत्त्वािे मुदे्द सागंू शकशील, यािी मला 
िात्री आहे.” 

 
आखण फ्रान्समधें तयार झालेले ्ात असे पखहले वस्त्र म्हणजे मुकुटािे खिन्ह असलेला एक 

मिमलीिा तुकडा, तो कसा होता यावर त्या बोलू लाग्या. िौथा हेिी ककवा तेराव्या लुईिा तो काळ 
असावा. “ते कुठ्या राजाच्यावळेी हे जर तुम्ही खनखश्चत ठरव ू शकलात, तर नक्कीि तुम्हाला जास्त गुण 
खमळतील,” लव्हकी म्हणाली. 

 
मग त्याचं्या संभाषणािा ओघ खिनी नक्षीकामाकडे वळला. खिनी नक्षीकाम परत एकिा उजेडात 

आ्यावर अठराव्या शतकाच्या सुरवातीला ज्या खित्राकृती आखण खनसगदूृश्ये उियाला आली त्याबद्दल त्या 
बोलू लाग्या. “तुम्हाला माहीत आहे ?” लव्हकीने खविारले, “की या कलाकारावंर बुिर, खपलमेंट, वयॅू 
यािंा अखतशय प्रभाव होता ?” 

 
“पण या कलाकारावंरसुिा खिनी मातीच्या भाडं्यावंरील नक्षीकामािा प्रभाव नव्हता का ? शवेटी 

त्या काळात एकंिरीत खिनी प्रभावि जास्त नव्हता का ?” 
 
“मी तुम्हाला ‘अ’ श्रेणी िेते,” लव्हकी हसतहसत म्हणाली. 
 
मेखरयनने खतिी कॉर्फी आखण लव्हकीने खतिे गरम िॉकलेट संपवले. मेखरयनने खसगरेट खशलगावली. 

ती म्हणाली, “तू खसगरेट ओढत नाहीस, यािं मला र्फार बरं वाटतं. यापुढेही कधी ओढू नकोस.” 
 
“नाही. तशी अखजबात भीती नाही. तेवढा एक िोष माझ्यात नाही िरा.” 
 
“पण मला इतरही कुठला िोष कधी आढळला नाही,” मेखरयनने खिडवले. 
 
“तुम्हाला जास्त बारकाईने खनरीक्षण करायला पाखहजे,” लव्हकीने त्याि पध्ितीत उत्तर खिले. 
 
“िल, आप्याला अलंकारािंा तास आहे, सहा वाजता,” मेखरयन म्हणाली, “म्हणजे आप्याला 

‘शब्ि जेव्हा प्रखतमा होतो.’ बघायला जेमतेम वळे खमळणार आहे.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मुख्य िालनामधले ते प्रिशनू अखतशय कुतूहलजनक होतं. ड्यूररपासून अलेतझाडंर का्डरपयंत 
अनेक युरोखपयन आखण अमेखरकन कलाकारानंी काही जगद्खवख्यात वाङ्मयीन कलाकृतीतील प्रवशे आखण 
पाते्र यािें आपाप्या परीने िशनू घडवले होते. त्यात इसापच्या बोधकथा होत्या, डाटेंिे इन्र्फनों होते, 
र्फाउस्ट होते, डॉन खक्वझोट, हॅम्लेट, ककग खलअर होते आखण ओखवडच्या मेटॅमॉर्फॉखसस् मधील काही 
लोककथािंाही त्यात समावशे होता. बायबलसंबंधीच्या खित्रात जीन (ज्याँआँ) िुव े (Jean Duvet) ने 
सोळाव्या शतकात कोरले्या खित्रावंरून रंगवले्या साक्षात्कार पवात वणनू केले्या िहा कशगाचं्या आखण 
सात डोळ्याचं्या प्राण्याचं्या खित्रािंा अंतभाव होता. 

 
िुवचे्या कलाकृतीपाशी लव्हकी रेंगाळली. ती म्हणाली, “मी पण पूवी अशी प्राण्यािंी खितं्र 

काढायिी.” 
 
“पण तू तर कधी तसं म्हणाली नाहीस,” मेखरयन. “नाही ना. ती िहा वषांपूवीिी ओमाहातली गोि 

आहे. आमिे धमंगुरु समुद्रातून उद्भवले्या प्राण्यासंंबधंी प्रविन करायिे आखण त्यािंी मी खितं्र 
काढायिी.” 

 
“तू तुझ्या खित्रासंंबंधी बोलते आहेस, यािा मला र्फार आनंि होतोय्. तू नेहमी त्याचं्याबद्दल इतकं 

मौन पाळतेस खसखबल !” 
 
“खसखबल !” या नामोल्लेिाने लव्हकीिा खततकासा गोंधळ झाला नाही. या एकाि नावाने मेखरयन 

आखण इतरही सारेजण खतला ओळित होते. ओळिपत्रावर िलनावंर, पत्रव्यवहारात, िूरध्वखन-सूिीत 
आखण सरकारी किेऱ्यामंधूनही हेि नाव होते ! लव्हकी वास्तववािी अस्याने खतच्या जगावगेळ्या 
अलस्तत्वामधली एक वस्तुलस्थती म्हणून खतनं या सगळ्या गोिींिा केव्हाि स्वीकार केला होता. 

 
हे नाव िरे म्हणजे पेगी लुच्या भाषेत ‘त्या िुसऱ्या मुलीिं’ असूनही लव्हकीने ते कधीही नाकारले 

नाही, त्या खकडखकडीत आखण भेिरले्या आकृतीिे ते नाव होते. अशा प्रसंगी इततया लोकात आखण इतकी 
आनंिी आखण मुतत ती कधीि आढळणार नाही. खसखबल हे नाव धारण करणारी िरी व्यतती ही अखतशय 
संकोिी आखण कुढी होती. आखण जे व्यलततत्व लव्हकीला खनसगतूःि प्रापत झाले होते आखण जे खतच्या 
अलस्तत्वािे सार होते, तशा व्यलततत्वािा खसखबलला ध्यास लागलेला आहे, हेही लव्हकीला माहीत होते. 

 
तर ‘खसखबल’ या क्पनेला ती रुळलेली होती. लव्हकीला हे माहीत होतं की ज्यािंा उल्लेि केला, 

अशा इतरही काहींनी ते पशू या िुसऱ्या खसखबलनं आखण लव्हकीनं डॉतटराकंडे रंगवलेले आहेत, आखण याने 
ती जास्त अस्वस्थ असे. आखण अगिी साध्या संभाषणातसुिा ती खितं्र आपली आहेत असे म्हणणे बरोबर 
नाही, असे लव्हकीला वाटायिे. 

 
 “मी माझ्या खित्राबंद्दल गपप असते, कारण माझ्यापेक्षाही खकतीतरी िागंले खित्रकार मला माहीत 

आहेत,” लव्हकी मोठ्याने म्हणाली. 
 
“पण ते तर नेहमीि असतं,” मेखरयन म्हणाली, “हाि खनकष लावायिा म्हटलं तर कुठ्याि 

कलाकाराला काही काढावसंंि वाटणार नाही, पण तू सुध्िा खित्रकलेत कुठे कमी नाहीस. आखण 



 

 

अनुक्रमणिका 

कलाखवभागािे प्रमुि तर म्हणताति की त्याचं्या खवभागात तुझ्याइतकी बुखिमान व्यतती गे्या वीस वषांत 
कोणीही नव्हती.” 

 
“मेखरयन, आपण िुसऱ्या एिाद्या खवषयावर बोलू या.” लव्हकी अस्वस्थ होत म्हणाली, “संपूणू 

खसखबल डोसेटच्या कलाकृतींिे प्राध्यापकानंी जे मू्यमापन केले, त्यात खतिे एकटीिे म्हणून स्वीकार करणे 
लव्हकीला अशतय होते. खसखबल रंगवायिी, लव्हकी रंगवायिी, तशीि खसखबलिी इतरही काही व्यलततत्वे 
रंगवायिी. आखण लव्हकीच्या मते या सगळ्यामंध्ये खसखबलला रंगकामाच्या नैपुण्यािी नैसर्मगक िेणगी होती. 
अगिी लहान वयाति खतिे हे सामथ्यू प्रकट झाले होते. खसखबलच्या कलाखशक्षकानंी खतच्या खित्रािें अखतशय 
कौतुक केले पण खतच्या वडलानंी मात्र खतिी खिते्र खमखनसोटातील सेंट पॉलमधील एका कलातज््ाला 
िािवली आखण त्यािा अखभप्राय ऐकला, आखण तेव्हा कुठे खतच्या पालकाचं्या मनातील संशय नाहीसा झाला 
आखण मगि त्यानंी खसखबलिी कुवत मान्य केली. शाळा-कॉलेजात असताना अनेक प्रखतखित खठकाणी 
खसखबलिी खिते्र प्रिशनूात माडंली गेली आखण त्यानंी खतला बऱ्यापैकी पैसा खमळवनू खिला.” 

 
पण अथाति यातले एकही खित्र खसखबलिे एकटीिे नव्हते. त्यात सगळ्यािें सामूखहक प्रयत्न होते. 

असे सामूखहक प्रयत्न काहीवळेा खवधायक ठरत तर काही वळेा घातही करीत पण खित्रामंधे अस्त शलैीतला 
वगेळेपणा येत असला आखण कुठे थोड्या र्फार त्रुटी अस्या तरीसुध्िा खसखबलमध्ये–प्रधान खित्रकार 
खसखबलसकट संपूणू खसखबल डोसेटमध्ये–एका महान् खित्रकारािे सुपत सामथ्यू होते. आखण खसखबलच्या 
मानखसक व्यथामुंळे हे सामथ्यू जरी कधी लक्षात आले नव्हते तरी कोलंखबयातील कलाखशक्षकाचं्या लक्षात 
येण्याइतके ते नक्कीि प्रकट झाले होते आखण त्यािमुळे मेखरयनने म्हट्याप्रमाणे ते खसखबलला गे्या वीस 
वषातील त्याचं्या खवभागातील सवोत्कृि कलाकार म्हणून मानत होते. 

 
हे सगळे खविार लव्हकीच्या मनात आले आखण वाटलं, मेखरयन लुडलॉ काय ककवा इतर कोणी काय 

या सगळ्यािंी क्पना अशीि आहे की ‘खसखबल’ डोसेट’ या हाकेत उत्तर िेणारी र्फतत एकि कलाकार 
आहे मग मी माझ्या-आमच्या-खित्राबंद्दल मौन पाळते, या मागच्या भावना यानंा समजावनू िेणे हे खकती 
अशतय आहे ! 

 
लव्हकी आखण मेखरयनने संध्याकाळी जेवण जरा लौकरि घेतले कोलंखबया खवद्यापीठाजवळच्याि 

एका उपाहारगृहात त्या गे्या. (मेखरयनने सँखलस्बरी स्टेक तर लव्हकीने स्पॅघेटी आखण मासं घेतले.) मग 
त्या सहा वाजताच्या ‘अलंकारा’च्या तासाला गे्या. 

 
या तासाला खसखबल जाऊ शकायिी नाही, त्यामुळे लव्हकी जायिी. तळघरात हा तास िालायिा, 

मोठमोठ्या खवजेऱ्याचं्या प्रकाशात काळे िष्ट्मे आखण काळे एप्रन घातले्या रोमन पुराणात्या 
अलग्निेवतेसारख्या भासणाऱ्या व्यतती खतथे वावरत असायच्या. त्यामुळे खसखबलला खवलो कॉनूसूिी आठवण 
यायिी आखण मग जुन्या अनुत्तखरत भयभावना जागृत व्हायच्या. 

 
खसखबल लोपली की खतथे लव्हकी प्रवशे करायिी आखण तासाला जायिी ककवा आजच्यासारिे जर 

खतिेि अखधराज्य असले, तर काही प्रश्नि नसायिा. खतथे ती स्वतः तर ‘अ’ श्रेणी खमळवायिीि, पण 
काहीही पूवू्ान नसले्या मेखरयनलाही ‘अ’ श्रेणी खमळवायला मित करायिी. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

लव्हकीला हा तास र्फार आवडायिा. काहीवळेा ती एिाद्या िाखगन्यािा आरािडा काढायिी, तर 
काहीवळेा काढले्या आरािड्याप्रमाणे वस्तू तयार करायिी. आज ती एक ताबं्यािे गळ्यातले बनवत 
होतीं. आखण मेखरयनला िािंीिे पिक करायला मित करत होती. 

 
तासानंतर लव्हकी आखण मेखरयन वसखतगृहात लव्हकीच्या िोलीवर गे्या आवाराकडे उघडणाऱ्या 

खतच्या खिडकीच्या ताविानावर इतर िो्यात लाव्या-मालवले्या खिव्यािें उजेड-अंधार खिसत होते. 
लव्हकीने रेखडओ लावला. त्यानंी बातम्या ऐक्या. नंतरिा एक कायूिमही ऐकला. 

 
रात्र पडू लाग्यावर मेखरयन खनघायच्या तयारीला लागली. तेव्हा लव्हकीने, त्यानंी जे काही िाखगने 

बरोबर आणले होते, ते काळजीपूवूक काढून ठेवायला सुरवात केली. आपण यायच्या आधी िोली जशी 
होती, तशीि ती ठेवण्यािा खतिा खनधार होता 

 
“इतकं काय त्याि ं?” एकटीि तर रहातेस तू ! या गोिीिा थोडाि कुणाला काही त्रास होणार 

आहे ! मेखरयनने खविारले. 
 
‘िरं आहे,” लव्हकीने कोरडे लस्मत करत म्हटले. आखण मेखरयनला पोिवायला ती िारापाशी गेली, 

तेव्हा आप्या भावना लपवण्यािा प्रयत्न करत खतनं मेखरयनशी उसन्या उत्साहाने गपपा मार्या. 
 
मेखरयन गे्यावर लव्हकीला पूवीिी एक घटना आठवली. खसखबल एकिा एक रेिाखित्र घेऊन डॉ. 

खव्बुराचं्या कायालयात गेली आखण त्यानंा म्हणाली, “हे रेिाखित्र वापरण्यािा मला धीर होत नाही. हे 
एिाद्या पुस्तकातलं वगैरे आहें की काय कोण जाणे ! माझ्याकडे कसं आलं कोणास ठाऊक !” ते लव्हकीने 
काढलेले रेिाखित्र होतं, त्यावळेी खसखबल खकती संत्रस्त झाली होती, हे खतला आठवत होते. आखण आताही 
हे िागिाखगने पाखह्यावर खतला तसाि त्रास होईल, हे खतला माहीत होते. खतला खसखबलला त्या 
भीतीिायक धततयातून वािवायिे होते. लव्हकीच्या मनात आले, मी एकटी रहाते, तरी एकटी नसते. 

 
आखण लव्हकीला जाणवले की आज जवळजवळ सबंध खिवस. ज्या गोिींच्या साव्यापंासूनही 

आपण मुतत होतो, खतकडेि आपण परत िाललो आहोत. 
 
खसखबल खतच्या िोलीत एका िािणीसाठी अभ्यास करत बसली होती. िारावर टकटक झाली. 

खतला वाटले टेडी रीव्हज् असेल, पण िाराशी येऊन पहाते, तर टेडीच्या ऐवजी एक उंि, िेिणी, कपगट 
केसािंी आखण कपगट डोळ्यािंी साधारण िाखळशीच्या सुमारािी बाई उभी. खसखबल या बाईंना ओळित 
नव्हती. 

 
“मी आता थाबंत नाही,” त्या बाई म्हणा्या, “एका केशभषूाकाराकडे जायि ं ठरलंय्. उशीरि 

झालाय िरा पण इकडनंि जायि ं होतं. तेव्हा म्हटलं जरा थाबंनू तुला हे द्याव.ं तू इतकं केलं आहेस 
माझ्यासाठी खसखबल, माझ्यासाठी तू हे घ्यायलाि पाखहजेस.” 
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त्या बाईंनी खसखबलला एक िािंीिे पिक खिले. त्यावर हाताने कलाकुसर केलेली होती, आखण 
आत एक अखतशय सुरेि खनळा िडा बसवलेला होता. ‘ह्या बाई मला हे का िेताहेत,’ असा खविार करीत 
खसखबल कळे न कळे धन्यवाि पुटपुटली आखण त्या संभ्रमाति काहीसे घुटमळत खतने ते पिक स्वीकारले. 

 
“पुन्हा भेटूि,” त्या बाई म्हणा्या आखण गे्या. 
 
“पुन्हा भेटू ? त्याचं्यासाठी र्फार केलं !” काही कळति नाहीये, मी पूवी कधी त्याचं्याशी बोलले 

आहे का ? मी त्यानंा आसपास पहाते, पण आमिे एका शब्िानेही कधी संभाषण झालेले नाही. पण त्या तर 
अशा वागत होत्या की आम्ही मखैत्रणीि आहोत. मखैत्रणी ? आता तर गोंधळ अखधकि वाढला. 

 
परत टेबलाशी येऊन ती अभ्यासािा प्रयत्न करू लागली. 
 
हळूहळू खसखबलला वस्तुलस्थतीिे भान होऊ लागले. त्यािवळेी खतला जाणवले की पूवापारच्या त्या 

कोड्याने, त्या भयानक गोिीने पुन्हा एकिा आप्यावर खवजय खमळवलेला आहे. खतच्या जीवनात आता हे 
नेहमीिेि झाले होते की कुठलीही आगा खपछा नसलेली गोि घडायिी ‘आखण याखठकाणी मी प्रवशे केला,’ 
असे काहीसे खतला जाणवायिे आखण त्यापूवीच्या घटना मात्र खतला संपूणतूया अ्ात असायच्या आखण ते 
अ्ान खतला अखतशय सतावायिे. 

 
परीके्षिा अभ्यास, खसखबल टेबलाशी बसली होती िरी, पण भीतीने खतच्या मनात ठाण माडंले होते. 

पुस्तकातले एकही अक्षर डोतयाति काय पण डोळ्यातही खशरत नव्हते. काकुळतीने ती स्वतःलाि खविारत 
होती, “ज्या गोिीला आिी आहे, त्या गोिीला कधीि अंत असणार नाही का ? आता आखण आणिी 
केव्हातरी, वतूमान आखण भतूकाळ, वतूमान आखण भखवष्ट्यकाळ याचं्यात जी ही िरी पसरली आहे, त्यानंा 
साधंणारं सातत्य कधी अलस्तत्वात येणारि नाही का ?” 

 
लव्हततोखरया आन्त्वायनेत् शालूला सारे काही माहीत होते. मेखरयन लुडलॉने खसखबलला पिक 

खिलेले खतने पाखहले. 
 

० ० ० 
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: का  ? : 
 
डॉ. खव्बुरानंी टेबल-लँप आप्याला हवा तसा खर्फरवनू घेतला. अनेकात्मव्यलततत्वाबद्दलिे 

जवळजवळ सारे वाङ्मय त्याचं्यापुढे पसरलेले होते. तसे ते र्फार तुटपुजें होते. लव्हकी त्याचं्या ऑखर्फसमधून 
खनघा्यावर, खविारमग्न अवस्थेति त्या ॲकॅडमी ऑर्फ मेखडखसनच्या गं्रथालयात गे्या होत्या. खतथ्या 
गं्रथपालानंी, आता खनखश्चतपणे मान्य झाले्या, पण अजूनही िुर्ममळ असले्या या खवकृतीवर जेवढे म्हणून 
साखहत्य खमळणे शतय होते, तेवढे सारे काढून ठेवले होते. आतापयंत त्यानंी र्फतत मॉटून खप्रन्सिे ‘ि 
खडसोखसएशन ऑर्फ ए पसूनॅखलटी’ हे मनोखवकृखतशास्त्राच्या खवद्याथ्यांना िागंलंि पखरखित असलेले पुस्तकि 
तेवढे वािले होते. ‘जनूल ऑर्फ अॅब्नॉमूल सायकॉलॉजीच्या १९५४ च्या अंकात डॉ कॉबी एच् खथग्पेन 
(Corbey H. Thigpen) आखण डॉ. हेवे तलेतली (Hervey Cleckly) याचं्या ‘ए केस ऑर्फ मल्टपल 
पसूनॅखलटी’ या नावािा एक लेि प्रखसध्ि झाला होता. त्याबद्दल आप्या सहकाऱ्याकंडून त्यानंी काही 
ऐकले होते. त्यानंी तो लेि खमळवायिा प्रयत्नही केला होता. पण त्यावळेी तो त्यानंा खमळाला नव्हता. एका 
मुलीसंबंधी-लेिकानंी खतिे नाव ईव्ह ठेवले होते – तो लेि होता. 

 
पण आत्ता रात्री जागून वाित असताना मेरी रेनॉ्डस्, मेमी, िहावी रे्फखलडा, लुई व्हाईव्ह, ॲन्सेल 

बुनू, खमस् लस्मथ, खमसेस् श्मीड, खसलास प्रॉनी, डोखरस खर्फशर, आखण खिस्टीन ब्यिूमॅ्प अशी अनेक नावे 
माखहती झाली. ह्या लोकानंाही अनेकात्म व्यलततत्वे होती अशी वैद्यकीय इखतहासात नोंि झालेली होती. 
सात खस्त्रया आखण तीन पुरुष. आता नव्याने िािल झाले्या ईव्हच्या प्रकरणामुळे आठ खस्त्रया झा्या. 
यामंधले ईव्ह हे एकि अनेकात्म व्यलततत्व हयात होते. 

 
अनेकात्म व्यलततत्व म्हणून प्रथम नोंि झाली ती मेरी रेनॉ्डसिी, हे डॉतटरानंा वािता वािता 

कळले. पेलन्स्व्हाखनया खवद्यापीठाच्या डॉ. एल्. खमिेलनी १८११ मध्ये खतिी माखहती खिली. बोस्टन 
मेखडकल ॲन्ड सर्मजकल जनूलच्या पधंरा मे १८९० च्या अंकात मेमीसंबधंी माखहती आली होती. त्यानंतर 
मग एम्. आझमने खिलेले िहाव्या रे्फखलडाबद्दलिे वणनू; अनेक फ्रें ि खनरीक्षकानंी अभ्याखसलेला लुई 
व्हाइव्ह; डॉ. खरिडू हॉजसन आखण प्रो. खव्यम जेम्स याचं्या खनरीक्षणािाली असलेला ॲन्सेल बुनू, एम्. 
फ्लॉनायकडून खमस्. लस्मथ आखण प्रो. खहस्लॉपकडून खमसेस् श्मीड असा िम होता. पूवी प्रो. खव्यम 
जेम्सनी एका बहु-व्यलततमत्त्वािे वणनू खिलेले होते. त्यािाि साराशं ‘ि स्रेंज ऑर्फ खसलास प्राँग’ या 
लेिात रॉबटू हॉलंड िेस यानंी केला होता, आखण तो ‘अनगीअडू माइण्ड’ या पुस्तकाच्या १९२० च्या 
आवृत्तीत प्रखसि झाला होता. 

 
वरवर िाळतानंासुध्िा डॉतटराचं्या हे लक्षात आले की या वगेवगेळ्या प्रकारच्या केसेस आहेत. 

काही जास्त गुंतागुंतीच्या आहेत. इतरातं खततकी गुंतागुंत नाही खमस् लस्मथ ककवा खमसेस् श्मीड यासारख्या 
केसेसमध्ये प्रामुख्याने िोनि व्यलततत्वे खिसत होती. आखण त्यातील िुय्यम व्यलततत्वाजवळ एका पूणू 
मानवी व्यलततत्वास आवश्यक अशा सवू कायूशतती अस्या तरी स्वतःहून सामाखजक जगतात वावरण्यािी, 
िेळण्यािी, कायू करण्यािी आत्मखनभरूता त्याचं्यात जवळजवळ अखजबाति खिसली नाही. पण 
खसखबलबाबत हे अखजबाति लागू नव्हते. खतच्यातील इतरही व्यतती या स्पिपणे स्वायत्त होत्या. 

 
िहावी रे्फखलडा, खिस्टीन ब्यिूमॅ्प आखण डोखरस खर्फशर यासंारख्या केसेस या जास्त कुतूहलजनक 

होत्या. इतर अनेक मत्यांप्रमाणेि स्वत िे आयुष्ट्य जगणारी अनेक स्वतंत्र व्यलततत्वे इथें एकाि शरीरात 
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वास करीत होती. खमस् ब्यिूमॅ्पला तीन तर डोखरस खर्फशरला पाि व्यलततत्व े होती, डॉतटराचं्या 
अंिाजाप्रमाणे खसखबल या वगात मोडत होती, पण खमस् ब्यिूमॅ्पपेक्षा ककवा डोखरस खर्फशरपेक्षाही खसखबलिी 
केस जास्त गुंतागुंतीिी वाटत होती. अथात् हाही एक अंिाजि होता. 

 
आखण तसे जर असेल तर खसखबलच्या बाबतीत कारणेही अनेक असावीत, असा डॉतटरािंा संशय 

होता. ती कारणे कोणती असतील, याबद्दल आत्ता या घडीला काहीि क्पना नव्हती. 
 
काही वळेा डॉतटर खविारमग्न झा्या. मग परत वािायला लाग्या आखण या सगळ्या केसेसमध्ये 

पखहला िुभगं केव्हा झाला, यािा शोध घेऊ लाग्या. खसखबलच्या बाबतीत खतिे व्यलततत्व अगिी पखह्यािंा 
केव्हा िुभगंले आखण सगळी व्यलततत्वे त्या एकाि वळेी उद्भवली की काही मागून उद्भवली, याबाबत 
डॉतटरानंा काहीि क्पना नव्हती. खिस्टीन ब्यिूमॅ्प पखह्यािंा केव्हा िुभगंली ? खप्रन्सच्या सागंण्याप्रमाणे 
खिस्टीन तेव्हा अठरा वषांिी होती आखण एका मानखसक धततयामुळे ते झाले. 

 
डॉ. खव्बुरना खनखश्चत माहीत नव्हते, पण त्याचं्या आडाख्याप्रमाणे खसखबलिा पखहला िुभगं हा 

अगिी बालपणीि झाला असावा. पेगीच्या बाखलशपणावरून असा अंिाज करतायेत होता आखण खसखबलला 
पण काहीतरी धक्का बसला असावा पण कोणता ? आत्तापयंत इततया थोड्या गोिी उजेडात आ्या होत्या. 
की त्यावरून कारणाबंद्दल काही अंिाज बाधंणंसुध्िा अशतय होते. पण डॉतटराचं्या मते अनेक कारणे 
असावीत ककवा अनेक धके्क बसले असावेत आखण त्यामुळेि ही अनेक व्यलततत्वे उद्भवली असावीत. प्रत्येक 
धततयाला जी प्रखतखिया झाली खतिे मानवीकरण झाले असावे. खतला एक व्यलततत्व खमळालं असाव.े या 
रीतीने इतर अनेक व्यलततत्वािें बालपणातील कुठ्यातरी धक्कािायक गोिीने, प्रसंगाने स्पिीकरण िेता 
येईल. अशी अनेक मुले असतील की ज्यातून पुढे ही गुंतागुंतीिी पखरलस्थती उद्भवली. 

 
आता डोसेट केसला नेखणवेच्या प्रातंातील एका साहसािे, एका गुपतहेरकथेिे रुप यायला लागले 

होते, आखण मनोखवश्लेषण होणारे खसखबल हे पखहले बहुव्यलततत्व आहे ही क्पना तर डॉतटरानंा जास्ति 
थरारक वाटली, आखण यामुळे त्या एक नवा पायंडा पाडत होत्या, एवढेि नव्हे तर मनोखवश्लेषणाच्या द्वारे 
त्या खसखबलसंबधंीच्या आकलनाला एक मोठी मानसशास्त्रीय सिोलता प्रापत करून िेणार होत्या, हे 
आत्तापयंत कधीही झाले नव्हते. या आहाताच्या क्पनेने डॉ. खव्बुराचं्या नाडीिे ठोके जलि पडू लागले 
होते. केवळ खसखबलच्या व्यलततगत जीवनाच्या दृिीनेि नव्हे, तर अनेकात्म व्यलततत्वाच्या अभ्यासाच्या 
बऱ्यािशा अनोख्या प्रातंाच्या दृिीनेही याला महत्त्व होते. 

 
हे खवश्लेषण अगिी अखभनव पितीने झाले पाखहजे, असं डॉ. खव्बुरानंी ठरवनू टाकले. पण या 

ठरावासरशी त्यानंा हसू रु्फटले. एक नवथर मनोखवकृखततज्् अखभनव पध्ितीने खवश्लेषण करणार ना ! त्या 
स्वतःला नवथरि समजायच्या आखण आपला हाि गुण हे अगिी असाधारण असे प्रकरण हाताळताना 
अखतशय र्फायिेशीर ठरेल हेही त्यानंा माहीत होते. या आजारािे कारण शोधून काढताना तर आप्याला 
साऱ्या व्यलततत्वाच्या उत्स्रू्फतू प्रखतखियािंा उपयोग करावा लागेलि, पण त्यावरील उपायासंाठीही त्यािंा 
उपयोग करावा लागेल, यािी त्यानंा जाणीव होती. यातील प्रत्येक व्यलततत्वाला एक स्वायत्त व्यतती म्हणून 
हाताळाव े लागेल आखण त्यावळेी जागतृ खसखबलमधील बाकी सवू गोिी िूर साराव्या लागतील, यािहंी 
त्यानंा भान होते. त्याखशवाय खसखबल डोसेट बरी होण्यािी शतयताि नव्हती. यासाठी आप्याला बराि वळे 
ििी घालावा लागेल, हेही त्यानंा माहीत होते. या अनेक व्यलततत्वामंागे िडलेले सत्य हुडकून 



 

 

अनुक्रमणिका 

काढण्यासाठी उत्स्रू्फतू अखभव्यततीतला धागा न् धागा गोळा करता यावा, म्हणून खवमश-ूकक्षात्या 
परंपरागत फ्राइड-प्रणीत तंत्रानंाही मुरड घालावी लागणार होती. 

 
आता सगळ्यात महत्त्वािा प्रश्न होता – खसखबलिे व्यलततत्व का िुभगंले ? व्यलततमत्त्व िुभगंायला 

काही खवखशि शारीखरक प्रवृत्ती कारणीभतू होते का ? यात आनुवखंशकतेिा काही भाग असतो का ? 
कोणालाि याबद्दल काही माखहती नव्हती. डॉतटरानंा असा खवश्वास होता की लहानपणी बसले्या कस्या 
तरी धततयामुळे भीतीिायक पखरलस्थतीमुळे खसखबलिी ही लस्थती झाली असावी, पण आत्ता या घडीला 
त्याबद्दल त्यानंा िात्री नव्हती. आत्तापयंतच्या खवश्लेषणात काही खवखशि भये व्यतत झाली होती. लोकाचं्या 
जवळ जाण्यािे भय, संगीतािे, हातािें भय. या सगळ्यािंा एिाद्या धततयाशी संबंध असावा, तो घुमसणारा 
रागसुिा – खसखबलमध्ये तो िबत असला तरी पेगी लूमध्ये तो अगिी उद्दामपणे उर्फाळून यायिा आखण 
आईला नाकारणे हे तर पेगी लू आखण लव्हकी या िोघींमधेही खिसत होते. आखण ती सापळ्यात अडक्यािी 
भावना – ती तर अगिी एिािा धक्का बसला असावा, याि क्पनेला िागंलीि पुिी िेते. 

 
यातील अनेक केसेसमध्ये अनेक गुणधमू समान होते. न्ययूॉकू आखण ओमाहात जी खसखबल जागृत-

व्यतती – यायिी ती अखतशय कुढी आखण वाजवीपेक्षाही जास्त िागंली होती. डॉतटरािंा अंिाज असा होता 
की या स्वभावामुळे जे िडपण येत होते, त्यामुळेि त्या िडपले्या भावना कुठेतरी व्यतत करण्यासाठी 
िुसरी व्यलततत्व ेशोधली जात होती. पुस्तकात म्हटले होते, िुय्यम व्यलततत्वे ही प्रधान जागृत व्यलततत्वाच्या 
भावभावनावंरील, मनोवृत्तीवरील, वतूनावरील ताण िडपण कमी करतात. 

 
पण असा ताण कमी होणे, त्याला कुठेंतरी वाट खमळणे हा या लस्थतीिा पखरणाम आहे. कारण नाही. 

मग खसखबलच्या बाबतीत काय कारण घडलं असेल ? कुठला भयकारी प्रसंग यािे मूळ असेल ? 
 
सकाळी डोसेट येण्यािी वेळ झाली. तेव्हा नेहमीप्रमाणेि आजही डॉतटरानंा कोण येणार यािी 

उत्सुकता होती. आज लव्हकी आली. वाः सुरवात तर छान झाली. कारण याबाबत मला सारी माखहती आहे, 
असा लव्हकीिा िावा होता. 

 
पखह्या भेटीनंतर िोनि खिवसानंी आज परत लव्हकी आली होती. त्या मूळ धततयाखवषयींच्या 

क्पनेला अनुरोधून डॉतटरानंी लव्हकीला खविारले, ‘नुकतंि एका भेटीत असं आढळून आलं की पेगी लूला 
संगीतािी भीती वाटते. संगीताने ती अखतशय अस्वस्थ होते. असं का होत असाव,ं याबद्दल तुला काही 
माखहती आहे ?” 

 
“संगीताने त्रास होतो,” डॉतटराचं्या खसगरेटमधून धुरािी वलयं येत होती, त्यातून डॉतटराकंडे 

बघत, आखण भवुया उंिावत लव्हकी म्हणाली, “संगीताने आत कुठेतरी त्रास होतो, कारण ते संुिर आहे 
आखण ते िोघींनाही – खसखबलला आखण पेगी लूलाही िुःिी बनवतं. आपण अगिी एकया आहोत, आपली 
काळजी घ्यायला कुणी नाही, या भावनेनं त्या आधीि िुःिी असतात. आखण त्या जेव्हा संगीत ऐकतात, 
तेव्हा तर त्यािं ंएकलेपण जास्ति तीव्र होते.” 

 
डॉतटर खविार करू लाग्या, यािा त्या मूळ धततयाशी काही संबंध असेल का ? किाखित् नीट 

काळजी घेतली गेली नाही, हे कारण असेल. किाखित् नीट पोषण झाले नाही, हीही शतयता असेल. 
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त्यानंी लव्हकीला खविारले, “एिाद्या संुिर गोिीने त्रास का व्हावा ?” त्यावर लव्हकी गूढपणे म्हणाली, “ती 
पे्रमासारिी असते.” 

 
मग खनश्चलपणे लव्हकीकडे पहात डॉतटरानंी खविारले, “पे्रमाबाबत अशी कोणती त्रासिायक गोि 

होती का ?” “होय. होती,” लव्हकी सरळपणे, पण तरीही सावधपणें उत्तरली. 
 
आखण डॉतटरानंी, जेव्हा पे्रमाने नेमके काय िुःि होते, असे खविारले, तेव्हा तर लव्हकी जास्ति 

सावध झाली. ती म्हणाली, “डॉतटर, खसखबलला कोणावरही पे्रम करायिं नाहीये, कारण ती लोकाचं्या 
जवळ जायला खभते. इथे ती कशी वागते, ते तुम्ही पाखहलंि आहे. एकाि गोिीिे हे खनरखनराळे पैलू आहेत 
– उगारले्या हातािंी भीती, लोकाबंद्दल भीती, संगीताबद्दल भीती, पे्रमाबद्दल भीती. या सगळ्या गोिींनी 
खतला िुिावलंय्, खतच्यात भय उत्पन्न केलंय्. या सगळ्यानंी खतला िुःिी एकलं बनवलय्ं.” 

 
काल रात्री आपण ज्यािंा खविार केला, तीि सगळी लक्षणे लव्हकी सागंतेय्, हे डॉतटरानंा 

जाणवले. त्यात पे्रमािी र्फतत भर पडली होती. खवश्लेषणातील ही आपली सहाय्यक आप्याला मुळापयंत 
नेईल, अशी त्यानंा आशा वाटू लागली खतला त्या खिशलेा वळवण्यासाठी त्यानंी एक वळसा घेऊे न खतला 
खविारले, ‘लव्हकी तुलाही यापंैकी कशािी भीती आहे ?” 

 
“अखजबात नाही,” लव्हकी उत्तरली. 
 
“मग तुला जर भीती वाटत नाही, तर खसखबलला का वाटते ?” डॉतटरानंी आपले प्रयत्न िालूि 

ठेवले. 
 
“खसखबलच्यात आखण माझ्यात तोि तर महत्त्वािा र्फरक आहे. मला अखजबात भीती वाटत नाही. 

त्यामुळे मी मला हव ते करू शकते.” 
 
“हो पण भीती का वाटत नाही ?” 
 
“मला तसं काही कारणि नाही आखण त्यामुळे मी घाबरत नाही,” लव्हकी एवढंि सागंू शकत होती, 

“खबच्यारी खसखबल !” खतने एक सुस्कारा सोडला आखण संभाषणाला वगेळीि खिशा खमळाली. “इतका 
भयानक प्रकार असायिा तो. खतला अगिी िाटून यायिं. सतत खति ंडोकं आखण घसा िुिायिा. पण खतला 
रडणं शतय नव्हते. आखण ती रडायिीही नाही. ती रडायला लागली, की प्रत्येकजण खतला ओरडायिा.” 

 
“प्रत्येकजण म्हणजे कोणकोण ?” डॉतटरानंी आशनेे खविारले. 
 
“ते मी न साखंगतलेलं बरं,” सावधपणे हसत लव्हकी उत्तरली, “शवेटी मी काही त्या घरात्यापैकी 

नव्हे. त्याचं्याबरोबर मी रहात होते एवढंि !” 
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काहीसे खकलखकले झालेले िार लव्हकीने लावनू टाकले. पण तरीही एक ओझरता खकरण िमकून 
गेलाि. खसखबलला मनमोकळे रडता येत नाही, यािा ठपका लव्हकीने डोसेट कुटंुबावर ठेवला, तेव्हा ं
डॉतटरािंा जो अंिाज होता की खसखबलिे नीट पालनपोषण झालेले नसाव,े त्याला जास्ति पुिी खमळाली. 

 
हा एवढा खविार डॉतटर करताहेत, इततयात अिानकि पखरलस्थती पालटली. खनःशब्िपणे आखण 

अगिी कळेल न कळेल असे पखरवतून झाले. लव्हततोखरया आन्त्वायनेत् शालूिा आत्मखवश्वास खनसटून 
गेला. स्वायत्तता हा जो खतिा खवशषे तो नाहीसा झाला. डोळ्यातली प्रसन्नता जाऊन आतापयंत वर्मणले्या 
भीतीने ते खवस्र्फारले. डोसेट कुटंुबािा घटक नसले्या लव्हकीने त्यािा घटक असले्या खसखबलला िेह 
सुपूतू केला होता. 

 
आपण कोिावर डॉतटराचं्या इततया जवळ बसले्या पाहून खसखबल बावरली आखण एकिम िूर 

सरली. “काय झालं ?” खतने खविारले, “मला तर आज मी इथं आलेली आठवत नाही. परत भ्रखमिावस्था 
? 

 
डॉतटरानंी मान हलवली, हाि क्षण ! ही भ्रखमिावस्था म्हणजे नेमके काय आहे, हे सागंायला हाि 

क्षण योग्य आहे, असं डॉतटरानंी ठरवले. खसखबलला जर इतर व्यलततत्वाबंद्दल कळले, तर खवश्लेषणात 
झपायाने प्रगती होईल, असे त्यानंा वाटत होते मग इतर व्यलततत्वानंी जे साखंगतले त्यािी खसखबलला 
ओळि करून िेता आली असती आखण आतापयंत ती ज्या आठवणींपासून वखंित राखहली होती, त्या 
खतच्यासमोर उभ्या करता आ्या असत्या. 

 
“होय,” डॉतटर खसखबलला म्हणा्या, “ती भ्रखमिावस्था होती. पण त्यापेक्षाही हे जास्त गुंतागुंतीिं 

आहे.” 
 
“मला भीती वाटतेय्.” 
 
“साहखजक आहे, खसखबल,” डॉतटर सहानुभतूीने म्हणा्या, “आता मला सागं हं, याबद्दल तू कधी 

माझ्याशी बोललेली नाहीस, पण तुझ्या नकळत बराि काळ खनसटून जातो, ह्यािी तुला जाणीव आहे ना 
?” खसखबल घुम्मि होती. “हो ना ?” खसखबलने उत्तर खिले नाही, तेव्हा डॉतटरानंी परत खविारले. “इथे पण 
तुझा वळे असा खनसटलाय्, हे तुला माहीत आहे ?” 

 
बऱ्याि वळेानंतर खसखबल िालच्या आवाजात म्हणाली, “तुम्हाला ते सागंायि,ं असं स्वतःशी मी 

खकतीिा तरी ठरवलं, पण धीरि झाला नाही कधी.” 
 
मग डॉतटरानंी खविारले, “तुझा जेव्हा वेळ जातो, तेव्हा तू काय करत असतेस असं तुला वाटतं ?” 
 
“काय करते ?” खसखवलनं उत्तरािािल खविारले. “मी काहीि करत नाही. 
 
“तुला जरी त्यािी जाणीव नसली, तरी तू काहीतरी करत असतेस. बोलत असतेस,” डॉतटर 

खनग्रहाने बोलत होत्या. “एिाद्यानं झोपेत िालावं, तशासारिं आहे हे.” 
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“काय काय करते मी ?” 
 
“तुला कोणी कधी साखंगतलं का ते ?” 
 
“अं, – होय,” खसखबलिी नजर िाली वळली, “जन्मभर मी हेि ऐकत आले, की अमुक अमुक 

गोिी मी के्या, आखण मला मात्र मी त्या केले्या नाहीत, हे माहीत असायिं. मी ते ऐकून सोडून द्यायिी. 
िुसरं काही करणं शतयही नव्हतं म्हणा.” 

 
“कोण कोण म्हणायिं तुला असं ?” 
 
“जवळजवळ प्रत्येकजणि सिान्किा असंि म्हणायिा.” 
 
“कोण कोण ?” 
 
“माझी आई नेहमी म्हणायिी की मी अगिी वाईट्ट मुलगी आहे. मला मात्र मी काय वाईट केलं, हे 

कधीि माहीत नसायिे. ती मला खहसडायिी, मी खतला ‘मी काय केलं तरी काय ?’ असे खविारले की ती 
ओरडायिी, “तुला पुरतं माहीत आहे, तू काय केलंयस ते.” पण मला माहीत नसायि.ं आत्ताही मला 
माहीत नाही. 

 
“शातं हो, शातं हो खसखबल. घाबरू नको इतकी,” डॉतटर हळुवारपणे म्हणा्या, “यापूवीही 

पुष्ट्कळानंा अस ं होत होतं. आपण त्याच्यावर इलाज करू. हे बरं करता येतं.” या वातयाने खसखबलवर 
लक्षणीय पखरणाम झालाय हे डॉतटरानंा स्पि खिसले. खतला जास्त धीर आ्यािे जाणवत होते. 

 
“आपण भ्रखमिावस्था म्हणजे काय, यािा पूवीं खविार केला, पण त्यापेक्षा ही पखरलस्थती जास्त 

गुंतागुंतीिी आहे.” डॉतटर स्पि करत होत्या, “साध्या भ्रखमिावस्थेत जाणीव नि होते. पण तुझ्या या 
अवस्था अशा कोऱ्या नसतात.” 

 
“मी मात्र त्यानंा नेहमी कोरे रे्फरे म्हणत आले,” खसखबल म्हणाली, “अथात स्वतःशीि, इतर 

कोणाला मी. कधीि काही साखंगतलं नाही.” 
 
“तुझी जेव्हा जाणीव हरपते,” डॉतटर पुढे म्हणा्या, “त्यावळेी व्यतती तुझी जागा घेते.” 
 
“िुसरी व्यतती ?” िखकत होऊन खसखबलने खविारले. 
 
“होय,” डॉतटर उत्तर्या. त्या स्पि करायला लाग्या, पण खसखबल मधेि म्हणाली, “म्हणजे मी 

डॉ. जेखकल आखण खम. हाईडसारिी आहे ?” 
 
डॉतटरानंी खतिा हात हातात घेतला. “ती काही िरी गोि नाहीये.” त्या म्हणा्या, “ती पूणूतः 

कल्पत कथा आहे. तू अखजबात त्या डॉ. जेखकल आखण खम. हाईडसारिी नाहीस. स्टीव्हन्सन काही 
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मनोखवश्लेषक नव्हता. त्याच्या वाङ्मयीन प्रखतभेतनं त्यानं ती िोन पातं्र खनमाण केली. तो लेिक अस्याने 
केवळ उत्तम कथानक खवणण ंएवढंि त्याि ंईलपसत होते.” 

 
“मी खनघू का आता ? वळे तर केव्हाि संपून गेलीय्.” खसखबल एकिम म्हणाली. खतला आता हा 

ताण असह्य होत होता. 
 
पण डॉतटरानंी कठोरपणे आग्रह धरला. त्यानंा माहीत होते की एकिा ंसुरवात के्यावर आता ते 

शवेटापयंत नेणे आवश्यक आहे. “तू पुरेशी बुखिमान आहेस. त्यामुळे या कथेतनं उद्भवले्या भ्रमाला तू 
थारा िेऊ नयेस. प्रत्यक्षात पखरलस्थती अगिी खनराळी आहे. अशा लस्थतीत असले्या इतर अनेक 
लोकासंंबंधी मी वािते आहे. त्यानंा काही अशी एक िागंली आखण एक वाईट बाजू नाही. िागं्यावाइटाच्या 
संघषांमुळे त्यािंी कुतरओढ झालेली नाही.” 

 
“या अवस्थेबद्दल अजून र्फारसं माहीत झालेलं नाही. पण एवढं मात्र नक्की माहीत आहे की एका 

व्यततीच्या अनेक व्यलततत्वािंी आिारसंखहता तीि असते. मूलभतू नैखतक पाया एकि असतो.” 
 
‘बराि वळे झाला,” खसखबल पुन्हा म्हणाली, “तुमिा जािा वळे घेण्यािा मला अखधकार नाही.” 
 
“नेहमीि असं करतेस तू खसखबल,” डॉतटर ठरवनूि म्हणा्या, “स्वतःला नालायक म्हणूनि 

ठरवनू टाकायिे, तुला इतर व्यलततत्वािंी गरज भासण्याि ंहेही एक कारण आहे.” 
 
“इतर व्यलततत्व ं?” खसखबलने घाबरून पुनरुच्चार केला. “तुम्ही व्यलततत्वं म्हणालात ? अनेक ?” 
 
“खसखबल” डॉतटर हळूवारपणे म्हणा्या, “यानं घाबरून जायिं काही कारण नाही. स्वताला पेगी 

लू म्हणवणार ँएक व्यलततत्व आहे. ती आिमक आखण स्वतःला हव ंतेि करणारी आहे. पेगी ॲन आहे, तीही 
लढाऊ आहे. पण पेगी लूपेक्षा ती जास्त धोरणी आहे. आणिीन एक आहे ती लव्हकी असं नावं सागंते. खतला 
आत्मखवश्वास आहे. आरामात असते, जबाबिारीने वागते, मोठी छान व्यतती आहे ती.” 

 
खसखबल जायला उठली. 
 
“यात घाबरण्यासारिं काही नाही.” डॉतटर पुन्हा म्हणा्या. 
 
पण खसखबल सारिी ‘जाऊ िे ना मला, जाते ना मी’ करायला लागली. ती अगिी खवलक्षण 

हािरलेली खिसत होती, खतला आता एकटीला जाऊ िेणे बरोबर होणार नाही, असा खविार करत डॉतटर 
पण खतच्याबरोबर जायला खनघा्या. 

 
पण खसखबल म्हणाली, “तुमच्याकडे िुसरा रुग्ण येऊन बसलाय. मी अगिी नीट जाईन.” 

तासाभरापूवीि या िारातून तेजस्वी लव्हकी आत आली होती आखण आता त्याि िारातून बाहेर पडताना 
खसखबल कॉड माशासारिी पाढंरी र्फटर्फटीत पडली होती. 
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नंतर संध्याकाळी त्याचं्या खनवातं कायांलयात डॉतटर डोसेट प्रकरणासंबधंी खविार करत होत्या. 
सबधं मुलाितीत खसखबल खतिी ती राखहली होती. मला आता इतर व्यलततत्त्वाबंद्दल माहीत झाले होते 
म्हणजे आता अनेकात्म-व्यलततत्वाचं्या इखतहासातील पखह्या खवश्लेषणास िऱ्या अथाने प्रारंभ होणार 
होता. अनेकात्म व्यलततत्वासंबधंीच्या त्याचं्या टेबलावर गिी करून राखहले्या पुस्तकाकंडे त्या वळ्या. 
फ्रॉइड आखण िारकॉट यािंीही पुस्तके त्यानंी र्फळीवरून काढली आखण त्यातील उन्मािासबंधंीिे उल्लेि 
अक्षरशः कविरून काढले. 

 
अनेकात्म-व्यलततत्व असणे ही काहीशी िमत्काखरक आखण असाधारण अवस्था असली तरी तो 

वडेािा नसून उन्मािािाि प्रकार असावा, याबद्दल डॉ. खब्बुरािंी िात्री होती, आखण त्यामुळे या 
प्रकरणावर आपण इलाज करू शकू, याबद्दल त्यानंा जास्त आत्मखवश्वास वाटायला लागला. कारण 
अनेकात्म—व्यलततत्व असले्या एकाही व्यततीवर जरी त्यानंी उपिार केलेले नसले, तरी उन्मािाच्या 
अनेक रोग्यावंर केले होते. एवढेि नव्हे, तर त्यानंा पूणपूणे बरं करण्यात त्या अनेकवार यशस्वीही झा्या 
होत्या. त्याचं्या व्यावसाखयक आयुष्ट्याच्या सुरवातीसुरवातीलाि त्यािंा या के्षत्रातील अनुभव खवशषे होता 
आखण त्यानंी या रोग्यावंरील उपिारात लक्षणीय यश खमळवले होते. त्यामुळेि ओमाहात्या डॉतटरानंी 
खसखबलला त्याचं्याकडे आवजूून पाठवले होते. 

 
ज्या रुग्णानंा क्षीणमनस्क म्हणता येईल, अशामंध्ये हे अनेकात्म–व्यलततत्व आढळते, हे 

डॉतटराचं्या लक्षात आले. तो खवखशि रोग म्हणजे तीव्र उन्माि. आखण आता खसखबलला जो उन्माि झाला 
होता, त्यात र्फतत खवखभन्न व्यलततमत्विे होती, असे नाही, तर पिंेंखद्रयाशंी संबखंधत असे अनेक मनोिैखहक 
आजारही होते. हा रोग र्फार क्वखित् आढळायिा हे तर िरेि पण तो खततकाि गंभीरही होता. डॉ. 
खव्बुरानंी या पूवी खछन्नमनस्कतेने पछाडलेले–वडे लागलेले–मनोरुग्ण पाखहले होते. पण ते खसखबलइतके 
आजारी नव्हते. त्यानंा जर ९९⁰ इतका मानखसक ताप आहे असे मानले, तर खसखबलिा ताप १०५⁰ आहे, 
असे म्हणावे लागले असते, आखण वडे हा आजार जरी गंभीर प्रकारिा असला, तरीसुिा रोग्यािा आजार 
खकतपत गंभीर प्रकारिा आहे, यापेक्षा रोगी खकती आजारी आहे, हे जास्त महत्वाि.ं 

 
पण याने ििून जाण्यािे काही कारण नाही. डॉ. खव्बुरानंी स्वतःलाि समजावले. कोण जाणे. 

खसखबल नक्की बरी होईल असे मानण्यात त्या घाईही करत असतील. पण हे प्रकरणि इतके गुंतागुंतीिे होते 
की असं मानण्यािी िूक के्याखशवाय त्याला खिकटून रहाणे ककवा त्यातून काही माग ू काढणेही 
अशतयप्राय होते. 

 
र्फोन वाजला. िहा वाजून गेले होते. बहुतेक संकटात सापडले्या एिाद्या रोग्यािी मितीसाठी 

हाक असावी. ‘आज आत्महत्या मात्र नको हं,’ खिवसभर इतके काम केले की त्या सगळ्या मनोरोगािें 
खविार मनातून घालवण्यासाठी इतर लोकाचं्या आयुष्ट्यािा खविार थाबंवण्यासाठी त्यानंा मधे थोडा काळ 
लागायिा. आप्या यजमानासंाठी व्यावसाखयक बठैकीसाठी नातेवाइकानंा खमत्र—मखैत्रणींना भेटण्यासाठी 
काही खविार, काही वािन करण्यासाठी कधी छानशी केशरिना करण्यासाठी ककवा काही िरेिी 
करण्यासाठी त्यानंा थोडा तरीं मोकळा वळे हवा असायिा, पण एिाद्या रुग्णाला काही तातडीिी मित 
लागली की या साध्यासाध्या गोिींवरसुिा पाणी सोडायला लागायिे. 
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त्यानंी र्फोन उिलला. टेडी रीव्हज् बोलत होती. “डॉ. खव्बरू, खसखबल डोसेंटला वडे लागलंय. 
अगिी अनावर झालीय ती. काय करावं, मला काही समजेनासं झालंय्.” टेडीच्या सागंण्यावरून आता 
बहुतेक पेगी लूने ताबा घेतला असावा, असा त्यानंा संशय आला. 

 
सरतेशवेटी खसखबलने जेव्हा डॉतटराकंडे कबूल केले की माझा काळ खनसटतो तेव्हा स्वतःशीही 

पखह्यािंाि ती ते कबूल करत होती. आज इतकी वषं ती कधी खमखनटािंा कधी खिवसा आठवड्यािंा तर 
कधी वषान्वषांिा खहशबे न खमळता ‘आत्ता’ कडून ‘नंतर कधीतरी’ कडे भेलकाडंत होती. पण तरीही खतने 
‘काळ हरपणं’ ही क्पना मान्य केली नव्हती. त्याऐवजी ती त्याला・कोरे रे्फरे’ असे संखिग्ध नाव द्यायिी. 

 
तरीही डॉतटरानंी जेव्हा खतला साखंगतले की, “तुझं भान हरपतं तेव्हा िुसरं व्यलततत्व तुझी जागा 

घेतं,” तेव्हा खतच्या शरीरातून जी लहर सरसरून गेली, ती भीतीिी नव्हती, तर ओळि पट्यािी होती. 
आतापयंतच्या अनेक िागं्यावाईट गोिीि ं ज्या लोकाचं्या मते खतनं केले्या असत, पण ज्या ‘खतनं’ 
केले्या नसत अशा गोिींिे, आखण खतला ओळितो असे सागंणाऱ्या परतया माणसािें कोडे या या वातयाने 
सुटले. आता डॉतटर या सगळ्या भयंकर गोिींिी शहाखनशा करून घणार, किाखित् त्या वाईट गोिी त्यानंा 
आतापयंत माहीत झा्याही असतील, पण त्यानंी त्या साखंगत्या नसतील. या क्पनेने खसखबल 
धास्तावली आखण अपराधी भावनेने पछाडून खतनं डॉतटराचं्या िोलीतून धूम ठोकली. 

 
लव्हटीअर हॉलपाशी आ्यावर ती काही काळ शातं झाली. पण वसखतगृहात्या खलफ्टपाशी खतला 

खतच्या खशकवणीच्या जुळ्या मुली जुडी आखण मेखरलीन खिस्या आखण परत एकिा ती शरकमिी झाली. 
खतला अपराधी वाटू लागले. त्या िोघींनी सार आयुष्ट्य अखवभाज्य, स्वयंपूणू आखण एकत्र घालवले होते. पण 
खसखबलने तर स्वतःिे एकटीिे सारे आयुष्ट्यही स्वतःबरोबर घालवले नव्हते ! 

 
कशीबशी िािपडत खतला खकल्ली तर गवसली, पण खतिा हात इतका थरथरत होता की खतला 

कुलपात खकल्ली घालता येईना. आपण िोलीत एकया नीट जाऊ शकू, अशी खतला िात्री वाटेना खतने 
असहायपणे टेडी रीव्हज्च्या िोलीिे िार ठोठावले. 

 
टेडीने खसखबलला खबछान्यावर झोपवले. आखण जवळ उभी राहून ती भीतीने आखण सहानुभतूीने 

खतच्याकडे पहाति राखहली. खबछान्यातही खसखबल अखजबात स्वस्थ नव्हती झोपायिी परत उठायिी, परत 
झोपायिी. खतच्या मनोवस्थाही झरझर बिलत होत्या. याक्षणी ती एिािे मूल होऊन आरडाओरडा करत 
छतावर बोटे उठवत टेबल-िुच्यांवरून िालायिी, तर िुसऱ्याि क्षणी एक आत्मखवश्वासू जाणती बाई 
होऊन, स्वतःबद्दलि त्रयस्थपणे बोलायला लागायिी, “बरं झालं, खसखबलला कळलं. िरंि. अगिी िरंि 
बरं झालं आता आम्हाला सगळ्यानंाि ते बरं पडेल.” मग पुढच्याि क्षणाला थरथर कापत टेडी रीव्हज्च्या 
िारावर ठोठावणारी व्यतती आलेली असायिी. डॉतटर खतथे पोि्या, तेव्हा खसखबल खबछान्यावर खनश्चेि 
पडलेली होती. 

 
खसखबलिी तगमग तगमग होत असलेली डॉतटरानंा खिसत होती. त्यानंी खतला धीर िेण्यािा प्रयत्न 

केला. त्या खतला समजाव ूलाग्या “अग, अशी िुसरी व्यलततत्वं असली तरी त्यात घाबरून जाण्यासारिं 
काही नाही. मनोवैद्याचं्या मते तो िडपले्या भावनानंा वाट करून िेण्यािाि एक प्रकार आहे. अनेक लोक 
आप्याला छळणाऱ्या गोिींना कुठ्या ना कुठ्या प्रकारे वाट करून िेत असतात.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

पण त्यािा काही उपयोग झाला नाही, आखण खसखबलला धीर तर नाहीि आला. पण ती असे जेव्हा 
म्हणायला लागली की “मी तर एकासुिा माणसानं असं काही के्यािं ऐकलेलं नाही” तेव्हा मात्र 
डॉतटरानंा िरोिरि असे वाटायला लागले की इततयावळेा हे पुढे ढकलले गेलें ’ इतका उशीर झाला, 
तरीसुिा खसखबलला हे इतर व्यलततत्वासंंबंधीिे सागंून टाकण्यात उतावळेपणा तर झाला नाही ना ? 

 
“मी तुला एक खसकोनालिी गोळी िेते.” डॉतटर खतला म्हणा्या, “सकाळी तुला अगिी बरं 

वाटेल,” अस्या गुंगी आणणाऱ्या ं विेनाशामकामुंळे खसखबलला अठे्ठिाळीस तास आराम खमळतो. हे 
डॉतटरानंा अनुभवाने माहीत झाले होते. 

 
सकाळ झाली. खसखबलला जाग आली तेव्हा आि्या रात्री डॉतटरानंी खिले्या गोळीमुळे ती 

स्वस्थ—खनकश्चत होती, अनेकात्म—व्यलततत्व हे आता भतूकाळात जमा झाले्या एिाद्या िुःस्वपनासारिे 
वाटत होते. 

 
डॉतटर लव्हटीयर हॉलमधून बाहेर पड्या, तेव्हा मध्यरात्र उलटून गेली होती. ही वगेवगेळी 

व्यलततत्वं प्रत्यक्षात कशािे प्रखतखनखधत्व करतात. याबद्दल जरी डॉतटरानंा अजून काहींि िात्रीलायक 
सागंता येत नव्हते, तरी एवढा अंिाज त्यानंी केला की भानावर असलेली खसखबल ही बहुताशंी जागृत 
मनाला प्रखतसाि िेते आखण पयायी व्यलततत्वे ही अबोध मनािा भाग आहेत. प्राखणशास्त्र आखण शरीरशास्त्र 
याचं्यातील प्रखतमा घेऊन त्यानंी पयायी व्यलततत्वे ही अलस्थखछदे्र (lacunac) आहेत, अशी क्पना केली. 
हाडात्या अगिी छोया पोकळ्यामध्ये या अलस्थपेशी असतात. एरवी त्या सुपत असतात. पण योग्य ती 
िेतना खमळाली की, त्या जागृत होऊन जगायला लागतात. तसेि या पयायी व्यलततत्वािें खसखबलच्या 
अंतमंनाप्रमाणेि बाह्य जगातही असणारा त्यािंा वावर हा एिाद्या खवखशि समस्येिा सामना करण्यासाठी 
असावा. 

 
- सगळ्या अबोध मनाच्या आत्मसंरक्षणाच्या तलृपत्या–टॅतसीिे पैसे िेतािेता डॉतटराचं्या मनात 

आले आता मला त्या सवू व्यलततत्वािंी ओळि करून घेतली पाखहजे. मग ती खकतीही असोत-आखण 
त्यातला कोणकोण कोणत्या कोणत्या समस्या हाताळतो, ते खनखश्चत केले पाखहजे. अशा पितीने मी 
व्यलततत्व-खवभगंाला कारणीभतू झाले्या प्रसंगाच्या मुळाशी पोि ूशकेन. याि मागाने मला वास्तवािे ही 
्ान होईल. ज्या वास्तवतेखवरुध्ि झगडण्यासाठी ही व्यलततत्वे व्यहू रितात, ती वास्तवता, – मला वाटते, 
भयंकर असावी. 

 
खवश्लेषणात या सगळ्या इतर व्यलततत्वािंाही समावशे करायला हवा, आखण यात्या प्रत्येक 

व्यलततत्वािे एक स्वतंत्र व्यलततत्व म्हणून आखण खसखबल डोसेट़िा एक भाग म्हणून अशा िोन्ही दृिीने 
खवश्लेषण करायला हव.े 

 
आखण त्यापेक्षाही महत्त्वािी गोि म्हणजे जागृत खसखबलच्या जास्त जवळ जाणे, आखण ती तातडीने 

करायला हवी होती. इतर व्यलततत्वानंी लपण्यासाठी किताव्यग्रता आखण बिावात्मक पखवत्रा यािंी कायमिी 
मोिेबिंी उभारलेली होती. ती टाळून जाण्यासाठी खवश्वास संपािन करणे एवढा एकि माग ूहोता. 

 
पण या िूरिूर रहाणाऱ्या, खभत्र्या खसखबल डोसेटजवळ जायिे तरी कसे ? 



 

 

अनुक्रमणिका 

१९५५ च्या एखप्रलमधे एकिा सकाळी खसखबल कतिी जलरंगातली खिते्र घेऊन डॉतटराकंडे आली 
होती. त्यावळेी डॉतटर खतला म्हणा्या, “खसखबल तुला एिाद्या रखववारी कनेलतटकट्ला यायला आवडेल 
? या ऋतूत खतथं इतकं छान असतं, आखण तुला खतथ्या रु्फलझाडािंी, झाडाझुडपािंी खितं्रसुध्िा काढता 
येतील.” 

 
खसखबल संकोिाने उत्तरली, “पण माझ्याबरोबर एक रखववार घालवण्यापेक्षा तुम्हाला िुसऱ्या 

खकतीतरी महत्त्वाच्या गोिी आहेत.” ‘जळलं लक्षण’ डॉतटराचं्या मनात आले, मला आता खहला हे 
समजावनू साखंगतलंि पाखहजे की माझ्यामते ही असामान्य बुलध्िमान आहे, आखण ही माझी रुग्ण नसती 
तरीही खहच्याबरोबर वळे घालवायला मला आवडलं असतं. ही आजारानं इतकी टेकीस आलेली असली 
तरी खतला अखजबात कमी लेित नाही, हे खहला कसं पटवनू िेता येईल ? ही स्वतः जरी खहिी ककमत 
अखतशय कमी समजत असली, तरी मी खतला अवाजवी जास्त ककमत िेत नाहीये, हे कधीि खहच्या लक्षात 
येणार नाही का ?” 

 
आखण मग बऱ्याि प्रयत्नानंंतर डॉतटरानंा खसखबलिे मन वळवण्यात यश आले आखण खसखबलने 

डॉतटराबंरोबर सहलीला जायिे मान्य केले. या सहलीमुळे खसखबलिा आत्मखवश्वास वाढून ती खनवळेल 
याबद्दल डॉतटरानंा िात्री होती. 

 
१९५५ मेिी सुरवात. एका रखववारी छान स्वच्छ उन्हे पडली होती. डॉतटर सकाळी सातला 

लव्हटीअर हॉलपाशी आ्या. तो खसखबल टेडी रीव्हज्बरोबर त्यािंी वाट पहात असलेली त्यानंा खिसली 
टेडीला नेहमीि खसखबलबद्दल स्वाखमत्वािी भावना होती आखण खसखबलने खतला खवश्वासात घेऊन अनेकात्म-
व्यलततत्वाबद्दल साखंगत्यापासून तर ती जास्ति हक्क िािवायिी. त्याखिवशी मािूमध्ये टेडीने जेव्हा 
डॉतटरानंा बोलावले, तेव्हा टेडीला त्या व्यलततत्वाबंद्दल अखजबात काहीि माहीत नव्हते. पण आता खतला 
पेगी लू आखण लव्हकी या व्यवलस्थत ओळिू यायच्या एवढेि नव्हे, तर खतने त्याचं्यापाशी स्वतंत्रपणे संबधं 
प्रस्थाखपत करायला सुरवात केली होती. डॉतटराचं्या गाडीिे टप िाली पाडलेले पाहून खतने खसखबलला 
खतच्याजवळ रुमाल वगैरे आहे की नाही खविारले. कारण नाहीतर वारं-खबरं लागले असते. खसखबलने ‘आहे’ 
असे साखंगतले, तरी टेडी म्हणाली, “तरीसुिा आज र्फार गार आहे, तेव्हा टप उघडं टाकून जाऊ नका” 
खसखबलने आखण डॉतटरानंी खतला वारंवार साखंगतले की ‘अग काही त्रास व्हायिा नाही’ तरीसुिा खतिी 
काही िात्री पटली नाही. आखण त्यापेक्षाही टेडीला जास्त काळजी होती, ती म्हणजे या सबंध सहलीत पेगी 
खकतपत स्वस्थ बसेल आखण खसखबल खकती वळे खसखबल राहू शकेल यािी ! 

 
खसखबलने टेडीला अच्छा केला आखण ती डॉतटराचं्या गाडीत बसली, तेव्हातरी ती अगिी व्यवलस्थत 

होती. खतच्या त्या गडि खनळ्या कपड्यात आखण ताबंड्या हॅटमधे ती छान खिसत होती. खतला इतकी स्वस्थ 
आखण आरामात असलेली डॉतटरानंी पूवी कधीि पाखहली नव्हती. 

 
टेडीला अच्छा करीपयंत खसखबलने सहलीबद्दलिा आपला आनंि अखजबात व्यतत केला नाही, हे 

डॉतटराचं्या नजरेतून सुटले नाही. त्याने टेडीला हेवा वाटेल, यािी जाण आखण तसा वाटू नये, म्हणून खतने 
घेतलेली ही काळजी पाहून डॉतटरानंा ती संविेनाशील आखण खविारी वाटली. 
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ही सहल शुध्ि सहलि व्हावी, अशी डॉतटारािंी इच्छा होती, त्यामुळे त्यानंी त्यािें संभाषण त्या 
स्थळापुरते आखण त्या वळेेपुरतेि मयाखित ठेवले. वाटेत खिसणाऱ्या गावाबंद्दल, घराबंद्दल, त्या भागाच्या 
इखतहास-भगूोलाबद्दल आखण सृखिसौंियाबद्दल त्या बोलत राखह्या. खकनाऱ्यावरच्या छोया छोया 
शहरानंा वळसे घालून त्या सरळ धततयाच्या रोिाने जाऊ लाग्या. “मला नेहमी वाटायि ंकी जहाजािंी 
खितं्र काढून रंगवावीत.” खसखबल उद्धगारली. ती प्रथमि या बिंरातली जहाजे पहात होती. “पण मला 
नेहमी वाटतं की मला त्यािें आकार नीट काढता येणार नाहीत.” 

 
“प्रयत्न तर करून बघ,” गाडी थाबंवनू डॉतटर म्हणा्या, गाडीत बसूनि खसखबलने समुद्रात नागंर 

टाकून पडले्या जहाजािंी रेिाखिते्र काढायला सुरवात केलीं. 
 
“मला आवडली ही खितं्र,” डॉतटर म्हणा्या, खसखबल िूष झालेली खिसली. 
 
खतथून मग डॉतटरानंी कधी मोठमोठ्या हमरस्त्यावंरून तर कधी शहराबंाहेरच्या, जेमतेम 

रहिारीच्या जुन्या रस्त्यावंरून गाडी नेली. जाता जाता डॉतटर खतला आसपासिी माखहती सागंत होत्या. 
“त्या भागातली काही घरं ही िातंीपूवीिी आहेत, तर ही काही जी आधुखनक घरं खिसताहेत, त्याचं्या 
खिडतया िातंीपूवू आहेत ककवा तशा खिडतयाचं्या प्रखतकृती आहेत” वगैरे. खसखबल म्हणाली, “माझे वडील 
बाधंकामािे ठेकेिार आहेत. त्यानंा वास्तुशास्त्रात िूपि रस आहे. त्यानंीि मला या खवषयािी गोडी 
लावली.” खवश्लेषणात खतच्या वडलािंा खवषय कधीि आला नव्हता, त्यामुळे इथे त्यािंा उल्लेि आ्यावर 
डॉतटरानंा आनंि झाला. 

 
मग त्या खतथ्या संुिर संुिर रु्फलाबंद्दल बोलू लाग्या. खसखबलने डॉतटरानंा गाडी थाबंवायला 

साखंगतली खनरखनराळ्या रु्फलानंी गच्च मढवनू टाकले्या टेकडीिे खतला खित्र काढायिे होते. 
 
मग कें ट, कनेलतटकट्मधे एका छोया मिैानात त्या िोघींनी डबा िाल्ला. मीि डबा आणणार, 

असा खसखबलिा आग्रह होता. पखह्यािंा डॉतटरानंा वाटले होते की आपलाही या सहलीत काही सहभाग 
असावा, या हेतूने खतिा हा आग्रह असेल. पण नंतर त्याचं्या लक्षात आले की बाहेर कुठे उपाहारगृहात 
जायला लागू नये, म्हणून खतने ही काळजी घेतली होती. खसखबलला उपाहारगृहात जायिी िरि इतकी 
भीती वाटायिी की खतथे गे्यावर हमिास खतिा काळ हरपायिा. 

 
खसखबलने जेव्हा सहलीला जायला मान्यता खिली, तेव्हा जास्तीत जास्त िारपयंन्त ककवा जमले 

तर तीनलाि न्ययूॉकूला परतायिे, असे खतिे म्हणणे होते. त्यािेही िरे कारण डॉतटराचं्या नंतर लक्षात 
आले. त्यावळेी खसखबल म्हणाली होती की खतला नंतर काही काम आहे. पण िरे कारण असे होते की 
िारनंतर जास्त वळे आपण बाहेर थाबंलो तर आप्यातील भावनोदे्रक, थकवा, भीती या गोिी प्रकट 
होतील, अशी खतला धास्ती होती. सवूसाधारणपणें खिव े लागणीच्या सुमाराला ही लक्षणे खिसून यायिी. 
आखण मग आपण आपली एकात्मता खटकवनू ठेव ूशकणार नाही, अशी खतला खभती वाटत होती. आखण इतर 
व्यलततत्वानंी डॉतटरानंा त्याच्या किेरीबाहेर भेटाव,े हा धोका पत्करायला ती तयार नव्हती. 

 
आखण म्हणून बरोब्बर तीन वाजता डॉतटरािंी गाडी लव्हटीअर हॉलला परतली होती. 
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कनेलतटकट्च्या या सहलीत आपण र्फतत िोघीि नव्हतो, हे त्यावळेी डॉतटराचं्या ककवा 
खसखबलच्याही लक्षात आले नाही. पण त्यावळेी पेगी लूसुिा उपलस्थत होती आखण शवेटी एकिािे खसखबलने 
आप्याला कुठेतरी खर्फरायला नेले, यािा खतला आनंि झाला होता. लव्हकी हा डॉतटराचं्या गाडीतला 
आणिी एक अदृश्य प्रवासी, खतला कुठला धीर खनघायला ! खतनं लगेि त्या जुन्या िाखंतपूवू घराबंद्दल 
मेखरयन लुडलॉला सागंूनही टाकले. 

 
त्या गाडीत आणिीही काही प्रवासी होते. डॉतटरानंी ककवा खसखबलने, कुणीि त्यानंा अद्याप 

पाखहलेले नव्हते. बोलण्यावागण्यात खतिट आखण आिमक असले्या, ढालीसारख्या िेहऱ्याच्या रािी 
डोळे आखण कपगट केसाचं्या मार्मशया खलन् डोसेटनेही ही सहल अथपासून इखतपयंन्त नीट लक्ष िेऊन 
पाखहली होती. 

 
गाडी एक वळण घेऊन लव्हटीअर हॉलसमोर थाबंली आखण डॉतटरानंी खसखबलिा खनरोप घेतला, 

तशी मार्मशया खलन खब्रखटश हेल काढत खतच्या खनकटच्या मखैत्रणीला – व्हेनेसा गेलला – म्हणाली, “त्यानंा 
आपली काळजी आहे.” 

 
गडि-ताबंसू केसाचं्या, कपगट डोळ्याचं्या आखण बोलतया, लाबंट-गोल िेहऱ्याच्या, उंि 

खकडखकडीत व्हेनेसाने ते सरळ, साधं वातय जसेच्या तसे मेरीपयून्त पोिवले, “त्यानंा आपली काळजी 
आहे.” मेरी ही अगिी काकूबाई पितीिी, गुबगुबीत, पे्रमळ, खविारी, खिन्तनशील बाई होती. खतने काहीसे 
हसून ते वातय प्रश्नाथूक उच्चारले, “त्यानंा आपली काळजी आहे ?” मग मार्मशया खलन्, व्हेनेसा गेल् आखण 
मेरी यानंी त्याचं्या अंतगतू संपकूयंत्रणेच्या जाळ्यातून हा संिेश सवूिूर पोिवला. मोठ्याने आखण स्पिपणे 
तो ऐकू येऊ लागला. “या डॉ. खव्बुरानंा आपली काळजी आहे.” त्यानंतर मार्मशया खलन्, व्हेनेसा गेल ्मेरी 
आखण इतर सगळ्यािंी एक पखरषि भरली आखण त्यानंी असा ठराव संमत केला की, “आपण त्याचं्याकडे 
जाऊन त्यानंा भेटू या.” 
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: ‘णवलो कॉनविव’ : 
 
कनेलतटकटच्या या सहलीमुळे केवळ इतर व्यलततत्वाति नव्हे, तर खसखबलमध्येही र्फरक पडला. 

खवश्लेषणाच्या पखह्या सात मखहन्यापेंक्षा १९५५ च्या उन्हाळ्यात खतिी घुमीवृत्ती कमी झाली आखण खतच्या 
पूवायुष्ट्यातील पखरलस्थतीसंबधंी ती जास्त मोकळेपणाने बोलू लागली. व्यलततत्वखवभगंािी मूळ कारणे जरी 
एकिम स्पि झाली नाहीत तरी गावाच्या एकंिर वणनूावरून आखण ज्या पखरलस्थतीत खसखबल-बहुतेक हीि 
जन्मलेली असावी – िुभगंली त्यावरून डॉ. खव्बुरना काही आडािे बाधंता आले आखण नंतर कारणे 
जाणून घेतानंा त्यािंी मित झाली. अशारीतीने त्यानंी हळूहळू खसखबलकडून आखण लव्हकीकडूनही ‘खवलो 
कॉनूसू, खवस्कॉलन्सन्’ खवषयी तपशीलवार माखहती खमळवली. इथेि २० जाने. १९२३ रोजी खसखबलिा जन्म 
झाला आखण जीवनातली पखहली अठरा वषं खतने इथे घालवली. 

 
“खवलो कॉनूसू” खमखनसोटा लाइनजवळ खवस्कॉलन्सन्च्या नैऋत्येला सपाट भपू्रिेशावर वसलेलं 

होतं. आजूबाजूिा सगळा प्रिेश सिल होता; आखण खतथले गडि खनळे आकाश इतके िाली आ्यासारिे 
भासत असे की वाटायि,ं जरा हात उंिं केला तर आभाळाला लागेल. खतथले लोक शब्िािंा सानुनाखसक 
उच्चार करीत असत. खसखबल लहान असतानंा आसपासच्या शतेातून बायामाणसािंी त्याचं्या उघड्या 
गाड्यावंरून गावात सतत ये–जा िालू असे. एकंिरीत गाव शतेीवर िागंलेि अवलंबून होतं. 

 
िुद्द गावातसुिा खठकखठकाणी मेपलिी आखण ए्मिी झाडे होती. पण नाव जरी तसे असले तरी 

खवलोिी झाडे मात्र नव्हती. बहुतेक सगळी घरं खवलाडू डोसेटच्या कामगारानंीि बाधंलेली होती आखण ती 
पाढंऱ्या िौकटीिी होती. रस्ते र्फरसबिं नव्हते. त्यामुळे कोरड्या खिवसात ते धुळीने मािून जायिे आखण 
पावसाळ्यात खतथे खििल आखण खिकखिक असायिी. 

 
बाह्यतः खवलो कॉनूसूखवषयी लक्षणीय असे काहीही नव्हते. १८६९ मध्ये ते वसलं होतं. छोटे गावही 

नव्हतं ते ! अगिीि कपटुकले होते. िोन िौरस मलैाचं्या पखरसरात हजार लोक रहात असतील नसतील. 
त्याचं्या त्याि त्या एकसुरी बातम्यािंी ‘कॉनूसू कुखरयर’ मध्ये नोंि व्हायिी. त्या गाविे हे सापताखहक 
वातापत्र होत. त्यातले मथळे साधारण असे असायिे— 

 
“छोया खद्वस्टरकडून जोनच्या छपरीिी नासधूस.” 
 
“बुधवारी मखहलामंडळािी शाळेत सहल.” 
 
मुळात हे सीमेवरिे गाव. पुढे खतथे रे्वे आ्यावर ते भरभराटले. खसखबलच्या वळेी ती मुख्यतः गहू 

खपकवणारी वसाहत होती. ‘मेन स्रीट’ हे त्या गावािे कें द्रस्थान होतं. खतथे एक वस्तु-भाडंार, एक लोिंडी 
सामानािे िुकान, एक छोटी िानावळ, एक न्हाव्यािे िुकान, एक औषधािें िुकान आखण पतपेढी आखण 
डाकघर होतं. आखण या गाविा खवशषे म्हणजे हे सीमेवरिे गाव होते, तेव्हािे एक बंिुकीिे िुकान खतथे होते 
आखण िोन धानधके्क होते. गावच्या आर्मथक जीवनािे ते कें द्रस्थान होते. बुधवारी आखण शखनवारी रात्री ही 
िुकाने उघडी असत. त्यावळेी मुलंमाणसे आनंिाने खतथे िरेिीिी मौज लुटत असत. लोकािंी गपपा 
मारायिी आखण एकमेकानंा इकडच्या खतकडच्या बातम्या सागंायिीही हीि वळे. 
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गावात िोन पोलीस होते. एक खिवसपाळीिा, एक रात्रपाळीिा. एक वकील होता. एक िंतवैद्य 
आखण एक डॉतटर होता. आजारी माणसानंा खतथनं ऐंशी मलैावंर रोिेस्टर खमखनसोटामध्ये असले्या 
जगप्रखसि मेयो रुग्णालयात नेण्यासाठी एक रुग्णवाखहका नेहमी सुसज्ज असे. 

 
मध्य अमेखरकेतील भाग होता हा. अंतगतू राजकारणाच्या बाबतीत हे गाव लोकसत्ताक होते, तर 

आंतरराष्ट्रीय बाबतीत अखलपततावािी वगूव्यवस्था इथे दृढमूल होती. एका बाजूला श्रीमान् लब्धप्रखतखित 
लोक होते, तर िुसऱ्या बाजूला कामकरी वगू. गावातले लोक पैशालाि सद्धगुण समजून श्रीमंताना मान 
द्यायिे. मग तो पैसा कसा का खमळवलेला असेना ककवा ते लोक कसे का वागेनात ? खवलो कॉनूसू 
वािनालय, खवलो सगीत मंडळ, आखण खवलो प्रिेश भजनी मंडळ या संस्थातील िागं्या खस्त्रयानंी गावात 
सुसंस्कृती आणण्यािे खकतीही प्रयत्न केले. तरी हे सारे िालूि होते. 

 
खसखबलच्या जन्मापासून तो ती सहा वषांिी होईपयंत गावातील सवात श्रीमान् व्यतती होती खतिे 

व़डील. मंिीच्या काळात हे स्थान नाहीसे झाले आखण त्यानंा अत्यंत खबकट पखरलस्थतीला तोंड द्याव ेलागले. 
१९२९ पासून १९४१ पयंत म्हणजे खसखबल सहा वषािी अस्यापासून अठराव्या वषी खतने महाखवद्यालयात 
जाण्यासाठी गाव सोडेपयंत गावातली सगळ्यात श्रीमंत गणली जाणारी माणसं म्हणजे, जमून आखण 
स्कॅलण्डनेलव्हयन शतेकरी, खतथ्या स्थाखनक पेढीिे मालक लस्टकनीन आखण श्रीमती व्हेल ही उठवळ बाई. 
एकापाठोपाठ एक पािजणाशंी लग्नं के्याने गावात खहिी भरपूर मालमत्ता झाली आखण कोलोराडोत एक 
िािंीिी िाण खतला खमळाली. 

 
एवढ्यावरून कुणीही समाजशास्त्र् भाकीत करील की, खवलो कॉनूसूमधे नाना पथंोपपथंािंी 

प्राथूनामंखिरे असतील आखण ते योग्यि होते. िरंि तशी ती होतीही. आखण हे सारे एकमेकानंा कमी 
लेिायिे आखण सारे खमळून रोमन कॅथॉखलकानंा कमी मानायिे. त्याचं्यामते रोमन कॅथॉखलक म्हणजे 
मूर्मतमंत अशुभि ! 

 
यामुळे अथाति गावात अनेक तट पडलेले होते, आखण गावाच्या बोलण्यात जरी धार्ममकपणा आखण 

पापभीरूपणा होता, तरी वागण्यात मात्र पुष्ट्कळिा िुिावा असायिा. वडेसर बरू्फवा्यािंी सारिी टवाळी 
िालायिी. खबिाऱ्या िूरभाषकाच्या तोंडािी खवखित्र हालिाल व्हायिी (nervous tic) तर त्यािीही सारिी 
कुिेिा िालायिी. ज्यू आखण खनग्रो याचं्याबद्दल कडवा दे्वष होता, त्यातले ज्य ूखनिान िोनिार का होईना, 
गावात होते. तरी पण खनग्रो तर गावात नव्हतेि 

 
काही काळाने या कुजकेपणािे आखण िुिपणािेही काही वाटेनासे झाले आखण कुठ्याही प्रकारिा 

खविार न करता त्या गाविे व्यवहार िालले आखण हळूहळू त्याचं्यात एक सरळ सोपा, काहीही तार्मकक 
पाया नसलेला आशावाि र्फोर्फावला. काही काही िुळिट सुभाखषतातून हा आशावाि प्रकट व्हायिा. उिा- 
‘अपयशाने ििून जाऊ नका. प्रयत्न करा. पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करा.’ ककवा खकत्त्यातले, ‘आजिी आशिेी 
पालवी हा उद्यािा बहर आहे.’ हे वातय, प्राथखमक आखण माध्यखमक शाळेच्या सभागृहात – म्हणजेि 
व्यायामशाळेत –सुिा हेि वातय कोरून ठेवलेलं होतं. उद्यािा तथाकखथत बहर आजच्या संकुखितपणाच्या 
झाडोपयात कोळपून िालला आहे, यािी खवलो कॉनूसूच्या सदृगुणी ग्रामस्थानंा साधी जाणीवसुिा नव्हती. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘व्हाईन स्रीट’ वर शाळेकडे जाणाऱ्या छोया कोपऱ्यावर डोसेट कुटंुबािे घर होते. 
मनोखवश्लेषणात हे आधी येऊे न गेलेलेि आहे. काळ्या झडपािें पाढंरे घर, हे काळें-पाढंरे म्हणजे कोणी 
जीवनातले दं्वद्व ककवा जीवन आखण मरण वगैरे असे काही समजेल; पण ते घर बाधंणाऱ्या खवलाडू डोसेटच्या 
मनात काहीही नव्हते. आजूबाजूला खवस्तृत खहरवळी जखमनीच्या अधे वर, अधे िाली असलेले तळघर, एक 
गरेॅज, आखण शजेारीि त्याच्या सुतारकामासाठी आखण किेरीसाठी एक छोटी इमारत-हे सारे योजतानंा 
डोसेटनं र्फतत सोयीच्या दृिीने खविार केला होता. इमारतीिा पुढिा भाग मोठमोठ्या मेपल वृक्षाचं्या छायेत 
होता. मागच्या बाजूला एका गल्लीकडे जाणारा खसमेंटिा रस्ता होता. ही गल्ली पुढे हमरस्त्यावरच्या 
िुकानाचं्या मागच्या भागाला जाऊन खमळायिी त्याचं्या स्वयंपाकघराच्या पायऱ्या उतर्या की हा खसमेंटिा 
रस्ताि सुरू व्हायिा. 

 
त्याच्या शजेारी एक बरैागी रहात असे आखण समोर एक िुजी बाई; आखण रस्त्याच्या टोकाला जो 

माणूस रहायिा, त्याने आप्या तेरा वषांच्या मुलीवर बलात्कार केला होता आखण एवढे करून जणू काय 
काही झालेि नाही, अशा थाटात तो खतच्याबरोबर त्याि घरात रहात होता. तरीही या गोिींिा कोणी काही 
खवपयास करू नये. वरपागंी अगिी सरळमागी, अगिी सिािरणी, अगिी इतर िार गावासंारख्याि 
असले्या या गावाच्या जीवनातून एिाद्या भखूमगत झऱ्याप्रमाणे वहात असले्या खवखित्र खवकृतींिा आखण 
खहडीसपणािाि हा एक भाग होता. त्यािा पखरपाक गावात्या खित्रखवखित्र अनौरस संततीच्या रूपात 
खिसति होता. 

 
त्याचं्या गृहस्थीिीही काही लक्षणीय वैखशष्ट्य होती. किाखित् प्रथमिशनूी ती लक्षातही यायिी 

नाहीत. सगळेि तशी ती उमजून होते. पण त्यािंा उल्लेि मात्र र्फारसा केला जायिा नाही. खसखबलच्या 
खपयानो-खशखक्षकेला-श्रीमती मूरना-जेव्हा डोसेट कुटंुखबयासंंबधंी खविारले, तेव्हा त्या म्हणा्या की खसखबल 
अखतशय लहरी होती आखण खतला खतच्या आईला िोघींनाही काही भावखनक समस्या होत्या. खवलाडू 
डोसेटच्या एका िूरच्या भावाच्या मते खसखबल आखण खतिे वडील ‘शातं’ होते आखण खतिी आई, उत्साही, 
हुशार आखण खिकार काय काय करणारी पण ककखित् भ्रखमि होती. या मायलेकीत नको खततकी जवळीक 
होती आखण िोघी सतत बरोबर खिसायच्या, असेही त्याने साखंगतले. एका आवडत्या खशक्षकानंी साखंगतले 
की खसखबलिी आई नेहमी खसखबलला बरोबर घेऊन असायिी. 

 
जेसी फ्लड सहा वष े त्याचं्याकडे काम करत होती. खतथेि ती रहायिीही, ती एवढेि म्हणाली, 

“जगातले ते सगळ्यात छान लोक होते. श्रीमती डोसेट माझ्याशी आखण माझ्या कुटंुबाशी र्फार िागं्या 
होत्या. त्या आम्हाला सगळं द्यायच्या. त्याचं्याहून अखधक ियाळू लोक कधी नव्हतेि.” 

 
जेसीिे वडील जेम्स फ्लड खवलाडू डोसेटच्या सुतारकामाच्या धंद्यात काम करायिे. ते म्हणाले, 

“डोसेट हा सगळ्या जगात उत्कृि मालक होता.” 
 
१८८३ त खवलो कॉनूसूमध्ये खवलाडू डोसेटिा जन्म झाला. गावात्या बहुताशं लोकापं्रमाणेि तोही 

खतथ्या मूळच्या वसाहतवा्यािा वशंज होता. १९१० मध्ये त्याने पूवाश्रमीच्या हेिीएट्टा ॲण्डरसनला पत्नी 
म्हणून आप्या घरी आणले. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

वशं आखण परंपरा या दृिीने डोसेटस् आखण ॲण्डरसन्स् सारिेि होते. वडलाचं्या बाजूने हॅटी 
िालूस्िी – एका इंलग्लश धमूगुरुिी–नात होती. त्याने आखण त्यािा भाऊ कालूने – हा एक शाळाखशक्षक 
होता – लॉडू बाल्टमोरच्या मितीने इंग्लंडमधील डेव्हानमधून व्हर्मजखनयाला स्थलान्तर केले होते. 
आईच्या बाजूने तर हॅटी इंग्लंडला जास्ति जवळ होती. खतिी आई एलीन ही जन्माने इंलग्लश असले्या 
आईबापािंी मुलगी होती. आपली मायभमूी – साउिॅम्प्टन – सोडून ते पेन्खस्वाखनयाला आले होते. 
खवलाडूिे वडील ऑबे डोसेट यािें आजोबा इंलग्लश होते. तो इंलग्लश माणूस कॉनूवॉलहून पेन्खस्वाखनयाला 
आला होता. खवलाडूिी आई – मेरी डोसेट – खहिा जन्म कॅनडातला. ती ज्या इंलग्लश कुटंुबातली होती. ते 
कॅनडाला येऊन स्थाखयक होण्यापूवी, धमूयुध्िापासून स्वतःला बिावण्यासाठी हॉलंडला पळून गेले होते. 

 
खवलाडू एकिा इखलनॉइमधे ए्डरखवलला गेलेला असतानंा त्यािी आखण हॅटीिी योगायोगाने भेट 

झाली. खतिे वडील–खवन्स्टन ॲण्डरसन त्या गावािे संस्थापक सिस्य, आखण पखहले नगराध्यक्ष होते. 
यािवी युिात ‘युखनयन र्फोसेस्’च्या तोर्फिान्याकडून लढ्यानंतर ते ए्डरखवल्ला आले होते. सतराव्या 
वषीि अठरा वषांिा अस्यािे िोटेि सागंून ते सैन्यात गेले होते. नंतर आता ते एक वाद्यािें िुकान 
िालवत होते. मेथॉखडस्ट प्राथूनामखिरातील गायक-वािकािें ते नेतृत्व करीत. पुन्हा एकिा ते नगराध्यक्ष 
झाले होते. 

 
हॅटीिे वागणे अखतशय भडक आखण ििंल. पखह्या भेटीति खतने खवलाडू डोसेटला ििावनू 

टाकले. ए्डरखवलच्या मुख्य रस्त्यावरनं ते भटकत असताना हॅटी एकिम थाबंलीि आखण खतच्या 
वडलाचं्या वतीने खतने एक उत्स्रू्फतू भाषण ठोकले. त्यावळेी ते नगराध्यक्षपिािी रे्फरखनवडणूक लढवत 
होते. खवलाडू आपला हताश होत्साता स्वस्थ कडेला उभा राखहला. इतर जे जे लोक हॅटीच्या 
िेिणेपणामुळे, हुशारीमुळे आखण िैतन्यामुळे खतच्याकडे आकर्मषले गेले होते, त्यानंी खतच्या र्फटकळपणामुळे 
आखण िमत्काखरक स्वभावामुळे खतच्याबरोबरिे सबधं तोडून टाकले; पण खवलाडूने तसे केले नाही. तो 
म्हणायिा त्याप्रमाणे तो खतच्याशी जमवनू घ्यायला तयार होता. कारण त्याच्यामते ती सुसंस्कृत, बुखिमान 
आखण िैवी िेणगी लाभलेली खपयानोवािक होती. स्वतः तोही प्राथूनामंखिरात्या संगीत मंडळीतला पट्टीिा 
गायक होता. त्यामुळे पुढे हॅटी ॲण्डरसन आपली संगीतातील साथीिार होईल, अशी खिते्र तो रंगवत 
होता. खवलो कॉनूसूमध्या सोपया तोडग्यावंर आखण घरगुती अतसीर इलाजावंर खवसंबनू रहाणाऱ्या 
भाबडेपणामुळेि त्याने आपली अशी समजूत करून घेतली होती की, आत्ता जरी हॅटीिे वागणे खवखक्षपत 
असले तरी मोठी झा्यावर ती बिलेल. त्यािें लग्न झाले, तेव्हा ती सत्तावीस वषांिी होती. त्यामुळे ‘मोठी 
झा्यावर’ म्हणजे त्याला काय म्हणायिे होते, हे कळणे जरा कठीणि आहे. ते काही असो, तो हॅटीच्या 
पे्रमात पडला होता. काही सापताखहक सुया ए्डरखवलला घालव्यावर त्याने हॅटीला लग्नासंबंधी 
खविारले. 

 
हॅटी अखजबात खवलाडूच्या पे्रमात पडलेली नव्हती आखण ती तसे सागंायिीही. खतिे एका सरार्फाशी 

लग्न ठरलेले होते. पण त्याने िारू सोडण्यािे विन पाळले नाही. खवलाडूशी झालेली खतिी पखहली भेट हा 
त्या सरार्फाखवरुि जाणूनबुजून पुकारलेला असहकारि होता. खशवाय हॅटीच्या मते सारे पुरुष सारिेि. 
कोणावरही खवश्वास ठेवता कामा नये. (डॉ. खव्बुराचं्या खवमश ू – कक्षात पेगी लूने बरोब्बर हीि भावना 
व्यतत केली होती.) “त्यानंा र्फतत एकि एक गोि माहीत असते.” 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

पण तरीसुिा खवस्कॉलन्सनमध्ये रहाण्यािी क्पना हॅटीला आवडली. ती खतच्या जन्मभमूीतून–
इखलनॉइसमधून–कधीि कुठे बाहेर पडलेली नव्हती. १९१० मध्ये श्रीमती खवलाडू डोसेट म्हणून खवलो 
कॉनूसूमधे रहायला जाण्यािे खतने कारण खिले ते हेि की, खतला िुसऱ्या राज्यात जायला खमळणार होते. 

 
हळूहळू हॅटी खवलाडूिा िूपि खविार करू लागली; अगिी त्यािी काळजी घेऊ लागली. तो 

खतच्याशी िागंले वागायिा. ती पण तसेि वागायिा प्रयत्न करू लागली. त्याला आवडणाऱ्या गोिी ती 
बनवायिी. केकखबक िागंले व्हावते, म्हणून िूप कि घ्यायिी. वळेच्यावळेी त्याला जेवायला वाढायिी–
िुपारी बरोबर बारा वाजता आखण संध्याकाळी बरोबर सहाला. घरकाम जरी खतला र्फारसे आवडत नव्हते, 
तरी ती एक अखतउत्साही आखण पक्की गृखहणी झाली. लग्नानंतरच्या सुरवातीच्या काळात हॅटी आखण खवलाडू 
संध्याकाळिा बराि वळे संगीतात सुिाने घालवायिे. त्याने क्पना के्याप्रमाणे िरोिरीि ती त्यािी 
साथीिार झाली होती. 

 
त्याचं्या वैवाखहक आयुष्ट्याच्या पखह्या तेरा वषांच्या काळात हॅटीिा िार वळेा गभपूात झाला आखण 

एकही मूल झाले नाही. िोघानंाही मग वाटायला लागले की आप्याला आता कधीि मूल होणार नाही. 
पण या गभपूातानंा काही मानसशास्त्रीय कारण असेल की काय असा खविार करण्यािे त्याचं्यापैकी 
एकालाही सुिले नाही. पण मूल होऊ िेण्याबाबत हॅटीिी जी काही अखनखश्चत भखूमका होती, त्यावरून यात 
काही मानसशास्त्रीय घटकािंा भाग असावा, असे वाटते. इतराचं्या मुलािंी काळजी घ्यायला खतला 
आवडायिे आखण खनिान एकिातरी ती एका नवजात अभकूाच्या आईला खवनोिाने खतिे बाळ पळवनू 
नेण्याबाबत म्हणालीही होती. पण याक्षणी स्वतःिे बाळ हव े अस्यािी तीव्र इच्छा व्यतत करणारी हॅटी 
िुसऱ्याि क्षणाला अगिी खवरोधी भावना प्रकट करायिी. िरोिरि एिाद्या मुलािी काळजी घ्यावी 
लागणार, या क्पनेने ती मातृत्वखवरोधी व्हायिी. 

 
नंतर डॉ. खव्बुरानंी असा खनष्ट्कषू काढला की परस्परखवरोधी भावनाचं्या या जोरिार कल्लोळामुळे 

हॅटीिी अंतस्त्रावी यंत्रणा खबघडायिी आखण या मनोिैखहक कारणामुळे खतिा गभपूात व्हायिा. असो, तर 
ज्यावळेी खसखबल जन्मू घातली होती, त्यावळेी हे तरी मूल जगते आहे की नाही, अशी खवलाडूला भीती 
वाटत होती. आखण त्यामुळं हॅटीवर त्याने कधी नव्हे इतके विूस्व िािवले आखण गभवूती अवस्थेत 
िारिौघात जाण्यािी त्याने खतला मनाई केली. अशारीतीने गभाशयात असतानाि खसखबल गुपतता आखण 
लपवाछपवीने वढेली गेली. 

 
जन्मली तेव्हा खसखबल पाि पौंड आखण सव्वा औंस वजनािी होती. ती इतकी छोटुकली अस्यािी 

लाज वाटून की काय खतच्या जन्माच्या नोंिीत तो सव्वा पौंडही वजनातं समाखवि केला जावा, यासाठी 
खवलाडूने िूपि धडपड केली. बाळािे नाव ठेवण्यात त्याने पुढाकार घेतला. हॅटीला ते खसखबल इझाबेल हे 
नावं अखजबात आवडले नाही. त्यामुळे अगिीि नाईलाज झाला, तरि ती ते नाव वापरायिी. एरवी ती 
खनयमाने खतला पेगी लुइखझयाना म्हणायिी, आखण पुढेपुढे बऱ्यािवळेा त्यािा पेगी लू, पेगी ॲन ककवा 
नुसतेि पेगी असा संके्षप झाला. 

 
पण या बाळाच्या जन्मानंतर या नावंािेरीज इतरही अनेक गोिींनी हॅटी त्रस्त होती. माता 

होण्याबद्दलच्या खतच्या त्या पूवीच्या अखनखश्चतीने पुन्हा डोके वर काढले आखण त्यामुळे हॅटीने जेव्हा 
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पखह्यािंा, खतच्या लेकीला पाखहले तेव्हा ती खनराशनेे उद्गारली, “ही तर इतकी नाजूक खिसत्येय् की ती 
मोडूनखबडून जाईल की काय असंि वाटतं.” 

 
प्रत्यक्षात मोडली होती ती हॅटी. बाळंतपणानंतर ती अखतशय िालावली आखण खसखबल िार 

मखहन्यािंी होईपयंत ती त्याि अवस्थेत होती. या काळात बाळाला पाजण्यापुरता जो काय येईल तेवढाि 
िोघींिा सहवास. एरवी खतला साभंाळायिे काम िाईिे, खवलाडूिे आखण मुख्यतः डोसेट आजीिे. 

 
हॅटी जेव्हा बरी होऊन कहडू–खर्फरू लागली तेव्हा घरात इतर कोणी आलेले असतानंा बाळाला 

पाजायिे की नाही, यावरून खतिी आखण खवलाडूिी िागंलीि जंुपली. हॅटी जरी खसखबलला झोपायच्या 
िोलीत नेऊन िार लावनू घ्यायिं म्हणत होती, तरी खवलाडूिा आपला एकि हेका, “नाही, तू काय 
करत्येयस् हे सगळ्यानंा कळेल.” 

 
हॅटीने त्याला खकती साखंगतले ! प्राथूनामंखिरात मागच्या बाकावर बसणाऱ्या बायका, 

लाकूडर्फायाच्या गाड्यात बसून गावाकडून येणाऱ्या बायका-या बऱ्याि वळेा िुपारिे जेवण डोसेटस् 
बरोबर घ्यायच्या - या तर आसपास लोक असतानाि नव्हे तर लोकाचं्या िेितही मुलानंा पाजतात. मग 
हॅटी असे तर काही करणार नव्हती. पण खवलाडूने आपला हट्ट सोडला नाही. त्याच्यामते हँटी काही अशी 
शतेावर काम करणारी बाई नव्हती. 

 
हॅटीला िरे तर हे मान्य होतं. पण हे मान्य आहे, हे ती मान्य करायिी नाही. इकडे भकेुने खसखबल 

रडायला लागायिी. मग रडते म्हणून हॅटी पोरीलाि िोष घायिी. त्यानें पुन्हा हॅटीि अखधक उिास 
व्हायिी. पोरीला पाजले नाही तर खतच्यावर काही वाईट पखरणाम होईल या जाखणवपेेक्षा ककवा खवलाडूने 
केले्या कोंडीमुळे येणाऱ्या रागापेक्षाही त्या रडण्यामुळे खतच्यात येणारा हताशपणाि अखधक असायिा. 
खवलाडूवरिा राग व्यतत करतानंा ती ककिाळायिी. “मला या छतातनं जाता यायला हव ंहोतं.” वारंवार 
येणारे औिाखसन्य व्यतत करण्यासाठी हा एक खतिा लाडका वाक्प्रिार होता. 

 
ििंलता आखण कितातुरता हे हॅटी डोसेटमधे आधीपासूनि असलेले स्वभावखवशषे खसखबलच्या 

जन्मानंतर आले्या हताश अवस्थेत जास्ति तीव्र झाले. हळूहळू खवलाडूला िूष ठेवण्याच्या बाबतीत हॅटी 
खनष्ट्काळजी होऊ लागली. आतापयंत ती जी प्रयत्नपूवूक त्यािी काळजी घ्यायिी, त्यात िण्ड पडायला 
लाग्यावर खवलाडूने जर कधी तिार केली, तर ती बडबडायिी, “मला मुळीि किता नाही. हा एक स्वतंत्र 
िेश आहे.” खपयानोवर त्याला साथ िेत इतका वळे स्वस्थ बसून रहाण्यािी खिकाटीि आता खतच्यात उरली 
नव्हती. िरोिरीि कुठ्याही पखरलस्थतीत काही खमखनटापंखलकडे ती एका जागेवर स्वस्थ बसूि शकायिी 
नाही. कुठे पडिाि नीट करायला उठेल, तर कुठे र्फर्मनिरवरिी धूळि झटकेल. िुसऱ्याचं्या घरातसुध्िा 
ती अशीि वागायला लागली. खतला खशवणकाम येत होते, पण आता सुईत िोरा ओवण्यापुरतासुध्िा खतिा 
हात लस्थर रहायिा नाही. खसखबलिे सगळे कपडे खवलाडू खशवायिा. शरीराने आखण मनाने अस्वस्थ झाली 
की हॅटी पडद्याशंी आखण धुळीशी जसा िाळा करायिी, तसाि शब्िाशंीही िाळा करू लागली. येता जाता 
ती अनुप्रासातले शब्ि रे्फकायिी. िुसऱ्याच्या वातयातले शवेटिे शब्ि परत म्हणण्यािी िोड खतला जडली. 
कोणी जर म्हणाले की “माझं इतकं डोकं िुितंय्” तर ती पुन्हा म्हणायिी, “इतकं डोकं िुितंय्.” 
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वयाच्या आठव्या वषी खसखबल बऱ्यािवेळा घरामागे पायऱ्यावंर, माळ्यावरच्या पेटीवर ककवा पुढच्या 
िोलीत्या पेटाऱ्यावर गुडघ्यात डोकं िुपसून बसलेली असायिी आखण आप्याला असे ‘हे’ का वाटते. 
याबद्दल खविार करत रहायिी. नेमके शब्ि न सुिून शवेटी खतने ‘ह्या’ वाटण्याला, ‘कशािी तरी उणीव’ हा 
शब्ि खनखश्चत केला होता. पण ती तर खवलो कॉनूसूमध्या अत्युकृि घरात रहात होती. गावात्या इतर 
कुणाही मुलाला नसतील इतके कपडे आखण िेळणी खतला होती आखण तरीही काहीतरी कमी 
अस्यासारिे का वाटाव,े हे खतच्या लक्षात येत नव्हते. खवशषेतः खतच्या बाहु्या, िडू, रंग, इस्त्री आखण 
इस्त्री करण्यासाठीिा ततता यात तर ती र्फारि रंगून जायिी. 

 
ही उणीव नेमकी कशािी आहे, हे जाणून घ्यायिा ती जो जो खनकराने प्रयत्न करायिी, तो तो ते 

जास्त जास्ति अगम्य व्हायिे. खतच्या एवढेि लक्षात यायिे की काहीतरी सागंता न येण्यासारिी अशी ही 
उणीव आहे की खजच्यामुळे — खतिी आई म्हणायिी त्याप्रमाणे — खतला अगिी िुःिी आखण उिास 
वाटायिे आखण सगळ्यात खसखबलला त्रास व्हायिा तो या भावनेिा की आप्याला िुःिी व्हायिे काहीही 
कारण नाही आखण त्यामुळे असे िुःिी राहून आपण आप्या आईवडलाशंी एक प्रकारे द्रोहि करतो 
आहोत. ही अपराधीपणािी भावना कमी करण्यासाठी ती तीन गोिींबद्दल क्षमेिी प्राथूना करायिी – खतला 
सगळे काही असून त्याबद्दल ती असावी खततकी कृत् नव्हती; खतच्या आईिी इच्छा होती, त्याप्रमाणे ती 
आनंिी नव्हती, आखण खतिी आई जे म्हणायिी की, ‘ती इतर लहान मुलापं्रमाणे नाहीये,’ त्याबद्दल. 

 
काही वळेेला िूप छळ झाला आखण अगिी एकाकी वाटायला लागले की खसखबल पोिूमधून, 

माळ्यावरून ककवा पुढच्या िोलीतून एकिम वरच्या मज्यावर धाव घ्यायिी. खतथे डोसेट आजी रहात 
होती. खसखबलच्या आयुष्ट्यात आजीला अखतशय महत्त्वािे स्थान होते. काही झाले तरी खसखबल तान्ही 
असतानंा खतिी काळजी घेतली होती, ती आजीने, आईने नव्हे. खशवाय खतिी आई ििंल आखण अलस्थर, तर 
आजी समतोल आखण लस्थर, आखण आजीिे घर हे अभयारण्यि होते. खकती खकती स्वपनमहाल होते त्यात... 
डॉ. खव्बुराचं्या खवमश-ूकक्षात्या भतूकाळाच्या कितनात इव्या इव्या अनुभतूींच्या आठवणींना खवराट 
आकार लाभत होते. 

 
आजी खसखबलला माडंीवर घेऊन बसायिी. खतच्याकडे खित्रासाठी कागि नेहमी तयारि असायिे. 

खसखबलच्या खित्रािंा आजीला अखभमान होता. ती मग ती खिते्र कभतींवर िूप पूवी खतनं स्वतः काढले्या 
तैलखित्राजंवळ टागंायिी. आजीकडे िूप बरण्या होत्या आखण त्यात जरिाळू, मनुका, सुके अंजीर भरलेले 
असायिे. ती मग खसखबलला स्वैपाकघरात्या कपाटाजवळ घेऊन जायिी आखण खतला काय हव ं ते घेऊ 
द्यायिी. िण उघडू द्यायिी, हव्या त्या गोिींच्या घड्या घालू द्यायिी. एक खिवस खसखबलला एका िणात 
ती तान्ही असतानािा र्फोटो सापडला. अखतशय काळजीपूवूक जपून ठेवलेला तो र्फोटो जेव्हा खतने पाखहला, 
तेव्हा आजीला आपण िरोिरीि आवडतो, हे खतच्या नव्याने लक्षात आले. आखण हॅटीने ‘तू अगिी वाईट्ट 
आहेस,’ असे म्हट्यावर आजी जेव्हा मितीला धावनू यायिी, तेव्हा तर आणिीि मोठा पुरावा खमळायिा. 
“अग हॅटी,” खतिी आजी म्हणायिी, “अजून पोरि आहे ती.” खसखबलला जेव्हा बरं नाहीसं व्हायि,ं 
तेव्हाच्याही खतला अशा गोिी आठवत होत्या. आखण शवेटी जेव्हा डोसेट आजी खतच्याबरोबर िालीि 
रहायला आली, तेव्हा तर आतापयंत काही नीट िाऊ न शकणारी खसखबल एकिम जेवायलाि लागली. 
खशवाय आजी जेव्हा हसायिी, तेव्हा छान वाटायिे, त्रास नाही व्हायिा अखजबात. 
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पण तरी आजीकडे वर गेले की र्फार वळे कधीि थाबंता यायिे नाही. खतिी आई खतला ठराखवक 
वळेापुरतीि परवानगी द्यायिी आखण खतथे गेले की वळे भराभर संपत िाल्यािे खसखबलला जाणवत 
रहायिे. गरज अगिी मोठी आखण ती भागवण्यािी संधी इतकी कमी की खसखबलला परत न्यायला खतिी 
आई खजना िढून आली की त्या पोरीला वळे अक्षरशः खनसटून िाल्यािे जाणवायिे. 

 
पण आजोबा घरी आले की मात्र खसखबल आपणहूनि खनघायिी. धसमुसळेपणा करणारे आडिाडं 

आजोबा खतला आवडायिे नाहीत. खजन्यावर त्याचं्या लाकडी पायािा आवाज व्हायिा. ती त्याचं्या 
आगमनािी िाहूल लागली की खसखबल लगेि आजीला म्हणायिी, “मला आता खनघायला पाखहजे.” 
उत्तरािािल आजी समजुतीने हसायिी. 

 
खसखबल िार वषांिी असताना आजीला काही गंभीर आजार झाला होता त्यानंतर मग काहीवळेा 

खतिे भान हरपायिे. रस्ता न सापड्याने ती ‘खवलो कॉनूसू’ भोवती रे्फऱ्या घालत रहायिी. मग आजीला 
शोधून काढून घरी आणायिे काम खसखबलिे, आतापयून्त आजीने खसखबलला साभंाळले होते. आता आजी 
बरी होईपयून्त खसखबल खतिी काळजी घेत होती. 

 
बरी झा्यावर आणिी पाि वषपेयून्त आजीने खसखबलला साभंाळले. पण खसखबल नऊ वषािी 

असताना आजीला नवीनि काहीतरी िुिणे उपटले – मानेिा ककूरोग - त्यामुळे खसखबलला काळजी वाटू 
लागली, घाबरून गेली ती ! 

 
० ० ० 
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: ‘काल’ हा कधी नहहताच : 
 
खवलो कॉनूसूमधील त्या प्रशस्त घरात एक शवपेखटका ठेवली होती. ते लोक आता ती घेऊन 

जाणार होते. एक वाजायला आला होता. नक्षीिार खलनोखलयम अंथरले्या, पाढंरा रंग खिले्या त्या 
स्वयंपाक घराच्या खिडकीतून खसखबल बघत होती. खतथून खतला शविोलीतील ती माणसे अंत्यखियेसाठी 
घडीच्या िुच्यांिी ने–आण करताना खिसत होती. 

 
“तू तुझ्या िोलीत जा.” खतच्या आईने खतला साखंगतले. “आमिी सगळी तयारी झाली की आई 

येईल तुला न्यायला आखण मग तुला अंत्यसंस्कारासाठी िाली येता येईल.” 
 
खतच्या आईने खतला एक लालीपॉप खिला तोपयंत िघळायला. लालीपॉपशी िाळा करत ती 

खबछान्यावर पडली. िालिे आवाज खतला अस्पि ऐकायला येत होते. िुरून येणारे ते आवाज. 
त्याचं्यापासून खतला िूर केले होते. आता खतिा त्याचं्याशी काहीही संबधं नव्हता. मग काही वळे खतला 
काहीि ऐकू येत नव्हते. 

 
एकिम खतिे वडील खतच्याजवळ ओणवनू उभे होते, “िल” ते म्हणाले “सारे अंत्यसंस्कार संपले. 

आता तुला आमच्याबरोबर स्मशानात येता येईल. 
 
ते खतला खवसरून गेले होते. खतला अंत्यखियेसाठी येता येईल असे त्यानंी खतला विन खिले होते. 

पण त्यानंी ते पाळले नाही. ती नऊ वषांिी होती. खतच्या स्वतःच्या घराति ते सारे खियाकमू पार पडले 
होते. पण त्यानंी खतला वरतीि राहू खिले, एक क्षलु्लक लालीपॉप िेऊन. जणू काय ती कुकु्कले बाळि होती. 
याबाबत खतने आई–वखडलानंा कधी क्षमा केली नाही. शतयि नव्हते ते. खनजीवपणे खतने कोट िढवला. 
लोकरीिा गळपट्टा घातला. पायऱ्या उतरून ती िाली आली. शातं आखण स्तब्ध असले्या त्या 
लोकाजंवळून पािपथावर गेली. “तू या गाडीतनं जायिं, खसखबल.” धमूगुरंूनी खतला साखंगतले. गाडीत 
खतिे रॉजर काका आखण त्यािंी बायको–िुसरी हॅटी होती. (खतच्या आईिहंी नाव हँटीि होतं). ती खतला 
अखजबात आवडायिी नाही. खतिे वडील आखण काका अगिी सारिे खिसायिे. त्यामुळे त्या धमूगुरंूनी खतला 
‘िुकीच्या’ बाबाजंवळ बसवले होते. खतिे खबनसले. 

 
आणिी खतिे खबनसायिे कारण ही खतिी आजी होती आखण तरी इतर सगळ्या लोकातं गढून 

गेलेले खतिे आईवडील नेमके खतच्याकडे मात्र िुलूक्ष करीत होते. खतला बाजूला सारीत होते, हा अन्याय 
होता. बरू्फगार अश्रू खतच्या अंतरात िाटून राखहले. ती कधीि मोठ्याने रडली नाही. 

 
गाडी थाबंली. खतच्या आजोबािंा जन्म ज्या िेड्यात झाला होता, खतथ्या स्मशानात्या 

रस्त्यावरून ते डोसेट कुटंुखबयाचं्या जागेकडे िालू लागले. या भागात जन्मलेला तो पखहला गोरा पुरुष 
होता. 

 
िालता िालता खसखबल मृत्यसूंबधंी खविार करू लागली. ििूमध्ये खतने ऐकले होते. ‘मृत्य ू ही 

सुरवात आहे.’ इथे तर खतला तसे काही खिसत नव्हते. खतिी आजी सागंायिी, ‘एक खिवस येश ूयेईल आखण 
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त्याच्या आवडत्या माणसानंा थडग्यातून उठवले.’ आखण मग आजी म्हणाली होती. “त्या नव्या जगात 
खसखबल आखण ती कायमच्या बरोबर रहाणार.” 

 
रॉजरकाकानंी आखण हॅटीकाकूने खसखबलला बाकी सगळे उभे होते, खतथं नेले. आई, बाबा, 

तलारामावशी, खतिे यजमान, अखनता एला (वय वषे २) आखण ह ! आजोबासुिा. सगळेजण आजीच्या 
थडग्यापासून िहा रु्फटावंर खवस्कॉलन्सनन मध्या ढगानंी झाकोळून गेले्या आभाळािाली खनस्तब्ध उभे 
होते. एखप्रलमध्या त्या खिवशी थंडी होती. वारेही िूप होते. धातूच्या त्या रािी रंगाचं्या पेखटकेवर रु्फलाचं्या 
माळा घातले्या होत्या. िड्डयाजवळ ती ठेवलेली होती. खतच्या पखलकडे धमूगुरु उभे होते. “आखण मी एक 
नवीन स्वगू पाखहला,” त्यानंी सुरवात केली. “आखण एक नवीन पथृ्वी. आखण मला–जॉनला ते पखवत्र 
शहर–जेरूसलेम–खिसलं. स्वगांतून परमेश्वराजवळून ते िाली अवतरत होतं. वरासाठी सजवले्या 
एिाद्या वधूप्रमाणे ते भषूवलेलं होतं. यापुढे इथे मृत्य ू नाही, िुःि नाही, शोक नाही. इथे आता विेनानंा 
अवसर नाही,” आखण तो कसहासनाखधखित म्हणाला, “पहा मी सारं काही नवीन करतो.” 

 
खसखबलला ती धातूिी पेटी खिसत नव्हती. ती रु्फले, ते लोक यातलं काही खिसत नव्हतं खतला 

खिसत होती मेरी ! खवलो कॉनूरमध्या रखहवाशाशी लग्न करून त्याच्याि गावात राहणारी खतिी कँनेखडयम 
आजी ! खतला वािनािा नाि होता पण सत्याखशवाय बाकी सारे र्फोल आहे हे खवखधवातय िािवनू त्याने खतिे 
वािन थाबंवले त्याच्यामते धमूगं्रथ तेवढे सत्य. 

 
खसखबलला खतिी लाबं स्कटू घातलेली, उंि बटू िढवलेली. पाढंऱ्या केसािंी छोया खनळ्या 

डोळ्यािंी आखण पे्रमळ, मधुर हंसणारी आजी खिसत होती.’ 
 
खसखबलला ऐकू येत होते, ते त्या धमूगुरंूिे शद्ब नव्हेत. खतला ऐकू येत होता, खतच्या आजीिा मृिु 

स्वर. जेव्हा खतिी आई खतला म्हणायिी, “खसखबल, आजीच्या खबछान्यावर अशा उड्या मारायच्या नाहीत,” 
तेव्हा खतला, “राहू िे ग हॅटी िालेल” असे म्हणणारा. 

 
खतच्या आजीिा तो प्रशस्त खबछाना उंि आखण मऊ मऊ होता. खसखबल त्याच्यावर मनमुराि 

नािायिी, खतिी आजी खतला उिलून घ्यायिी, आिळायिी आखण म्हणायिी, “खसखबल, खसखबल, खसखबल” 
ती खतच्या आजीजवळ असली की कश्शािी खझगखझग नसायिी. िालच्याि मज्यावर असलेले घर मलैन्
मलै िूर अंतरावर वाटायिे. खवस्मरणासाठी एक आठवण. 

 
खसखबल खतिी खिते्र आजीला िािवायिी आखण आजी म्हणायिी, “अरे व्वा ! छान !” आखण ती 

कभतीवर लावायिी. खिडकीजवळ आजीिी एक मोठी पेटी होती, आखण त्यात बाल-पुरवणी असलेली िूप 
माखसके आखण वतूमानपते्र भरलेली होती. ती सारी खतने केवळ खसखबलसाठीं रािून ठेवलेली होती. ती 
खसखबलला खिते्र काढू द्यायिी आखण खसखबल अखजबात बाहेर खर्फस्कटू न िेता नीट रंग द्यायिी. खसखबल जे 
काय करायिी ते आजीला आवडायिे. 

 
आजी खसखबलला टेबल माडूं द्यायिी आखण खतने ते िुकीिे लावले आहे, असे म्हणायिी नाही. 

खसखबलिी जर काही िूक झालीि, तर आजी वसकन् खतच्या अंगावर नाही यायिी. खसखबल खतला िूप 
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गोिी सागंायिी आखण मग खवनवायिी, “तू हे आईला नाही ना सागंणार ?” आजी म्हणायिी, “तू मला 
सागंतेस त्यातलं काहीही मी हॅटीला सागंत नाही.” आखण िरेि ती सागंायिी नाही. 

 
खसखबल आजीबरोबर निीवर खर्फरायला जायिी, तेव्हा रानात रु्फले असायिी. पण आता धमूगुरु 

म्हणत होते, “त्या सवूशलततमान् परमेश्वराच्या मनात आलं आखण आपली भखगनी मेरी डोसेट झोपी गेली. 
तर आता आपण हळुवारपणे खतिा िेह धरणीला अपूण करू या.” 

 
झोपली. आजी झोपली. आता परत त्या कधी बरोबर निीवर जाणार नव्हत्या. आता र्फतत खतथे 

रु्फले असतील; र्फतत रु्फले–खतिी आजी नसेल–आखण खसखबलसुिा नसेल. 
 
हे िेवा ! येशू खिस्ताकरवी खतिे आनंिात पुनरुत्थान होईल अशा आशनेे माती मातीला खमळाली, 

राि रािेला, धूळ धुळीला. 
 
वारा घोंघावत खसखबलच्या वखडलावंरून वाहत होता. मूकपणे शोक करणाऱ्या रॉजर काकावंरून 

वाहत होता. हात िोळून कसेतरी हंुिके िेत रडणाऱ्या तलारा आत्यावरून वाहत होता. आईला पारख्या 
झाले्या त्या प्रौढ बालकावंरून वाहत होता. सौम्यपणे शोक करणाऱ्या खतच्या आजोबावंरून वहात होता. 
घोंघावत वहात होता. खसखबलिे एकटीिे डोळे कोरडे होते. खतिा घसा िाटून आला होता, छाती जड 
झाली होती. बोटानंा मंुग्या येऊन ती बखधर झाली होती. 

 
वारा अगिी गार होता. बर्फासारख्या खनळ्या रंगावर कपगट खठपके असावते, असे काहीसे वाटत 

होते. जे थंडगार आहे, ते पे्रम असूि शकत नाही. पे्रम उबिार असते. पे्रम म्हणजे आजी. आता पे्रमि भईुत 
जाणार होते. 

 
सूयाच्या खकरणात ती धातूिी पेटी िकाकली आखण क्षणभर खतने खिवसािा गढूळपणा िूर केला. ती 

पेटी आता त्या माणसाचं्या हातात होती, जे ती भयानक गोि करण्यासाठी आले होते. त्यानंी ती पेटी 
उिलली आखण िाली न्यायला सुरवात केली इंिाइंिाने, क्षणाक्षणाने ते खतच्या आजीला िोल, िूप िोल, 
पथृ्वीच्या पोटात सारत होते. ते पे्रमाला गाडून टाकत होते. 

 
आता प्रत्येकजणि रडायला लागला. पण अजूनही खसखबलिे डोळे कोरडेि होते. खतच्यासमोर 

पसरले्या त्या उजाड खवश्वासारिे कोरडे. ते खवश्व, खजथे आता कोणीही खतला “खसखबल, खसखबल, 
खसखबल” म्हणणार नव्हते, ते खवश्व, खजथे खतने कधी बोलायिा प्रयत्न केला तर ऐकायला कोणी नव्हते. ते 
खवश्व, खजथे आता पे्रम नव्हते. 

 
जबरिस्त भावनावगेाच्या पे्ररणेने खसखबलला गती खमळाली आखण ती पुढे सरकू लागली. प्रथम 

एकिोनि पावले सावकाश पण नंतर आणिी पावले, िाली ठेवले्या त्या पेटीवरच्या रु्फलमाळाचं्या खिशनेे 
वगेवान पावले. ती आता थडग्यापाशी पोिली. आप्या आजीजवळ कायमिे जाण्यासाठी खतच्या िेहाने 
उडीिा पखवत्रा घेतला. 
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आखण एका हाताने खतच्या िंडाला धरून खतला िसकन् मागे ओढले. प्रखतबधं करणारा तो हात 
खतला ओढत होता, थडग्यापासून खतच्या आजीपासून खतला िूर िेित होता. 

 
वारा ककिाळू लागला. आकाश काळवडंले. आता काही नव्हते. 
 
भरपूर जोर असलेला तो हात अजूनही खतला िेिीति होता. खतच्या मासंात तो रुतून बसला होता. 

एकिम, जोराने िेि्यामुळे खतिा िंड िुित होता. 
 
इततया जोराने आप्याला आजीपासून िूर करणारा हा कोण, हे बघण्यासाठी खसखबल वळली. 

रॉजरकाका होते का खतिे बाबा होते ? त्याचं्यापैकी कोणीही खतथे नव्हते. 
 
खतथे थडगे नव्हते. रु्फलाचं्या माळा खतथे नव्हत्या. वारा नव्हता. आकाश नव्हते. बाबा आखण आई, 

रॉजरकाका आखण हॅटीकाकू, तलारामावशी आखण खतिा तो श्रीमंत नवरा, ते धमूगुरु कोणी कोणी खतथे 
नव्हते 

 
थडग्याच्या जागी एक डेस्क होते. रु्फलमाळाचं्या ऐवजी र्फळे होती. आकाशाऐवजी छत होते, 

धमूगुरंुच्याऐवजी एक खशखक्षका होत्या. 
 
छोटी तुटक वातयं भरभर बोलणाऱ्या त्या बाई उंि आखण कृश होत्या. या खसखबलच्या बाई नव्हत्या. 

खतच्या बाई खमस् थस्टून् हळूहळू जोर िेऊन बोलायच्या. त्या मध्यम उंिीच्या आखण सुदृढ होत्या. त्या 
खतसरीच्या बाई होत्या. इथे आता खमस् थस्टून् असायला हव्या होत्या. पण या तर खमस् हेन्डरसन्. आखण 
खमस् हेन्डरसन् तर पािवीच्या बाई होत्या. 

 
काय झाले आहे ? खसखबलला काही कळेना. हे स्वपनही नव्हते. ती िोली, पूवूप्राथखमकपासून ती 

खशकत असले्या शाळेतील तो एक नेहमीसारिा वग,ू त्याच्या िार कभतीमध्ये नेहमीसारिाि खिसत होता. 
तो खतिा वग ू नव्हता, एवढेि. या िोलीच्या खिडतया पूवाखभमुि होत्या. खतसरीच्या वगात्याप्रमाणे 
पखश्चमाखभमुि नव्हत्या. शाळेत्या सगळ्या िो्या खतला माहीत होत्या. आखण हा पािव्या इयते्तिा वगू 
म्हणून खतला माहीत होता. 

 
काहीतरी कारणाने ती या पािवीच्या वगात आली होती. खतने काहीतरी िूक केली होती. भयानक 

गोि केली होती. इथून बाहेर पडायला हव.े आप्या खतसरीच्या वगात जायला हव.े खतथे बहुतेक खमस्. 
थस्टून्ने खतिी अनुपलस्थती माडंली असेल. इथे आ्याबद्दल खमस् हेण्डरसनिी क्षमा मागायला हवी. आखण 
खतथे नस्याबद्दल खमस् थस्टूनला स्पिीकरण द्यायला हवे. पण काय स्पिीकरण ? 

 
आता ती इतर मुलाकंडे बघू लागली. पलीकडच्या ओळीत बेटसी बुश होती. खतच्यासमोर हेिी 

र्फोन होर्फमान होत्या. स्टॅन्ले, स्टुअटू, खजम कॅरोखलन्, शू्ट्स् आखण इतरही सगळे होते. अरेच्चा, 
सगळाच्या सगळा खतसरीिा वग ूइथे आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

यातली बरीिशी मुले पूवूप्राथखमकपासून खतच्याबरोबर होती. खतच्या िागं्या पखरियािी होती. ती 
तीि मुले होती, पण तरी खतने यापूवी जशी पाखहली होती, तशी ती नव्हती. खतसरीत्यापेक्षा त्यािंा पोशाि 
वगेळा होता. खतच्या आजीच्या अंत्यसंस्कारासाठी ती गेली तेव्हा ती जेवढी खिसत होती, त्यापेक्षा आता 
मोठी खिसत होती. पण हे कसे काय शतय आहे ? ही सगळी मुले एका क्षणात एवढी मोठी होणे कसे शतय 
आहे ? 

 
बेट्सी बुश नेहमीच्याि िात्रीने आखण आत्मखवश्वासाने, बाईंनी खविारले्या प्रश्नािे उत्तर 

िेण्यासाठी हात झाडत होती. ती अशा रीतीने वागत होती की ती इथलीि आहे. आखण इतर मुलेही तशीि 
वागत होती. आपण इथे आहोत, यात काहीतरी िुकते आहे असे कोणालाि वाटत असलेले खिसत नव्हते. 

 
खमस् हेण्डरसन् या बेट्सीच्या बाई नसूनसुिा ती यानंी खविारले्या प्रश्नािें उत्तर का िेते आहे ? 
 
मग खसखबलिे डोळे खतच्या बाकावर उघड्या पडले्या वहीच्या पानाकडे वळले. बाकी सगळ्या 

खनरथूक गोिींकडे िुलूक्ष करून ती त्या पानावर खित्त एकाग्र करण्यािा प्रयत्न करू लागली. पण ते काही 
के्या शतय होईना. कारण त्या पानातून खतला काहीही अथूबोध होत नव्हता. उलट त्या वहीमुळे खतिी 
भीती आणिीि वाढली. खकतीतरी खटपणे त्यात काढलेली होती. पण ती खतने खलखहलेली नव्हती. सारे 
गृहपाठ पुरे केलेले होते. पण ते खतने केलेले नव्हते. पण सातत्याने सवू गृहपाठानंा अ श्रेणी आहे यािी मात्र 
खतने नोंि घेतली. 

 
खतच्या नसले्या या बाई. िुकीच्या बाजूला खिडतया असलेला हा वगू. त्याचं्या सवूसाधारण 

आकारापेक्षा एकिम रु्फगलेली ही मुले. त्यानंी पूवी कधी न घातलेले त्यािें ते अपखरखित कपडे, या 
सगळ्याकंडे डोळेझाक करण्यािा खतने मोठ्या खनकरािा प्रयत्न केला पण ते काही जमले नाही. 

 
आता खसखबलला स्वतःिेि एकिा नीट खनरीक्षण करण्यािी खवखित्र ऊमी होऊ लागली. खतिेपण 

कपडे ‘खनराळेि’ होते का ? ती पण मोठी होती का ? खतच्या पोशािाकडे खतिी नजर वळली. खहरव्या–
जाभंळ्या रंगात भरतकाम असले्या खपवळ्या वायलिा तो बनवलेला होता. इतर मुलाचं्या कपड्यापं्रमाणेि 
हाही खतला पूणतूया अपखरखित होता. हा खतिा नव्हता. आप्या आईने तो आप्यासाठी िरीिलेला खतला 
आठवत नव्हता. खतने पूवी कधी तो वापरलेला नव्हता. आखण आज सकाळी तो घातलाही नव्हता. खतिे 
नसलेले कपडे घालून ती खतच्या वगात बसली होती. 

 
काहीतरी खवखित्र घडते आहे असे कोणालाि वाटत अस्यािे खिसत नव्हते. खतसऱ्या इयते्ततील 

मुले अनेक खवषयावंरील प्रश्नानंा उत्तरे िेत होती. ते खवषय ती त्याचं्याबरोबर कधीि खशकली नव्हती. खतला 
त्यातले काही म्हणता काही कळत नव्हते. 

 
बाईंच्या टेबलावरच्या घड्याळाकडे खतने पाखहले. बाराला िोन खमखनटे कमी होती. लौकरि घंटा 

खतिी सुटका करणार होती. मग घंटा वाजली आखण बाईंिा खकनरा आवाज खतच्या कानी आला “वग ू
सुटला.” 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

खसखबलने तसेि बसून रहायिे ठरखवले. खतला उठायिी, घरी जायिी भीती वाटत होती. इतर मुले 
मात्र आरडाओरडा करत आखण हसत खििळत “कोट हॉल” कडे धावत सुटली. आप्या कोपरािें धके्क 
िेऊन पोरे पोरींच्या केव्हाि पुढे गेली. 

 
खसखबल त्यानंा घाईघाईने “कोट हॉल” च्या बाहेर पडताना पहात होती. अखजबात खशस्त न रािता 

त्यानंी आपले कोट नुसते कसेतरी िेिले असणार, यािी खतला िात्री होती. ज्या पितीने ती मुले वागत 
होती, ती अखतशय बाविळून सोडणारी आखण घाबरवनू टाकणारी होती. 

 
आधीि खतच्यावर ताण आला होता. तो त्याचं्याकडे बघता बघता आणिीनि वाढला. खशस्त कशी 

रािायिी हे खमस् थस्टूनला िागंले माखहत होते. आखण त्याचं्या वगात हा असला सावळागोंधळ होणे कधी 
शतयि नव्हते. पण खमस् हेण्डरसन्ना वगावर ताबा ठेवता येत नाही, हे मात्र खसखबलने ऐकले होते. पण 
पोराचं्या या अस्या वागण्यामुळे खतला एकिम वाटायला लागले की कोण जाणे हा खमस् हेण्डरसनिा वगू 
असेलही ! 

 
या सगळ्या गोिी इततया प्रिडं वगेाने खतच्या मनःपटलावरून झरझर सरकत होत्या की खतला 

त्यापासून काहीि अथूबोध होईना. आखण आत्ता जी गोि करणे रास्त होते–घरी जाणे–तेही सुधरेना. खतने 
वर पाखहले, तेव्हा सगळा वग ूखरकामा होता. आता सगळी मुले नक्की गेलेली असतील अशी िात्री पट्यावर 
ती सावकाश खतच्या जागेवरून उठली आखण त्याहीपेक्षा सावकाशपणे कोट हॉलच्या खिशनेे िालू लागली. 

 
पण हॉलमध्ये पाऊल टाक्यावर खतच्या लक्षात आले की आपण एकया नाही आहोत. आत खमस् 

हेण्डरसन् त्यािंा कोट घालत होत्या. पण आता मागे खर्फरायिे तरी र्फार उशीर झालेला होता. 
 
हा हॉल र्फतत इमारतीच्या खवरुि बाजूला होता. एवढेि काय ते, बाकी हा अगिी खतसरीच्या 

हॉलसारिाि होता. सगळे वग ूआखण सगळे कोट हॉल अगिी एकसारिे होते. या हॉलमध्येही अपखरखित 
असे काही नाही. 

 
खतथे र्फतत आता एकि कोट टागंलेला होता. एक लोकरीिा मखॅकनॉं. खतने पूवी कधीही पाखहलेला 

नव्हता पण ती जवळ गेली आखण नीट पाहू लागली. तो कोणािा आहे हे पाहण्यासाठी ती त्याच्यावरिी 
नावािी खिठ्ठी शोधू लागली. खमस् थस्टून् मुलानंा नेहमी त्याचं्या नावाच्या िोन खिठ्ठया करायला सागंायच्या; 
एक कोटाला लावायला आखण िुसरी कोट टागंायच्या खिळ्यािाली लावायला. पण इथे तर कोटावरही 
नाव नव्हते; ककवा खिळ्यािालीही नाव नव्हते. खमस् हेण्डरसन् खनघा्याि होत्या. “खसखबल,” त्यानंी 
खविारले. “का ग कोट घालत नाहीयेस् ? काही झालं का ? तू जेवायला घरी नाही का जाणार ? 

 
काही उत्तर िेण्याऐवजी खसखबल नुसती त्या अपखरखित कोटाकडे खनरिून पहात राखहली. खतच्या 

मनात आले, “खमस् हेण्डरसन्ना आपले नाव माहीत्येय् यात काहीि आश्चयू नाही. खवलो कॉनूरसारख्या या 
छोया गावातं सगळेजण एकमेकानंा ओळितात. खमस हेण्डरसन्नी पुन्हा एकिा खविारले. “अग तू 
जेवायला घरी जाणार नाहीस का ? मग खमस् हेण्डरसन् खतच्याकडे बघत असतानाि शवेटी खसखबलने कोट 
िढवला. तो खतला अगिी बरोबर बसला. खमस् हेण्डरसन् खनघून गे्या, पण आता बाई पुरेशा पुढे गेले्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

आहेत आखण त्यािंी आपली खजन्यावर अखजबात गाठ पडणार नाही अशी िात्री होईपयंत खसखबल खतथेि 
रेंगाळली. 

 
शाळेच्या त्या जुन्या ताबंड्या खवटाचं्या इमारतीतून खसखबल सावकाश बाहेर पडली. रस्त्याच्या 

पखलकडे कोपऱ्यावर काळ्या झडपािें एक मोठे घर होते, ते खतिे घर. रस्ता ओलाडंण्यापूवी खतने कोणी येते 
आहे का ते पाखहले आखण कोणी बघत नाही, अशी िात्री झा्यावर ती पखलकडे गेली. 

 
िाराशीि पायऱ्यावंर उभ्या असले्या टॉमने भुकूंन खतिे स्वागत केले. घरात खशरण्याआधी खतने 

त्याच्या गळ्याला एक ओझरती खमठी मारली. खतला आत, आप्या पखरखित गोिीत प्रवशे करायिा होता. 
सकाळी शाळेत जो गोंधळ झाला, त्यािा घरी खनरास होईल अशी खतला आशा वाटत होती. 

 
पण घरात खशर्याखशर्याि सारे काही नेहमीसारिे असावे या खतच्या तीव्र इच्छेिा िक्कािूर 

झाला. ती खतिा कोट कपाटात टागंायला गेली, तेव्हा खतला आठवणारा एकही कपडा खतथे नव्हता. 
कुठलेतरीि ताबंडे, खहरवे, खपवळे कपडे खतच्या अंगावर उड्या घेऊ लागले. ती एकिम कपाटापासून िूर 
झाली. आखण िालच्या मज्यावरच्या झोपायच्या िोलीकडे वळली. खतच्या आजीच्या शवेटच्या आजारात 
खतिे आजी–आजोबा खतथेि राहत होते. पण त्या िोलीकडे जाण्यािा अखतखरतत िरवाजा पलॅस्टरने बंि 
करून टाकला होता. त्यानंी इततया पटकन ही गोि करावी म्हणजे आश्चयूि आहे. बठैकीच्या िोलीत 
त्याचं्या र्फर्मनिरबरोबरि आजीिेही काही र्फर्मनिर माडंलेले खतला आढळले. खकती िटकन त्यानंी वस्तंूिी 
माडंामाडं बिलली. आखण हे समोर काय होतं ? रेखडओ ? रेखडओ ही एक सैतानािी करामत आहे असे 
खतच्या आजोबािें मत होते. म्हणजे इतके खिवस त्यािं ंरेखडओ घ्यायिा की नाही िालले होते. 

 
स्वैपाकघरातून आईिी हाक आली, “आलीस का पेगी ? इतका उशीर झाला ?” 
 
परत ते टोपण नावं ! खतच्या आईला खतिे खसखबल हे नाव आवडायिे नाही. त्यामुळे खतने 

खतच्यासाठी पेगी लुइखझयाना हे नाव शोधून काढले होते. ती जेव्हा खतच्या आईला आवडायिे त्याप्रमाणे 
छान ककवा गमतीिार वागायिी, तेव्हा आई खतला पेगी लुइखझयाना, पेगी लू, पेगी ॲन ककवा नुसतीि पेगी 
अशी हाक मारायिी. आज खतच्या आईला ती आवडत होती यािाि हा पुरावा होता. 

 
स्वैपाकघरािा खर्फका खहरवा रंग पाखहला आखण खसखबल ििकली. खतने पूवी पाखहले तेव्हा तर पाढंरा 

रंग होता. “मला पाढंरं स्वयपाकघर आवडायिं.” खसखबल म्हणाली. खतच्या आईने उत्तर खिले, “गे्या वषी 
तोि होता.” “गे्या वषी ?” खसखबल िखकत झाली. 

 
खतिे वडील ‘सनरुम’ मध्ये जेवणािी वाट पहात वास्तुशास्त्रावरिे कुठले तरी माखसक िाळत बसले 

होते. खसखबल त्याचं्याशी बोलायला आत गेली, ही खतिी िेळायिी िोली होती. ती खतच्या भाव्या खतथ्या 
खिडकीत ठेवायिी. नेहमीप्रमाणेि खतच्या भाव्या खतथे ठेव्या होत्या. पण आता त्यािंी संख्या वाढलेली 
होती. ही मोठी बाहुली खकती छान आहे. तेजस्वी िेहरा, कपगे केस, आखण िात तर खकती िकाकतायत् खहिे 
! पण ही इथे कशी काय आली ? ही तर खतिी नव्हती. 
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खतच्या वखडलानंी पुस्तकातून डोके काढून वर पाखहले. खतच्याकडे प्रथमि त्यािें लक्ष जात होते, 
“खसखबल, तुला उशीर नाही झाला ?” ते म्हणाले. 

 
“बाबा” खसखबल एकिम म्हणाली, “ ही मोठी बाहुली कुठली आहे ?” 
 
“काय नाटकं िालवलीयस् ?” ते उत्तरले, “ती तर नॅन्सी जीन ! एका स्पधेत तुला ती बक्षीस 

खमळाली त्यावळेी तू इतकी उते्तखजत झाली होतीस त्यानं !” 
 
खसखबल काहीि बोलली नाही. 
 
जेवणाच्या टेबलावर खतघाऐंवजी िौघािंी पाने माडंलेली होती. िौथे कशाकरता वाढले आहे ? 

आज तर कोणी पाहुणेही खिसत नाहीत. पण यावळेी मात्र तो एकही प्रश्न खविारणार नव्हती. नॅन्सी जीनने 
तर खतला र्फारि घोटाळ्यात टाकले होते. 

 
एका लाकडी पायािी ठाक ठाक ऐकू आली. हा आवाज खतच्या पखरियािा होता ह्या आवाजामुळे 

खतच्या आजीबरोबरच्या भेटी संपुिात यायच्या. हा ठाक् ठाक् आवाज नेहमी खतच्या मनात भीती उत्पन्न 
करायिा. ते खतिे आजोबा होते. सहा रू्फट उंि, त्याचं्या हनुवटीवर बोकडासारिी िाढी होती. आखण 
डोतयाला टक्कल होते. हे इथे काय करत आहेत ? ते त्याचं्या टेबलाशी का बसले ? खतिे आजीआजोबा 
वरच्या मज्यावर राहत असले ककवा िालच्या मज्यावर राहत असले तरी त्यािंी िूल वगेळी असे. 
प्रत्येक कुटंुब स्वतंत्र असे आखण िुसऱ्याच्या के्षत्रात ढवळाढवळ करत नसे. हा खतच्या आजीने घालून 
खिलेला खनयम होता. पण खतिी आजी वारली होती. नुकतीि वारली होती आखण इततयात तो खनयम 
मोडलासुिा ! 

 
खतच्या वडलानंी प्राथूना म्हट्यावर आईने ताटं वाढली, बटायािी परतलेली भाजी खतने िोनिा 

खर्फरवली. थोडी उरलेली होती. खतच्या वडलानंी ते भाडें घेतले आखण आप्या वडलानंा म्हटले, “बाबा, 
अजून थोडी भाजी आहे.” 

 
खतिी आई खतिटपणे म्हणाली, “मी िोनिा वाढलीय् ती.” 
 
“अग त्यानंा ऐकू जाईल,” खतिे वडील िुिावले्या स्वरात म्हणाले. 
 
“त्यानंा अखजबात ऐकू जाणार नाही. ते बखहरे आहेत बखहरे, आखण तुम्हाला माहीत आहे ते !” 
 
“िरोिरीि खतच्या आजोबानंा काहीही ऐकू गेले नव्हते. त्यािें आपले मोठमोठ्यािंा बोलणे िालूि 

होते. प्रलयािी गोि ते पुन्हा सागंत होते. अनेकवेळा िर्मवतिवूण झाले्या आमामेड्डॉनबद्दल बोलत होते. 
 
प्रलयापूवी जगात ते युध्ि होणार होते. मग ते आखि–अंताबाबत बोलत होते. पूवीच्या सात वळेा 

आले्या पलेगच्या साथीबद्दलही बोलून झाले. नंतर ते िीनशी होणाऱ्या भावी युध्िाबद्दल बोलू लागले. त्या 
युध्िात िीनच्या खवरुध्ि अमेखरका रखशयाशी युती करेल वगैरे. मग त्यानंी कॅथॉखलकाचं्या हातात परत कशी 
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सत्ता येईल आखण मग एिाद्या भयंकर खिवशी एिािा कॅथॉखलक कसा राष्ट्राध्यक्ष होऊन बसेल, ते 
साखंगतले. 

 
“कॅथॉखलक राष्ट्राध्यक्ष होण ंकधी शतयि नाही.” हॅटी म्हणाली, “तुम्ही माझे शब्ि खलहून ठेवा.” 

खतिे आजोबा म्हणाले. हे नक्की होणार. जर आपण योग्य ती काळजी घेतली नाही, तर हे रोमन नक्की 
सते्तवर येणार.” आखण मग ते जगाच्या अंतापयंत आपला अनलन्वत छळ करतील.” 

 
खतच्या आईने खवषय बिलला. “खवलाडू, आज मला अखनतािं पत्र आलंय्.” 
 
“काय म्हणतेय् ती ? खतच्या वडलानंी खविारले.” आखण मग खसखबलकडे वळून ते म्हणाले. 

“आजीच्या अंत्यखियेनंतर काही आठवडे ते आप्याकडे रहात होते. तेव्हा तू अखनताच्या छोया एल्लाला 
इतकं छान साभंाळलंस्. मी जन्मात कधी ते खवसरणार नाही. आम्हाला काही बघाव ंलागलं नाही. 

 
अंत्यखियेनंतरिे आठवडे ? एल्लाला साभंाळले ? काय बोलतायत् तरी काय हे ? खतने एल्लाला 

साभंाळले वगैरे काही नव्हते. आखण अंत्यसंस्कारानंतरच्या काळाखवषयी खतला काहीही माहीत नव्हते. ती 
बुिकळ्यात पडली. केव्हा वारली बरं आजी ? नुकतीि नाही का ? 

 
मग खतने सरळसरळि आईकडे पाखहले आखण खतच्या मते एक शौयूपूणू झेप घेतली. “आई मी आत्ता 

खकतवीत आहे ?” 
 
“म्हणे आत्ता मी खकतवीत आहे ?” खतच्या आईने पुनरुच्चार केला. मूिासारिाि प्रश्न आहे हा ! 
 
त्यानंी खतला साखंगतले नाही. ते जाणून घेणे खतला खकती तातडीिे होते, हे त्यानंी जाणलेि नाही. 

त्यानंा मुळी काही किताि खिसत नव्हती. आखण जरी समजा त्यानंी काही काळजी िािवली असती तरी ती 
त्यानंा काय सागंू शकणार होती ? खतला काय सागंाव ेते कळेना. 

 
खतिी आई खतला म्हणाली. “काय झालंय् तुला ? गपप आहेस अगिी ! आज इतकी वगेळीि 

वागतेयस् तू !” 
 
खतच्या आईने असे म्हट्यावर आपली नात र्फारि गंभीर खिसते आहे, हे खतच्या आजोबाचं्या लक्षात 

आले आखण ते म्हणाले, “खिस्ती लोकानंी नेहमी हसतमुि असलं पाखहजे. न हसणं हे पाप आहे.” 
 
खतिे वडील उठले. “१॥ पयंत मी परत िुकानात येतोय् असं मी खमसेस् िामरना सागंून आलोय्.” 
 
मंिीच्या काळात जेव्हा त्याचं्याजवळिे पैसे संपले, तेव्हा काही खिवस काटकसर म्हणून ते शतेावर 

रहायला गेले होते. खतथून परत आ्यापासून खसखबलिे वडील एका हाडूवअेरच्या िुकानात नोकरीला होते. 
खसखबल शाळेत जायला लागणार होती, म्हणून त्यावेळी खसखबल आखण खतिी आई आधी परत्या होत्या 
आखण नंतर खतिे वडील खमसेस् िॅमरच्या हाडूवअेरच्या िुकानात नोकरीला लागले. परत ते त्याचं्या जुन्या 
घरात राहायला आले होते. आता खतिे आजोबाही त्याचं्याकडे रहातात असे खिसत होते. 
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खतिे आजोबाही स्वतः िोलीकडे जायला उठले. “आनंिी रहा, खसखबल” ते म्हणाले. “तू जर 
िुशीत आखण हसतमुि राखहलीस, तर आयुष्ट्य कंटाळवाण होणार नाही.” जाताजाता ते टेबलाच्या 
कोपराला धडकले. 

 
“इतके वडेेवाकडे िालतात हे !” खतिी आई म्हणाली, “खजथे खतथे धडकतात. िाराजवळच्या 

स्टॅण्डला तर त्यानंी इततया वळेा धक्का खिलाय् की त्यािे पलॅस्टरि खनघून आले आहे. 
 
खसखबल काही न बोलता खतथेि रेंगाळली. 
 
“तुला आज काय झालंय् मला काही समजत नाही” खतिी आई म्हणाली. “आज तू नेहमीसारिी 

नाहीयेस. अखजबात नेहमीसारिी नाहीयेस.” 
 
खसखबल कपाटापाशी गेली. शाळेत जो ताबंडा लोकरी कोट ती कोट हॉलमध्ये शोधत होती तोि 

इथेही शोधण्यात खतने वळे घालवला. 
 
खतच्याि मागोमाग आईही कपाटापाशी आली. “िरंच् शाळा सुट्यावर तू जर खमसेस् 

श्वात्सूबाडूकडे जाऊन आलीस तर बरं होईल. त्यानंी माझ्यासाठी एक गोि तयार ठेवलीय्.” 
 
“कोण खमसेस् श्वात्सूबाडू ?” खसखबलने खविारले. 
 
“कोण ते तुला अगिी िागंलं माहीत्येय्” खतच्या आईने उत्तर खिले. 
 
खसखबलने पूवी कधीही हे नाव ऐकले नव्हते. पण ती जास्त काही बोलू धजली नाही. सारे अपखरखित 

कपडे असले्या त्या भयकारी कपाटाकडे ती बघत राखहली. त्या िमत्कृखतपूणू खिवशी खतला अ्ात अशा 
अनेक गोिी खतच्या भोवताली होत्या. त्यािंीि जणू ती दृश्य प्रतीके होती. 

 
“आता तू कशासाठी थाबंलीयस् ?” खतच्या आईने खविारले, “तुला उशीर झाला तर खमस् 

हेण्डरसन् रागावतील.” 
 
खमस् हेण्डरसन् ? ती खमस् हेण्डरसनच्या वगात आहे हे खतच्या आईला माहीत आहे ? 
 
“सकाळी घातला होतास तो मखॅकनॉ घाल,” आई म्हणाली. 
 
खसखबलने साखंगत्याप्रमाणे केले. काहीतरी िुकते आहे, असे खतच्या आईला वाटत अस्यािे 

काही खिसत नव्हते. 
 
खसखबल घरातून बाहेर पडली आखण खतला कॅरोखलन शू्टत्स् आखण हेिी र्फॉन होफ्मान शाळेकडे 

जाताना खिसले. ते शाळेत खशरेपयंत खसखबल तशीि थाबंली. खतने जेव्हा शाळेच्या इमारतीत प्रवशे केला 
तेव्हा आता खतसरीच्या वगात जाव ेका पािवीच्या या अखनणयूाने खतिी अक्षरशः कुतरओढ झाली. खतच्या 
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आईलाही माहीत होते की खमस् हेण्डरसन् खतच्या खशखक्षका आहेत. पण ती स्वतःला अजून खतसरीति 
समजत होती. प्रथम ती खतसरीच्या वगात गेली. 

 
खमस् थस्टून् टेबलाजवळ िािणीच्या उत्तरपखत्रका िाळत होत्या. त्यानंी खसखबलला पाखहले आखण 

त्या म्हणा्या, “छान झालं हं तू मला भेटायला आलीस. माझ्या मुली अशा परत येऊन भेट्या की मला 
र्फारि आवडतं.” 

 
‘परत येऊन ?” खसखबल पािवीच्या वगाच्या रोिाने खनघाली. सावधपणे ती वगात खशरली आखण 

सकाळी आपण ज्या जागेवर बसलो होतो, त्याि जागेवर आता बसत आहोत, यािी खतने िात्री करून 
घेतली. 

 
पखहला तास अंकगखणतािा होता. वगात अपूणांक िालले होते. पण तीन ककवा िाराच्यापुढे 

खसखबलला गुणाकारि जमेनात. खतसरीत असताना अगिी शवेटी तेवढेि खशक्याने खतला आठवत होते. 
 
मग ते िशाशं अपूणांकािी उिाहरणे सोडवायला लागले. आखण खसखबलला तेही जमेनात. खमस् 

हेण्डरसन्नी गुणाकाराबद्दल काहीतरी साखंगतले. खसखबलला गुणाकार येत नव्हते. बाईंनी र्फळा पुसला. 
गुणाकारािी नवीन उिाहरणे खलखहली. पेपर वाटले आखण िुसऱ्या खिवसािी तयारी करून घेतली. 

 
खसखबल एकिा खतच्याजवळच्या कोऱ्या कागिावर पहायिी आखण मग र्फळ्याकडे पहायिी. मग 

पुन्हा खतच्या कागिाकडे पाहायिी. खमस् हेण्डरसन्च्या हे लक्षात आले. मग त्या खसखबलच्या बाकाजवळ 
गे्या आखण खतच्या िादं्यावरून वाकून पाहू लाग्या. 

 
“तू अजून काहीि खलखहलं नाहीयेस्” त्या खिडून म्हणा्या, “कर लवकर” 
 
खसखबलने काही केले नाही. आता बाई आणिीनि खिड्या आखण र्फळ्याकडे बोट करून 

म्हणा्या, “हे आखण हे काय आहे ?” 
 
खसखबलने नुसती मान हलवली. बाई म्हणा्या, “आता खसखबल, हे काय आहे ?” इतर मुले 

हसायला लागली. कॅरोखलन शू्टत्स् किकाळली, “खसखबल, मला उत्तर सागं, बाई म्हणा्या. 
 
“मला माहीत नाही ते, मला माहीत नाही” खसखबल भेिरले्या स्वरात म्हणाली. 
 
“पण एरवी तर तू एक हुशार खवद्यार्मथनी आहेस. आज तुला काय झालय् मला काही समजत 

नाही.” आता बाई िागं्याि रागाव्या होत्या. “बाई ग, आता नीट ताळ्यावर ये. का आज तू माझी थट्टा 
िालवलीयस् !” 

 
पण बाईंच्या या प्रश्नाला काही उत्तर नव्हते. आखण मग अगिी त्रास होऊन बाई परत र्फळ्याकडे 

खनघा्या. जाताना त्या खतला म्हणा्या, “काल तुला हे येत होतं.” 
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काल ? खसखबल गपप होती. आता खतच्या लक्षात यायला लागले होते की खतच्यालेिी काल हा कधी 
नव्हताि. अशा अनेक गोिी घडून गे्या होत्या की इतराचं्या मते या खतने केले्या होत्या आखण ती 
खशकलेली होती. पण ज्याचं्या खवषयी खतला मात्र काहीही क्पना नव्हती. 

 
अथांत् हा अनुभव काही खतला अगिी नवीन नव्हता. पूवीसुिा असे अनेकिा घडले होते. ज्या 

पितीने आता बाईंनी ते आकडे पुसून टाकले, त्याि पितीने खतच्या दृिीनेही काही काळ असाि पुसून 
जायिा. पण यावळेी असा काळ र्फारि वाढलेला होता. बरेि काही घडून गेले होते ज्याच्याबद्दल खसखबल 
पूणपूणे अंधारात होती. 

 
या खवखित्र अनुभवािा खतने कोणाजवळही उल्लेि केला नव्हता. ते रहस्य ती कोणालाही सागंू 

धजत नव्हती. 
 
पण असा खकती काळ खनघून गेलाय् ? हे अद्यापही खतच्या लक्षात येत नव्हते. आता ती पािवीत 

होती आखण िौथीत अस्यािे खतला आठवत नव्हते. पूवी कधीही इतका काळ मधे गेला नव्हता 
ज्याचं्याखवषयी खतला काहीही माखहती नाही आखण ज्याचं्यावर खतिा काहीही ताबा नाही, अशा अनेक गोिी 
खतच्याबाबतीत घडत होत्या. 

 
“तुला कशािा त्रास होतोय् का ?” बाई परत खतच्या बाकाजवळ येऊन खतला खविारत होत्या. 
 
“नाही नाही.” खसखबलने त्याबद्दल िात्री अस्यािा एक छान िेिावा करीत उत्तर खिले. “पण 

मला काही हे करता येत नाही.” “पण काल तू ते केलं होतंस” बाईनी थंडपणे पुन्हा एकिा साखंगतले. 
 
पण काल मुळी नव्हताि. खसखबलला आपण स्मशानात होतो यानंतरिे काही आठवत नव्हते. 
 
खतला समजत नव्हते की आप्याला काही माहीत नाही, हे या इतर लोकाचं्या कसे लक्षात येत 

नाही. खमस् हेण्डरसन् तर ‘काल’च्या संबधंी अशा बोलत होत्या की जणू काही कालही ती अशीि या 
बाकावर बसलेली होती. पण काल ती इथे नव्हती. ‘काल’ कोरा होता. 

 
मध्या सुट्टीत सगळी मुले िेळायला मिैानात पळाली. मुलािें आखण मुलींिेही बेसबॉल आखण 

सॉफ्टबॉलिे गट होते. त्यानंी आपापले िेळाडू खनवडले. खसखबल एकटी राखहली. खतला कोणी खनवडले 
नाही. असे वगळले जाणे हा एक नवा धक्कािायक अनुभव होता. पूवी कधीही मुलानंी खतला असे कशातून 
वगळले नव्हते. आखण आताि त्यानंी असे का करावे हे खतला समजत नव्हते. 

 
शाळा सुट्यावर सगळी मुले जाईपयंत ती तशीि थाबंली आखण मग घरी जायला खनघाली. 

आप्या आईिे पुडके घेण्यासाठी ती कोण ती श्वात्सूबाडू का कोण त्याचं्याकडे जाणार नव्हती. खतिी आई 
रागवले. पण नेहमीप्रमाणे तो राग सहन करणे याखशवाय अन्य काही करणे खतला शतय नव्हते. 

 
शाळेत्या त्या कठीण थंड संगमरवराच्या त्या प्रमुि व्हराडं्यात डॅनी मार्मटनने खसखबलला हाक 

मारली. खतच्यापेक्षा तो वषाने मोठा होता आखण खतिा र्फार िागंला खमत्र होता. काळ्या झडपा असले्या त्या 
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पाढंऱ्या घरापुढच्या पायऱ्यावंर बसून ते अनेकिा गपपा मारीत असत. इतर कोणापेक्षाही ती डॅनीशी जास्त 
बोलू शकत असे. खतच्या आजीच्या अंत्यखियेला तो आला होता. यानंतर घडले्या गोिींबाबत त्याला 
खविारताही येईल. पण खतने जर उघड उघड खविारले तर तो खतला मूिाति काढील. खतला हवी ती 
माखहती खमळवण्यासाठी खतला काहीतरी युततीि शोधायला पाखहजे. 

 
डॅनीनेही खतच्याबरोबर रस्ता ओलाडंला. खतच्या घरापुढच्या पायऱ्यावंर बसून ते गपपा मारायला 

लागले. त्याने एक गोि साखंगतली ती अशी. “या आठवड्यात खमसेस् एंगेल वार्या. तुझी आजी वार्यावर 
जसे आपण अपगंानंा आखण कैद्यानंा रु्फलं द्यायला गेलो होतो ना, तसाि मी एलनबरोबरही गेलो होतो. 

 
डॅनीने हे साखंगत्यावर एिािे स्वपन आठवावे. तसे खसखबलला आठवायला लागले की, खसखबल 

म्हणून ओळिली जाणारी पण प्रत्यक्षात खसखबल नसलेली एक मुलगी खतच्या आजीच्या अंत्यसंस्कारािी 
रु्फले आजारी आखण गरीब लोकानंा वाटायला गेली होती. स्वपन पहाव ेतसे आपण त्या मुलीला पहात होतो, 
हेही खतला आठवले. या िुसऱ्या खसखबलबरोबर आपणही िालत होतो असे खतला वाटू लागले. ते स्वपन होते 
की सत्य होते याबद्दल खतला काहीि ठरवता येईना, पण अंत्यखियेनंतर आप्या न कळत बराि काळ 
खनघून गेला आहे, हे जरी खतला समजले तरी या एवढ्याि गोिीिे परत स्मरण खतला झाले. यािेरीज बाकी 
सारे शून्य होते. स्मशानात खतला कोणीतरी मागे ओढले आखण खतला ती पािवीच्या वगात प्रथम आढळून 
आली, या िोन क्षणामंध्ये एिािे प्रिडं भयुार असावे तशी भयाण पोकळी होती. 

 
ती मुलगी आखण ती रु्फले खतने स्वपनात पाखहली होती का ? का िरेि तसे घडले होते ! जर ते 

स्वपन असेल तर ते डॅनीला कसे काय ते माहीत ? खतला काहीि समजेना. पण त्या थंडगार, खनळ्या अगम्य 
काळात अशा अनेक गोिी घडून गे्या होत्या आखण त्याचं्यासंबधंी खतला काहीही माहीत नव्हते. इतके 
खवसरावे हे लज्जास्पि होते आखण खतला लाज वाटू लागली. 

 
० ० ० 
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: कालचोर : 
 

आजीच्या अंत्यखियेनंतर रु्फले वाटायला गेले्या मुलीबद्दल अंधुक अंधुक आठवायला लागले 
आखण बिलले्या सगळ्याि गोिींबद्दल डॅनीला खविारावे असे खसखबलला वाटू लागले. नवीन घरे उभी 
राखहली होती. िुकानािंी हस्तातंरे झाली होती. गाव आता पूवीसारि राखहले नव्हते. यात्या कुठ्याही 
गोिीबाबत ककवा सगळ्या गोिींसंबधंीसुिा आपण डॅनीला खविारू शकू, असे खसखबलला वाटत होते. 

 
“ग्रीन्स मायनसूच्या घरात कसे काय रहातात ?” खतने खविारले. 
 
“गे्या उन्हाळ्यात ते खतकडं गेले,” डॅनीने उत्तर खिले. 
 
“सुझी ॲन् बाबागाडीतनं नेतेय ते बाळ कुठलं ?” खसखबलला जाणून घ्यायिी इच्छा होती. 
 
“ती सुझी ॲनिी धाकटी बहीण. गे्या वसंतात झाली,” डॅनीने स्पि केले. 
 
“श्वात्सूबाडूबाई म्हणजे कोण ?” 
 
“त्या कपडे खशवतात वषापूवी त्या गावात आ्या.” 
 
डॅनी कधीही “तुला कसं काय हे काही माहीत नाही ?” असे खविारायिा नाही. 
 
इतर कोणाशी नाही, इतकी डॅनी मार्मटनबरोबर खसखबल मोकळी असायिी. याला अपवाि र्फतत 

खतच्या आजीिा. डॅनीबरोबरिा खतिा मोकळेपणा जास्त लक्षात येण्यासारिा होता. कारण हे झाले १९३४ 
च्या वसंत, ग्रीष्ट्म आखण वषा ऋतूत, आखण नेमकी याि काळात काळानं खसखबलिी गंमत िालवली होती, 
त्यामुळे खसखबलने स्वतःला शवेाळी एकटेपणात वढूेन घेतले होते आखण जगापासून स्वतःिा बिाव 
करण्यासाठी आप्या नेहमीच्या कुढेपणाला एका िास अभेद्य खिलिताने आणिीि मजबतूी आणली 
होती. 

 
पािव्या इयते्तत ‘परत आ्यावर’ खसखबलला जो एकटेपणा आखण हळवपेणा आला होता, त्यावर 

डॅनीिा सहवास हा उतारा ठरला. का कोण जाणे, पण खतिे सारे खमत्र हरवले होते. आखण जरी खतच्या 
खवखशि धमूपंथामुळे ती नेहमीि इतर मुलापंासून काहीशी अलग रहायिी तरी त्याचं्या जण ू काय ते 
पखह्यािंाि लक्षात येते आहे, अशा पितीत ती मुले आता वागायला लागली. खतच्या पथंाने घालून 
खिले्या बधंनामुळे सविं बाबतीत खतला त्याचं्यासारिे वागता यायिेि असे नाही, त्यामुळे आता त्यानंी 
खतला ‘पाढंरी ज्यू’ हे अशुभसूिक नाव बहाल केले होते. 

 
खतिे वडील खतला िोिकपणे उपिेश करीत, “तुला लोकाशंी बोलता आलं पाखहजे. जगाला तोंड 

िेता आलं पाखहजे.” आखण खतच्या आईिी पूवीिीि तिार सुरू झाली होती. “केव्हा तुझी काय लहर लागेल 
आखण कुणासारिी वागशील, मला काही समजति नाही.” पण डँनीमुळे या शऱे्यािंीही बोि कमी व्हायिी. 
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गखणतात्या खतच्या अडिणीमुळे खसखबलिे गुण कमी व्हायला लागले होते. खसखबलिी िात्री होती 
की डॅनी जर नसता, तर शाळेतील ही िैन्यावस्था सहन करणे खतला शतय झाले नसते. खतिी आई नेहमी 
खतच्यावर आरोप करायिी. “पण तुला यायिे पाढे. पाठ होते तुझे. तू खवसर्यािं नुसतं ढोंग करते आहेस. 
तू वाईट मुलगी आहेस – वाईट्ट” डॅनी नसता, तर हे आरोप झेलणे कठीण होते. शाळेत उत्तम गुण 
खमळवले्या मुलािंी नावे ‘कॉनूसू कुखरयर’ मधे खनयखमतपणे प्रखसि होत. आता त्यात खसखबलिे नाव 
नसायिे. 

 
“तू नेहमी त्यात असायिीस” खसखबलिी आई िेिाने म्हणायिी, मला समजत नाही, मला एिािं 

मुकंखबकं पोर असतं, तर मी काय केलं असत. तू हुशार आहेस. मला त्रास िेण्यासाठी केवळ, तू हे िालवलं 
आहेस. िुि आहेस अगिी !” 

 
डॅनी नसता, तर आईच्या या झंझावती ह््याला तोंड िेण ंअशतय होते. 
 
प्रत्यक्षात जरी खसखबल या साऱ्या गोिी डॅनीला सागंत नसली, तरी खतला वाटायिे की खतने न 

सागंताही त्याला त्या कशा कोण जाणे पण समजतात. खसखबलला डॅनी इतका जवळिा वाटायिा की 
अनेकिा अशी वळे यायिी की काळ कसा खवखित्र आहे याखवषयी, आखण ती कधीि िहा ककवा अकरा वषांिी 
न होता एकिम अकरा वष ू िोन मखहन्यािंी झालेली कसं स्वतःच्या लक्षात आलं याखवषयी ती त्याला 
सागंणार. खतला ते िाललंही असतं. पण अगिी डॅनीशीसुिा त्याखवषयी बोलता येऊ नये, इतके हे सारे 
तलेशकारक होते. खशवाय काही वषांपूवी खतने आईला हे साखंगतले होते, तेव्हा हॅटी उपहासाने हसली होती 
आखण ओरडली होती, “हाय राम ! तुला इतर पोरासंारिं का नाही वागता येत ?” आखण या प्रसंगािी 
आठवण झाली की खतिा न सागंण्याकडेि अखधक कल व्हायिा. पण ते काही असो, आई रागावली तरी 
आखण डँनीला हे सागंण्यािा धीर होत नसला तरी काळ खवखित्रि होता. 

 
काही काही वळेा मात्र कोणालाही सागंता न येणारी ही काळासंबधंीिी खवखित्र गोि खवसरणे 

खसखबलला शतय व्हायिे –पुढच्या पायऱ्यावंर ती डॅनीशी गपपा मारत बसायिी तेव्हा ककवा ते खतच्या 
िेळायच्या िोलीत िेळत असायिे तेव्हा खतथे तो खतच्या भाव्यानंा शतेस्खपयरच्या सृिीतील वषे 
िढवायिा. मग पेटी ॲनिी करायिा पोर्मशया, नॉमािी करायिा रोझाखलण्ड आखण एक खबननावािा बाहुला 
होता, त्याला बनवायिा ‘ट्वे् थ नाईट’ मधला खविूषक; खतततयाि जािूने तो समारंभाला जाण्यासारख्या 
भयानक गोिीिे आनंििायक प्रसंगात रुपातंर करायिा. पूवी केवळ आईच्या तगाद्यामुळे ती अनेक 
समारंभानंा गेली होती. ते सारे खवस्मृतीति गेले होते. पण ज्या समारंभानंा ती डॅनीबरोबर उपलस्थत राखहली 
होती, ते ती कधीि खवसरली नाही. 

 
एरवी खसखबल एकटीि असे. सकाळी, आसपास कोणीही वगखूमत्र नाही अशी िात्री झा्याखशवाय 

ती बाहेर पडायिी नाही. शाळा सुट्यावरही इतर सगळी मुले खनघून जाईपयंत ती खतच्या बाकाशीि 
रेंगाळत रहायिी. आईच्या काही कामासाठी ती जर ‘मेन स्रीट’ वरून जात असली आखण गावातले कोणी 
जर खिसले, तर त्याच्याशी बोलणे-भेटणे टाळण्यासाठी ती काहीकाही वळेेला खतततयात्या खतततयात 
सहासातवळेा रस्ता बिलायिी. पण ती डॅनीबरोबर असली की एरवी आपण एकयाि वावरतो हे ती 
खवसरू शकत असे. इतर सगळ्याकंडे पाठ खर्फरवनू ती डॅनीकडे वळली होती; आखण ती खजततया सहजतेने 
डॅनीकडे वळायिी, खतततयाि सहजतेने – इतर मुलाशंी असले्या संबधंात कोणतेही अडथळे न आणता-
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डॅनीही खतच्याकडे वळायिा. खसखबलने आखण डॅनीने इततया सहजतेने हे गृहीत धरले होते की जेव्हा मोठे 
होतील, तेव्हा त्यािें लग्न होईल. खसखबलिी पक्की िात्री होती की, हे जेव्हा होईल, तेव्हा का कोण जाणे 
पण काहीतरी होऊन काळािा हा खवखित्रपणा थाबंेल. 

 
आखण ऑतटोबरमध्या एका प्रसन्न खिवशी खसखबल आखण डॅनी पुढच्या पायऱ्यावंर बसलेले 

असताना, काहीतरी िडपण अस्याप्रमाणे डॅनी खसखबलला म्हणाला, “खसब, मला काही सागंायियं्.” 
 
“काय रे ?” त्यािा स्वर लक्षात येऊन खसखबलही कितातुर झाली. 
 
“अग ना,” डॅनी पुढे म्हणाला, “माझ्या बाबानंी टेतसासमध्ये वाकोला एक पेरोलपंप खवकत 

घेतलाय् आखण बहुतेक आम्ही खतथं रहायला जाऊ. पण तू मला भेटायला येशील ? मीसुिा इकडे येत 
जाईन. आपण एकमेकानंा भेटत जाऊ.” 

 
“हो,” खसखबल म्हणाली, “भेटू या ना.” 
 
त्या खिवशी संध्याकाळी जेव्हा खसखबल डोसेटने हॅटीला साखंगतले की डॅनी खवलो कॉनूसू सोडून 

कायमिा जाणार आहे, तेव्हा हॅटीने िािें उडवले आखण ती अगिी हेतुपुरस्सर म्हणाली, “तू त्या 
पोराबरोबर इतका वळे असायिीस, हे नाहीतरी बाबानंा आवडति नव्हतं तू आता त्याच्याशी िेळायला 
लहान नाहीस, असं त्यािंं मत होतं.” 

 
खसखबलने जेव्हा आई काय म्हणाली, ते डॅनीला साखंगतले तेव्हा तो शातंपणे उत्तरला, ‘तुला त्रास 

होईल, हे माहीत अस्यामुळेि तुझी आई अस ं म्हणाली असणार. “डॅनीने असे म्हणावे, यािे खसखबलला 
आश्चयू वाटले. 

 
मखहनाभर डॅनीच्या घरी. खवलो कॉनूसू सोडायिी तयारी िाललेली, पण इकडे या िोघानंा मात्र 

खशके्षतून सूट खमळा्यासारिे वाटत होते. जणू काय त्यािंा खवरह होणारि नव्हता. खसखबल आखण डॅनीच्या 
वागण्यात काहीही र्फरक झाला नव्हता. र्फतत सगळ्या गोिी ते एकत्र आखण जास्त उत्कटतेने करायला 
लागले होते, कारण वळे संपत िालला आहे, हे त्यानंा जाणवत होते. आजीबरोबरच्या एकिम संपुिात 
येणाऱ्या भेंटीच्यावळेी खतला जसे वाटायिे, तशीि ही भावना होती. 

 
पण अिेर डॅनीिा खनरोप घ्यायिा खिवस आलाि. खसखबल त्याच्याबरोबर पुढच्या पायऱ्यावंर बसली 

होती, शातं आखण स्तब्ध. आत्तापयंत हे एका खनकट स्नेहािे दृश्य होते. 
 
“तू मला भेटायला येणार आहेस,” डँनीने खसखबलला आठवण केली.” 
 
“बघीन,” खसखबलने उडवाउडव केली. 
 
“आपण एकमेकानंा भेटू,” डॅनी परत म्हणाला. 
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“आपण एकमेकानंा भेटू,” खसखबलने प्रखतसाि खिली. 
 
डँनी जाण्यासाठी उठला, काहीही हालिाल न करता खसखबल पायऱ्यावंर बसून राखहली. 
 
“बरंय् खसखबल,” तो म्हणाला, “बरंय्...” आखण त्याच्या खकशोरसुलभ संकोिामुळे बावरून जाऊन 

त्याला ते वातय पुरे करता येईना. तो गपप झाला आखण त्याऐवजी खसखबल खजथे बसली होती, खतथे वाकून 
एकिम त्याने खतच्या गालािा मुका घेतला, िूर झाला, वळला आखण गेलासुिा. 

 
अगिी लहानपणापासून अगिी सहजगत्या होणारा शरीरस्पशसुूिा टाळणारी खसखबल एका 

अननुभतू आनंिाने हरिून गेली. डॅनी आप्याजवळ नाही, हेही खतच्या लक्षात आले नाही. मग जेव्हा ती 
जाणीव झाली, तेव्हा ती ििकली आखण डॅनीिा शोध घेऊ लागली. आखण तो खिसला – त्यािे ते कपगे केस, 
त्यािी ती िपळ िेहयिी – खनघून िाललेला. 

 
‘व्हाईन स्रीट’ कडून ‘मेन स्रीट’ ला वळ्यावर तो खिसेनासा झाला. गळून जाऊन खसखबल 

पायऱ्यावंर बसली. डॅनीच्या रूपाने आलेला खिलासा आता खहरावला जात होता. गाव आता सुनेसुने झाले 
होते. उरला होता तो र्फतत भयाण एकटेपणा ! 

 
आखण अजूनही काळाच्या बाबतीत काही तरी िमत्काखरक होते. अदृश्य पाण्यातली अदृश्य 

साबणािी वडी हातातून खनसटावी, तसा तो खनसटून जात होता. 
 
“आकाश खनळं आहे,” पायऱ्यावंरून उठताउठता लव्हकीच्या मनात आले. ज्या काळातून खसखबल 

नुकतीि खनघून गेली होती, त्यात आता लव्हकीने प्रवशे केला होता. 
 
काळ्या झडपा असले्या त्या पाढंऱ्या घराभोवती व्हीकी कहडू लागली. खतच्या मनात आले, ‘या 

शरीरािी हालिाल करता येतेय्. खकती छान वाटतंय्. आज पखह्यािंाि हे शरीर पूणपूणे आप्या 
मालकीिं झालंय्.’ 

 
अिेरीस एकिािे हे डोळे लव्हकीिे एकटीिे झाले होते, आखण या साऱ्या जगाकडे खनवातंपणे बघता 

येत होते. वरच्या खनळ्या, स्वच्छ, खनरभ्र आकाशाकडे बघता येत होते. 
 
माग्या बाजूच्या पायऱ्यापंाशी पोि्यावर लव्हकीने त्या िाराने घरात खशरायिे ठरवले. 
 
“कोण ? पेगी तू का ?” हॅटीने स्वैपाकघराच्या खिडकीतून खविारले. 
 
‘नाही’ लव्हकी मनात म्हणाली, “ही पेगीही नाही ककवा खसखबलही नाही. या व्यततीला तू पूवी कधीि 

पाखहलेलं नाहीस. िरं तर मी तुझी मुलगी नाही पण इथं मी खसखबलच्या जागी आलेली आहे आखण तू जरी 
मला तुझी मुलगी म्हटलंस, तरी मी तुला अखजबात भीत नाही, हे तुझ्या लौकरि लक्षात येईल. तुझ्याशी 
कसं वागायि,ं ते मी पुरी जाणून आहे.’ 
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“गेला का तो मुलगा ?” लव्हकी स्वैंपाकघरात आली तशी हॅटीने खविारले. 
 
“हो,” लव्हकी म्हाणाली. 
 
“बाहेर थंडीत कशाला बसलीस ? तापखबप आला म्हणजे ? आप्याला माहीतेय् आप्याला ते 

सोसत नाही.” 
 
“मला आमच्या मध्य-पखश्चमी खहवाळ्यािी सवय आहे आखण त्यामानाने ही शरिातली हवा म्हणजे 

तर खकस झाडकी पत्ती,” लव्हकीने उत्तर खिले. 
 
“जास्त शहाणपणा करू नकोस,” हॅटीने बजावले. 
 
“मी र्फतत िरं काय ते सागंत होते,” लव्हकी म्हणाली. 
 
“बरं बरं,” हॅटी खवषय बिलत म्हणाली, “ए्डरलव्हल्हून माझं एक पुडकं आलं असेल. तेवढं 

पोस्टात जाऊन माझ्यासाठी घेऊन ये.” 
 
लव्हकी खनघाली. 
 
सुतया पानािंा िुरमुरीत आवाज ऐकून तो खविार करू लागली, “आत्ता शरि ऋतू असावा, म्हणजे 

आश्चयू आहे; कारण सुरवात तर नेहमी वसंतानी होत असते. मागच्या बाजूच्या पायऱ्या उतरून ‘मेनस्रीट’ 
कडे जाणाऱ्या गल्लीतून ती खनघाली.” 

 
बाहेर जरी शरि ऋतू असला तरी अंतयामी मात्र वसंति होता. अलस्तत्वाच्या गाभ्यातला आठ 

वषांहूनही अखधक काळपयंतच्या अ्ातवासाच्या खवकल करणाऱ्या प्रिीघू शरिानंतर आलेला वसंत १९२६ 
च्या शरिापंासून १९३४ च्या ऑतटोबरमध्या या खिवसापयंत म्हणजे खसखबल साडेतीन वषांिी 
अस्यापासून ती अकरा वषांिी होइूपयंत, खनःशब्ि खननावी, िबलेली अशी का होइूना ‘ती’ होतीि. 
खनःशब्ि- जरूर; पण हतबल ? - छे ! या सगळ्या कालिंडात खसखबलवर आखण इतर व्यलततत्वावंर 
वगेवगेळी अंतगतू िडपणे आणून अद्याप खननावी असलेली लव्हकी शातंपणे (मूकपणे ?) कायूक्षम झालेलीि 
होती. 

 
डॅनी मार्मटन खिसेनासा झा्यावर अलस्तत्वाच्या िोल गाभ्यातून पिृभागावर यायिे खतने ठरवले, 

तेव्हा हा खकती गंभीर खनणयू आहे यािी लव्हकीला क्पना होती. त्याक्षणी िुसरे काही करताि येणे शतय 
नव्हते. कारण लव्हकीला समजून िुकले होते की आता केवळ साधन होऊन रहाण्यािी वळे संपूण ूसखिय 
हस्तके्षप करण्यािी वळे आलेली आहे. डॅनीच्या खवरहामुळे खसखबल इतकी हतबल झाली होती की खतला पुढे 
काही करणे शतय नाही, हे तर उघड होते, आखण त्यामुळे जर पखरणामकारक व्हायिे असेल, तर 
खसखबलकडून प्रथम शरीरािा ताबा खमळवायला हवा, हे लव्हकीच्या लक्षात आले. आखण म्हणून 
खसखबलकडूनि एक नावं उसने घेऊन त्याने स्वतःिे नामकरण केले. लहानपणीच्या स्वपनरंजनात खसखबलने 
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एक तेजस्वी आखण खनभयू मुलगी कल्पली होती आखण खतिे नाव लव्हततोखरया आन्त्वायनेत् असे ठेवले होते. 
तेि नाव धारण करून आतापयंत खनःशब्ि असले्या त्या व्यलततत्वाने या जगात प्रवेश केला. 

 
मेन स्रीटवरून जाताना लव्हततोखरया मनात म्हणत होती, “या झोंबऱ्या, िावऱ्या वाऱ्यािा स्पश ू

खकती छान वाटतोय्, आखण या शरीरावर आपला ताबा आहे, हेही खकती छान आहे, त्यामुळंि तर हा स्पश ू
अनुभवता येतोय्. रस्त्यावरनं जाणाऱ्या शरीरावर ताबा जरी खतला नव्यानं खमळालेला असला तरी प्रत्यक्ष 
रस्त्यावर खतला अगिी जुन्या, सरावले्या व्यततीप्रमाण ं वाटत होतं. खतथ्या सगळ्या गोिी खतने पूवी 
अनेकिा पाखहले्या होत्या. 

 
खसखबल इझाबेल डोसेटच्या आयुष्ट्यात घडले्या सगळ्या गोिी लव्हकीला माहीत असायच्या. मग 

स्वतः खसखबल खतथे उपलस्थत असो वा नसो. या जगात रहाणाऱ्या खसखबलच्या दृिीने काळ तुटक होता आखण 
पाश्वूभमूीत असणाऱ्या लव्हकीच्या दृिीने तो अिंड होता, हा खवरोधाभासि म्हणावा लागेल. खसखबलच्या 
दृिीने काळ लहरी आखण कोरा असायिा, तर लव्हकीच्या दृिीने त्यात सातत्य होते. लव्हकीला सवू गोिी 
आठव ूशकत आखण त्यामुळे खसखबल डोसेटच्या खवस्कळीत अंतर्मवश्वात ती स्मरणरेिेिे काम करी. 

 
स्मृतीिी ही अक्षणु्णता, आखण जाखणवचे्या पिृभागी प्रकट होताना लव्हकीने आप्यात सामावनू 

घेतलेले खसखबलिे समथू स्वपनरंजन यात लव्हकीच्या शततीिे मूळ होते. 
 
या पयायी व्यलततत्वाप्रमाणे – नव्या लव्हकीप्रमाणेि क्पनेत्या लव्हततोखरयातसुिा आत्मखवश्वास 

होता, खतला भीती वाटायिी नाही, आखण खसखबलला छळणाऱ्या सवू संबधंापंासून ती अखलपत होती. 
 
खसखबल डोसेटिा हा कृश बाधंा पाहून लोकानंा वाटत असणार की आप्याला िुकवण्यासाठी ही 

आता वारंवार रस्ता ओलाडंणार असा खमलस्कल खविार लव्हकीच्या मनात आला. ‘पण आता त्यानंा तसं 
खिसणार नाही,’ पोस्टात खशरताखशरता लव्हकी स्वतःशीि म्हणाली. 

 
ए्डरलव्हलिे पुडके आलेलेि होते. ‘िला सुरवात तर छान झाली. पुडकं जर खमळालं नसतं, तर 

डोसेटबाई रागाव्या असत्या.’ लव्हकीच्या मनात आले, ‘आपण या बाईंना खकती िागंलं ओळितो. ती 
आपली आई नाही. त्याचं्याशी जमवनू घेण्यासाठी आज इतकी वषं आपण खसखबलला मित करतो आहोत.’ 

 
डोसेटबाईंना ते पुडके िेण्यापुरतेि घरात डोकावनू मागच्या पायऱ्यानंी लव्हकी झोपाळ्याकडे गेली. 

आखण ते साहखजकि होते, कारण खसखबलिी आई जेव्हा खतला “अग, काहीतरी कर ! काहीतरी कर !” 
म्हणून सारिी सतावायिी, तेव्हा त्यावर उत्तम उपाय म्हणून खसखबलने झोतयािा स्वीकार केला होता तो 
खहच्याि प्रभावामुळे. खविारात गढून गेलेली खसखबल जेव्हा स्वस्थ बसलेली असायिी, तेव्हा हॅटीिे आपले 
एकि, ‘नुसती बसू नकोस अशी, काहीतरी कर.’ झोपाळ्यावर कसं, खविारही करता यायिा आखण 
‘काहीतरी करण’ं ही व्हायिे. 

 
त्याखिवशी संध्याकाळी जेवण झा्यावर हॅटी लव्हकीला म्हणाली, “आपण खर्फरायला जाऊ या.” 

काही न बोलता त्या िोघी िालत होत्या. हॅटीच्या हुकमती हाताने खतच्या तथाकखथत कन्येिा हात धरून 
ठेवला होता. आकाराने डोसेटच्या घराच्या िुपपट असले्या, लस्टक्नीजच्या घरावरून जाताना हॅटी 
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गुरगुरली, “म्हाताऱ्या लस्टकनीला आता अगिी िळ लागलाय्. आता तरी त्याला कुठेतरी सोडून िेतील, 
असं वाटतं.” िालता िालता हॅटी एला बेन्सबद्दल म्हणाली, “ती गावात्या एका खशक्षकाबरोबर िावटपणा 
करते. अखधकाऱ्यानंी खतच्यावर कडक कारवाई करायला पाखहजे.” खरटा खश्टट्बद्दल बोलताना खतने 
साखंगतले की, खतिी आई ही काहंी खतिी िरी आई नाही, आखण काही मखहन्यापूंवीि हॅटीने खरटाला हे 
सागंून गोंधळवनू टाकले होते. (लव्हकीच्या मनात आले, तू तरी कुठं माझी आई आहेस ? आखण हे तुला 
सागंून मी खरटाच्या वतीनं बिला घेऊ शकेन !) 

 
हॅटी डोसेट डॅनी मार्मटनबद्दल बोलू लागली, “तो मुलगा गेला, म्हणून तू उिास झाली नाहीस, हे 

पाहून मला आनंि झाला. मी साखंगतलं होतं तुला की तू त्याच्याबरोबर िेळलेलं बाबानंा पसंत नव्हतं.” 
“होय; तू साखंगतलं होतंस.” ही िुि वाता डोसेटबाईंनी खतला नसून खसखबलला साखंगतली होती, हे माहीत 
असूनही लव्हकी म्हणाली. 

 
“आखण आणिीही िुसरं म्हणजे,” खवजयाच्या बाखलश भावनेने हॅटी पुढे म्हणाली, “काही 

मखहन्यापूंवी बाबा डॅनीच्या बाबाकंडे जाऊन बोलले होते, हे तुला माहीत नाही. त्यानंी त्यानंा सरळि 
साखंगतले की आमच्या पथंाच्या नसले्या मार्मटन्ससारख्या लोकामंध्ये तू इतके खमसळावसे हे बरोबर 
नाही.” 

 
लव्हकी िमकली, मार्मटन्स् मेथॉखडस्ट होते. हॅटीही िीके्षच्या आधी मेथॉखडस्टि होती. खवलाडू 

डोसेटने एका मेथॉखडस्टशी लग्न केले होते आखण तरीही त्याच्या मुलीनी एका मेथॉखडस्टशी मतै्री करायला 
मात्र त्यािी हरकत होती. काय हा भोंिूपणा !” पण ती म्हणाली मात्र काहीि नाही. 

 
“आखण आणिीही काही कारणामुंळे तुझ्या बाबानंा ते कमी िजािे वाटतात,” हॅटीिे िालूि होते, 

“त्याचं्यामते त्यानंा िजा नाही, परंपरा नाही, रीतभात नाही. बाप न्य ू जसीहून सोनं खमळवण्यासाठी इथं 
आला आखण शवेटी िुधािा रक िालवत संपला. आता परत शोधाशोध िालूि आहे. खतथं टेतसासमधे पपं 
घ्यायला यानं पैसे कुठून आणले, हे कोणालाही उमजत नाहीये. ते असो, तर बाबा डॅनीच्या वडलाशंी बराि 
वळे बोलत होते-श्री. मार्मटन म्हणाले की ते लौकरि गाव सोडणार आहेत, म्हणून कोणी काही केलं नाही. 
पण मुली, बाबानंा डॅनीबद्दल आखण त्याच्या कुटंुबाबद्दल काय वाटतं, हे तुला माहीत असावं, असं मला 
वाटत.” 

 
“डॅनी खनघून गेलाय्,” एवढेि लव्हकी म्हणाली. 
 
“बाबाचं्या मते हे िागंलंि झालं,” आप्याला वगळण्यािी िक्षता घेत हॅटीने साखंगतले. 
 
लव्हकीच्या मनात आले, खसखबलच्या वडलानंी काय केले, हे खसखबलला कधीि कळणार नाहीये, ही 

र्फार िागंली गोि आहे. 
 
“िल परतू या,” हॅटी म्हणाली, “बाबा आसपास नसताना मला हे तुझ्या कानावर घालायिे होते. 

आता सागंून झालंय्, तेव्हा परतायला काहीि हरकत नाही.” 
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िुसऱ्या खिवशी शाळेत, शरीर आखण शाळेतला अभ्यास िोन्हीवर लव्हकीिा ताबा होता. इतर मुले 
नेहमीप्रमाणे अखलपति होती, पण लव्हकीला माहीत होते, की खसखबलच्या आजीच्या – मेरी डोसेटच्या –
मृत्यनंूतरच्या िोन वषात जे काही घडले, त्यामुळे ती अशी िूरिूर रहाताहेत. 

 
त्या िोन वषात प्रत्यक्ष जगणारी व्यतती पेगी लू होती, सबधं शरीरावर खतिा ताबा होता, आखण खतने 

खसखबलिे शाळेतले सारे खमत्र-मखैत्रणी कसे गमावले, हे लव्हकीने अगिी जवळून काळजीपूवूक पाखहले होते. 
सुट्टी झाली की इतर मुलाबंरोबर मिैानात िेळायला जाण्याऐवजी पेगी लू खतच्या बाकावरि कागिाच्या 
बाहु्या करत बसून रहायिी. जेवायच्या सुट्टीत ककवा शाळा सुट्यावर कुणी खतच्याशी बोलायला आले 
ककवा खतच्याबरोबर जायिा करू लागले, तर त्याला धुडकावनू लावनू ती शाळेबाहेर धूम ठोकायिी. 
त्याचं्याबरोबर कधी कुठे जायिा प्रश्न आला की ती म्हणायिी, “मला शतय नाही,” आखण पळति 
सुटायिी. मग काही खिवसानंी कुणी खतला कुठे जाय-यायला बोलवनेा ककवा काही करायलाही सागंीना. 

 
लव्हकीला हेही माहीत होते की, पेगी इतर मुलापंासून वगेळी, एकटी रहाते, ते खतला ती मुले 

आवडत नाहीत म्हणून नाही, तर त्याचं्याजवळ जे होते – एक घर त्याच्यात बहीणभावडें आहेत, आखण 
कुठेही घाबरण्याजोगते काहीही नाही – तसे आप्याला नाही, यािा खतला अखतशय संताप यायिा. आखण 
त्या मुलाचं्या अशा घरी जाण्यापेक्षा मग आप्याला कोणािी जरूरीि नाही, अशी ती स्वतःिी समजूत 
घालायिी आखण मग एकटीि त्या काळ्या झडपाचं्या पाढंऱ्या घराच्या रोिाने धावत सुटायिी. पण खतथे तर 
खतला संताप आणणाऱ्या गोिी ठायीठायी वास करत होत्या. 

 
खतच्या भयाण एकटेपणािी एका गोिीने भरपाई होते असे. आपण स्वतंत्र आहोत. हे कर, ते कर 

सागंायला कोणाही नाहीये; आप्याला काय पाखहजे ते करता येतंय् आखण त्यात िो घालणारे कोणी नाही. 
यात खतला आपण काहीतरी खमळव्यािी भावना असे. एकटी असली की काहीतरी करून ती ही 
स्वतंत्रपणािी भावना खनमाण करी; भले मग त्या स्वातंत्र्यामुळे ‘या खवश्वाच्या कें द्रकबिूति एक भोक पाडावं,’ 
अशी इच्छा का होईना. 

 
मेरी डोसेटच्या थडग्यापाशी आपण पेगी लूला खसखबलिा ताबा घेऊ खिला, यािे काही काही 

वळेेला लव्हकीला वाईट वाटायिे. पण त्यावळेीसुिा आखण तो प्रसंग आठवला की आत्तासुिा लव्हकीला 
वाटायिे की त्यावळेी िुसरा पयायि नव्हता. 

 
लव्हकी स्वतःला पटवायिी, आखण खशवाय मेरी डोसेट खकतीही छान असली, तरी ती काही खतिी 

आजी नव्हती आखण त्यामुळे या मरणाच्या भानगडीत स्वतःला गुंतवनू घ्यायिे खतला काहीएक कारण 
नव्हते. पेगी लूने प्रवशे करणेि योग्य होते. आणिी एक म्हणजे थडग्यापाशी उभी असलेली खसखबल 
संतापली होती, संतापाशी व्यवहार करणे हे पेगी लूिे काम–लव्हकीिे नव्हे. 

 
आखण पेगीिी िोन वषे काही अगिी सगळीि वाईट गेली नव्हती. मेरी डोसेटच्या थडग्यात उडी 

मारण्यापासून खसखबलला परावृत्त केले, ते खतला मागे ओढणाऱ्या हाताने नाही, तर पेगी लूच्या आगमनाने. 
अंत्यखियेनंतर पेगी लूसारख्या िळवळ्या पोरीला जे शतय झाले, ते खसखबलसारख्या स्वस्थ मुलीला जमले 
नसते. सुतकातली माणसे जेव्हा डोसेटस्िे पाहुणे म्हणून आणिी काही खिवस राखहली, तेव्हा पेगी लूने 
खतच्या िुलत बखहणीच्या–अखनताच्या–िोन वषांच्या खकरखकऱ्या एल्लाला खतच्या आईवडलाकंडून 



 

 

अनुक्रमणिका 

आप्याकडे घेतले. त्याबद्दल खतच्या आईवडलानंी खतिे आभारही मानले. पेगीच्या आईवडलानंा िरे तर 
आनंि झाला होता की त्यािंी मुलगी एकिािी काहीतरी करायला तरी लागली. मेरी डोसेटच्या मरणाच्या 
आधीपेक्षा नंतर हॅटी डोसेटिे खतच्या मुलीशी जास्त िागंले जमते आहे, हे पाहून लव्हकीला आश्चय ूवाटले. 
अंत्यखियेनंतर जी मुलगी परत आली आखण िोन वष ू राखहली, ती उलटून उत्तरे द्यायिी, रागावली की 
र्फर्मनिरवरून िालायिी, पण मेरी डोसेटच्या मृत्यचू्या आधी जी मुलगी त्या पाढंऱ्या घरात रहात होती, 
खतच्यापेक्षा ही जास्त आकषूकसुिा होती. 

 
पेगी लू ही जास्त इतर मुलासंारिी होती. खसखबल तशी नव्हती. लव्हकीला िात्री जरी नव्हती तरी 

खतिा असा अंिाज होता की खसखबलपेक्षाही, आजीच्या मृत्यनंूतर आलेली ही मुलगी–पेगी लू ही बरीिशी 
हॅटीसारिी होती, हें त्यािे कारण असाव.े आणिी एक गमंत म्हणजे खसखबल जेव्हा परत आली, तेव्हा 
डोसेटबाईंनी पेगीला नव्हे, तर खसखबललाि ‘वगेळी’ ठरवले. “आता ही पोरगी इतकी बिललीय्,” हॅटी 
ककिाळायिी, “मला हे छपपर र्फाडून जाता आलं असतं, तर बरं झालं असतं.” 

 
लव्हकीला आठवले की मेरी डोसेटच्या थडग्यापाशी पेगी लूला आपण असे साखंगतले होते की 

खसखबल डोसेट या नावाला ओ द्यायिी, कारण मोठ्या लोकाचं्या िुका काढणे काही शहाणपणािे नाही. मग 
या जगात आ्यानंतर िुसऱ्या खिवशी लव्हकीनेही स्वतःिा तो उपिेश मानला. सहाव्या इयते्तच्या वगात 
खशक्षकानंी–श्री. स्राँगनी–जेव्हा खसखबलिे नाव पुकारले तेव्हा लव्हकीने ताबडतोब वािायला सुरवात केली. 

 
हे खशक्षक लव्हकीला आवडले आखण खतला आठवले की खसखबललाही ते आवडत असत. एकिा 

िुपारी मागच्या अंगणात खसखबल पाने गोळा करत असताना श्री. स्राँग खतकडनं िालले होते, त्यानंी 
खसखबलला हाक मारली. क्पनेत्या लव्हततोखरयाबद्दलच्या खिवास्वपनातून खसखबल जागी झाली आखण सर 
आपणहून आप्याशी बोलले. यािा खतला आनंि झाला. 

 
“खकती िुिैवािी गोि आहे नाही ही,” लव्हकीच्या मनात आले की, खसखबलला माझ्याबद्दल काही 

माहीत नाही. पण मी खजि ंनाव धारण केलंय्, त्या कल्पत मुलीबद्दल मात्र ती खविार करत असते. खतच्यात 
रहाणाऱ्या व्यततींपैकी कुणाबद्दलही खतला काहीि क्पना नाही, ही र्फार िुःिािी गोि आहे.” 

 
लव्हकीने पूवीि सवू खवषय–अगिी अंकगखणतसुिा काही न बोलता केवळ खनरीक्षण करून खशकून 

घेतले होते, त्यामुळे पखह्या खिवशी शाळेत उत्तम अभ्यास करून लव्हकी घरी गेली. आप्या नव्या 
अलस्तत्वाखवषयी खतला आत्मखवश्वास वाटत होता. 

 
डोसेटस्च्या घरापाशी पोि्यावर लव्हकीने पाखहले की डोसेटबाई खिडकीतून डोकावताहेत. 

खतच्या मनात आले, या नेहमी अशा हेरखगरी करत अस्यासारख्याि खिसतात. 
 
“िल, आपण कुठंतरी जाऊ या,” हँटी म्हणाली, “ग्रीन्सच्या घरी नव ंबाळ आलय्ं. त्याचं्याकडे 

जाऊन बघू काय िाललंय्.” “हेि ते,” लव्हकी आप्याशीि म्हणाली. “मोठ्या बायकािंं ते कंटाळवाणं, 
कधी न संपणारं बोलणं हे जवळ-जवळ रोजििं होऊन बसलं होतं, आखण खसखबलला ते नेहमी ऐकावं 
लागायिं. ठीक आहे, खतने ठरवले, आपण जायिं. पेगी याला खवरोध करायिी. आपण जास्त िातूुयानं वागू 
या.” 
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पुढिे काही आठवडे लव्हकी खवलो कॉनूसूिे अगिी बारकाईने खनरीक्षण करत होती. खतला वाटायिे, 
या गावात्या लोकानंा काही पध्िति नाही, िजा नाही. संकुखित, कूपमंडूक, मंि एवढीि खवशषेणे यानंा 
लागू पडतील. केवळ तेरा वषांिी असूनसुध्िा त्याचं्यापेक्षा ती खकती पखरपक्व होती. खतिे आखण त्यािें खवश्व 
अगिी वगेळे आहे यािी खतला िात्री पटली. खसखबलच्या पालकाबंद्दल बोलायिे तर–खतिे वडील छान 
होते. पण ते पुरेसे लक्षि द्यायिे नाहीत िरं तर ते कधी त्याचं्या वतूमानपत्रातून आखण ब्लूकप्रटस्मधून डोके 
बाहेरि काढायिे नाहीत, मग आसपास काय िालले आहे त्यानंा कळणार कसे आखण ते काही काळजी 
घेणार तरी कसे ? आईिी कथा खनराळीि होती. खतिे आपले सारिे, ‘हे असे कर. ते तसं करू नको.’ 
आखण लव्हकीच्यामते यामुळेि खसखबलला काही करणे जमायिे नाही. सारिं आपलं अस ं कर आखण असं 
नको व्हायला लागलं आखण काही मजाि उरली नाही तर तुम्हाला एिािी गोि जमणार तरी कशी ? पण 
तरीही एकंिरीत डोसेट बाईंिा थागं लागणेि कठीण होते. पण लव्हकीला एक समाधान होते, आपण केवळ 
मितीपुरत्याि इथे आलो आहोत. थोड्या खिवसानंी आपले पे्रमळ आईवडील आखण बहीणभाऊ 
आप्यासाठी येतील आखण आपण त्याचं्याबरोबर परत पॅखरसला जाऊ, हे खतला माहीत होते. आप्या 
आईवडलािंी डोसेटबरोबर तुलना करताना आप्या सुिैवाबद्दल खतला जवळ जवळ अपराध्यासारिे 
वाटायला लागले. खतने स्वतःशीि ठरवले की हे घर सोडण्यापूवी खसखबलिे जास्तीत जास्त खिवस िरं 
म्हणजे बाहेरिे जग आखण खतच्यामधले इतर लोक मान्य करतील खततके खिवस. िागंले जातील असे 
करायिे होते. खबच्यारी खसखबल ! –लव्हकीच्या मनात आले. 

 
काही काही वळेेला लव्हकी खतला जास्त पसंत असले्या अंतर्मवश्वात प्रवशे करायिी आखण खसखबल 

डोसेट आखण मंडळींपैकी िुसऱ्या कुणाला ककवा िुद्द खसखबललाही सहावीच्या वगात बसू द्यायिी. 
 
एक खिवस मेरी ्युखसण्डा सॉण्डसू डोसेट सहावीच्या वगात आली. पेगी लूच्या िोन वषांच्या 

काळात, खसखबल िहा वषांिी असताना खहिा उद्भव झाला होता. शाळा सुटायच्या आधीि अिानक मेरीला 
कसंसंि व्हायला लागले. खतला जाणवत होत्या, त्या विेना नव्हत्या. काहीतरी असे थकवा आ्यासारिं 
वाटत होते. 

 
घरी आ्याबरोबर मेरी न्हाणीघराकडे धावली. तर आत डोसेट आजोबा. तेव्हा हँॅटी म्हणाली, “तू 

िुसऱ्या मोरीत का नाही जात ?” कुठली िुसरी मोरी ? खतला काही कुठली आठवत नव्हती. नंतर खतला 
कळले की पेगी असताना िुसऱ्या वषी खतच्या वडलानंी ती बाधंली होती; मेरीने खतकडे काही लक्षि खिले 
नव्हते. 

 
त्या नव्या मोरीत मेरीने जेव्हा आप्या िड्डीला, खतनेि नंतर वणनू के्याप्रमाण ं ‘काहीतरी कपगट 

लाल’ लाग्यािे पाखहले, तेव्हा भीतीने ती पाढंरीि पडली. खतच्या आजीला मानेिा ककूरोग झाला होता, 
आखण तेव्हा रतत यायिे, हे खतने पाखहले होते. आता आपणपण मरून जाणार, या क्पनेने ती घाबरत 
गेली. 

 
“इतका वळे काय िाललंय् तुझं आत ?” हँटी ओरडली. 
 
“आलेि बाहेर, मॉम्,” मेरी उत्तरली. 
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मेरीला खसखबलिी आई ही आपली आई वाटायिीि नाही, आखण म्हणून साभंाळायला असले्या 
कुठ्याही मोठ्या बाईला आपली सवूसामान्य ‘मॉम’ अशी हाक मारावी, तशी ती हॅटीला ‘मॉम्’ म्हणायिी. 
काय घडलंय, ते हॅटीला काही कळणार नाही, अशी िात्री होईपयंत ती िड्डी धूत राखहली. त्यामुळे खतला 
मोरीत बराि वळे लागला. आपण कुठ्या या खवखित्र पखरलस्थतीत सापडलो आहोत, या भावनेने ती 
कासावीस झाली. 

 
त्याखिवशी रात्री झोपताना मॉम् आत येऊन म्हणाली, “िड्डी बघू तुझी.” मेरी टाळाटाळ करायला 

लागली. “आत्ताच्या आत्ता मला िािव,” हॅटीने र्फमावले. साखंगत्याप्रमाणे मेरीने के्यावर हॅटी 
उद्धगारली. “मला वाटलंिं होतं. हा तुझ्या वयािा पखरणाम. हे अगिी भयानक असतं. बायकानंा शाप आहे 
हा ! तुला इथ ं िुित असेल होय ना ? इथं पण िुितयं ना ?” आखण मेरीच्या अंगावर बऱ्याि खठकाणी 
िाबनू बघत, हॅटीने जोरजोरात िुपसलंि. त्यामुळे वेिना आणिी तीव्र झा्या. 

 
“आजारपणि आहे हे, “मेरीसाठी एक कपडा तयार करीत हॅटी म्हणाली “र्फतत बायकाचं्याि 

नखशबी हे असलं. बाबाजंवळ काही बोलू नकोस हं.” मग हॅटी िाणिाण पावले टाकत िोलीबाहेर गेली. 
 
“बायकानंा शाप आहे हा शाप ! पुरुषानंाही हव ंहोतं असं, म्हणजे बरं झालं असतं. पुरुष !” 
 
मेरी घाबरली. कारण मॉम् याला आजारपण म्हणाली होती. आजारी म्हणजे शाळा सोडून घरी 

बसायला पाखहजे. शाळा असली की हॅटीपासून पळ काढता यायिा, आखण मेरीला िूरि रहायला हवे 
असायिे. िुसऱ्या खिवशी मॉमने साखंगतले की या आजारपणात मुली शाळेत जातात, तेव्हा मेरी शाळेत 
गेली. 

 
मेरीला हे माहीति नव्हते की खतला जे पखह्यािंाि झाले होते, ते खसखबलला यापूवीि लागोपाठ 

िोन मखहने झाले होते आखण तेही हॅटीला न कळता आखण काहीही विेना न होता. तेव्हापासून या गोिीिे 
िडपण असणारी मेरी त्यावळेच्या विेना खसखबलवर ककवा त्यावळेी जे कोण अखधकारावर असेल, त्याच्यावर 
सोपवायिी. 

 
सहाव्या इयते्तत मेरी मधूनमधून यायिी, पण बरािसा काळ लव्हकीि होती. शाळेच्या सत्राच्या 

शवेटी शाळेत जायच्या वाटेवर खसखबल अवतरली. आप्या क्पनेतली लव्हततोखरया आप्याला घेऊन 
िाललीय्, असे खतला वाटत होते. पण पािव्या इयते्ततले पुनरागमन खतला खजतके भयानक वाटले होते, 
खततके हे वाटले नाही. अजूनही खसखबलला ‘काळ’ िमत्काखरक वाटत असला तरी या िमत्कारानंा ती आता 
काहीशी सरावली होती. 

 
खसखबल परत आली, तेव्हा मेरी लव्हकीशी डॅनी मार्मटनबाबत बोलत होती, “खसखबलला क्पना 

नाहीये.” ती म्हणाली, पण “पेगी लू होती, तेव्हा डॅनी खबली डेंटाँनिा मत्सर करायिा. पेगी लू डॅनीकडे 
लक्षही द्यायिी नाही, पण खबलीला मात्र खिटकून असायिी,” 

 
“हो ना,” लव्हकीने संमती खिली, “िरंि असायिी आखण खसखबल जेव्हा परत आली, तेव्हा ही 

डोसेट आप्याला ओळिही का िािवनेाशी झाली, हे खबलीला कळेना.” 
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काव्यात रस असले्या मेरीला क्पना स्रु्फरायला लाग्या; आखण ती लव्हकीला सागंू लागली. 
“खसखबलच्या दृिीनं या जगाि ंप्रिडं हृिय वारंवार बिं पडतं आखण अशावळेी खसखबलसाठी कुठं रसरशीत 
राया नसतात, नवीनवी कुरणं नसतात. असतात ती र्फतत खवस्मरणानं उजाड झालेली कुरण.ं” खसखबल 
त्याला शून्यत्व म्हणत असे आखण आप्या दृिीनं हे काही र्फारसं कौतुकास्पि नाही.” 

 
पुढील काही मखहन्यात खसखबल या पोकळीच्या आतबाहेर हेलकावत होती. वस्तुलस्थती 

लपवण्यासाठी, आयत्यावेळी काहीही रिून सागंण्यात ती तयार झाली. खतला माहीत नसले्या गोिींबद्दल 
ती काहीही माखहती तयार करायिी. बनवाबनवीत ती तरबेज झाली. पण िुिैंवाने, आपण कशालातरी 
मुकतो आहोत, ही भावना ती स्वतःपासून लपवनू ठेव ूशकत नसे. आखण आपण कुणाच्या नाही, आप्याला 
कुठेही जागा नाही, ही खतच्यात खिवसेंखिवस वाढति जाणारी भावनाही ती लपव ू शकत नसे. का कोण 
जाणे, पण जसजशी ती मोठी व्हायला लागली, तसतशी पखरलस्थती जास्त जास्ति खबघडायला लागली. 
“बरं झालं मी बारीक आहे. या जगातली जागा व्यापायला मी योग्यि नाही,” स्वतःिी नालस्ती करणाऱ्या 
अव्यतत वततव्यानंी ती स्वतःला खधक्कारू लागली. 

 
खतच्या आजीमुळे वसंत वाईट गेला होता. डॅनीमुळे उन्हाळाही वाईट जाणार. पुढ्या पायऱ्यावंर 

बस्याबस्या ककवा उंि ऊंि झोके घेताना खसखबलला डॅनी जायच्या वळेच्या उन्हाळ्याच्या आठवणी 
यायच्या. Break, break, break, On thy cold grey shores, O Sea ! But O for the touch of a 
vanished hand, And the Sound of a voice that is still ! … … … But the tender grace of a day that 
is dead, Will never come back to me,” “धडक ! धडक ! धडक ! हे सागरा, तुझ्या थंड, रािी 
कातळावर पण एका अदृश्य हातािंा तो स्पश ू– आखण स्तब्ध झालेला तो शद्बािंा नाि – मृत झाले्या त्या 
खिवसािी नाजूक शान आता मला परत कधीही अनुभता येणार नाही. !” खसखबलकडून झोपाळा घेत मेरी 
कखवता म्हणू लागायिी. 

 
आपण “मोठ्या” झालो या क्पनेने खसखबल अखतशय हळवी झाली होती. या हळवपेणातूनि 

खनमाण झाले्या एका नव्याि भीतीने १९३५ च्या वसंताच्या शवेटी शवेटी खसखबलला ग्रासले ! खतच्या 
त्यावळेेपयंत उघडकीस न आले्या आजारात्या उन्मािजन्य (खहलस्टखरकल) संिाखमत लक्षणासंंबधंीिी 
ही भीती होती. उन्माि ही व्याधी बहुधा भावखनक संघषातून व्यतत होते. आखण अपखरपक्वता परावलंबन 
आखण कायूकारण–खवयोजन (खडसोखसएशन), ककबहुना आणिी पुढे जाऊन लक्षण-संिमण (कन्व्हशनू) 
या आत्मरक्षा-यंत्रणेिा (ईगो खडरे्फन्स मेकॅखनझम्स्) वापर ही रोग्यािी हमिास आढळणारी वैखशष्ट्ये 
असतात. शारीखरक लक्षणामंधून खवशषेतः ्ानेंखद्रये ककवा इच्छावती स्नाय ू याचं्यात्या खवलक्षण 
लक्षणामंधून उन्मािािा सवूसाधारणपणे आखवष्ट्कार होतो. लक्षण–संिमणाच्या प्रखियेत अबोध मनात्या 
उमीिे रुपातंर शारीखरक लक्षणात होत असते. आखण अशा रीतीने भावखनक संघष ू जाखणवचे्या पातळीवर 
अनुभवण्याऐवजी शारीखरक पातळीवर प्रकट केला जातो. 

 
अिानक खसखबलच्या िेहऱ्यािा अधा भाग आखण बाहू बखधर होत. खतिी एकि बाजू अशतत होत 

असे. पण प्रत्येकवळेी तीि बाजू होईल, असे मात्र नसे. घसा िराब असणे, हे तर जवळजवळ नेहमीिेि 
झाले होते. खगळतानंा खतला त्रास व्हायिा दृखििोषही खनमाण झाला होता. बऱ्यािवळेी खतच्या एका 
डोळ्यातली दृिीि जायिी. खतला आखण इतरही काही व्यलततत्वानंा खवशषेतः मेरीला–वैर्फ्यापोटी खवखशि 
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लकब (नव्हूस् टीक्) जडली; आखण त्या टेखलर्फोन ऑपरेटरप्रमाणेि खतच्याही खवकृत लकबीमुळे गावातले 
लोक स्तंखभत होत. 

 
खसखबलच्या ककवा िुसऱ्या एिािीच्या स्नायूंिे एकिम आकंुिन ककवा प्रसरण व्हायिे, शरीराच्या 

हालिालींवर ताबा रहायिा नाही. खसखबल ककवा इतरही िारातून जायला बघायच्या, पण िारावर 
धडकायच्या. िाराच्या खिशनेे जाताना िाराजवळच्या िाबंावर आिळायच्या. डोकेिुिीमुळे ही सारी लक्षणे 
जास्ति तीव्र व्हायिी. अशा एिाद्या झटतयानंतर डोके इतके प्रिडं िुिायिे खक खसखबलला तासिे तास 
झोपून रहावे लागायिे. एरवी खसखबलिी झोप सावध होती. पण अशा डोकेिुिीनंतर इतकी गाढ झोप 
लागायिी की वाटाव ेखहला कुणी झोपेच्या गोळ्या-खबळ्या खि्या की काय ? 

 
सगळ्यात त्रासिायक म्हणजे आयुष्ट्य काही खवखित्र पितीने हेलकावत िाल्यासारिे वाटायिे. 

कसले कसले भास व्हायिे. आपण कुठेतरी गेलो होतो, काहीतरी केलं होतं, असे खसखबलला वाटायिे. 
जणू काय ती स्वपनाति होती. स्वतःच्या शजेारून स्वतःला बघत बघत आपण िाललो आहोत, असे खतला 
वाटायिे. आखण काहीकाही वळेेला तर खतिी स्वपन आखण स्वपनवत् भासणारे हे अवास्तव यात ती भेिि 
करू शकायिी नाही. 

 
एका रात्री खसखबलने या अवास्तवाच्या भावनेिा आईवडलाकंडे उच्चार केला त्यानंी मग खतला 

गावात्या डॉतटरानंा-डॉ. खक्वनोनेस्ना–िािवायिे ठरवले. 
 
डॉतटरानंी खसखबलच्या या आजारािे खनिान केले–खसडन्हॅम्स् कोखरया, सेन्ट व्हायटस् डान्सिा 

एक प्रकार. यात भावनािंा काही संबंध आहे, असे स्पि करून सागंून खसखबलला एिाद्या 
मानसोपिारतज््ाला िािवाव ेअसा सल्ला खिला. खमनॅपोखलसमध्या एका तज््ािी भेटही घेऊन ठेवली. 
पण हॅटी आखण खवलाडू त्याचं्याकडे गेलेि नाहीत. हे जर र्फतत मानखसक असेल, तर ते सगळे मी हाताळू 
शकेन, असे खवलाडूने साखंगतले. त्या िात्रीनेि त्याने खसखबलसाठी एक खगटार खवकत घेतले आखण 
खशकवायला एक खशक्षकही ठेवले. बापलेक बरोबर सराव करायिे आखण नंतर कायूिम करायिे. लव्हकी, 
पेगी लू आखण इतरही काही व्यलततत्वे खगटार वाजवायिी आखण प्रत्येकीिा उत्साह वगेळावगेळा असायिा. 
त्यामुळे खवलाडू डोसेटच्या मुलीच्या कायूिमामंध्ये लक्षात येण्याइतका असमतोल असायिा. 

 
खतच्या वडलानंा जरी हे साधे वाटत होते, आखण ते भरपूर आशा बाळगून होते. तरी आप्याला 

काही ‘मानखसक त्रास’ आहे हे खसखबलने स्वतःशी कबूल केले होते. आखण असा त्रास म्हणजे डोसेटच्या 
घरात आखण खवलो कॉनूसू या गावात कमीपणा समजला जाई. राज्यात्या इलस्पतळासंबंधी खतला नवीनि 
भीती वाटायला लागली. खतिे रॉजरकाका इथे िरेिीतील मध्यस्थ म्हणून आखण हॅटीकाकू पखरिाखरका 
म्हणून काम करायिी. खसखबल अनेकिा काका–काकंूना भेटायला म्हणून या इलस्पतळात जात असे. 

 
हा त्रास खवसरून जाण्यासाठी खसखबल शाळेच्या अभ्यासात स्वतःला झोकून िेऊ लागली पण 

शाळेत ती उपलस्थत नसताना खशकवलेला युरोपिा इखतहास खतला माहीत नसायिा. मग ती अस्वस्थ 
व्हायिी. पाढे जसे पेगीने रािून ठेवले होते, तसा इखतहास लव्हकी वागवत होती. पण शास्त्राच्या बाबतीत 
मात्र खसखबलने झपायाने प्रगती केली. श्री. स्राँगनी जेव्हा मानवी शरीररिनेतील गुंतागुंत स्पि करून 
साखंगतली, तेव्हा खसखबल त्याने इतकी प्रभाखवत झाली की, या वणूनात जननेंखद्रयें त्यानंी काळजीपूवूक 
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गाळली आहेत, हे खतच्या लक्षातही आले नाही सगळ्या खवद्याथ्यांना एकिा हृियािी एक मोठी आकृती 
काढायला साखंगतली होती तेव्हा हॅटीने खसखबलला एका बाजूने लाल आखण एका बाजूने खनळी अशी पेलन्सल 
आणून खिली. खसखबलला आपण एकिम उत्तरपखत्रका तपासणारे खशक्षकि झा्यासारिे वाटायला लागले. 
आता खसखबलिी खिवास्वपने, रतताखभसरण आखण डॉतटसू याबद्दलि असायिी. ती स्वतःि एक डॉतटर 
व्हायिी आखण रुग्णानंा हृियािे कायू समजावनू सागंायिी. 

 
एक खिवस खसखबल शाळेतून आली, ती हृियािे कायू आईला सागंायला घरात घुसलीि. पण 

खतच्याकडे लक्ष न िेता हँटी म्हणाली, “मला अखजबात काही ऐकायिं नाही.” पण खसखबल अखतशय 
उत्साहात होती. आईने असे म्हटले तरी ती वगात खशकलेले सगळे काही सागंति राखहली. “मला त्यात 
अखजबात रस नाही, हे तुला खकती वळेा सागंायला हव ं ?” पोरीला ढकलून िेत हॅटी म्हणाली. खसखबल 
िेळायच्या िोलीत्या गुळगुळीत खलनोखलयमवर उभी होती ती ढंुगणावर आपटली, घसरली आखण 
आरामिुिीला कुशीवर धडकून जखमनीवर पडली. खतच्या बरगड्यानंा िागंलाि मार लागला आखण 
जिमाही झा्या. 

 
त्यावळेेपासून खसखबलला शास्त्राच्या तासािी भीतीि बसली. शास्त्रातली गोडी कायम राखहली. पण 

माध्यखमक शाळेत आखण पुढे महाखवद्यालयातसुिा जीवशास्त्र खशकणे खतला र्फार अवघड गेले आखण खजथे 
गाखलिे घातलेले नाहीत, अशा िो्याबंद्दल खतला भीती वाटायला लागली. 

 
त्याखिवशी रात्री हॅटीने, खसखबलला मेन स्रीटवर खर्फरायला नेलें  बुधवार रात्र अस्याने िुकाने 

उघडी होती. कोपऱ्यावर मतयाच्या लाह्यािें ठेले होते आखण औषधाचं्या िुकानात गोळ्या वगैरे होत्या. इतर 
पोरे नेहमी आईवडलाकंडे पैसा िोन पैसे मागायिी. पण खसखबल काहीही मागत नसे. हॅटीने खविारले. 
“आज काय घेंऊ या ? लाह्या की गोळ्या ?” 

 
“काहीही,” खसखबल उत्तरली खतिे उत्तर जरी तसे सुिवत असले तरी खसखबलला आवडखनवड 

नव्हती, असे नाही. काळाबद्दलिे खतिे गूढ जसे ती कुणाला सागंू धजत नसे, तसेि कोणाकडे काही 
मागायिा धीरही खतला होत नसे. 

 
हॅटीने घेतले्या गोळ्या िात असताना खसखबलला एका काउंटरवर माडंलेले केसातंले िाप 

खिसले. खसखबलच्या मनात आले “खकती छान आहेत हे ! आईनं आप्याला हवाय् का खविारलं, तर खकती 
बरं होईल.” पण त्या काउंटरजवळून जाताना हॅटीने खतकडे नुसते पाखहले आखण ती िाली उतरली. 
आप्याला आई खविारील, ही आशा खसखबलने सोडून खिली. 

 
मग लव्हकीने खविारायिे ठरवले आखण एका खनळ्या िापाकडे बोट िािवत ती हॅटीला म्हणाली, 

“मला हा िाप घेतेस ? आमच्या खनळ्या ऑरगंडी पोशािावर तो खकती छान खिसेल !” 
 
“आमच्या काय आमच्या, गधडे, तो ऑरगंडीिा पोशाि तुझा एकटीिा आहे, हे काय तुला माहीत 

नाही ?” हॅटी म्हणाली. 
 
हॅटीने तो िाप घेतला आखण िुकानिाराला पैसे खिले. 
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: कें द्राचा वेध : 
 
लव्हकी आखण खसखबल, मेरी आखण खसखबल, पेगी लू आखण खसखबल, काय संबधं होता याचं्यात ? डॉ. 

खब्बुरानंी हे लव्हकीला खविारायिे ठरवले. प्रत्येक व्यलततत्वािी खतला तपशीलवार माखहती होती. 
 
१९५५ मधील १५ जूनिा खिवस होता तो. खवश्लेषण सुरु होऊन आता नऊ मखहने झाले होते. 

डॉतटर आखण रुग्ण कोिावर बसले होते. 
 
“लव्हकी, मला काही माखहती हवी आहे. खसखबलशी तुझं नातं आहे का ?” 
 
िमकून लव्हकी उत्तरली. “तुम्ही मला खसखबलबद्दल खविारताय् त्यावरूनि मला खतिी माखहती आहे 

हे तुम्हाला ठाऊक खिसतंय्. मी सागंते तुम्हाला खसखबलबद्दल.” 
 
“मान्य आहे,” डॉ. खव्बुर म्हणा्या. “तू खतला ओळितेस, हे मला माहीत आहे. पण खतच्या 

मनात काय िाललंय्, हे तुला कस ंसमजतं ?” 
 
उत्तरािािल लव्हकी गंमतीने हसली र्फतत. 
 
“लव्हकी,” डॉतटरानंी आपले िालूि ठेवले. “तू म्हणाली होतीस. आमिा ऑरगंडीिा पोषाि, 

आणिी काय काय तुम्ही आपापसात वाटून घेता ?” 
 
“वाटून घेतो ?” लव्हकीिा स्वर काहीसा उपहासात्मक होता. काही काही वळेेला पुष्ट्कळशा गोिी 

आम्ही एकत्रि करतो. 
 
“इतर काहीजणींिी आई तीि आहे “अस ंतू मला साखंगतलंस.” मग त्या आई ‘वाटून घेतात’ असं 

तू म्हणशील का ? 
 
“होय, मला वाटतं असं म्हणता येईल.” 
 
“मग त्या एकि शरीर खवभागून घेतात का ? 
 
“हे मूिूपणाि ं आहे.” लव्हकी अखधकारवाणीने म्हणाली. “ती माणसं आहेत मी त्याचं्याबद्दल 

तुम्हाला सागंूही शकेन.” 
 
“होय लव्हकी, माणसं आहेत. हे मला मान्य आहे. पण माणसािंी आपापसात नातीगोती असतात, 

मग पेगी लू, पेगी ॲन, मेरी खसखबल आखण इतर यािं नातं काय ? त्या बखहणीबखहणी आहेत का ?” 
 
“कोण म्हणलं त्या बखहणी आहेत ?” डॉतटराकंडे रोिून बघत लव्हकी म्हणाली. 
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“नाही,” डॉतटर आवश्यक तेवढा जोर िेऊन म्हणा्या. “कोणी तसं म्हणालं नाही कधी. पण 
लव्हकी, जेव्हा माणसािंी आई तीि असते. तेव्हा एकतर ती तीि व्यतती असते ककवा बखहणी–बखहणी ककवा 
भाऊ–भाऊ तरी असतात.” 

 
डॉतटराचं्या तकाकडे िुलूक्ष करून लव्हकीने त्यानंा िुजोरा खिला. “मला पण िूप बखहणभाऊ 

आहेत. आखण आमिे आईवडील एकि आहेत.” 
 
“ठीक आहे लव्हकी.” डॉतटर पुढे म्हणा्या, “तुझ्या स्वतःच्या कुटंुबातली नाती तू नुकतीि मान्य 

केलीस. पण िोन्ही पेगी लू, खसखबल, मेरी आखण इतर सगळ्या ज्या कुटंुबािा भाग आहेत, त्याच्याबद्दल तू 
काहीि नाही साखंगतलंस. त्यािं ंनातं काय आहे. हे नाही अजून साखंगतलंस.” 

 
िािें उडवत लव्हकी म्हणाली. “तुम्हीि म्हणालात आत्ता डॉतटर की त्या बखहणीि ं अस्या 

पाखहजेत.” 
 
“नाही लव्हकी,” डॉतटर ठामपणे म्हणा्या. “त्या बखहणीि असतील, असं मी म्हटलं नाही. मी 

एवढंि म्हटलं की त्यािंी आई जर एकि आहे, तर तकूदृष्ट्या ती एकि व्यतती असली पाखहजे ककवा ती 
बहीणभावडंं असली पाखहजेत.” 

 
लव्हकी काहीि बोलली नाही. 
 
डॉतटरानंी जेव्हा कठोरपणे त्या तार्मककतेिाि पाठपुरावा करून लव्हकीला खविारले की, “हे बघ 

लव्हकी, आता मला असं सागं की त्या बखहणीबखहणी आहेत की ती एकि व्यतती आहे ?” तेव्हा लव्हकीला 
उत्तर िेणे भाग पडले आखण अखतशय काळजीपूवूक ती म्हणाली, “डॉतटर, तुम्ही ते अशा पितीत 
माडं्यावर त्या बखहणी–बखहणीि अस्या पाखहजेत. हे मला कबूल करायलाि हव.ं त्या बखहणी–बखहणीि 
अस्या पाखहजेत, कारण त्या एक व्यतती असणं शतयि नाही.” 

 
तो खवषय खतथेि थाबंवण्यासाठी लव्हकीने पसू उघडली आखण खलपलस्टक लावनू पसू परत बिं 

करून कािेत धरली. “हाय राम !” उठताउठता ती म्हणाली, “त्या सगळ्या पखरपूणू व्यततींना एकि 
व्यतती म्हणणं म्हणजे केवढा मूिूपणा होईल. तुम्ही उल्लेि केले्या िोन ककवा तीन व्यतती नसतील, 
इततया मी आखण माखरयन लुडलॉ सारख्या आहोत.” 

 
“हे बघ लव्हकी,” डॉतटर ठामपणे म्हणा्या, “अजून वळे संपलेली नाही आखण आता मी जे तुला 

सागंणार आहे, ते तू ऐकून घ्यावसं अशी माझी इच्छा आहे.” 
 
महान् अंखतम सत्य सागंत अस्यासारिी लव्हकी म्हणाली, “आपली ििा तार्मकक खनणयूापयंत 

पोिली, आता आणिी काय सागंण्यासारिं आहे ?” 
 
आहे. लव्हकी, आता िाली बैस. पलीज. बसणार नाहीस ?” 
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लव्हकी बसली िरी, पण िरे तर खतला ते मान्य नव्हते. 
 
डॉतटर न कंटाळता बोलू लाग्या, “तू म्हणतेस की पेगी लू, पेगी ॲन, मेरी आखण इतर या एक 

असूि शकणार नाहीत, पण ते शतय आहे. लव्हकी तुला असं नाही का वाटत, की ते एकाि व्यततीिे खभन्न 
पैलू आहेत ?” 

 
“नाही, डॉ. खव्बुर,” लव्हकी मान हलवत, खविारपूवूक म्हणाली, “मला नाही तसं वाटत. तुम्ही 

म्हणजे र्फतत तुम्हीि असता. तुम्ही म्हणजे डॉ. खव्बुर िुसरं कुणी नाही.” 
 
“बरं, पुढे ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“आखण मी म्हणजे र्फतत लव्हकी. िुसरं कुणीही इथे नाही. बघा ना,” कोिावरून उठून लव्हकी 

िोलीत खर्फरू लागली आखण म्हणाली, “आतातरी खवश्वास बसला का माझ्यावर ?” 
 
लव्हकी परत िाली बसली आखण डॉतटराकंडे बघून हसून म्हणाली, याति उत्तर आलं. िुसरं 

कुणीही इथे नाही. तुम्ही म्हणजे र्फतत डॉ. खव्बुर आखण मी म्हणजे लव्हकी.” 
 
“लव्हकी,” डॉ.खव्बुर उत्तर्या, “अजून आपण काहंीि खनखश्चत केलेलं नाही. आपण एकमेकींशी 

प्रामाखणक राहू या.” 
 
“पण डॉ. खव्बुर,” लव्हकीिे आपले तेि. “नक्कीि आपण प्रामाखणक आहोत. ‘मी कोण’ या महान 

ताखत्त्वक प्रश्नािे आपण उत्तर खमळवले. मी मी आहे. तुम्ही तुम्ही आहात. मी खविार करते म्हणून मी आहे. 
त्यासाठी एक लॅखटन वाक्प्रिार आहे, ‘कॉखजटो एगों झुम,” होय. असाि आहे तो. 

 
“आपण अजून कशािीही तड लावलेली नाही.” डॉतटरानंी लव्हकीला आठवण करून खिली, 

“खसखबल, पेगी लू, पेगी अँन, मेरी आखण इतर याचं्यातला नातेसंबंध अजून आपण प्रस्थाखपत केलेला नाही. 
काय… ?” 

 
“प्रश्न ! प्रश्न ! प्रश्न !” लव्हकी मधेि म्हणाली, “मलापण तुम्हालंा एक प्रश्न खविारायिाय्. इतके 

सारे प्रश्न तुम्हाला कशाला खविारायला लागतात ?” 
 
डॉतटर ज्या तकूशुध्ि खनणयूापयून्त खतला आणू पहात होत्या, त्यािा इन्कार कें ्यावर लव्हकी 

आता, ‘डॉतटर आखण ती या िोघीि खतथं आहेत,’ या स्वतःच्याि मुद्याला खवरोध करत होती, कारण ती 
म्हणाली, “डॉतटर, आता मेरीला तुम्हाला भेटायियं. खतलापण आमच्या खवश्लेषणात भाग घ्यायिाय् आखण 
मला वाटतं, आपण खतला येऊ द्याव.ं” 

 
“आमिं खवश्लेषण ?” डॉतटर उद्धगार्या, “तुम्ही मुली जर एक व्यतती नाही आहात, तर ‘आमिं’ 

कसं काय ?” 
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लव्हकी गालात्या गालात हसली. “मला वाटतं,” मुद्दामि द्वयथी बोलत ती म्हणाली, “तुम्ही 
त्याला सामूखहक उपाययोजना म्हणा हव ंतर.” 

 
“तुम्ही बखहणी आहात, हे तू मान्य केलं होतंस.” 
 
लव्हकी तयारि होती. “मग कौटंुखबक उपाययोजना म्हणू या, तुमिा तसाि आग्रह असेल तर. 

धन्यवाि हं िुरूस्तीबद्दल.” 
 
आखण मग शरीरानेि जणू काय ती िोली सोडून गेली, इततया िात्रीलायकपणे लव्हकी गेलेली 

होती. एक आवाज–जो नक्कीि लव्हकीिा नव्हता–नम्रपणे म्हणाला, “नमस्ते डॉतटर.” 
 
“तू मेरी का ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“मेरी लुखसण्डा सॉण्डसू डोसेट,” आवाजाने उत्तर खिले. 
 
लव्हकीसारख्या व्यवहारी बाईिा तो आवाज नव्हता ककवा पेगी लूसारख्या संतपत बाखलकेिाही 

नव्हता उच्चार अगिी मध्य-पखश्चमी, मृिू, हळुवार आखण उिासवाणे होते. डॉतटरानंी पूवी कधीही हा आवाज 
ऐकला नव्हता आखण मेरीबद्दलसुध्िा त्यानंा लव्हकीने जो सहाव्या इयते्ततला वृत्तान्त साखंगतला, त्यातून 
खमळाली तेवढीि माखहती होती. 

 
डॉतटरानंी िुणेने मेरीला कोिावर बसायला साखंगतले आखण त्या वाट पाहू लाग्या. मेरी गपप 

होती. ‘नवीन रुग्ण अबोल ?’ डॉतटराचं्या मनात आले. ‘नवीन रुग्ण ?’ 
 
“तुला काय करायला आवडत, मेरी ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“मी आमिं घर िालवते,” मेरी म्हणाली, “पण एवढं करायिं म्हणजे र्फार जड जाते.” 
 
“काय करावं लागतं तुला ?” 
 
“खसखबलिं ऐकाव लागतं.” 
 
“खसखबलिं ऐकतेस म्हणजे काय करतेस तू ?” 
 
“ती जाईल खतथं जाते.” 
 
“आणिी काय करतेस ?” 
 
“खसखबलला मित करते.” 
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“कशी काय मित करतेस खतला ?” 
 
“व्यवहारात बारीकसारीक गोिीत.” 
 
“उिाहरणाथू–” 
 
“सध्या ना डॉ. खव्बुर, एक व्यावहाखरक बाब आहे. तुम्हाला माहीत असेल बहुतेक की नुकतंि 

खसखबलनं आखण टेडी रीव्हज्नं–लव्हटर हॉलमध्या खतच्या मखैत्रणीनं–मॉखनंग साईड ड्राईव्हवर िोघीत 
खमळून एक घर घेतलं. आता नवीन घर म्हटलं की काय काय आलं, यािी तुम्हाला क्पना असेलि. काल 
सकाळी पावणेनऊ वाजता नवीन खिडतया बसवायला सुतार आले, तेव्हा त्यानंा भेटायला मलाि यावं 
लागलं. पुन्हा संध्याकाळी सव्वासातला याव ंलागलं, कारण नव ेपडिे खसखबलनं बसवलेले मला िालणार 
नव्हते. मला असं वाटतं की घर िालवणं हे शवेटी माझंि काम आहे. सध्या इतकं सामान येत असतं 
आमच्याकडे, की सकाळी धड झोपताही येत नाही. त्यामुळे िालच्या मज्यावरच्या बेलजवळ ‘कृपया 
त्रास िेऊ नये,’ अशी पाटी मला लावावी लागली. खसखबल आखण टेडी घर लावताय्त. प्रत्यक्षात ते लावणं 
माझ्यावरि पडत.” 

 
“आणिी काय काय करतेस तू ?” 
 
“मॉखनंग साईड ड्राईव्हवरील घरात काही करायिं, म्हणजे कठीणि आहे. आप्याला िूप जागा 

असावी असं मला इतक वाटतं. मला रु्फलबाग आवडेल, प्राण्यासंाठी जागा असलेली आवडेल. 
आमच्याकडे र्फतत कॅप्रीि आहे.” 

 
“न्ययूॉकू नाही आवडत तुला ?” 
 
“तसंि काही नाही. पण मी कहडतही नाही र्फारशी. गेलेि कधी तर वस्तुसंग्रहालयात ककवा 

गं्रथालयात एवढेि. र्फारि क्वखित, मी घरातून बाहेर पडते.” 
 
“घरी असताना तू काय करतेस ?” 
 
“घरकाम, वािन, संगीत ऐकते. थोडंसं रंगकाम करते. कखवता खलखहते. काव्यामुळं िुःि जरा 

सुसह्य होतं.” 
 
“कसलं िुःि मेरी ?” 
 
“बाई ग ! काय काय सोसलंय् मी ! खकखतिा करुणा भाकलीय् िेवािी त्यासाठी !” 
 
“कसलं िुःि मेरी ?” 
 
“त्यानंी नाही साखंगतलं तुम्हाला ? लव्हकीनं ? खसखबलनं ? पेगी लूनं ?” 
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“नाही साखंगतलं. लोकाचं्या र्फार जवळ जायला भीती वाटते. संगीतािी हातािंी भीती वाटते. 
सापळ्यात सापडलो आहोत, अशी भीती वाटते. असं त्या म्हणा्या. आखण आई नाकारण्यावरनं लव्हकी 
आखण पेगी लू खतलापण घाबरतात असं सूखित होतं. तुला भीती वाटते खतिी ?” 

 
“खसखबलिी आई ही माझी आई आहे, असं मला कधी वाटलंि नाही.” मेरी िाजगी स्वरात 

म्हणाली. 
 
“कसलं िुःि मेरी ?” 
 
“वळे आली की कळेलि तुम्हाला. म्हणूनि मी लव्हकीला म्हटलं की आज मला यायियं्. मला 

आमच्या खवश्लेषणात मित करायिीय्. पण मला इथं येताना अपराधी वाटत होतं. किाखित मानसोपिार 
तज््ाकडे जाण ंहे पाप असेल.” 

 
“असं बघ मेरी,” डॉतटर अगिी सावकाश, अगिी स्पिपणे म्हणा्या, “खसखबल, लव्हकी, पेगी लू 

साधारण नऊ मखहने तरी इथ ंयेतायत् हे तुला माहीति आहे. त्यानंी इथं जे काय केलं, जे काय साखंगतलं, 
त्यात काही पाप आहे, असे तुला वाटत का ?” 

 
“मला माहीत ताही.” मेरी खविारपूवूक म्हणाली. “मला िरंि काही कळत नाही.” 
 
“मग तू कशाला आलीस ?” 
 
“त्याखिवशी गे्या मखहन्यात आपण खर्फरायला गेलो होतो. तेव्हा तुम्ही डॉतटर नव्हतात. मतै्रीण 

होतात. आम्हाला मखैत्रणींिी जरूर आहे.” 
 
“खसखबलला खमत्र–मखैत्रणी आहेत. खतिे खमत्र हे तुझेही खमत्र नाहीत का ?” 
 
“मला वाटतं आहेत.” मेरी म्हणाली, पण काही अंशीि. टेडी खरव्हज्ला मी नावानं माहीत आहे. 

आखण इतरामंधून ती मला वगेळं ओळिूही शकते. पण लॉरा हॉच्खकन्स्ला वाटतं, मी खसखबलि आहे. 
बहुतेकानंा तसंि वाटतं. काहीकाही वळेेला तर मला अगिी एकटं वाटतं.” 

 
“मग तूही लव्हकीप्रमाणे जाऊन स्वतंत्रपणे मतै्री का करत नाहीस ?” 
 
त्याि ं काय आहे, तुम्हाला माहीति आहे.” मेरी सागंू लागली. “एकतर त्यासाठी मला कपडे 

नाहीत. मी आपली कपाटात जे काय खमळतील ते घालते. पण इतरानंा जें िागंले खिसतात, ते मला 
होताति असं नाही. मेरी थाबंली आखण िाली मान घालून ककखितसे थकीव हसत पुढे म्हणाली, “आखण मी 
लव्हकीसारिी आकषूक नाही. ककवा व्हेनेसासारिा भपकेबाजपणाही माझ्याजवळ नाही. मी त्याचं्याशी 
स्पधा करू शकत नाही. मी जी काय आहे ती आहे.” 
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नंतर पुढे डॉतटरानंा कळले की मेरीच्या मते ती स्थूल, आईसारिी काकूबाई पितीिी होती. 
खवशषे रुबाबिार नव्हती. मेरी ही एक घरटे बाधंणारी आखण त्याच्यावर पे्रम करणारी आखण (Kirche Kinder 
आखण Kirche) िूल-मूल आखण पूजा अिा यात रस असणारी होती. आखण जरी मेरीने वणनू के्याप्रमाणे 
शहरात्या या घरातून काडेपेटी एवढ्या स्वैंपाक घरात स्वैंपाक करणे कठीण होते आखण मुलािंा तर पत्ताि 
नव्हता, तरी खिवसें खिवस डॉ. खव्बुरानंा हे जास्त स्पि होत गेले की मेरीला त्रास होत होता तो मुले 
नस्यामुळे ककवा स्वैंपाकघरात्या अडिणींमुळे नाही, तर ििूसंबधंीच्या प्रश्नामुंळे. थोड्याि काळात 
डॉतटराचं्या लक्षात आले की प्रथम ती जे म्हणाली की “कोण जाणे, मानसोपिार तज््ाकडे जाण ंहे पापही 
असेल.” हे जर जरा गडि रंगात रंगवले तर त्यातून ििूभोवती कें खद्रत झालेले संघषिू प्रकट होतात. 

 
डोसेट आजीबद्दलिी मेरीिी माखहतीही अशीि गडि रंगात होती. “आजी गेली.” मेरीनं १५ जून 

१९५५ च्या भेटीत साखंगतले. “खतिी जागा घ्यायला कोणीही नव्हतं. खसखबलनं आजीसाठी शोक केला नाही. 
तीं िूर गेली. पेगी लू एकटी होती. तेव्हा खतनं मूक शोक केला. लव्हकी सोडून आम्ही सगळ्या आजीसाठी 
रडलो. पण सगळ्यात जास्त शोक केला तो मी. आजी गे्यावर शोक करण्यासाठी मी प्रकट झाले.” 

 
“तू अत्यंसंस्काराच्यावळेी आलीस का ?” 
 
“नाही” मेरी म्हणाली. “खतथं मी नव्हते. त्यावळेी खसखबल नऊ वषािी होती. आम्ही िहा वषांच्या 

असतानंा, पेगी अखधकारावर असताना मी आले.” 
 
“तुला तुझं नाव कस ंकाय खमळालं ?” 
 
“ते आजीि ंनाव आहे. मी आजीसारिी खिसते. आखण मी नावही खतिि घेतलं. डोसेट आजीिा 

मुलगा म्हणजे माझे वडील. आखण मी त्याचं्यासारिीसुिा खिसते.” 
 
मेरी हळूहळू रडायला लागली. हे खसखबलने न गाळलेले अश्रू-डॉतटराचं्या मनात आले. 
 
“काय झालं मेरी ?” त्यानंी खविारले. 
 
“आजी” मेरी उत्तरली. 
 
“पण मेरी, त्याला तर खवसापेक्षाही जास्त वषं झाली. 
 
“ते आत्ता आहे.” मेरीने िुःिाने मान हलवत उत्तर खिले. “भतूकाळ नसतोि. भतूकाळ जेव्हा तुम्ही 

आप्या बरोबर बाळगता तेव्हा तो वतूमानि असतो. नंतर डॉ. खव्बुराचं्या ध्यानातं आले की मेरीला नेहमी 
खतला माहीत असले्या एकाि िऱ्यािुऱ्या घरािी ओढ लागली होती – मेरी डोसेटिे घर.” 

 
“मेरी,” भेट संपत आ्यावर डॉतटरानंी खविारले, “मला आशा आहे की मी खविारलं तर तू 

रागावणार नाहीस. पण इथून खनघा्यावर आता तू कुठं जाणार आहेस ?” 
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“घरी,” मेरी म्हणाली, “घरी, खजथे माझी जागा आहे. खतथे गे्यावर मी बाबानंा र्फोन करणार 
आहे. खसखबलनं तुम्हाला साखंगतलं का, ते आखण त्यािंी बायको फ्रीडा डेरॉइटला रहातात. मला बऱ्याि 
गोिींबाबत त्यानंा खिलासा द्यायिाय् तुम्हाला माहीते, खसखबल अखजबात त्यानंा िािवत नाही, की ती जास्त 
प्रयत्न करू शकते. िािवावं लागत ते मलाि.” 

 
“पण समजा, त्या प्रयत्नाचं्या मागात काही अडथळा आला तर ?” डॉतटरानंी जोर िेऊन 

खविारले, “मग प्रयत्न करण्यापूवी ‘ते काहीतरी’ मागातनं िूर नको का करायला ?” 
 
“प्रयत्न करावा,” मेरी श्रिापूवूक खनश्चयाने म्हणाली, “जगाच्या या खवस्तृत रणभमूीवर प्रयत्न 

करीत रहावं.” 
 
डॉतटरानंी मान डोलावली. 
 
अर्फाट ऐशा खवश्वरणागंणी जीखवतयुध्िखि िालतसे। 
 
त्यात लढोनी बहु धीराने नाव गाजवा शूर असे॥ 
 
मुकी खबिारी कुणी हाका। अशी मेंढरे बनू नका। 
 
डॉतटरानंी काहीतरी बोलण्यािा प्रयत्न केला, पण “ही हेिी वडूस्वथू लाँगरे्फलोिी ‘साम ऑर्फ 

लाईर्फ’ नावािी कखवता आहे,” असे सागंून मेरी लगेि ती पुढे म्हणायलाि लागली. 
 
थोर महात्मे होऊखन गेले िखरत्र त्यािें पहा जरा। 
 
आपण त्याचं्या समान व्हाव ेहाि सापडे बोध िरा॥ 
 
जग हे त्यखजता भवसागखरच्या वाळवखंटवर तरी जरा। 
 
िार पाउले उमटवु अपुली, ठेवु िुणेिा माग ूबरा॥ 
 
पुन्हा डॉतटरानंी मधे बोलण्यािा प्रयत्न केला, पण मेरी म्हणति राखहली— 
 
उठा उठा तर खनजू नका, होइल कैसे म्हणू नका। 
 
कशाखह खवघ्ना खभऊ नका, िीघोद्योगा सोडु नका॥ 
 
‘धीर धरी तो गंभीर’ असे खशका खशका रे खवसरू नका। 
 
एकिम मेरीला हंुिका रु्फटला आखण ती म्हणाली, “खबच्यारं, खबच्यारं.” 
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“खबच्यारं काय ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“जीवन” मेरी पटकन म्हणाली, “या छावण्या, ज्यात सैखनक आहेत अखतशय वाईट आहेत. आपण 

सारेि काही शूर वीर होऊ शकत नाही.” 
 
“छावणी म्हणजे काही सैन्यािीि नव्हे. कोणतीही छावणी,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“काय होतं ते मी तुम्हाला सागंतीय,” काहीशी खिडूनि मेरी म्हणाली, “इथे शब्ि महत्त्वािा नाही. 

आही सगळ्या खजथं होतो, ती छावणी वाईट होती. हरत िालले्या युध्िातले सैखनक होतो आम्ही. होतं ते 
असं होतं. तरीही त्यािा पाठपुरावा करीत आम्ही किायला आखण वाट बघायला खशकलो. धीर धरायला 
खशकलो. लहान असताना नेहमी आम्ही िागं्या असायिो. िूप खशकलो आम्ही आखण प्रयत्न केले; िूप 
िूप प्रयत्न केले. खसखबलनं, मी, आम्ही सगळ्यानंीि प्रयत्न केले. पण त्यािा काही उपयोग झाला नाही.” 

 
“मेरी,” डॉतटर अखतशय मृिुभावाने म्हणा्या, “किाखित तुमच्या प्रयत्नात काही आडवं येत 

असेल. आपण जर ते काय ते शोधून काढलं, तर त्या प्रयत्नािंा उपयोग होईलही.” 
 
“आखण म्हणून खकनई,” डॉतटराचं्या उद्धगाराकडे िुलूक्ष करीत मेरी म्हणाली, “तुम्ही कवींवर 

नेहमीि काही खवश्वास ठेव ूशकत नाही. माझा तर कोणावरि खवश्वास नाही.” 
 
“आजीवर होता तुझा खवश्वास ?” 
 
मेरीने मान डोलावली. 
 
“तुझ्या वखडलावंर तुझा खवश्वास आहे.” 
 
“होय,” होकार जोरिार होता, “ते एक अगिी आिश ूगृहस्थ आहेत म्हटलं तरी िालेल.” 
 
वखडलावंर मेरीिे मनापासून पे्रम होते, हे स्पि होते. 
 
“तुला माझ्यावरही खवश्वास ठेवायला हवा; नाहीतर तुला इथं येता येणार नाही.” 
 
“ठीक आहे. बघू या,” मेरी म्हणाली. 
 
“पण त्या प्रयत्नाबंद्दल काय ?” डॉतटर मेरीने टाळले्या प्रश्नाकडेि परत वळ्या. “तुला काय 

वाटतं, कशामुळे प्रयत्नानंा यश येत नाही हे आपण जाणून घेऊ शकंू ?” 
 
“त्याला शब्ि आहे “संधी !” मेरी उत्तरली, “जी संधी खमळेल, त्यािा आम्ही पुरेपूर र्फायिा 

उठवला पाखहजे. खसखबलनं हे करावं, अशी आमिी साऱ्यािंी इच्छा आहे.” 
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या वततव्यात खवलो कॉनूसूच्या सवगं सुभाखषतािंा सूर जाणवत होता. 
 
“पण मेरी, तू माझ्या प्रश्नाि ंउत्तर नाही खिलंस,” डॉतटरानंी प्रयत्न िालूि ठेवले. 
 
“एिाद्या माळ्याप्रमाणे,” मेरी सावकाश उत्तर िेऊ लागली, “आपण तण उपटून टाकून नाहीसं 

केलं पाखहजे.” 
 
“अगिी बरोबर.” डॉतटरानंी मान्यता खिली, “पण तण कुठलं ?” 
 
मेरीने टाळाटाळ िालूि ठेवली. ती जेव्हा तण उपटून टाकायिे म्हणत होती, तेव्हा एक क्षणभर 

डॉतटरानंा वाटले की ती आता मूळ आघाताखवषयी काहीतरी स्पि करणार. पण काव्याच्या मुिवयािाली 
लपवालपवी करून मेरीने तो मूळ प्रसंग अस्पिि ठेवला. पण तरीसुिा डॉतटरानंा असे स्पिपणे वाटत होते 
की त्या आघाताखवषयीच्या सत्यािा पत्ता लागला, तर तो खविारी आखण खिन्तनशील मेरीकडूनि लागेल. 
ती जरी िुःिी, खटपे गाळणारी असली, तरी खसखबलला आखण खतच्या इतर व्यलततत्वानंा बुिकळ्यात 
टाकणाऱ्या प्रश्नािें उत्तर शोधण्याच्या बाबतीत ती होकारात्मक होती, हेही डॉतटराचं्या लक्षात आले होते. 
ते अदृश्य तण नि करण्यािी मेरीिी प्रामाखणक इच्छा आहे, हेही खिसत होते. 

 
वळे संपली, डॉ. खव्बुर त्याचं्या रुग्णाला िारापयंत पोिवायला गे्या. 
 
“तुम्हाला ‘सारा रे्फ्स्’िी ‘ि इगोखटस्ट’ माहीत आहे ?” मेरीने खविारले, आम्ही लहान होतो, 

तेव्हा खसखबलला आखण मला, िोघींनाही ती र्फार आवडायिी, अशी आहे ती— 
 
“यातला परीघ कोणता आखण कें द्र कोणतं ?” डॉतटरानंा काही कळेना. खसखबलि ंकें द्र आहे की 

इतरामंधले कुणी आहे ? िुसऱ्याखिवशी जेव्हा डॉतटरानंी न पाखहले्या आणिी िोन व्यतती आ्या, तेव्हा 
तर हा कें द्रािा शोध आणिीि गुंतागुंतीिा झाला. लव्हकीने या पाहुण्यािंी ओळि करून खि्यापासून 
खिखकत्सालय कसे अगिी भरलेले वाटायिे. आतापयंत नाना प्रकारच्या अनुभवािें इतके ठसे उमटलेले 
होते की डॉतटरानंा वाटत होते, अनेक व्यलततत्वामुंळे जे आश्चयांिे धके्क बसतात, त्याला आपण आता अगिी 
सरावलेले आहोत. पण एकाि वळेी मार्मशया लीन आखण व्हेनेसा जेल डोसेट असणाऱ्या समोरच्या स्त्रीकडे 
पहाताना िोन व्यततींनी एकाि वळेी एक शरीर व्यापून रहाव,े या गोिीिे त्यानंाही आश्चयू वाट्यावािून 
राखहले नाही. आखण एकािवेळी खसखबलच्या या छोयाशा, नाजूक िेहात इतकी खवखवध स्वरूपािी व्यलततत्वे 
बहरली तरी कशी. या खविारात त्या गढून गे्या. हेही साहखजकि होते. हा खविारि गंमतीशीर होता. 
कारण हा काही जागा व्यापण्यािा नव्हे, तर अलस्तत्वि वाटून घेण्यािा प्रश्न होता. 

 
डॉतटरानंा मार्मशया आखण व्हेनेसाबद्दल जे काही माहीत होते ते लव्हकीकडूनि कळले होते. खतने 

साखंगतले होते, “खसखबलला जे वाटतं तेि मार्मशयाला वाटतं-र्फतत तीव्रता जास्त असते,” व्हेनेसा उंि 
आहे. खतिे केस लाल आहेत. ती खपयानो वाजवते. एकंिरीत ती आयुष्ट्य आनंिाने जगाणारी मुलगी आहे, 
या िोघींच्या बऱ्यािशा आवडीखनवडी सारख्या आहेत आखण बऱ्याि गोिी त्या एकत्र करतात,” 
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पण डॉतटर जरी मार्मशया आखण व्हेनेसाला भेट्या, तरी मेरीखवषयी त्यानंा जसा अंिाज आला, 
तसा त्याचं्याखवषयी आला नाही. 

 
आता एकाि शरीरात मार्मशया आखण व्हेनेसा अशा िोघी एकिमि अस्याने या िोघींना 

ओळिायिे कसे, असा डॉतटरापंुढे प्रश्न होता. पण सुरवातीलाि नमस्कार-िमत्कार झा्यावर त्या 
िोघींच्या आवाजात्या र्फरकावरून त्या त्यानंा ओळिायला लाग्या. िोघींिेही उच्चार सारिे आखण शब्ि 
वापरण्यािी ढब जरी एकि असली तरी आवाज मात्र अगिी वगेवगेळे होते. व्हेनेसािा उंि, तर मार्मशयािा 
ढाला. व्हेनेसाच्या आवाजात लयीिी आवतूने असायिी. तर मार्मशयाच्या आवाजात कितनािा एकसुरीपणा. 

 
मेरीप्रमाणेि याचं्याशीही डॉतटरानंी, “मुलींनो, तुम्हाला काय काय करायला आवडतं ?” असे 

खविारून संभाषणाला सुरवात केली. 
 
“प्रवास,” मार्मशया म्हणाली. 
 
“खठकखठकाणी जाण,ं” व्हेनेसा म्हणाली. “आम्हाला नेहमी नवीन नवीन आखण वगेवगेळी खठकाणं 

बघायला आवडतात. नवीन नवीन गोिी करायला आवडतात जीवन हे जगण्यासाठी आहे.” 
 
आखण मग त्या िोघी त्यानंा खवमाने, मोठी शहरे, खसनेमा संगीत सभा, ऐखतहाखसक महत्वािी खठकाणे 

आखण खनवडक पुस्तके खवकत घेणे कसे आवडते, ते सागंायला लाग्या. “आम्हाला आमच्या स्वतःच्या 
आवडी-खनवडी आहेत.” मार्मशया म्हणाली. 

 
“पण व्हेनेसाला आखण मला एिािी गोि बरोबर करायला र्फार आवडते.” डॉतटरानंा एकिम असं 

जाणवलं की बाह्य जगात जशा लव्हकी आखण माखरयन लुडलॉ या िास मखैत्रणी होत्या, तशा खसखबल 
डोसेटच्या ‘पखरघाच्या’ आत मार्मशया आखण व्हेनेसा या िास मखैत्रणी होत्या. 

 
“मार्मशया तुला काय वाटतं, ते मला थोडतयात सागं बरं.” डॉतटरानंी सुिखवले. 
 
“आप्यापुढं काय वाढून ठेंवलंय् ते तुम्हाला माहीत नाही डॉतटर.” मंिसे हसत मार्मशया उत्तरली. 

“या प्रश्नानं तुम्ही पॅण्डोरािी पेटी उघडलीय्.” 
 
“डॉतटर, व्हेनेसा मधेि खकणखकणली. खतला खविारू नका डॉतटर. ती एिािेवळेेस िरंि तुम्हाला 

सागंूनही टाकील.” 
 
“अच्छा ! तुम्हा मुलींना खवनोिबुिीही आहे तरं !” डॉतटर उद्गार्या 
 
“डोसेट वशंात तग धरायिी असेल, तर खवनोिबुिी हवीि.” व्हेनेसा तत्परतेने म्हणाली. “मेरी, 

पेगी लू, खसखबल या साऱ्या इतकी काळजी करत असतात की जीवन म्हणजे एिािी रखशयन कािंबरी 
वाटायला लागते. त्यािें खनरीक्षण करताना िरोिर गंमत येते आमच्या मूळ गावाशी-खवलो कॉनूसूशी-ते 
सगळं इतकं खवसंगत असतं. मी खतथं गेले. तेव्हा खसखबल बारा वषांिी होती. आखण मी खतथं बराि काळ 
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होते. पण मला काही ते गाव सहन झालं नाही शपपथ. तुम्ही ते बघायला हव ंहोतं. िेवाला खभणारं आखण 
माणसािा खतरस्कार करणार वरकरणी मात्र सािर नुसती सािर. एकमेकाशंी वागताना ते इतकी काही 
सािरपेरणी करायिे की मला तर बाई, आत्म्यािा मधुमेहि झाला.” 

 
“ही छान क्पना आहे हं.” मार्मशया मधेि म्हणाली “पूवी कधी तू ही वापरलेली मी ऐकली नव्हती. 

ही तू माझ्याकडनंि िोरली नाहीस, याबद्दल तुझी िात्री आहे ? लेखिका मी आहे तू आपली तुझा खपयानो 
वाजण्याकडेि बघ. आखण मला करू िेत अशा नवनवीन रिना” 

 
“पण मला सुिलीय् ती मला--- 
 
“ए व्हेनेसा बास हं. मी आपली उगािि शेंड्या लावत होते.” 
 
“बघ हं.” व्हेनेसाने खतला िोटी िोटी तंबी खिली. 
 
“आपली आई सागंायिी तसं. लोक आसपास असताना ‘शेंड्या लावणे म्हणायि ंनाही.’ व्हेनेसािा 

आवाज बिलला होता. ती हॅटी डोसेटिी नक्कल करत होती. हे तर उघडि होते. मग डॉतटराकंडे वळून 
व्हेनेसा म्हणाली.” कुटंुबाच्या बाहेर आम्हाला पोरवय नव्हतंि डॉतटर. आखण घरात तर काय, ‘र्फट’ 
म्हणायलासुिा बिंी. 

 
“आईवर अशी टीका करणं बरं नव्हे.” मार्मशया म्हणाली. 
 
“ओह ! तुझ्या या खिकटूपणािाि मला राग येतो. तू नेहमी खपती पोरगीि राखहलीस. असंि 

म्हणतात. ना डॉतटर ?” म्हणूनि या छान बाईंना तुला मोठी व्हायला मित करावी लागणार आहे.” 
 
“असं काय ग, व्हेनेसा ?” मार्मशया काकुळतीला आली, “आप्यावर कुणीतरी पे्रम करावं असं 

वाटण,ं यात काही िूक नाही.” 
 
“हाय हाय िे माय धरणी ठाय ! मी जर डोसेट कुटंुबात वाढले नसते, तर मी िेवा ! िेवा ! म्हटलं 

असतं. तू एिाद्या रडतया नाटकात्यासारिी वाटते आहेस अगिी !” शब्िावंर जोर िेत आखण हातवारे 
करीत व्हेनेसा म्हणाली. 

 
“व्हेनेसा, असं बोलणं बरोबर नाही हं,” मार्मशया रडायलाि लागली. 
 
“बरोबर ! आप्यापैकी कुणालाही काय बरोबर न् काय नाही, याखवषयी काय माखहती आहे ?” 

व्हेनेसाने हल्लाि केला, “इतर मुलींकडे जे होतं, ते आप्याला कधी खिलंि गेलं नाही हे बरोबर आहे का ? 
एके खिवशी मी बधंनं तोडून स्वतंत्र होणार आहे, आखण खप्रय मार्मशया, तू पण माझ्याबरोबर येणार आहेस. 
तुला जीवनात रस आहे, जगण्यािी धमक आहे, आखण खसखबलच्या आयुष्ट्यात तू जरी माझ्या िूप आधी 
प्रवशे केला असलास, तरी आपण नेहमी बरोबरि रहात आलो आहोत. मार्मशया, मग तुला समजेल की, 
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मागं पहायि ंसोडून खिलं तरि रात्री झोप लागते आखण सकाळी उठ्यावर छान वाटतं. लॉटच्या बायकोिं 
काय झालं, तुला आठवतंय् ना !” 

 
“व्हेनेसा,” मार्मशया म्हणाली, “र्फार बोललीस. आता बास. आपण अशा पितीत एकमेकींशी 

बोलतोय्, की डॉतटरानंा वाटेल एकि व्यतती स्वतःशीि बोलत्येय्.” 
 
“नाही,” डॉतटर मधेि म्हणा्या, “तुम्ही िोन वगेळ्या व्यतती आहात, हे मला अगिी छान 

समजतंय्. तुम्ही मुलींनी मनात येईल, तेव्हा अगिी मोकळेपणानं इथं याव ं आखण हव ं ते बोलावं, सागंावं 
अशी माझी इच्छा आहे.” 

 
“इतर कोणी आमच्याशी स्पधा केली नाही तर,” मार्मशया ियाळपणे म्हणाली, उिाहरणाथू 

लव्हकी. ती िूप िलाि आहे आखण आम्हाला मितही िूप करते. पण ती र्फार बोलते, जवळजवळ 
व्हेनेसाइतकी !” 

 
तेवढ्यात वळे संपत आ्याने डॉतटरानंी खविारले, “इथनं गे्यावर तुमिा काय करायिा खविार 

आहे ?” 
 
“मला आंतरराष्ट्रीय खवमानतळावर जाऊन कुठेतरी खर्फरायला जायला आवडेल,” अखजबात न 

घुटमळता व्हेनेसा म्हणाली, “पण गे्यावळेी मी खतथं गेले. आखण पेगी मधे कडमडली. मी सान् 
फ्रालन्सस्कोिं खतकीट काढणार होते, पण खतनं तलीव्हलॅण्डिं काढलं. म्हणून मला वाटतं सरळ घरीि 
जाऊन थोडा मोत्साटू वाजवावा.” 

 
“मी घरी जाणार,” मार्मशया आपणहूनि म्हणाली, “मला तो ‘कॉरोनेट’ साठीिा लेि पुरा 

करायिाय्.’” 
 
“आता िुशाल परत येत जा हं,” डॉतटरानंी त्याचं्या रुग्णानंा आठवण केली. 
 
त्या गे्यावर, डॉतटराचं्या डोळ्यासंमोर व्हेनेसा खपयानोवर मोत्साटू बडवत्येय आखण मार्मशया 

टाईपरायटरवर लेि बडवत्येय् असे खित्र उभे राखहले. त्या िोन व्यतती होत्या िऱ्या, पण शवेटी हात 
त्यानंा र्फतत िोनि होते. 

 
लागोपाठ तीन खिवस मार्मशया आखण व्हेनेसाि आ्या आखण डॉतटरानंा कळेना की लव्हकी, पेगी लू, 

मेरी आखण िुद्द खसखबलला झाले तरी काय ? पण लागोपाठच्या या तीन भेटीतून डॉतटरानंी असा खनष्ट्कषू 
काढला की वरवर जरी या िोघी इततया वगेळ्या वाटत अस्या, तरी या िूप िागं्या मतै्रीणी आहेत 
आखण त्यािें खनकटिे संबधं आहेत आखण त्याचं्यामते त्या इततया जवळ येण्यािे कारण म्हणजे त्या िोघीही 
सारख्याि िैतन्यशील होत्या. 

 
अथात् तरीही र्फरक होतेि. व्हेनेसा उतावीळ, खवजेसारिी ििंल होती. खतच्यात भरपूर उत्साह 

होता. िूप हातवारे करायिी ती आखण प्रत्येक गोिीिे नायीकरण करायिी. आखण हे गुण मार्मशयात ककवा 
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डॉतटरानंा आतापयंत भेटले्या इतर कोणत्याही व्यलतत्वात नव्हते. मार्मशया ही व्हेनेसािी शातं आवृत्ती 
होती. जास्त गंभीर आखण खविारी. वरवर जरी ती हसती िेळती रहायिी तरी मूलतः ती खनराशावािी होती. 
व्हेनेसाबरोबर ककवा पुस्तकामंधे खतला खवरंगुळा वाटायिा. “पण िरंतर जीवन म्हणजे खतला “भयानक 
आखण व्यथू” वाटायिे. आखण लोक म्हणजे तर ‘अगिी भयंकरि’ वाटायिे.” 

 
लव्हकी जे म्हणाली होती की मार्मशयाच्या भावना खसखबलसारख्याि, पण जास्त तीव्र आहेत, ते 

िरेि होते. व्हेनेसाने मार्मशयाबद्दल खतरकेपणाने, आखण ते ‘रडक नाटक’ वगैरे म्हटले होते, तेही िरे होते. 
खसखबल आखण इतरजणी िूरिशनूवर एिािा िुःिी प्रसंग बघत असतील, तर रडायिी ती मार्मशया. एिािे 
पोर ककवा कुते्र घरी परतले ककवा त्यािी आखण त्याच्या पालकािंी ककवा आईिी पुनभटे झाली की मार्मशया. 
अगिी मनसोतत रडायिी. आखण आईवर टीका के्याबद्दल व्हेनेसावर टीका करणाऱ्या मार्मशयाला आईिी 
सगळ्यात जास्त गरज असावी, असे वाटायिे. लव्हकीने डॉतटरानंा साखंगतले की, “मार्मशयाला आई िूप 
हवी असते, म्हणून केवळ ती रडते.” 

 
व्हेनेसा आखण मार्मशया जेव्हा िौथ्यािंा डॉतटराकंडे आ्या, तेव्हा आ्यानंतर थोड्याि वळेाने 

व्हेनेसाने एक नायप्रयोग सािर केला. “अच्छा मग आता,” व्हेनेसा समजावणीच्या सुरात म्हणाली, “तुला 
सोडून जायि ं माझ्या र्फार खजवावर येतंय्. मला तुझी र्फार आठवण येईल, पण तरी मी युरोपमधे मजा 
करण्यािा प्रयत्न करीन. प्रयत्न करीन ग, पण र्फार कठीण जाईल. कारण मला तुझी र्फार आठवण येईल” 
मग जागा बिलून एकीकडे बोलत व्हेनेसा कडाडली, “खहला बखघतलं की डोकं उठतं माझं. टळत का नाही 
ही इथनं आखण खशडी उतरून घरी का नाही जात ?” 

 
मग परत आवाज आखण जागा बिलून व्हेनेसा खशडीवरच्या िुसऱ्या बाईिी भखूमका करायला 

लागली. ती या पखह्या बाईला खनरोप द्यायला आली होती. “मला र्फार वाईट वाटतंय् ग, तू िाललीस 
म्हणून. पण स्वतःिी नीट काळजी घे हं. आखण अगिी धमाल कर हं युरोपमध्ये,” मग बाजूला वळून 
व्हेनेसाने त्या प्रवास न करणाऱ्या बाईच्या भखूमकेतूनि िातओठ िात म्हटलं, “ही बुडाली तर बरं होईल !” 

 
डॉतटराचं्या डोळ्यासमोर सुटायच्या बेतात असले्या बोटीवर िोन बायका एकमेकींिा खनरोप 

घेतायत्, असं दृश्य हुबेहूब उभे राखहले, प्रवशे इतका छान वठला होता, की डॉतटर उद्गार्या, “व्हेनेसा 
तुझी जागा िुकली. तू नाटकात जायला हव ंहोतसं.” 

 
० ० ० 
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: मूक िाक्षी : 
 
१९५५ िा वसंत संपून शरि ऋतू आला आखण खवश्लेषण आता परत १९३५ च्या वसंताच्या काळात–

म्हणजे वयािी २ वष े(९ ते ११) अनुपलस्थत राहून खसखबल जेव्हा परत आली– त्या काळाकडे वळलेले डॉ. 
खव्बुराचं्या लक्षात आले. त्यावळेी आधीि खसखबल गोंधळलेली होती आखण त्यातून खतला जेव्हा हे कळले की 
आता खतने खतच्या आईवडलाचं्या िोलीत झोपायिी आवश्यकता नाही, त्यावळेी तर तो गोंधळ आणिीि 
वाढला. आखण ही महत्त्वािी जाणीव जशी उजेडात आली, त्यािप्रमाणे जन्मापासून वयाच्या नवव्या 
वषापयंत आईवडलाचं्या त्या झोपायच्या िोलीत जे जे काय सोसले, ते सारे अनुभवही प्रकाशात आले. 
१९२३ ते १९३२ या काळात सातत्याने येणारे अनुभव. खसखबलिा लैं खगक जीवनाकडे पाहण्यािा दृखिकोण 
ठरवण्यास हे अनुभव कारणीभतू आहेत, असे तर डॉतटरानंा वाटत होतेि, पण त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वािे 
म्हणजे या आजारािे मूळ कारणही तेि असण्यािी शतयता होती. 

 
१९५४ च्या मािूमधला, खसखबल परत आ्यानंतरिा पखहलाि खिवस. रात्री जेवणे वगैरे झा्यावर 

सगळेजण बठैकीच्या िोलीत बसले होते. हॅटी टेखनसनिा एक िंड वाित एकीकडे रेखडओ ऐकत होती. 
खवलाडू ‘आर्मकटेतिरल र्फोरम’ वािण्यात गढून गेला होता. खसखबल कोळशाने रेिाखित्र काढायिा प्रयत्न 
करीत होती, पण आज एकामागून एक लागोपाठ इततया खवखित्र घटना घड्या होत्या की खतिे एकाग्रि 
होईना. 

 
“पेगी, तुझ्या िोलीत जायिी वळे झाली,” हॅटीने र्फमावले. 
 
‘पेगी’ या हाकेिी खसखबलला सवय होती, पण आई जे काय सागंत होती ते काही खतला समजलं 

नाही. खतला खतिी स्वतःिी अशी िोली कधीि नव्हती. ती नेहमी खतच्या आईवडलाचं्या िोलीति झोपत 
असे. 

 
‘गुड नाइट’ म्हणून खसखबल िालच्या मज्यावरच्या झोपायच्या िोलीकडे खनघाली. पण आश्चयू 

म्हणजे खतिा छोटा पलंगि खतथे नव्हता. त्या िोलीत र्फतत एकमेव पलंग होता आखण तो म्हणजे तो 
पखरखित प्रशस्त पाढंरा–लोिंडी पलंग ज्याच्यावर खतिे आईवडील झोपत. 

 
“पेगी लुईखझयाना,” बठैकीच्या िोलीतून खतच्या आईिा ककूश आवाज आला, “तू वर का नाही 

जात आहेस ?” 
 
‘वरती ?’ आई काय म्हणत्येय्, हेि खसखबलच्या लक्षात येईना. 
 
“आठ वाजून गेलेत,” खतच्या आईिा आवाज आणिीि कठोर झाला, “मग सकाळी लवकर 

उठणार नाहीस आखण मग खमस्. हेन्डरसनना जाब द्यावा लागेल तो तुलाि– मला नाही” 
 
वरती ? काही वषापूवी वरिी एक िोली हँटीने खसखबलिी िोली म्हणून जाहीर केली होती. पण 

का कोण जाणे खतने खसखबलिी ककवा खतच्या छोया पलंगािी खतकडे रवानगी केली नव्हती. खसखबलने वर 
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जाऊन, आई म्हणत्येय् त्याप्रमाणे िरेि एिािी िोली आहे का हे बघायिे ठरवले. त्यात खबघडणार तर 
काहीि नव्हते. 

 
या िोलीतही खतिा छोटा पलंग नव्हताि. त्याऐवजी एक मोठा पलंग खतथे होता. स्वच्छ िािरी 

आखण अभे्र िुणावीत होते. आणिी कोणी अपेखक्षत होते का या िेालीत ? नाही. मग हा मोठा पलंग 
खतच्यासाठीि असेल का ? आईनेि खतला इथे पाठवले होते म्हणजे असलाि पाखहजे. पण हा पलंग त्यानंी 
खतला कधी खिला ? 

 
खसखबलने कपडे उतरवले आखण आयुष्ट्यात पखह्यािंाि ती खतच्या स्वतःच्या िोलीत एका मोठ्या 

पलंगावर झोपली. झोपायच्या िोलीत्या नेहमीच्या नाटकाला तोंड द्याव े लागले नाही. अशी खतच्या 
आठवणीतली ही पखहलीि वेळ. 

 
केवळ झोपायला जाणे ही गोिसुिा खकती तापिायक आहे, यािी जाणीव खतला सवूप्रथम केव्हा 

झाली, तो क्षण घड्याळाप्रमाणे ककवा पंिागंापं्रमाणे खनखश्चत करणं अथाति कठीण होते. अस्वस्थतेिे कारण 
नेहमीि उपलस्थत असायिे. शवेटी आज आत्ता कुठे आपण डोळे गच्च खमटून घेत्याखशवाय ककवा कभतीकडे 
तोंड न खर्फरवताही झोपू शकतोय् हे खतला जाणवले. 

 
ज्या नाटकाखवरुि सतत बडं करून खसखबलने त्यातून खनसटण्यािा प्रयत्न केला होता. त्याला 

मानसखवश्लेषणात ‘(Primal Scene) आखिम दृश्य’ अशी (पाखरभाखषक) सं्ा आहे- म्हणजे आईवडलाचं्या 
लैं खगक संबधंाखंवषयी बालकाला झालेले दृतश्राव्य ्ान. याला आखिम म्हणण्यािे कारण हे काळाच्या दृिीने 
प्रथम असते. म्हणजे प्रौंढामधील लैं खगक संबधंाशंी त्यािी प्रथमि ओळि होत असते, हे एक आखण आणिी 
एक कारण म्हणजे भखवष्ट्यकाळात याि पायावर ते बालक आप्या भावभावना, दृिीकोण आखण वतूणूक 
उभारणार असते; मुलाच्या खवकासाच्या दृिीने ही सवात (प्राथम्याने) महत्वािी गोि असते. 

 
काही मुलाचं्या बाबतीत असे ‘आखिम दृश्य’ नसतेि. काहींच्या बाबतीत िाराला असले्या एिाद्या 

बारीकशा र्फटीतून आईवडलािें लैं खगक संबधं मुलाला अधंुक अंधुक खिसलेले असतात. पण सहसा असा 
क्षण अपघाताने, खनहेतुकपणे आलेला असतो, आखण त्या मुलावर त्याने होणारा पखरणाम हा घरात्या 
सवूसाधारण वातावरणावर अवलंबनू असतो. लैं खगक संबधं ही िाजगी गोि असली तरी त्यात खनखषध्ि असे 
काही नाही. असे जर वातावरण असेल तर असा ओझरत्या दृश्यामुंळे होणारे पखरणाम हे मानखसक दृष्ट्या 
हाखनकारक होत नाहीत. 

 
खसखबलच्या बाबतीत असे दृश्य क्षखणक खिसले ककवा अपघाताने कधीतरी खिसले असे नव्हते. ते 

नेहमीिेि झाले होते. सतत नऊ वषू खतनं आईवडलािें लैं खगक संबधं ही जीवनातील एक ठरून गेलेली 
आखण कधीही न बिलता येणारी बाब या दृिीने पाखहले होते आखण तेही खिवसाच्या त्याचं्या र्फालतू सभ्य 
आखण थंड वातावरणाच्या अगिी खवरोधी. 

 
खिवसा ते कधीही िुबंन घेत नसत. एकमेकानंा स्पश ू करीत नसत ककवा कुठ्याही प्रकारे 

जवखळकीच्या नात्याने संबोधत नसत. पे्रमानेही नाही ककवा उपिार म्हणूनही नाही. खिवसा कुठ्याही 
प्रकारें आखवष्ट्कार नसायिा. त्यातूनही आखण आईवडलािें हे असे संबधं अशा घरात दृिीस पडत होते की 



 

 

अनुक्रमणिका 

खजथे लैं खगक संबधं ही एक िुि, आखण िालच्या िजांिी गोि समजली जायिी त्यािें घर तर असे होते की 
खतथं िारू आखण तंबािू, नािणे आखण खसनेमा, अगिी कािंबऱ्यानंासुिा (का तर त्या बनवले्या 
अस्यामुळे िोया समज्या जायच्या) सतत मनाई होती. 

 
लेकीने कधी जीवनातील काही खनत्यनैखमखत्तक गोिींसंबधी सामान्य प्रश्न खविारले तर ते 

अनुत्तरीति रहायिे. हॅटीला जेव्हा खिवस राखहले होते, तेव्हा त्या गखलच्छ सत्यापासून खसखबलला िूर 
ठेवण्यात आले होते. त्या गरोिरपणािे गभपूातात पयूवसान झाले आखण खवलाडू डोसेट त्या गभािे–मुलगा 
होता तो– मागच्या पायऱ्याजवळ िर्फन करत होता, तेव्हा तो काय करतोय् आखण का हे खसखबलला माहीत 
नव्हते. जात ककवा अजात अशी मुले कुणीकडून तरी व्हायिी िरी, पण िागंले लोक ती कशी होतात, हे 
प्रकट करायिी नाहीत. 

 
का आखण कसे हे कधी नसायिेि. असायिे ते र्फतत संभाषणात गृहीत धरलेले (तथाकखथत) 

खविेही पाखवत्र्य, िेहाला सैतानािें के्षत्र मानून नाकारणारे. 
 
हॅटी लेकीला सल्ला द्यायिी. सगळे पुरुष, तुम्हाला िुिवतात. अगिी क्षदु्र, नालायक असतात ते. 

पण इतरवळेेला ती म्हणायिी, “पण बाबा इतर माणसासंारिे नाहीत.” पण खतने असे म्हट्यामुळे लहान 
मुलािंी इंखद्रये पाखहले्या खसखबलिी अशी समजूत झाली की आप्या बाबानंा इंखद्रयि नाही. वडील हे असे 
नपुसंक आखण खिवसा लैं खगक संबधंखवरोधी भावना मनावर खबबंवले्या. त्यामुळे रात्री खतने जे काय पाखहले 
आखण ऐकले, त्याने खसखबलला जबरिस्त धक्का बसला आखण गोंधळुन गेली. 

 
उमलत्या वयात िंभािे मूर्मतमंत प्रतीक बनून येणाऱ्या त्या रात्रीच्या असत्याच्या आमोरा–समोर 

खिळवले्या खसखबलला रात्री ते दृश्य बघाविे लागायिे त्यातून वािण्यािा एकि माग ूम्हणजे डोळे आखण 
कान झाकून घेणे. 

 
१२ × १४ च्या त्या िोलीत साव्या अध्या िाली उतरायच्या. खतिा पलंग अशा रीतीने ठेवलेला 

होता की रस्त्यावरच्या खिव्यािा प्रकाश खिडकीतून आत यायिा आखण खसखबल जे आप्या वडलानंा 
अस्यािे नाकारत होती त्या इंखद्रयािीि सावली पडायिी. जन्म्यापासून नऊ वषािी होईपयंत वषानुवषे 
आठवड्यातून तीनिारवळेा खसखबलच्या दृिीसमोर आखण ऐकण्याच्या टपपयात आईवडलािें लैं खगक संबंध 
घडत होते. आखण ताठ झालेले इंखद्रय अधवूट प्रकाशात अगिी सहजगत्या खिसते आहे, अशाही वळेा काही 
कमी नव्हत्या. 

 
वगेवगेळ्या व्यलततत्वानंी त्याचं्या त्याचं्या उपलस्थतीत हे ‘आिम दृश्य’ प्रत्यक्ष आखण सावलीतनं 

पाखहलेले होते आखण प्रत्येकाच्या त्यावर वेगवगेळ्या प्रखतखिया होत्या. 
 
पेगी लू जागी असायिी. िुळबळू करायिी पण ती डोळे खमटून घ्यायिा ककवा कान झाकून घ्यायिा 

प्रयत्न करायिी नाही. 
 
“तुम्ही कशाबद्दल बोलताय ?” काही वळेेला ती प्रश्न करायिी. “झोप मुकायानं” हॅटी उत्तर 

द्यायिी. 
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पण झोपायिे बाजूलाि. पेगी तर कोण काय बोलते हे जाणून घेण्यासाठी कान आणिीि 
टवकारायिी. आप्या वडलानंी आखण खसखबलच्या आईनी आप्याबद्दल पुटपुटलेले खतला आवडायिे 
नाही. टेबलापाशी बसलेले असताना बऱ्याि वळेा ते खतच्याबद्दल हळू आवाजात बोलत असायिे आखण 
तसेि ते इथेही करताहेत, असे खतला वाटायिे. आखण या कुजबुजीमुळे खनमाण झाले्या बखहष्ट्कृततेच्या 
भावनेने ती आधीि कातावलेली असताना िािरींिी िुरिुर-कानावर आली की ती आणिीि खिडायिी. 
जेव्हा जेव्हा तो आवाज कानी यायिा, तेव्हा तेव्हा तो बिं करावा अशी खतला अनावर इच्छा व्हायिी. 

 
डोसेट आजीच्या मृत्यनंूतर थोड्याि काळात खतिी जेव्हा वरच्या िोलीत रवानगी झाली आखण 

आता जेव्हा तो आवाज परत ऐकावा लागत नव्हता, तेव्हा खतला अगिी सुट्यासारिे वाटले. 
 
लव्हकीने अनेकवळेा त्या ताठ इंखद्रयािी सावली पाखहलेली होती. कोणत्याही प्रकारिी भीती न 

बाळगता ती सावलीकडून खबछान्यावरील प्रत्यक्षाकडे वळायिी खबछान्यात काय िालले आहे हे नेहमी 
खिसायिेि असे नाही; आखण जरी खिसले तरी प्रत्येकवळेी ते तसेि असेल, असेही नाही. ओणवे होऊन 
काहीवळेा खवलाडू डोसेट हॅटीकडे वळायिा आखण खतच्यावर िढायिा, तर काही वळेा ते शजेारी शजेारी 
झोपूनि जवळ यायिे. 

 
प्रथमप्रथम लव्हकीला वाटायिे की खवलाडू आता हॅटीिा िेंिामेंिा करून खतला मारून टाकणार, 

पण मरायच्याऐवजी हॅटीपण खवलाडूबरोबर लोळायिी, ते खमठ्या मारत रहायिे; आखण असेि काही पुढे 
िालायिे तो जे काही करतोय् ते जर खमसेस् डोसेटच्या मनाखवरुध्ि असते, तर खतने त्याला नक्कीि प्रखतकार 
केला असता, असे लव्हकीने ठरवले. एकूण लव्हकीच्या हे लक्षात आले की आपण काही खतच्या मितीला 
जाण्यािी आवश्यकता नाही. 

 
बहुतेकवेळा श्री. व सौ. डोसेटिे िेहरे अंधारात लपलेले असायिे. पण काही काही वळेा त्यािें 

िेहरे खिसू शकतील, इतपत प्रकाश िोलीत असायिा – त्यावळेी त्यािें िेहरे ताठर, ताणलेले, बिललेले, 
ओळिूही येणार नाहीत, असे खिसायिे. आखण आता मागे वळून बघतानासुध्िा ते अत्यानंिाने तसे झालेले 
असायिे की काही त्रासाने, हे लव्हकी ठरव ूशकत नव्हती. 

 
अधूनमधून लव्हकीला वाटायिे की आपण हे असे बघणे किाखित् योग्य नसेलही. पण आपण 

पाखहले काय न् न पाखहले काय, आप्या कानावर तर हे सगळे पडणारि, हे जेव्हा लक्षात आले, तेव्हा ती 
शकंा खतने िूर सारली. आखण खतला उत्सुकताही असायिी. आणिीही एक गोि होती त्यात. लव्हकीला असे 
स्पिपणे वाटायिे की आप्या मुलीने हे सगळे पहाव,े अशीि हॅटीिी इच्छा होती. ती आणिी एक गोि 
म्हणजे सगळे व्यवलस्थत नजरेस पडावे म्हणून की काय, हॅटी खनयमाने पाघंरुणे काढून टाकायिी. 

 
मार्मशयाला आईच्या सुरखक्षततेिी काळजी वाटायिी. 
 
व्हेनेसािा आईवडलाचं्या या ढोंगाला खवरोध होता. एकीकडे या लैं खगक गोिी नाकारण्यािा 

िोटेपणा करत ते स्वतःि त्या साऱ्या गोिी मुलीच्या िेित करायिे. 
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आईवडलाचं्या िोलीत या साऱ्या लैं खगक संबंधानंा साक्षी असलेले आणिी एक व्यखक्वत्व होते ते 
म्हणजे रुथी. मानसखवश्लेषणात या ‘आखिम दृश्या’ंिे पुनजीवन िाललेले असताना हे प्रकट झाले. ती 
अगिी बाळि होती. किाखित तीन-साडेतीन वषांिी असेल. आपण खसखबलच्या आयुष्ट्यात केव्हा आली, 
यािी तारीि वगैरे काही ती सागंू शकली नाही. पण आईवडलामंधील लैं खगक संबधंाचं्या मूक साक्षींपैकी 
सगळ्यात प्रकषाने खिडणारी रुथीि होती. खसखबलच्या बरोबरीने वावरत असता – खसखबलही त्यावळेी 
त्याि वयािी होती – रुथीने कुठ्याही पितीने आपला राग न लपवता आप्या आईवडलािंा सूड घेतला 
होता. 

 
आईवडील िोलीत आले की रुथी झोप्यािे सोंग घेऊन अगिी गपप पडून रहायिी. आईवडील 

कपडे उतरवीपयंत हे सोंग तसेि िालू रहायिे. हॅटी िोलीति कपडे काढायिी आखण खवलाडू िोलीला 
लागूनि असले्या िार नसले्या न्हाणीघरात. मग एकिा का िोघे खबछान्यात खशरले आखण खतिे वडील 
आईजवळ सरकले की रुथी आप्या अलस्तत्वािी जाणीव करून द्यायला लागायिी. “आई, झोप ना,” ती 
म्हणायिी, “बाबा झोपा.” 

 
रुथी रागवायिे कारण खतच्या वडलानंी खबछान्यावर खतच्या आईजवळ असलेले खतला िालायिे 

नाही. खतच्या वडलानंी खतच्या आईबरोबर कुजबुजलेले ककवा खतला खमठीत घेतलेले ककवा खतच्याबरोबर 
जोरात श्वासोच्छ्वास केलेला ककवा िािरीिी िुरिुर केलेली खतला आवडायिी नाही. तशा पध्ितीने ते 
खतच्या आईजवळ असले की खतला वाटायिे की खतच्यापेक्षाही त्यानंा खतिी आईि जास्त आवडते. 

 
एका रात्री हे सगळे ऐक्यावर आखण पाखह्यावर ती खतच्या पलंगावरून उतरली आखण माजंरीच्या 

पावलानंी खतच्या आईवडलाचं्या खबछान्याकडे गेली. गाडीत ती नेहमीि मधे बसायिी. मग गाडीत जर ती 
असे करू शकते, तर मग खबछान्यात का करू नये ? पलंगावर िढून खतने त्या िोघामंधे खशरून आपली 
हक्कािी मधली जागा परत काबीज करण्यािा प्रयत्न केला. 

 
संतापून खवलाडू तसा नागडाि खबछान्याबाहेर आला, पोरीलाही त्याने आप्याबरोबर ओढले. 

स्वतः एका िुिीवर बसून त्याने पोरीला गुडघ्यावर बसवले आखण खतला र्फटार्फट मारले. मग खतला खतच्या 
पलंगावर ठेवनू तो बायकोकडे वळला. पण त्या खिवशी त्या िोघाचं्या मीलनात तर व्यत्यय आलाि, पण 
त्यानंा झोपही स्वस्थ लागली नाही. कारण त्या पोरीला खतच्या छोया पलंगावर ठेव्यापासून खतने जी 
हंुिके द्यायला सुरवात केली, ती सकाळी रस्त्यावरिा खिवा खवझनू सूयू उगवला, तरी थाबंले नव्हते. 

 
“पुन्हा कधी नाही,” खवलाडू हँटीला म्हणाला, “या पोरीला मी पुन्हा कध्धी मारणार नाही. संबंध 

रात्र जी रडत रहाते, ती नक्कीि र्फार मनाला लावनू घेणारी असली पाखहजे.” 
 
यापूवी कधीही खवलाडू डोसेटने त्याच्या मुलीला मारले नव्हते, आखण ‘मी पुन्हा कधीही खतला 

मारणार नाही,’ हे त्यािे विन त्याने पुढेही पाळले. पण त्याला हे माहीत नव्हते की खमलनात व्यत्यय 
आणला होता, तो खसखबल आखण रुथीने, पण रात्रभर हंुिके िेत होती, ती होती पेगी लू. तो प्रसंगि इतका 
भयंकर होता की रुथीबरोबर त्यािा अनुभव घेत्यावर खसखबल खवझलीि आखण पेगी लू झाली. 
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अथात् एक रात्र झोप न खमळा्याने खवलाडू आखण हॅटी डोसेट र्फारसे काही अस्वस्थ झाले नव्हते. 
त्यानंी मुलीच्या उपलस्थतीत त्यािें संबधं िालूि ठेवले. आखण नऊ वषांिी होईपयंत वळेोवळेी खसखबलला या 
आखिम दृश्यानंा तोंड द्याविे लागले. 

 
कधी कधी जाग येऊन तर कधी जागी असतानाि, खसखबल अत्यंत अस्वस्थ होऊन, आईवडलाचं्या 

खबछान्यावर होणाऱ्या िळ लावले्या िािरींच्या आवाजाकडे, कुजबुजीकडे, पुटपुटण्याकडे, साव्याकंडे 
िुलूक्ष करण्यािा (हे सारे पुसून टाकण्यािा) प्रयत्न करायिी. इतर साऱ्या व्यलततत्वानंा सावलीत आखण 
प्रत्यक्षही खिसणारे इंखद्रय ही मात्र खसखबलच्या दृिीने एक नकारात्मक गोि होती. खतिी आजी वारली तेव्हा 
ते सागंण्यासाठी खतिे वडील खतच्या पलंगापाशी ओणवे झाले होते, त्या सकाळपयंत आपण आप्या 
वडलािें इंखद्रय पाखहलेि नव्हते, असा खतिा िावा होता. त्याक्षणी मात्र मोठ्या किाने खतच्या वडलाचं्या 
छातीवरील केसािंी खतला जाणीव झाली. पण आप्याला त्याने इतका धक्का बसावा, यािे खतला आश्चयू 
वाटले; आखण मग खतच्या लक्षात आले की छातीवरच्या केसामुंळे नव्हता ती. छोटीशी असताना वडलाचं्या 
छातीवरिे केस कापण्यािा िेळ ती अनेकिा िेळलेली नव्हती का ? तसे नव्हते ते. अगिी 
िालपयंतिंसुिा सगळं आप्याला खिसतंय् यािा धक्का होता तो. ज्याच्याबद्दलच्या नावडीमुळे ती 
आतापयंत त्यापासून िूर रहात होती, तेि आता दृश्यमान होत होते. अंशतः झाकलेले होते ते, आखण 
जास्तीत जास्त नेमतया शब्िात ती सागंू शकली, ते असे की ते खपसात लपलेले होते. र्फार मोठे नसले तरी 
खतने आतापयंत मुलािंी जी काय पाखहली होती त्यापेक्षा मोठे होते. खतच्या बाबाचं्या अंगठ्यापेक्षा थोडेसे मोठे 
होते ते पण र्फार लाबं नव्हते. खतिे वडील वाकलेले होते, तेव्हा ते काहीसे लोंबत होते. त्याच्या मागे िोन्ही 
बाजंूना िोन गोळे लटकत होते. खसखबल इतकी भयिखकत झाली होती की खतिे वडील खतच्या आजीसंबधंी 
काय सागंताहेत, हे प्रथम खतला कळेनाि. 

 
वडलाचं्या पौरुषामुळे खसखबल जशी हािरली. त्याप्रमाणे मुलीच्या स्त्रीत्वाच्या वाढत्या जाखणवनेे 

खवलाडू डोसेटही खततकाि घाबरला. ती अडीि वषांिी होत्येय न होत्येय तोि एकिम त्याने ‘ती आता 
माडंीवर बसायला काही लहान राखहली नाही,’ ती आता ‘िूप मोठी’ झालीय्. तो िाढी करत असताना खतने 
न्हाणीघरात िकरा मारणे बरे नव्हे, असा आग्रह धरायला सुरवात केली. ती िार वषांिी झाली तेव्हा ती 
‘िूप मोठी’ झाली होती आखण त्यामुळे खतने आता त्याच्या छातीवरिे केस कापणे ककवा पायाला मलम 
लावणे योग्य नव्हते. तोपयंत या िोन्ही गोिी ती जवळजवळ वषभूर करत होती. ‘र्फार मोठी’ ‘र्फार मोठी’ 
या शब्िाचं्या लंबकलयीने खवलाडू डोसेटच्या अंतमूनातली व्यखभिारभावना छेडली जायिी. 

 
पण अगिी नऊ वषािी होईपयंत खतच्या आईवडलािें वास्तखवक अत्यंत िाजगी असे लैं खगक संबधं 

खवलाडू आखण हॅटी डोसेट या मुलीच्या दृिीस पडू िेणे— ह्याला मात्र ती अजून ‘र्फार मोठी’ झाली नव्हती ! 
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: ते भयानक हास्य : 
 

खसखबल सहा वषांिी असताना त्या काळ्या झडपावा्या पाढंऱ्या घरापासून िूर एक वगेळाि प्रवेश 
घडला. जागखतक मंिीच्या आघातामुळे खवलाडू डोसेटिी पखरलस्थती गंभीर झाली. रहाते घर सोडायिी 
पाळी आली. त्याच्या बखहणीिे काही जुने कजू होते. त्यािी रे्फड म्हणून ते घर खतच्या ताब्यात गेले आता 
खवलाडू अक्षरशः कर्फल्लक झाला. बायकोमुलीला घेऊन तो त्याच्या वडलाचं्या मालकीच्या शतेावर गेला. 
खवलो कॉनूसूपासून पाि मलैावर होते ते. 

 
त्या िाळीस एकर जखमनीवर एकुलते एक घर होते आखण तेही एका िोलीिे िुराडे. डोसेटने ते 

त्यािें तात्पुरते घर बनवले. उंिसिल प्रिेशातले उंि टेकडीवरिे ते नवीन घर खसखबलला िूप आवडले. 
आत्तापयंत ती त्या काळ्या झडपाचं्या पाढंऱ्या घराति राखहली होती. खतथे जे काय खवखित्र प्रसंग घडले 
होते, ते इथे घडायिे थाबंतील, असे खतला वाटत होते. 

 
त्या शतेाला खवलाडूने ‘ि र्फॉटी’ असे नाव खिले होते. खतथेि त्यानंी एक सुगी आखण एक खहवाळा 

घालवला. आता वसंत येऊ घातला होता. गेले तीन खिवस बरू्फ पडत होते. पण आता थाबंले होते. खवलाडू 
डोसेट भट्टीत लाकडे घालत होता. अजून मािूि िालू होता. आखण थंडीही िूप होती. त्याच्या नेहमीच्या 
मृिू आवाजात तो खसखबलला म्हणाला, “आपण बाहेर जाऊ या. आईला राहू िे एकटीला.” 

 
म्हणजे आता ते परत टेकडीच्या पायथ्याशी असले्या मोठ्या ओकवृक्षाकड जाणार होते. बरू्फवृिी 

होण्यापूवी त्यानंी ते झाड कापायला सुरवात केली होती. घरात जे जे काय करणे शतय होते ते सारे खतला 
आवडायिे. – िडंूनी रंगवणे, बाहुलीशी िेळणे. त्याचं्यास ठी कपडे खशवणे, खतच्या िुलत वखहणीने खतला 
एक कुत्रा खिला होता, त्याच्याशी टॉपशी-िेळणे, वडलानंी खतच्यासाठी आणलेली अंकखलपी वािणे पण 
परत बाहेर पडायिे म्हणजे छान की ! 

 
“आपण लगेि खनघायिं ?” खतने खविारले. 
 
“मी ममाकडे एकिा बघून येतो न् मग खनघूि.” खतिे वडील म्हणाले. 
 
तो नेहमी खतच्या आईिा ‘ममा’ असा उल्लेि करायिा. पण खसखबल मात्र ‘मिर’ यािेरीज िुसरा 

कुठलाही शब्ि वापरायिी नाही. खसखबलने केव्हाि ती अगिी छोटी असतानाि ‘ममा’ म्हणायिे सोडून खिले 
होते. आता खतिे वय होते सहा वषू न् िोन मखहने. पण अजूनही खतच्या वडलाचं्या हे लक्षात आले नव्हते की 
खतिी आई ही आता अखजबात खतिी ‘ममा’ नाहीये. 

 
असेि होते खतिे वडील. िेिणे, तेजस्वी आखण इथे या टेकडीवरच्या िोपटात येण्यापूवी अखतशय 

यशस्वीही. पण त्यािें सारे लक्ष त्याच्या कामात-लोकासंाठी ती सगळी अद्भतु घरे, प्राथूनामंखिरे आखण 
कोठ्या यािें आरािडे काढण्यात आखण त्याचं्या बाधंकामात लोक तर त्यानंा ‘मास्टर खब्डर’ 
बाधंकामातला िािामाणूस म्हणत. अस्या गोिी लक्षात यायला त्यानंा वळेि नव्हता. 
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ही िोली म्हणजेि त्यािंी बठैकीिी िोली. झोपायिी आखण िेळायिीही िोली होती. खतच्या 
अगिी टोकाला एक खनश्चल आकृती होती. खतिी आई अंधाऱ्या खिवसात िोली उजळून टाकणारा तो 
रॉकेलिा खिवा खतच्याजवळि प्रकाशत होता. 

 
खसखबलला खतच्या आईिे करडे पाढंरे केस, हाडाच्या बनवले्या तीन िापानंी मागे बाधंलेला तो 

अंबाडा, पुढे आले्या बटा-सारे खिसत होत्या आता िरंतर मध्यान्हवळे झाली होती. तरीही खतच्या अंगावर 
आंघोळीच्या वळेिे गडि खनळे पॅनेलिे कपडे होते. रािी रंगाच्या लोकरी सपातानंी खतिे पाय झाकलेले 
होते. हात सरळ िाली आले होते. मुठी उघड्याि होत्या आखण खति ंडोकं इतकं िाली कललेले होते की 
खतिा िेहरा अखजबात खिसत नव्हता. 

 
खवलो कॉनूसूमध्या प्रशस्त घरात्या त्या खपयानोवरिा तो पेखलकन पक्षी : खतिी आई 

त्याच्यासारिीि खिसत होती ककवा रोिेस्टरच्या वस्तुसंग्रहालयात्या त्या पुतळ्यासारिी. खतिी आई 
अशी कधीि नसायिी. ती स्वतःिी नीट काळजी घ्यायिी, कतूबगार होती ती. खतिी मान नेहमी ताठ 
असायिी. “हॅटी डोसेट इतकी ताठ िालते की माझी िात्री आहे, जखमनीतली भेग काही कधी खतला 
खिसायिी नाही.” एकिा आपले शजेारी आपापसात बोलत असताना खसखबलनं ऐकले होते. 

 
आणिीही अनेक बाबतीत वगेळी होती ही आई. ती आई काय काय छळ करायिी. ही आई काहीि 

करायिी नाही. 
 
एव्हाना खतिे वडील आईजवळ पोिलेही होते. आखण खतथून खसखबलला िूण करत होते. कशाला ते 

खसखबलला माहीत होते. खतला िरे तर ते करायला आवडायिे नाही; पण खतच्या वडलािें हात अधू झाले 
होते, त्यामुळे ते एकटे खतच्या आईला उिलू शकत नसत. आखण आई तर आता अशी झालेली. त्यामुळे 
त्यानंा मित करणे खतला भाग होते. 

 
खसखबल आखण खतिे वडील खतच्या ंआईच्या अगिी जवळ जाऊन ठेपले, तरी खतला त्यािी काहींि 

ििल नव्हती. त्यानंी खतला िुिीवरून उिलले आखण केवळ खतच्यासाठी ठेवले्या एनॅमलच्या 
भाडं्याजवळ नेले. तरी खतला कशािी काही जाणीव नव्हती. खतिे होईपयंत ते थाबंले होते, त्यावळेी खतच्या 
वडलाचं्या िेहऱ्यावर कसलेतरी सावट येऊन गेले. मग परत त्यानंी खतला उिलून िुिीवर ठेवले. आखण 
खतिे वडील ते भाडें घेऊन बाहेर गेले. 

 
खसखबल एकटीि आईपाशी होती. खवलो कॉनूसूमध्या त्या घरात आईबरोबर एकटी थाबंायला 

खसखबल नेहमीि घाबरत असे, पण इथे खतला तशी भीती वाटायिी नाही. ही आई खतला काहीही करायिी 
नाही. सते्तिाळीस वषांच्या त्या बाईला एिाद्या तान्ह्या मुलाप्रमाणे साभंाळाव ेलागत होते. 

 
आता खतिे सगळेि त्यानंा करावे लागत होते. बाहेरच्या बाजूला असले्या संडासापयंतसुिा खतिी 

ती जाऊ शकत नसे. खतिे कपडे यानंाि बिलावे लागत, अन्न भरवाव ेलागे. आखण अन्न खगळायलाही खतला 
इतका वळे लागायिा की पातळ आहार असूनही तासन्तास खतिे जेवण िालायिे. 
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त्या प्रशस्त घरात असताना खतिी आई स्वैंपाक करायिी आखण वरकाम जेसी करायिी. इथे जेसी 
खबसी कुणी नव्हते. खतिे वडीलि स्वैंपाक करायिे, झऱ्यावरून पाणी आणायिे, निीवर कपडे धुवायिे. 
सगळे त्यानंाि करावे लागायिे आखण तेही त्या अधू हातानंी मागे खवलो कॉनूसूमध्ये असताना त्यानंा 
मज्जािाह झाला होता आखण त्याने त्यािें हात अधू झाले होते. 

 
आईकडून खसखबल नॉमाकडे-खतच्या बाहुलीकडे वळली. “नॉमा,” खतच्या अंगावर आणिी एक 

पाघंरूण घालत ती म्हणाली, “मी जरा बाहेर जात्येय्. तू झोपलेलीि असशींल, त्यामुळं तुला काही एकटं 
वाटणार नाही 

 
एवढ्यात खतिे वडीलही परतले होते, ते आईला म्हणत होते, “ममा, मी खसखबलला माझ्याबरोबर 

घेऊन जातोय्. िालेल ना ?” 
 
का ते खतच्याशी बोलत होते ? खतला तर काहीि ऐकायला येत नव्हते. खतिे डोळे उघडे होते िरे, 

पण त्याचं्यासमोरून काही आलं-गेलं तर पापण्यािंीसुिा हालिाल व्हायिी नाही. झोपलेली जरी नसली, 
तरी खतला काही खिसायिेही नाही ककवा ऐकूही यायिे नाही. खतच्याशी कुणी काही बोलले, तर ती उत्तरही 
िेत नसे. 

 
“िाली बसा बाबा,” खसखबल म्हणाली. त्याचं्यासाठी ती पेटीतून लोकरीिे अस्तर असलेले जाकीट 

काढत होती, ही पेटीही त्यानंीि त्याचं्या कपड्यासंाठी बनवली होती. या जाखकटािी लोकर आखण र्फर 
इतकी छान होती. त्याचं्या लाबं पँटीवर ते खिसायिेही छान. एप्रनखबप्रन ते कधीि घालायिे नाहीत. खवलो 
कॉनूसूमधले त्यािें कामगार मात्र एप्रन वापरत असतं. 

 
खतिे वडील िाली बस्यावर खतने त्याचं्या शटूिे कॉलरिे बटण लावले आखण त्यानंा जाकीट 

घालायला मित केली. खतने त्यानंा बटू घालायलाही मित केली “पाय वर,” ती म्हणाली. 
 
वडलासंाठी या गोिी करताना खतला इतके छान वाटत होते. आत्ता त्यािें हात िुबळे झाले, म्हणून 

केवळ त्यानंी खतला या सगळ्या गोिी करायला परवानगी खिली होती. ती लहान होती, तेव्हा खिवसभर 
काम करून ते थकून आले की त्या त्याचं्या पायाला मंि सुवासािे मलम िोळून द्यायिी. मग एकिा 
अिानक त्यानंी स्वतःि मलम लावायिे ठरवले. 

 
“मी का नाही लावयिं ?” खसखबलने त्यानंा खविारले, “मी नीट नाही का लावत ?” 
 
“छे ! छे ! तसं नाही ग, तू छानि लावायिीस. पण आता तू िूप मोठी झालीस,” त्यानंी उत्तर 

खिले होते. 
 
हेि ते ‘िूप मोठी,’ खतला आकळायिेि नाही हे. खतच्या वडलाचं्या दृिीनेही ती िूप मोठी झाली 

होती का ? 
 
“झालं बाबा,” ती म्हणाली, “आता तुम्ही उठलात तरी िालेल.” 
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खतने खतिा बीव्हर कॉलर असलेला लाल लोकरीिा कोट िढवला, खवणलेले कपगट मोठे मोजे 
घातले, तीन बकलवाले बटू आखण लोकरीिी ताबंडी टोपी घातली. ती कधीि आरशात बघत नसे. 
स्वतःकडे बघायला खतला आवडायिे नाही खतिी आई नेहमी म्हणत असे की खतिे नाक अगिी गमंतशीरि 
आहे. 

 
“बाबा, मी तयार झाले आहे.” ती म्हणाली. 
 
“आलोि,” ते उत्तरले. मग ते आईच्या िुिीजवळ गेले. िुपारी शगेडी एिािेवळेेस खवझलीखबझली 

तर खतला थंडी वाजू नये, म्हणून खतिा काळा कोट त्यानंी शालीसारिा खतच्या िादं्याभोवती लपेटला. मग 
खसखबलबरोबर ते बाहेर पडले. 

 
बाहेर सगळे पाढंरेशुभ्र आखण छान होते. ते इथे आले तेव्हा शरि ऋतू होता. आता वसंत सुरू होत 

होता. थोड्याि खिवसात झाडानंा पालवी रु्फटेल. खसखबल तर इतकी डोळे लावनू होती. 
 
“छान जागा आहे ही,” खतिे वडील म्हणाले होते. 
 
िाराबाहेरि खतिी िेळातली घसरगाडी होती, खतिे वडली खतला म्हणाले, “आपण परत आलो की 

तू गाडी खर्फरव.” त्याचं्या घरािालच्या या गोलगुळगुळीत बर्फाच्छाखित टेकडीवर त्या गाडीतून घसरायला 
खतला भयंकर आवडायिे. खतथ्या नागंरले्या िाकोरीला ती कधीही धडक द्यायिी नाही. अखतशय 
काळजीपूवूक िालवायिी 

 
वाटेत ते त्या रिले्या लाकडापंाशी आले. खतथनं लाकडे आणण्यासाठी खतच्या वडलानंा ती 

आवडीने मित करत असे. पखह्यापखह्यािंा त्यानंा ती लाकडे उिलता येत नसत ककवा हातावंर ठेवताही 
येत नसत. खसखबल एकएक लाकूड उिलायिी आखण त्याचं्या हातावंर ठेवायिी. खतिे वडील अशतत झाले 
होते. त्याचं्या मानाने हे काम र्फार श्रमाि ंहोते. पण ते करायिे. 

 
खसखबल खतच्या आईवडलाबंरोबर इथे आली. तो शरि ऋतूतला खिवस खतला आठवला. तो प्रवास 

ती कधीि खवसरली नसती. कोणीि काही बोलत नव्हते. त्या खतघापंैकी इतर िोघाचं्या वागण्यावरून हे 
स्पि होते की जुने घर सोडाव े लाग्यािे खवशषे काही वाटले नव्हते, ते र्फतत खहलाि. त्या लाबंलिक 
खनःशब्ितेत मधेमधे शब्िािंी पिरण करण्यािी िटपट खतने केली, पण आईवडलािें लक्ष नाही म्हट्यावर 
तीही गपप बसली. खतिी आई मात्र एवढेि म्हणाली, “िुराडं हे र्फतत कोंबड्यानाि योग्य असतं.” 

 
खतच्या वडलानंी उत्तर खिले, “ते स्वच्छ आहे आखण खतथं कधी कोंबड्या नव्हत्याि.” तेव्हा खतच्या 

आईिी मान अगिी लाल झाली आखण ती उपहासाने म्हणाली, “नाही ना. आपणि पखहले आहोत. तुझ्याशी 
लग्न केलं, तेव्हा तू कधीकाळी माझी अशी कोंबडी बनवशील, असा खविारही माझ्या मनात आला नव्हता, 
“तुझ्या बखहणीमुळे-तलारामुळे-हे सगळे आप्याला भोगाव ेलागते आहे, आखण तू खतला हे करू खिलेस हा 
तुझा मूिूपणा !” खतच्या वडलानंी मान खर्फरवली आखण काही न बोलता गाडी िालवण्यावरि सगळे लक्ष 
कें खद्रत केले. 
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नंतर मात्र खतिी आई कुजके कधी बोलली नाही. हा बिल झाला नाताळात खतच्या आईने 
इखलनॉईस, ए्डरलव्हलमध्ये खतच्या आईवडलानंा आखण भावाबखहणींना कळवनू टाकले यावषी काही 
भेटींिी िेवाणघेवाण करणार नाहीत. पण तरी त्याचं्या नातेवाईकानंी भेटी पाठव्याि. आखण खतच्या 
आईकडे त्याचं्यासाठी काही घेण्यासाठी पैसेि नव्हते त्यामुळे ती अखतशय खनराश झाली. 

 
पूवी ते एकिा इथे नुसती जागा बघायला म्हणून आले होते. ते खसखबलला आठवले. खतिे वडील 

म्हणाले होते, आपण इथे उन्हाळ्यात येऊन रहाता येईल, असे घर बाधूं. मग खसखबल मोठी झाली की खतिे 
स्वतःिे एक तट्टू असेल. पण मग अकस्मात् ते नुसतेि आले होते. आईवडलानंा ते आवडले नव्हते. तरी 
खतला आवडले होते. त्या प्रशस्त घरात्यापेक्षा इथे िूपि छान होते. 

 
टॉपपण त्याचं्याबरोबर इकडे आला होता, त्याला घेऊन वडलाबंरोबर टेकडी उतरताना िूप मजा 

यायिी. कोठी आखण तबेला आला की तो थाबंायिा तबे्यातं त्यािंी एक गाय आखण घोडे असत. 
काहीकाही वळेेला खसखबल वडलाबंरोबर घोड्यानंा लगाम वगैरे बाधंायला इथे यायिी. ती िूपि लहान 
अस्याने खतला िोगीर नीट िढवता येत नसे. पण ती िूध काढायच्या स्टुलावर उभी राखहली की वडलानंा 
ते उिलायला मित करू शकत असे. 

 
आता परत त्या झाडाकडे जायला खकती छान वाटत होते. बरू्फ पडायच्या आधी जवळजवळ रोज ते 

लाकूड कापायला खतथे येत. खतला ते सारे झाड तोडायिे होते. पण खतिे वडील म्हणाले होते की ते र्फारि 
प्रिडं अस्याने त्या िोघानंीि ते तोडणे धोतयािं होते. ते आधी करवतीने ते कापत मग करवत काढून घेत 
आखण नंतर खतच्या वडलानंी मोलाने लावलेला माणूस ते कुऱ्हाडीने तोडत असे. मग ते परत येऊन आणिी 
तुकडे करत असत. 

 
िूप झाडे होती खतथे. ओक-ए्म. सुरेि ! 
 
ती, खतिे वडील आखण टॉप आता एका नागंरले्या, खहमाच्छाखित शतेात येऊन पोिले होते. 

खतथेि ते ओकिे झाड त्यािंी वाटि पहात होते. “बाबा” झाडावर हात ठेवीत खसखबल म्हणाली, “आपली 
आठवण आहे त्याला अजून.” 

 
“तुझी क्पनाशतती िरोिरीि छान आहे.” करवतीिे एक टोक स्वतः धरून िुसरे खतच्याकडे 

िेत खतिे वडील हसून म्हणाले. ते िोघे करवत िालव ूलागले. लाकूड कापले. जाऊ लागले. 
 
“खसखबल, खकती शातं आहे इथे.” खतिे वडील म्हणाले. साऱ्या िुःििायक गोिी—आई आखण 

इतरही—खवसरण्यािा ते प्रयत्न करत आहेत. हे खसखबलच्या लक्षात आले. 
 
सूयू छान प्रकाशत होता. त्या प्रकाशात खतला आपले टेकडीवरिे घर खिसत होते. त्यािें काम 

िालूि होते. आता त्यानंा िूप लाकडे खमळणार होती. शतेावर पडले्या त्याचं्या साव्या खतला खिसत 
होत्या. 

 
“मला साव्या आवडतात.” ती म्हणाली. 
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आखण अिानक खतथे िुसरेि काहीतरी उद्भवले. काय ते खतला कळले नाही. पण खतला ते 
जाणवले. आखण हताश होऊन खतिे वडील खतला खविारत होते “तू ऐकलंस ते मोठ्याने हसलेलं ?” 

 
“पण इथे कुणीि नाहीये,” ती उत्तरली. 
 
“पण तू ऐकलंस का ?” त्यानंी परत खविारले. 
 
“ऐकलं मी. पण कोण असाव,ं ते काही लक्षात येत नाही.” त्या ििेंरी शतेाकडे एकटक पहात 

खसखबल उद्धगारली. 
 
पुन्हा एकिा तसेि हसणे. यावळेी ते ककूश आखण जास्ति मोठ्यािंा होते. खसखबल तर कापायलाि 

लागली. ते हसणे खतच्या पखरियािे होते. पण तसे मान्य करायिी खतला भीती वाटत होती. खवलो 
कॉनूसूमधे अनेकिा खतने हे हसणे ऐकले होते. खतला कभतीजवळ उभे केले की हे असे हसणे कानावर 
यायिे. कंुच्यािी मूठ खतच्या पाठीवर बसायिी. एका बाईिा बटू खतला लाथ मारायिा. खतच्या तोंडात बोळे 
कोंबले जायिे. खपयानोच्या एका पायाला खतला बाधंलेले असायिे. आखण एक बाई तो वाजवत असायिी. 
कुठ्या—कुठ्या वस्तू—धारिार, जिमा करणाऱ्या वस्तू — खतच्या आत िुपस्या जायच्या. आखण थंड 
पाणी खतच्यात जबरीने भरलेले ते पाणी, त्या विेना. तो गारठा. प्रत्येकवळेी आधीच्यापेक्षा आणिी वाईट 
आखण त्या विेनाबंरोबर नेहमी ते हसणे. खतला गच्चीत एका पेटीत कोंडून ठेवले होते. तेव्हा खतला हसणे ऐकू 
आले होते. गव्हाच्या कोठीत खतला पुरले होते आखण ती गुिमरून गेली होती. त्यावळेीही ते हसणे 
खतच्याबरोबर होतेि. 

 
ते हसणे खवरले आखण पुन्हा ऐकू आले नाही. पण मािू मखहन्यात्या वाऱ्याबरोबर खतच्याकडे 

येणाऱ्या त्या ककूश तीव्र आवाजाने त्या िुपारच्या शातंतेच्या पार किध्याकिध्या के्या. त्यातले स्वास्थ, 
सौख्य खनघून गेले. 

 
खसखबलनी वर पाखहले. टेकडीवर घराजवळ खतच्या गाडीपाशी खतिी आई होती. कशी काय ? 

थोड्या वळेापूवीि तर ती एिाद्या िगडासारिी होती. प्रथम ती काहीि हालिाल करत नव्हती. नंतर ती 
त्या घसरगाडीवर बसलेली खसखबलला खिसली. गुडघे खतने छातीशी घेतले होते, पावले गखतरोधकावर 
होती. उघडे हात तसेि बर्फावर ठेवनू खतने तो गखतरोधक मागे ओढला. गाडीने एकिम वगे घेतला आखण 
ती जोरात टेकडीवरनं िाली बर्फाने झाकले्या त्या शतेाच्या बाधंाच्या खिशनेेि सरळ यायला लागली. 

 
धास्तावलेली, भ्यालेली खसखबल खनश्चल उभी होती. मग ती कशीतरी एवढेि म्हणाली, “ती त्या 

बाधंाला धडकणार ! ती त्या बाधंाला धडकणार !” 
 
इतका वळे टेकडीकडे पाठ करून बसलेले खतिे वडील तत्क्षणी वळले आखण भीतीने खसखबलिी 

नजर खिळून राखहली होती, त्या खिशलेा त्यानंी पाखहले आखण मग बायकोच्या खिशनेे धाव घेत ते ओरडले. 
“नको, हॅटी, नको. थाबं !” 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

खसखबल मात्र धावली नाही. त्या हसण्याने खतिी हृियखियाि जणू थाबंली आखण सारे शरीर गोठले. 
खतला टेकडीकडे नाही, तर त्याखवरुि खिशनेे पळायिे होते, पण ती कुठेि जाऊ शकली नाही. जागिे 
हलताि येईना खतला. या पखरखित हसण्यामागोमाग काहीतरी संकट येणार, याबद्दल खतिी िात्री होती. 
खवलो कॉनूसूमधली आई परत आली की काय ? 

 
खतिे वडील आता िूप िूर पोिले होते, पण तरीही त्यािंा आवाज खसखबलला ऐकू येत होता, 

“हॅटी, हॅटी, मी येतोय्.” अजूनही जागीि उभ्या असले्या खसखबलला स्वतःच्या छातीतली धडधड ऐकू 
येत होती. खतिी आई परत नखजक आली होती आखण धमकावत होती. प्राथूमंखिरात खसखबलने त्या 
महाभयंकर कालसपाखवषयी ऐकले होते, त्याच्यासारिी होती खतिी आई. आगीिे रू्फत्कार टाकणारा 
कालसपू. 

 
िरंतर त्या ज्वाळा िुकवण्यासाठी खसखबलने हालिाल करणे आवश्यक होते. पण खतला ते शतय 

होत  नव्हते. “िल, स्वतःला वािव.” खतच्या कानावर आवाज आिळू लागले, “तू स्वतःिा बिाव करूि 
शकणार नाहीस. तू वाइूट्ट आहेस. वाईट. अगिी वाईट. म्हणून तर तुझी आई तुला खशक्षा करते.” 

 
ती गखतमान गाडी आणिीि जवळ येऊ लागली. खसखबल हालिाल करू शकत नव्हती. खतच्या 

आईिी ती काळी शाल बर्फावर र्फलकारत होती आखण त्यामुळे खतिा काही भाग पाढंरा झाला होता. 
पाढंऱ्यावर काळे. 

 
टॉप भुकंायला लागला. गोलगोल रे्फऱ्या घालायला लागला. काय करावे, ते त्यालाही समजेना. 

आणिी एक कणकूटु कककाळी, पुन्हा एकिा ते हसणे, यावळेी आणिी जवळ, आखण मग स्तब्धता. 
 
खतिी आई त्या बाधंाला धडकली होती. गाडीने एक उसळी घेतली आखण खतच्या आईला िूर 

खभरकावले. खतिी आई हवते उडाली—पिं नसलेला एक काळा पक्षी, वडेीवाकडी जाणारी खतिी सावली 
त्या पाढंऱ्याशुभ्र बर्फावर सगळीकडे खिसत होती. 

 
मग खतिी आई उडायिी थाबंली. ती त्या नागंरले्या शतेात पडलेली होती. खतिे वडील 

खतच्याजवळ वाकून खतिी नाडी बघत होते. 
 
“बाबा,” खसखबल ककिाळली. 
 
खसखबलने त्याचं्या खिशनेे जायिा प्रयत्न केला, पण खतला हलता येईना. आईवडील कुठेतरी िूरवर 

अस्याप्रमाणे ती त्याचं्याकडे बघत होती. ती करवत खतने घट्ट पकडून ठेवली होती. जणू तीि खतला काही 
खिलासा िेऊ शकणार होती, खतिी भीती िूर करणार होती. 

 
आता खतथे झाडाचं्या र्फादं्यािंा जो काय होईल, तेवढाि आवाज येत होता. एरवी ते शते अगिी 

नीरव होते. ते खनघाले, तेव्हा टेकडीवरच्या घरात खतिी आई जशी गपप होती, तसे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सूयू आता बुडायलाि आला होता. खसखबलच्या हातातून ती करवत गळून पडली. खतने ती करवत 
धरून ठेवण्यािे किाखित् हेही कारण असेल की नाताळानंतर आत्तापयंतच्या आनंिी काळाला जोडणारा 
तो एक िुवा होता; ज्या काळात खतिी आई गपप होती आखण खवलो कॉनूसूमधली आई ज्या काळात 
अलस्तत्वाति नव्हती. 

 
खसखबल शगेडीपाशी उभी होती. खतिी आई िुिीत बसली होती आखण वडील एका गुडघ्यावर बसून 

शुश्रूषा करत होते. आईिा पाय िागंलाि िुिावला होता. त्यावर सूज आली होती, वडील तो पाय शकेत 
होते. खतिी आई म्हणत होती, “मला वाटलंि होतं की तो नक्की मोडला असणार. शकूेन झालं की 
त्याच्यावर थोडं आर्मनका िोळा.” 

 
“आई, तू एका पायानं ती गाडी इततया जोरात िालवायला नको होतीस. त्यामुळेि ती अशी त्या 

शतेात घुसली,” खसखबल हळुवार आवाजात म्हणाली, मग खतच्या वडलाकंडे वळून खतने खविारले, “तुम्ही 
एकयानी कसं काय खतला घरी आणलंत ?” 

 
मुलीच्या िेहऱ्यािा वधे घेत, खतिे वडील कोरडेपणाने उिगारले, “का, तूि तर मला त्या 

गाडीवरनं खहला टेकडीवर आणायला मित केलीस. (आठवतं) हो की नाही ?” 
 
िरं की काय ? खतला र्फतत आपण शतेात होतो, मग करवत टाकून खिली आखण नंतर शगेडीपाशी 

अस्याििं आठवत होते. 
 
खतिे वडील आईला खविारत होते, “कस ंकाय वाटतंय्, हॅटी ?” 
 
“मी जगेन,” खतिी आई म्हणाली. 
 
“हॅटी,” खतिे वडील म्हणाले, “इतकं लहरीपणानं वागण ंबरं नव्हे.” 
 
“मला हव ंते करायला मी समथू आहे,” खतिी आई हसली—पुन्हा एकिा ते हसणे. 
 
“पडून रहा हॅटी,” खतिे वडील म्हणाले. 
 
“मग पाणी आण हं खवलाडू,” खतिी आई म्हणाली. 
 
एक बािली घेऊन खतिे वडील पाण्यासाठी झऱ्यावर गेले. आईच्या त्या पाढंऱ्यार्फटक पडले्या, 

नुसती हाडे राखहले्या पायाला खसखबल आर्मनका िोळत होती. आईच्या डाव्या पायावर खठकखठकाणी 
लाग्याच्या िुणा होत्या. तो काळाखनळाखहरवा झाला होता. 

 
“िुितंय् आई ?” खसखबलनी खविारले. 
 
“का ?” खतिी आई म्हणाली, “जरा डोकं वापर बरं. तुला काय वाटतं ?” 



 

 

अनुक्रमणिका 

“ओह !” खसखबल उिगारली. 
 
खतिे वडीलही खतथे नव्हते, खतिी आई खतला काही करील का ? सुिैवाने खतततयात खतिे वडील 

पाणी घेऊन आलेि. आईिा पाय धुऊन त्यानंी तो उबेत ठेवला. मग ते स्वैपाकाला लागले. तोपयंत खसखबल 
टेंबलावर बशा वगैरे माडूंन ठेवत होती. 

 
“टेबल िुकीि ं लावत आहेस तू,” खतिी आई म्हणाली, “कायािंी जागा िुकलीय्,” खवलो 

कॉनूसूमधली आई परतली होती तर ! 
 
एका थाळीत जेवण घेऊन खतिे वडील आईजवळ गेले. खतिी आई हसली आखण म्हणाली, “मी 

येतीय् टेबलाकडे, मला मित कर.” अनेक मखहन्यानंी आज पखह्यािंाि खतिी आई टेबलापाशी येऊन 
त्याचं्याबरोबर बसली. आखण स्वतःिे स्वतः जेवली. 

 
जेवण झा्यावर खसखबलने वडलानंा बशा धुवायला मित केली. मग त्यानंी परत आईिा पाय शकूेन 

त्याला आर्मनका िोळले. काही तास असेि गेले. “तुझी झोपायिी वळे झाली खसखबल,” खतिी आई 
म्हणाली. बऱ्याि काळानंतर आज प्रथमि खतिी आई असे म्हणत होती. खसखबलने काहीि हालिाल केली 
नाही. 

 
“मी तुला झोपायला जायला साखंगतलं,” खतिी आई म्हणाली, “कळलं का ? आत्ता, या क्षणी.” 
 
“काय हवयं् हॅटी तुला खतच्याकडनं ?” खतच्या वडलानंी खविारले, “ती अजून लहानि तर आहे, 

आखण तुला इथ ंआणायला खतनं केवढी मित केली.” 
 
खसखबल काहीि बोलली नाही. खतने काही केलंय्, असे कोणी म्हणत असले आखण खतला त्याखवषयी 

काहीि माहीत नसले की ती गपपि बसायिी. 
 
ती आप्या छोया पलंगाकडे गेली. खवलो कॉनूसूमधून येताना ते तो बरोबर घेऊन आले होते. 

खतिा छोटा पलंग, खतच्या भाव्या, त्या भाव्यािंा पलंग, टेबल, िेळात्या छोया िुच्या,—खतच्या 
सगळ्या गोिी ते इथे घेऊन आले होते, खतने खतिा रात्रीिा झगा आखण कानटोपी घातली, आता खतिी आई 
हसत नव्हती, पण टेकडीच्या माथ्यावरनं ऐकू आलेले आईिे ते हास्य अजूनही खसखबलच्या कानात घुमत 
होते, पाढंऱ्याशुभ्र बर्फावरिी ती काळी शाल अजून खतच्या डोळ्यासमोर नाित होती. आखण मग खतच्याजवळ 
वाकलेले खतिे वडील...  कसे काय ते या साऱ्या जंजाळात सापडले. खवलो कॉनूसूमधले ते घर गमावले 
आखण खतिी आई म्हणायिी, त्याप्रमाणे शहरातील सवात श्रीमंत व्यतती एका रात्रीत सगळ्यात िखरद्री 
झाली. सैतानाने का असा घाव घातला त्याचं्यावर ? का ही जगाच्या अंतािी सुरवात होती ? खतिे वडील 
आखण आजोबा नाही का नेहमी बोलायिे त्याखवषयी ? 

 
“खसखबल, िल उठ” खतिी आई म्हणाली. 
 
“खसखबल एवढं हे र्फडकं पीळ,” वडील. 



 

 

अनुक्रमणिका 

खसखबलने ते र्फडके घेतले खपळले आखण परत वडलानंा खिले. त्यानंी ते आईच्या पायावर ठेवले. 
होय, आईच्या िुिावले्या पायाला आराम पडावा, यासाठी खसखबल या गोिी करीत होती. 

 
० ० ० 
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: हॅटी : 
 
डॉ. खव्बुरानंी हॅटीिी ‘ि र्फॉटी’ मधली स्तम्भनावस्था आखण पुढे खवलो कॉनूसूच्या समाजात खतने 

केलेले उद्योग ऐकले आखण त्यािंी पक्की िात्री झाली की हॅटीला संपूणपूणे समजून घेत्याखशवाय 
खसखबलवर उपिार करणे अशतय आहे. हॅटीने अशी काही असह्य पखरलस्थती खनमाण केली होती की 
त्यातूनही खटकून रहाण्यासाठी खसखबलला स्वतःिे संरक्षण करावे लागले होते. हे तर आता उघड होति 
होते. रुग्णाच्या आईवर िापर र्फोडणे, ही मानसोपािारातील नेहमीिीि प्रथा आहे. यािे डॉतटरानंा भान 
अस्यानें, खसखबलच्या अनेक व्यलततत्वात झाले्या खवभाजनािे कारण हँटी डोसेट आहे, असे खनखश्चत 
करायला त्यािें मन घेत नव्हते. पण तरीसुिा हा अंिाज नाकारणे खिवसेंखिवस जास्ति कठीण होत होते. 

 
१९५६ च्या उत्तराधांत आखण १९५७ च्या पूवाधात डॉ खव्बुर, खसखबलच्या व्यलततत्वभगंास 

कारणीभतू झाले्या आघाताच्या जसजशा जास्तजास्त मुळाशी जाऊ जाग्या तसतसा हा आघात 
आईभोवती जास्त घोटाळतोय, याबाबत शकंा राखहली नाही. खवलो कॉनूसूमधली आई होती ती—त्या 
शतेावरच्या खतच्या त्या स्तम्भनावस्थेतून परतलेली – खवश्लेषणािा ओघ आता खतच्याकडे वळला होता. 

 
घरामागच्या गल्लीतून खसमेंटच्या रस्त्यावरून जाताना खसखबल खवलो कॉनूसूमध्या त्या 

औषधालयापाशी आली आखण खतिी पावले थबकली. शतेावरून घरी परत आ्यानंतर ती आज 
पखह्यािंाि येथे येत होती. 

 
लोिंडी मूठ असलेले ते पखरखित िार खतला िुणाखवत होते. िवड्यावर उभे राहून खतनें ती मूठ 

पकडली आखण िार सताड उघडले. खझजून गेले्या त्या लाकडी उंबऱ्यावर खतने पाय ठेवला आखण त्या 
िारामागच्या त्या खिरपखरखित तीव्र वासािा भपकारा आला. 

 
तो गखलच्छ वास येऊ नये. म्हणून खतने श्वास रोिुन धरण्यािा प्रयत्न केला. या मागच्या 

िोलीतली ती उंि उंि टेबले आखण असंख्य बाट्या, बुिे, वाडगे, मुळ्या, खनरखनराळ्या रंगािे द्राव आखण 
पाढंरी िूणू यानंी भरले्या माडंण्यानंी झाकून गेले्या त्या कभती यातून कधी एकिा पखलकडच्या िोलीत 
जाईन, असे खतला झाले होते. खतथे डॉ. टेलर औषधे तयार करीत असत. आठवत होते तेव्हापासून या 
पाढंरा कोट घालणाऱ्या उंि, ककखित् वाकले्या, म्हाताऱ्या डॉ. टेलरना खसखबल ओळित होती. पण खतला 
भरभर जाववनेा. खजथे औषधािंी कपाटे, बाहु्या, गोळ्या, कंगव,े नक्षीिे िाप अशा वस्तंूनी भरले्या 
मोठमोठ्या कािेच्या कपाटात खमसळून जात, त्या बाजूकडे जाण्यासाठी खतला िटकन् पाऊल उिलवनेा. 

 
खसखबल उभी होती, त्या िोलीच्या आखण पुढच्या िोलीच्या मध्ये असलेला उघडा लाकडी खजना 

खसखबलच्या दृिीस पडला. त्या पायऱ्या बालपणीच्या खतच्या एका आकषणूाकडे जात होत्या—ते भहान्, गूढ 
‘काहीतरी’ डॉ. टेलरिा सज्जा या नावाने प्रखसि असलेले. खनमंत्रणाखशवाय कोणीही खतथे जात नसे आखण 
र्फार थोड्या लोकानंा खनमंत्रण खमळत असे. ती डॉतटरािंी खवश्रातंीिी जागा होती. 

 
खजन्याच्या कठड्याला धरून खसखबल आशनेे, त्या उंि छताच्या जवळ डॉ. टेलरिी ती पाढंऱ्याशुभ्र 

केसािंी मूती कुठे खिसत्येय् का, ते पाहू लागली. काही बोलणे ककवा खविारणे खतला शतयि नव्हते. पण 
डॉतटरािें आप्याकडे लक्ष जाव ेयासाठी ती श्वास रोधून आशनेे खतथे उभी राखहली. एकीकडे ते घाणेरडे 
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वास आखण िुसरीकडे ती हळुवार आवाजातील सन्मान्य खनमंत्रणे यामंध्ये ती उभी होती आखण डॉतटरािंा तो 
मृिू सुरकुतलेला िेहरा त्या सज्जाच्या कठड्यावरून डोकावत असलेला खतला खिसला. डॉ. टेलर हसले 
आखण म्हणाले; “ये वरती खसखबल. आलीस तरी िालेल.” 

 
िवड्यावंर पायऱ्या िढत खसखबल िपळाईने वर धावलीि आखण एकिम ती थाबंली. खतिा एक हात 

अजूनही त्या कठड्यावर होता आखण उत्कंठेने आखण आनंिाने खतिे डोळे खवस्र्फारले होते. कभतीवर 
व्हायोखलन्स् टागंलेली होती, कामाच्या टेबलावंर त्यािें भाग पसरलेले होते. डॉ टेलरनी खनमांण केलेली ही 
संगीतािी—साधनं. 

 
िास िाराने प्रापत झालेले िास संगीत होते इथे. घरच्याप्रमाणे या संगीताला विेनािंी सगत 

नव्हती. तर डॉतटराचं्या मतै्रीिी आखण सुििायक मृिू आवाजािी साथ होती. डॉतटरानंी हसत हसत 
व्हायोखलनवर गज खर्फरवला आखण खसखबलने खतच्या स्वलपनल जगात प्रवशे केला. “तू मोठी झालीस की मी 
िास तुझ्यासाठी एक व्हायोखलन बनवीन. मग तुलाही त्यावर संगीत वाजवता येईल. डॉतटरानंी आश्वासन 
खिले. 

 
खसखबल संगीतािी आखण खित्रािंीही स्वपने बघायिी. खतला झाडे खिसायिी- गखहरी झाडे, पाढंरी 

झाडे, खतला घोडे धावताना खिसायिे आखण सवू प्रकारच्या जातींच्या कोंबड्या खिसायच्या त्या कोंबड्यािें 
रंगही खनरखनराळे असायिे. कोणािे पाय खनळे, तर कोणािी पावले ताबंडी शपेया खहरव्या. ती या 
कोंबड्यािंी खिते्र काढायिी. खतिी आई नेहमी खतला जाणीव करून द्यायिी की कोंबड्या र्फतत पाढंऱ्या, 
पूणू काळ्या ककवा करड्या असतात. तरीसुिा खसखबलिे आपले कोंबड्या काढणे िालूि असायिे. आईने 
नाकारले्या भावनािें पडसाि होते ते. आखण डॉ. टेलर म्हणाले होते, “तुलासुिा संगीत वाजवता येईल.” 

 
त्यािक्षणी खजन्यािालून एक तीक्ष्ण मोठा आखण ककूश आवाज कानावर पडला. खतच्या आईिा 

होता तो आवाज. खतला हाक मारत होती ती. खसखबलिी आई खतला जराही दृिीआड होऊ द्यायिी नाही. 
इथेही ती आलीि. िटकन् खसखबलने डॉ. टेलरिा खनरोप घेतला आखण पायऱ्या उतरून ती आईपाशी येऊन 
िािल झाली. 

 
खसखबल आखण खतिी आई ग््याजवळ पोि्यावर खतथला कारकून म्हणाला, “मी म्हटलं नाही 

तुम्हाला खमसेस् डोसेट की ती डॉ. टेलरकडे सापडेल म्हणून.” हॅटीने माखगतले्या औषधािी बाटली तो 
बाधंत असताना, काउंटरवर आपले कोपर टेकवनू, त्या हाताच्या तळव्यावर डोके ठेवनू खसखबल उभी होती. 
आखण काय झाले कोण जाणे, टेबलावर पडले्या एका औषधाच्या बाटलीला खतच्या कोपरािा धक्का 
लागला. आखण ती बाटली जखमनीवर पडून रु्फटली. आखण कािेच्या त्या आवाजाने खसखबलच्या डोतयात 
घणाघात होऊ लागले. 

 
“र्फोडलीस ना ती !” खतच्या आईिा आरोप कानावर आला. आखण त्यापाठोपाठ खतच्या आईिे ते 

कुलत्सत हसणे. खसखबल हािरली. खतला िक्कर्यासारिे झाले. सारी िोली खतच्याभोवती गरगरू लागली. 
 
“तू र्फोडलीस ती.” िारािी ती लोिंडी मूठ पकडून खतिी आई म्हणाली. गंजले्या खबजागऱ्यािंा 

करकर आवाज करीत ते िार सताड उघडले. उंबरा ओलाडूंन त्या िोघींनी गल्लीत पाऊल टाकले आखण 
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त्या वासाने एकिम, आतापयंत आईने जी नकोनको ती औषधें खतच्या घशात ओतली होती, त्या साऱ्या 
औषधािें रंगरूप धारण केले. त्या गल्लीतली केवढीशी ती वाट ! काही खमखनटापूंवीि ती खकती उत्सुकतेने 
भरलेली होती. पण आता ती कैद्यािी वाटू लागली. 

 
अिानक हॅटी गल्लीतून रस्त्याकडे वळली. आखण खसखबलला कळेना की आता यावेळी आपण कुठे 

िाललो आहोत. कारण बऱ्याि वळेा आई अशा खठकाणी न्यायिी की खसखबल शतयतो वर खतथे गेली नसती. 
 
शतेकऱ्यानंी गावात आणले्या गाड्या मेन स्रीटवर ओळीने लावले्या होत्या. हॅटी िपळाईने त्या 

गाड्याचं्या खिशनेे िालायला लागली. शतेकरी त्या गाड्यापंासून िूर गे्यावर खसखबलिी आई गाड्यापंाशी 
गेली आखण त्यातले धान्य, कडधान्य काढून घेऊन स्वतःच्या एप्रनमध्ये टाकू लागली. इतर लोकही असे 
करायिे. पण खसखबल घुटमळायिी. कारण खतिे वडील म्हणत की ही िोरी आहे. 

 
“आता तू पण घे थोडं.” खतच्या आईने र्फमावले. पण खसखबलने त्याला नकार खिला. यापूवीसुिा 

खतच्या आईने खतला टोमटॅोच्या मळ्यातून टोमटॅो घ्यायला साखंगतले होते ककवा िुकानाचं्या मागच्या बाजूला 
सामानािी िढउतार करण्यासाठी ज्या र्फळ्या असतात त्याचं्यावरिी सर्फरिंिे, भाजी, रु्फले ककवा इतरही 
काही वस्तू उिलायला साखंगत्या होत्या. पण त्यावळेीही ती नाहीि म्हणत आली होती. खतिी आई खतला 
पटवनू द्यायिी की या िोरले्या वस्तंूनीं काहीं कुणािे खबघडणार नाहीये. कारण त्या िुकानिाराजंवळ 
जरूरीपेक्षा भरपूर आहे; ककवा त्या र्फळींवरिे पिाथू उन्हाने म्हणा ककवा आणिी कशाने एवीतेवी वायाि 
जाणार आहेत. पण तरीसुिा िोरी करणे खसखबलला गैर वाटायिे. आखण खतिी आई जरी त्या शतेकऱ्याला, 
िुकानिाराला, शजेाऱ्याला ककवा जो कोण असेल त्याला स्पिीकरण द्यायिी की, “मला खकनई ‘मी यातली 
थोडी घेऊ का ?’ असे तुम्हाला खविारायला जमलेि नाही. पण तुमच्याकडे तर भरपूर आहेत आखण माझी 
िात्री आहे की तुम्हाला त्यािे र्फारसे काही वाटायिे नाही” –तरीसुिा खसखबलला ते गैरि वाटत रहायिे 

 
का कोण जाणे, पण त्या खिवशी िुपारी तर खसखबलला ते जास्ति गैर वाटले. कारण त्या 

गाड्याकंडून खसखबल आखण खतिी आई आता खबशप कुटंुबाच्या मालकीच्या मळ्याकडे वळ्या. 
“शजेाऱ्याचं्या िीजवस्तूच्या वाटेला जायिं नाही.” असे खतच्या वखडलानंी खतच्या आईला बजावुन 
साखंगतलेले होते. खबशपच्या ऱ्हबबूच्या झुडपाजंवळून जात असता हॅटी खतच्या कानात कुजबुजली “िल 
आपण थोड्या घेऊ या.” हॅटी झुडपापंाशी वाकलीसुिा. पण खसखबल तशीि उभी होती. “यािा केक 
िायला मात्र पखहली तूि धावत येशील.” िागं्या िागं्या खनवडून घेत हॅटीने टोमणा मारला. त्यावळेी 
तर नाहीि, पण त्यानंतर कधीही खसखबल, ऱ्हबबूिा केक िाऊ शकली नाही, ककवा खवलो कॉनूसूमधली 
आई परतली आहे, या वस्तुलस्थतीशी जमवनूही घेऊ शकली नाही. 

 
केवळ रस्त्यावरि नाही, तर प्राथूनामंखिरातील समारंभाच्यावळेीही िमत्काखरक वाटायला 

लावणारी हीि ती आई. अशावळेी हॅटी काहीतरी मोठ्याने बोलायिी. खवलाडू खतला िाबायिा प्रयत्न करीत 
ओठाचं्या कोपऱ्यातून म्हणे, “असं बोलू नकोस.” आखण हॅटी मोठ्याने ओरडून सगळ्यानंा जाहीरपणे 
सागंायिी “हा म्हणतोय् की तू अस ंबोलू नकोस.” 

 
“सौ. डोसेट जे काय करायच्या, त्यािी क्पना करणसुंिा कठीण आहे.” लव्हकीने खवश्लेषणात 

साखंगतले. “खहच्यासारिी िागं्या घरातनं आलेली बाई प्राथूनामंखिरात असा तमाशा करील ककवा लहान 
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मुलीला वठेीला धरेल, असं कुणाला वाटलं तरी असतं का ? खतच्याबरोर आम्हीही उिलेखगरी करावी, अशी 
खतिी अपेक्षा असायिी. पण आमच्यापैकी एकीनंही तसं कधी केलं नाही. एकीनंही नाही. 

 
पण हॅटीमुळे आणिीही एक भावना खनमाण व्हायिी आखण नुसतं िमत्काखरक वाटण्यापेक्षा ती 

जास्त तीव्र असायिी. ती भावना होती शरम. आपली आई लोकाचं्या खिडकीत डोकावत असताना 
पाहणाऱ्या ककवा आई ज्याला ‘तळिी िरवड’ म्हणायिी, अशा लोकाचं्या लैं खगक जीवनाबद्दल खतच्या गपपा 
ऐकाव्या लागणाऱ्या मुलीिी शुि करकरीत भावना ! 

 
“हॅटी डोसेट िमत्काखरक आहे,” असे खवलो कॉनूसूमध्या लोकानंी जाहीर करून टाकले होते. 

पण शजेाऱ्यािंी भाजी पळवणे, ककवा प्राथूनामंखिरात मोठमोठ्याने बोलणे ककवा उपाहारगृहात संगीत वगैरे 
काही सुरू नसतानंासुिा एकिम टेबलापासून उठून एकटीनेि नाि सुरू करणे या गुणामुंळे खतला 
‘िमत्काखरक’ ही उपाधी खमळाली, तर समाजात ती इतर ज्या काही गोिी करीत असे, त्यामुळे खतला ‘वडेी’ 
हीि उपाधी योग्य ठरली असती. 

 
उिाहरणाथू, हॅटीिे खनशाकमू ! कधीकधी संध्याकाळ झा्यावर ककवा जेवणानंतर मधेि ती 

खसखबलला म्हणायिी, “आप्याला खर्फरायला जायियं्.” आता काय वाढून ठेवले आहे हे खसखबलला 
माहीत असायिे, त्यामुळे तीव्र आशकेंने भेिरून जाऊन वयाच्या खतसऱ्या, िौथ्या आखण पािव्या वषी 
खसखबल मुकायाने आईच्या मागोमाग बाहेर पडायिी आखण अस्वस्थपणे गावातून िालू लागायिी. 

 
एक नेहमीिा रे्फरर्फटका या स्वरूपात सुरू झाले्या या खर्फरण्यािे एका सैतानी खनत्यकमात 

पयूवसान व्हायिे, कारण ए्डरलव्हलच्या नगराध्यक्षाच्या मुलीला आखण खवलो कॉनूसूमध्या सवात श्रीमंत 
गण्या जाणाऱ्याच्या बायकोला शोभेलशा पितीने, ताठ मानेने आखण गवाने िालणारी हॅटी ॲण्डरसन् 
डोसेट पिपथावरून खहरवळीवर, खतथून अंगणात आखण खतथून झाडोपयात खशरायिी. आखण पुढे जे काय 
घडायिे, त्याने खकळस वाटून खसखबलिी मान िाली जायिी. खतिी आई िड्डी िाली करून, उखकडवी 
बसून एिािे धमूकृत्य करत अस्यासारिी, आसुरी आनंिाने त्या खनवाखित जागेवर िक्क खवधी करायिी. 

 
होय. ती जागा खनवडलेली असायिी, आखण अशी घाण करणे हे एक मानखिन्हि असायिे. कारण 

हॅटी डोसेटच्या या सर्फरी, म्हणजे गावातले लब्धप्रखतखित नेमके विेून काढून त्याचं्याबद्दल वाटणारा खवरोध 
व खतरस्कार िशवूणे या महान कायूिमातलाि एक भाग होता. अशा सर्फरी ज्या वषात घड्या, तेव्हा 
म्हणजे १९२६, २७ आखण २८ साली ‘गावातील सवात श्रीमान् व्यतती’ या पिासाठी लस्टक्नीज् आखण 
श्रीमती व्हेल हे खवलाडू डोसेटबरोबर स्पधा करीत होते. हॅटी खजथे खवनावतेन बाधंणीकाम करायिी, त्या 
वतूमानपत्रािा संपािक हॅखरसन र्फोडू हा हॅटीिा वखरि होता. अशा रीतीने हॅटी खतच्या या खवसजूनीय 
खतरस्काराच्या आखवष्ट्कारासाठी, खतच्या सवूशलततमत्त्वाच्या भावनेला भेडसावणाऱ्या स्थाखनक प्रखतखितानंा 
लक्ष्य बनवायिी. एरवी जे ‘सगळ्या सगळ्यावंर घाण करून ठेवीत,’ असे म्हटले जाते, ते प्रत्यक्ष कृतीत 
आणायला ती एिाद्या मनोखवकृतासारिी नेखणवचे्या पातळीवर प्रवृत्त होत असे. कारण कुठ्याही प्रकारिे 
उत्सजून हे त्या अबोध मनाला, शततीमुळे खमळालेले वरिान वाटत असते. 

 
आपले मलखवसजून लस्टक्नीज्, श्रीमती व्हेल ककवा हॅरीसन र्फोडू याचं्याखवरुििी ककबहुना खवलाडू 

डोसेट खवरुििीही – कारण हाि खवधी ती त्याच्या (पयायाने खतच्याही) घराच्या तळघरातिेिील करीत 
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असे—कृती आहे, असा अथू हॅटी मनोमन लावीत होती, असे मात्र नाही. ती मुद्दामि खतिे लक्ष्य, 
असले्याचं्या मालमते्तवर मलखवसजून करीत असे, आपला खतरस्कार ढळढळीतपणे व्यतत होईल, अशा 
नेमतया जागी. खवशषे व्यततींवर आपला मलमय राग ओकण्यािी अबोध मनािी इच्छा प्रकट करणारी ही 
मनोखवकृत िूरतेिी कृती होती. 

 
लस्टकनीज्ने श्रीमती व्हेलने, हॅखरसन र्फोडूने खवलाडू डोसेट्ने ककवा गावात्या कुणीि यािी कधी 

ििल घेतलीसे खिसत नाही. खसखबल जेव्हा म्हणायिी, “आई, कोणी बघेल ना तुला,” तेव्हा हॅटी खनयमाने 
खतच्यावरि ओरडायिी, “मूिू आहेस.” आखण कसे कोण जाणे, एिािेवळेेस डोसेटच्या गावातील 
प्रखतिेमुळे असेल, पण गावात्या कुणीही हॅटीला कधी वठणीवर आणायिा प्रयत्न केला नाही, एवढे मात्र 
िरे. 

 
रखववारी प्राथूनामंखिरात जाणाऱ्या लोकाचं्या मुलींना साभंाळायिे काम हॅटी करायिी आखण तेव्हा 

ती जे काय करायिी, त्यावर खवश्वास बसणेही कठीण आहे, पण यािीही गावात कधी कोणी ििल 
घेतलेली खिसत नाही. 

 
वरवर पाहता शजेाऱ्याचं्या मुलानंा साभंाळणे याहून अखधक सज्जनपणािे खनरुपद्रवी आखण जाहीर 

वत्सलतेिे िुसरे काम नाही, आखण िरे म्हणजे हॅटी या छोया मुलींबरोबर जे िेळ िेळायिी, तेही 
वास्तखवक अगिी खनष्ट्पाप भावनेतूनि सुरू झाले होते. 

 
“आपण आता घोडा घोडा िेळू या,” असे म्हणत ती जखमनींवर हात टेकवायिी आखण त्यानंाही 

तसेि करायला सागंायिी. “आता वाका िाली आखण पळा घोड्यासारख्या,” आता िेळायला खमळणार 
म्हणून मुले आनंिाने ओरडायला लागली की हॅटी त्यानंा सुरवात करायला सागंायिी. आखण मग 
साखंगत्याप्रमाणे िाली वाकून त्या छोया छोया मुली घोडा घोडा िेळायला लाग्या की 

 
हॅटीिा या िेळामागिा हेतू स्पि व्हयिा. “अजून जोरात, बकप,” असे म्हणता म्हणता खतिी बोटे 

त्याचं्या योनीत खशरायिी. हे बघतानंा खसखबलला आखण इतर व्यलततत्वानंा उत्सजूनाच्या सर्फरींच्यावळेच्या 
प्रमाणेि मनस्वी लाज वाटायिी. 

 
पेगी लूने पाखहले्या या आणिी एका प्रसंगातही िमत्काखरकपणापेक्षा िुिपणाि जास्त प्रकट 

झाला होता. एकिा िुपारी पेगी लू, हॅटी आखण खवलाडू डोसेट्च्या झोपायच्या िोलीत डोकावली, तर नग्न 
हॅटी एका छोया मुलाला पायामंधे धरून खबछान्यावर पडली होती. खसखबलिी आई आप्या पाश्वूभागािी 
हालिाल करून त्या पोराला वरिाली करत होती आखण माडं्यात आवळत होती. अठरा मखहन्यािें हे 
शजेाऱ्यािे मूल हॅटीने साभंाळायला म्हणून आणले होते. पेगीने कपाळाला आठ्या घात्या, खतच्या मनात 
आले. “खसखबलिी आई हे जे काय करत्येंय् ते बरं नाही.” (हे खतने खवश्लेषणात डॉ. खव्बुरानंा साखंगतले.) 
आखण ‘बरं झालं ही हॅटी आपली आई नाही,’ या आनंिात पेगी लू गुपिूप खतथून खनघून गेली. 

 
खसखबल जेव्हा खतच्या आईबरोबर आखण आईच्या सोळा-सतरा वषांच्या खतघी मखैत्रणींबरोबर 

रानात्या रस्त्याने निीवर खर्फरायला जायिी, तेव्हाही अशीि शरम वाटायिी. या खतघीजणी–खह्डा, 



 

 

अनुक्रमणिका 

एथेल आखण बोर्मनस तळच्या िरवडीतून आले्या होत्या आखण ‘मी त्याचं्याशी मतै्री करत्येय् हे एक प्रकारिे 
समाजकायूि आहे,’ असे हँटी सागंायिी. 

 
खसखबलने खतच्या आईवडलानंा खिवसा एकमेकािें िुबंन घेतानंा ककवा हात धरतानंा कधीि 

पाखहलेले नव्हते. पण निीवर जातानंा, आपली आई खतच्या त्या िास मखैत्रणींबरोबर अशा गोिी करत 
असलेली खतच्या दृिीस पडली. निीजवळ गे्यावर खतिी आई खतला म्हणायिी, “तू इथेि थाबं. आम्ही या 
झाडीत जाऊन कपडे बिलून येतो.” खसखबलने खतिा पोहण्यािा पोशाि आधीि िढवलेला अस्याने ती 
वाट पहात थाबंायिी. पखह्यापखह्यािंा आई झुडपामंागे गे्यावर खतला आखण खतच्या मखैत्रणींना परतायला 
खकती वळे लागतो, याकडे खतने लक्षि खिले नाही. 

 
पण पुढे एक खिवस निीच्या काठाकाठाने ती पाय रोवीत िाललेली असतानंा आपली आई आखण 

त्या मुली बराि वळे झाडीत आहेत, कपडे बिलायला एवढा वळे लागत नाही, असे खतच्या लक्षात आले 
आखण ती अस्वस्थ झाली. 

 
आईला हाका मारण्यािी तर खसखबलिी छातीि नव्हती. पण खतने त्या झाडीजवळून िालत जायिे 

ठरवले, म्हणजे तरी आप्याकडे लक्ष जाईल, अशी खतला आशा होती, रान शातं होते, पण ती झुडपाजंवळ 
पोिली, तशी खतला िबलेले आवाज ऐकू आले. खतच्या आईिे आखण आईच्या मखैत्रणींिे आवाज होते ते काय 
म्हणत होत्या त्या ? काय करत होत्या ? आखण इतका वळे बोलतायत या ? उत्सुकता अनावर होऊन 
खसखबलने पाने बाजूला करून डोकावनू पाखहले. 

 
खतिी आई आखण त्या मुली कपडे मुळी घालति नव्हत्या. कपड्यािंा ढीग बाजूलाि पडलेला 

होता. त्या उभ्याही नव्हत्या. कपडे वर करून त्यानंी ते कमरेच्या वर िोिले होते. कमरेच्या िाली संपूणू 
नग्नावस्थेत त्या जखमनीवर पडले्या होत्या. हात एकमेकात गुंर्फलेले होते. पाश्वूभाग दृग्गोिर होते. बोटे 
खर्फरत होती. तळवे गोंजारत होते. िेहािंी हालिाल होत होती िेहऱ्यावर उन्माि होता. प्रत्येकाने 
कोणालातरी धरलेले खिसत होते. खतच्या आईने खह्डाला धरलेले होते. खतिे हात खह्डाच्या माडं्यात 
होते. 

 
खसखबल खतथून परतली, परत निीकाठाने िालायला लागली. ‘घोडाघोड्यािा िेळ,’ खतच्या मनात 

आले तीन वषांिी असतानंा खसखबलने हे जे समकलगी संभोगािे दृश्य पाखहले होते, त्यािे त्या वयात खतने 
िुसऱ्या कुठ्याही पितीने वणनू करणे शतयि नव्हते. 

 
त्या निीकाठावर लागोपाठ तीन ग्रीष्ट्मात ती अशी मूक साक्षी होती. प्रत्येकवळेी ती निीतून िालत 

रहायिी, िडकावंर िेळायिी, झुडपाआंडून ते दृश्य बघायिी ककवा खतकडे न बघता ते संपण्यािी प्रतीक्षा 
करत रहायिी. खतला अगिी तीव्रतेने वाटायिे की खतिी आई आखण त्या पोरी घाई करतील तर बरे ! 
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: भग्न िाणलका : 
 

१९५७ च्या सुरवातीला हॅटीने खसखबलला केले्या अनेक खशक्षािें, खनिूयतेिे आखण गुपतकृत्यािें एक 
वगेळेि नाय पुढे आले. पकड–ताबा–कैि आखण मग छळ अशा एका प्रिीघू आखण गुंतागुंतीच्या 
कथानकाने ते नाटक व्यापून टाकले होते, आखण खसखबलच्या भग्नव्यलततत्वािे मूलभतू कारण हेि असावे, 
याबद्दल डॉ. खव्बुरािंी िात्री पटली. या खनिूयतेतून सुटण्यािी िारे एकामागून एक बिं होत गेली, आखण 
खसखबलला यातून बाहेर पडण्यािे सारे मागिू िंुटले, आखण ती ‘भग्न बाखलका’ झाली. वैद्यकशास्त्राला या 
‘भग्न बालक’ खवकृतीिी अखधकृत ओळि व्हायला अजून िार िशकं अवकाश होता. 

 
डॉतटराचं्या अंिाजाप्रमाण जन्मतः ती सवूसामान्य बालकापं्रमाणेि होती, अडीि वषांिी होईपयंत 

खतने या सगळ्याला खवरोधही केला, पण तोपयंत खतच्यातील हा प्रखतकार अक्षरशः झोडपून काढला गेला 
होता. बाहेरून कुठे काही सुटका होईल का यासाठी खतने प्रयत्न केला, पण तशी शतयता नाही म्हट्यावर 
अंती खतने आतून सुटकेिा माग ूशोधायला सुरवात केली. प्रथम एक क्पनेतले जग - ज्या जगातली आई 
अखतशय पे्रमळ होती - खनमाण करून खतने बिावािा प्रयत्न केला. पण डॉतटराचं्या अंिाजाप्रमाणे 
अनेकव्यलततत्वे हाि अंखतम उपाय होता. केवळ असह्यि नव्हे तर धोकािायक अशा वास्तवतेपासून आपलं 
संरक्षण करण्यासाठी अशा अनेक - व्यलततत्वात खवभाजन करून खसखबलने बिावािा उत्तम माग ू शोधून 
काढला. 

 
गंभीर अशा या खतच्या आजारािी सुरवात झाली, ती संरक्षणािी एक युतती म्हणून. 
 
खसखबलला ज्या आईपासून स्वतःिे संरक्षण करावे लागायिे, ती आई शतेावर रहात असतानंा 

खनश्चल बनली होती आखण डॉतटराचं्या मते ती खछन्नमनस्कतेतील स्तम्भनावस्था (catatonia) होती. पण ते 
‘खवलो कॉनूसू’ मधे परत्यावर ती भेडसावणारी आईही परतली होती. आता ती अखजबात खनश्चल नव्हती. 
अथाति पुन्हा वास्तवता भयानक झाली आखण पुन्हा एकिा खसखबलने खतिा नेहमीिा बिावािा मागू 
अवलंबला. 

 
हॅटी डोसेटने जेव्हा खसखबलला टोमणा मारला की ‘यािा (ऱ्हबबूिा) केक िायला कशी धावत 

येशील !’ तेव्हा खसखबल रागावली आखण अंतधान पावली आखण खतथे पेगी लू आली. 
 
खसखबलच्या आईबरोबर घरी आ्यावर पेगी लू खतच्या िेळायच्या िोलीत गेली, आखण िार लावनू 

घेऊन हॅटी डोसेट म्हणून कोणी नाहीि आहे, अशा थाटात वावरायला लागली. रंगपेटी काढून ती 
गाखलच्यावर बसून खिते्र रंगवायला लागली. तोंडाने ती खतच्या वडलानंी खशकवलेले एक गामे गुणगुणत 
होती– 

 
‘वळणापाशी आखगनगाडी 
 
हॅरीिी माणसं घेऊन आली 
 
जाते मी खप्रया, जाते रे जाते---’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

“बिं कर ती कटकट,” म्हणून हँटी ओरडली. तरी पेगी लू गाणे म्हणति राखहली. “ते गाण ंआखण 
ते रंग सोडून िुसरं काहीतरी आवडीिं शोधून काढ,” िेळायच्या िोलीिे िार धाडकन उघडत हँटीने 
आिेश खिला. “एकिा मोठं झालं की हे असलं काही नसतं, मग कुठला सूयूप्रकाश, कुठलं गाण ं आखण 
कुठले रंग ! कायाखशवाय गुलाब कधी खिसलाय् ?” िर वातयागखणक लेकीिी रंगपेटी पायािाली तुडवत 
तुडवत ती म्हणाली. 

 
पेगी लूिे गाणे िालूि होते, आखण आता िडू वापरणे शतय नस्याने ती खतच्या बाहु्याकंडे 

वळली. पेगी लू आपला संताप व्यतत करू शकत असे आखण मनात नसले तर आईला जुमानीतही नसे. 
 
जेवणाच्या थोडे आधी खसखबल परतली आखण खतिे वडील जेव्हा म्हणाले की, “जा, जरा वळे रंगवत 

बस,” तेव्हा ती म्हणाली, “माझे िडू रु्फटलेत.” 
 
“नवीन आणलेले इततयात रु्फटले ?” खवलाडूने खविारले, “खसखबल, आता तुला वस्तू नीट 

ठेवायला खशकलं पाखहजे.” 
 
खसखबल काहीि बोलली नाहीं, कारण िडू कसे काय रु्फटले, हे खतला अखजबात माहीत नव्हते. 
 
खवलो कॉनूसूमधली ही आई कारण नसतानंा हसायिी आखण कारण असूनसुिा लेकीला रडू 

द्यायिी नाही. 
 
खसखबलला आठवत होते, तेव्हापासून या ककूश, रानटी हसण्याच्या जोडीला बालसंगोपनातील 

काही िास प्रभातकालीन आलन्हकंही असायिी. खसखबल सहा मखहन्यािंी असतानंा या कायूिमानंा सुरवात 
सुरवात झाली आखण खतच्या सबंध बालपणात ती िालूि होती. अगिी सकाळीि खवलाडू डोसेट कामाला 
गेलेला असायिा आखण खिवसभर बाळाबरोबर हॅटी एकटीि असायिी. आखण मग त्या ‘खवलो कॉनूसू’ 
मध्या आईिी हसायला सुरवात व्हायिी. 

 
“कोणी हेरखगरी करत आत बघायला नको,” असं म्हणत हॅटी स्वैंपाकघराच्या िाराला कुलूप 

लावनू घ्यायिी आखण िारंखिडतयावंर पडिे सोडायिी. 
 
‘मला हे केलंि पाखहजे, मला हे केलंि पाखहजे,” हॅटी पुटपुटायिी, आखण मग बाहेर िाळे करतानंा 

खतिी जी एिािं धमूकृत्य करत अस्यािी भावना असायिी त्याि भावनेने ती खसखबलला स्वैंपाकाच्या 
ओयावंर ठेवायिी. “हलू नकोस,” आई पोरीला र्फमावायिी. 

 
आखण नंतर जे काही व्हायिे, ते नेहमी एकि एक असेल असे नाही. पण तरीहीत्यातले एक खवशषे 

आवडते खनत्यकमू म्हणजे एका लाकडी पळीने खसखबलिे पाय र्फाकवायिे. बश्या पुसायच्या र्फडतयानं खतिी 
पावलं त्या पळीला बाधंायिी आखण मग छतापासून िाली लोंबणाऱ्या खिव्याच्या वायरला खतला बाधंायिे. 
ती पोर अंधातरी झोके घ्यायला लागायिी. इकडे आई नळािे पाणी गार करत असायिी. “आता यापेक्षा 
काही हे गार होईल, असे वाटत नाही,” असे पुटपुटत प्रौढासंाठी असलेली एखनमािी खपशवी ती गच्च 
भरायिी आखण पोरीकडे परतायिी. ती हवते तशी लोबतं असतानाि एखनमािे टोक ती खतच्या मूत्रनखलकेत 



 

 

अनुक्रमणिका 

िुपसायिी आखण गार पाणी मूत्रकपडात भरायिी, “केलंि की नाही !” हे सारे करून झा्यावर हँटी 
खवजयाने ओरडायिी, “मी केलं ते,” असे म्हणून ती हसायला लागायिी आखण पुन्हापुन्हा हसति रहायिी. 

 
जरुर नसतानंा खिले्या एखनमािंाही या प्रातःकृत्यात समावशे असायिा, आखण तेही हॅटी आप्या 

मुलीला भयंकर वारंवार द्यायिी. एखनमा न िुकता गार पाण्यािाि असायिा आखण तोही सवूसाधारणपणे 
बाळाला ककवा लहान मुलाला जेवढे पाणी घेतात, त्याच्या िुपपट पाण्याने भरले्या आखण प्रौढासंाठीच्या 
खपशवीतून. एखनमा खि्यावर हॅटीिा आग्रह असायिा की मुलीने ते पाणी तसेि धरून िोलीभर िालावे. 
त्यािा पखरणाम म्हणजे मुलीला भयंकर आकड्या यायच्या. पण खसखबल जर रडायला लागली, तर हँटी 
खतला मारायिी आखण म्हणायिी, “मी िरंि तू रडावसं, असं काहीतरी करीन.” 

 
आखण हॅटीच्या धमकीखशवाय हे खनत्यकमू पुरे व्हायिे नाही. ती बजावायिी, “कोणाला याखवषयी 

काही साखंगतलंस तर याि राि. तू सागं तर िरं, मग मी नाही खशक्षा करणार. िेवि कोपेल तुझ्यावर !” 
 
आखण अशाि भयंकर सातत्याने ती खसखबलला तान्हेपणात आखण बालपणात एक ग्लासभर ‘खम्क 

ऑर्फ मगॅ्नेखशया’ पयायला लावायिी. खसखबलला आकड्या यायच्या. हॅटी खतला अशाप्रकारे उिलून धरायिी 
की खतिे लोंबकळत रहावते. त्याने आकडी आणिीि वाढायिी. खसखबल बाथरुमकडे जायला लागली की 
त्याऐवजी ती खतला झोपण्याच्या िोलीत ढकलायिी. आखण मग खसखबलने अंग, कपडे वगैरे िराब केले की 
स्वतःि त्याला कारणीभतू असूनही हॅटी मुलीलाि त्याबद्दल खशक्षा करायिी; आखण मग खसखबल रडायला 
लागली की वरच्या मज्यावर रहाणाऱ्या डोसेट आजीला ऐकू जाऊ नये म्हणून ती खसखबलिे तोंड टॉवलेने 
आवळायिी. त्या टॉवलेाचं्या भीतीमुळे खसखवलला रडायिीही िोरी; आखण ती जेव्हा साडेतीन वषांिी झाली, 
तेव्हा खतिे रडणे थाबंलेि. 

 
आणिी एक प्रातरालन्हक असायिे आखण हँटी ते अखतशय पखरश्रमपूवूक पार पाडायिी. खसखबलला 

ओयावर बसवनू हँटी मनात येईल त्या वस्तू खतच्या योनीत िुपसायिी - एिािा फ्लॅशलाइट, छोटीशी 
खरकामी बाटली, िािंीिी खिमुकली पेटी, नेहमीच्या जेवणात्या सुरीिी मूठ, छोटी िािंीिी सुरी, बुटािें 
बिं. काहीवळेा ते खतिे स्वतःिे बोटही असायिे आखण बाळाला अंघोळ घालतानंाही ती आत बोट घालून 
इततया जोरात घासायिी की अडीि वषांिी अस्यापासून ती मुलगी िार आतून बिं करून एकटीने 
अंघोल करायला लागली. 

 
“तुला त्यािी सवय व्हायला पाखहजे,” अशा वस्तू िुपसताना खसखबलिी आई लेकीला समजावनू 

सागंायिी–सहा मखहन्यािंी असतानंा ककवा सहा वषांिी झा्यावरही. “मोठी झा्यावर पुरुष तुला हेि 
करणार आहेत. ते तुमच्या आत गोिी घालतात, तुम्हाला िुिवतात. आखण तुम्ही त्यानंा काही प्रखतकार 
करू शकत नाही. एकीिा कंटाळा आला की ते िुसऱ्या बाईकडे वळतात. म्हणून मला तुला तयार केलं 
पाखहजे.” 

 
हॅटीने पोरीिी इतकी तयारी केली की तान्ही असतानाि खसखबलिा पडिा र्फाटला होता आखण 

खतच्या योनीवर जन्मभर व्रण होते. आखण ही तयारी इतकी पखरणामकारक होती की ती खवशीत असताना 
एका स्त्रीरोगतज््ाने जेव्हा खतला तपासलं, तेव्हा त्याने साखंगतले की या अंतगतू जिमामुंळे बहुधा खतला 
कधीि मूल होणार नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खतिी आई नेहमी, “मला हे केलंि पाखहजे,” असे म्हणायिी, त्यामुळे हे सारे िरोिरीि करणे 

आवश्यक असे जरी खतला वाटायला लागले होते, तरी पखह्यापखह्याने खसखबलने या साऱ्याला खवरोध 
केला. ती अडीि वषांिी होईपयंत खतच्यातला हा सारा प्रखतकार अक्षरशः झोडपून काढला गेला, तरीही ती 
या सगळ्या छळाच्या कत्यांला िोषी धरत नसे, तर त्याच्या साधनानंा िोषी धरायिी–ती फ्लॅशलाईट, ते 
टॉवले, ती िािंीिी पेटी, ते बुटािें बिं. 

 
एकिा साबाथच्या खिवशी सकाळी ते सगळे ििूमधे जाण्यासाठी तयारी करत होते. त्यावळेी 

खवलाडू डोसेट खसखबलला म्हणाला, “खसखबल, हे बटू घालताना प्रत्येकवळेी तू खकिाळतेस का, हे मला 
काही समजत नाही.” 

 
आखण हॅटीला ते म्हणाले, “ममा आपण खहला नवीनि बटू घेऊ या.” 
 
खवलाडू डोसेटच्या हे लक्षात आले नाही की खसखबल ककिाळते ती त्या छोया पाढंऱ्या बुटामुंळे नव्हे. 

या घरात बुटाचं्या बिंािा उपयोग बटू बाधंण्यािेरीज आणिीही काही गोिींसाठी होतो, ह्यािी त्याला 
क्पना नव्हती. खवलाडूच्या दृखिआड आखण पडद्यापंखलकडच्या साऱ्या जगापासून लपवनू छपवनू आसुरी 
आनंिासाठी िालले्या या छळाला कधी वािा रु्फटलीि नाही. 

 
आखण खसखबलने अमुक केले ककवा अमुक केले नाही, याच्यावर हे छळ कधीि अवलंबनू नसायिे. 

हॅटी डोसेटला आप्या मुलीला खशक्षा करायिी इच्छाि व्हायिी, तेव्हा इतरही अनेक माग ूिुले होते. मग 
हॅटी त्या मुलीला धपाटा मारून जखमनीवर पाडायिी ककवा िोलीत जोरात खर्फरवायिी. एकिा तर खतने 
खतला इततया जोराि खर्फरवले की त्या मुलीिा एक िािंाि खनिळला ककवा हाताच्या कडानंी ती 
खसखबलच्या मानेवर मारायिी एकिा इततया जोरात की खसखबलिे स्वरयंत्रािं हाड मोडले. 

 
एकिा तापले्या इस्त्रीिा सपाट पिृभाग त्या मुलीच्या हातावर ठेवला िागंलेि भाजले होते; त्याने 

खतला. एकिा टािणी खर्फरवनू खर्फरवनू खसखबलच्या बोटात िुपसली गेली. एक ड्रॉवर खसखबलिा हात आत 
असतानाि बंि केला गेला. िुसऱ्या एकावळेी एक जाभंळा रुमाल खसखबलच्या गळ्याभोवती इततया जोरात 
आवळला गेला की खतिे डोळे पाढंरे व्हायिी वळे आली. तोि रुमाल खतच्या हाताभोवती आवळला गेला 
होता. हात अगिी काळाखनळा आखण बखधर होईपयंत. “तुझ्या रततात काहीतरी खबघाड झाला आहे,” हॅटी 
उद्गारली, “आता ते नीट होईल.” 

 
एकिा बश्या पुसायच्या टॉवेलने खसखबलला खपयानोच्या नक्षीिार पायाला बाधूंन ठेवले होते आखण 

आई खपयानोवर बाि, बेथोरे्फन यािें संगीत वाजवत होती. काहीकाही वळेेला आधी काही छळ न होताि 
बाधंले जायिे, पण इतर वळेेला हॅटी आधी खतच्या गुिद्वारात ककवा मूत्रकपडात गार पाणी भरायिी. 
खपयानोिी पेड्स िाली िाबनू हॅटी िातओठ िाऊन खपयानो बडवायिी. डोतयात कंपने आखण गच्च 
भरले्या गुिात ककवा मूत्रकपडात जाणवणारे िाहरे यामुळे शारीखरक यातना आखण भावखनक भीती खनमाण 
व्हायिी. हे सहन करणे अशतय होऊन नेहमीि खसखबल िुसऱ्या कुठ्यातरी व्यलततत्वाला जागा करून 
द्यायिी. 
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(कधीकधी) खसखबलिे डोळे आखण िेहरा बश्या पुसायच्या टॉवलेने बाधंले जायिे. आखण ही आंधळी 
कोकशबीर का तर खशक्षा म्हणून ! आखण तीही कशािी तर त्या मुलीने आईला काहीतरी प्रश्न खविारायिं 
धाखरि केले आखण त्या प्रश्नाला आईि उत्तर होतं. आंधळ्या नसले्या कुणालाही सहज खिसलं असतं हे 
आखण मी िािवते तुला आंधळं म्हणजे कस ं असतं ते !” यामुळे खसखबलला आंधळेपणािी अखतशय भीती 
बसली आखण पुढे जेव्हा खतला मधूनमधून दृिीिे िमत्काखरक िोष उत्पन्न लागले, तेव्हा तर ती हािरूनि 
गेली. 

 
काहीकाही वळेेला हॅटी खसखबलला मेलेले म्हणजे कसे असते, हेही िािवायिी खतला एिाद्या 

पेटीत घालून ती पेटी ती गच्चीत ठेवायिी. कधीकधी वरनं झाकण लावनू टाकायिी, तर कधीकधी ओले 
बोळे खतच्या घशात कोंबायिी, आखण नाकात कापूस घालायिी, आखण तेही ती मुलगी बेशुि होईपयंत. 
हॅटीने जेव्हा खसखबलला एकिा धमकी खिली की खिमा करायच्या यंत्रात तुझा हात घालीन आखण बोटे 
उडवनू टाकीन, तेव्हा ही धमकी िरी की िोटी, याबद्दल खसखबलला िात्री नव्हती. अशा अनेक गोिींबद्दल 
खतिी आई धमकी द्यायिी आखण पुढे ती तसे करायिीही. 

 
पण काहीकाहीवळेा असेही व्हायिे की खसखबलऐवजी खिनी मातीिे सामान, कपडे, खपयानो ककवा 

पुस्तके हॅटीच्या या वडे्या िाळ्यानंा बळी पडायिी. खसखबल शाळेत जात नव्हतीं, तोपयंत तर िोवीस तास 
हॅटी मुलीबरोबर असायिी, पण अशावळेी आपली मुलगी इथे आहे, यािेही खतला भान नसायिे स्वतःत 
पूणपूणे हरवनू गेलेली असायिी ती आखण बाह्यतः खतच्या मृत वडलाचं्या आठवणीत गुंग होऊन त्यािें ते 
जाकीट कुरवाळीत आखण हंुगत बसलेली असायिी. खतच्या हातात जेव्हा ते नसायिे, तेव्हा एका पेटीत 
कुलूपबंि असायिे. 

 
ककवा ती खिनी मातीिी भाडंी धुऊन लिलिीत करत बसायिी. िरे तर ती भाडंी इतकी क्वखित 

वापरली जायिी की त्यानंा धुवापुसायिी गरजही नसायिी. पुन्हापुन्हा कपड्याचं्या घड्या उलगडून परत 
घालायिी. त्यािंी माडंामाडं बिलायिी. बठैकीच्या िोलीत्या त्यामानाने अंधाऱ्या असले्या कोपऱ्यात, 
खिडकीच्या डाव्या बाजूला त्या सुरेि खपयानोवर बसून ती िॉखपन आखण बेथोरे्फन वाजवत रहायिी. कधी 
ध्वखनमुखद्रका लावायिी आखण त्या सुरवातीपासून आखण खवखशि िमानेि लाव्या पाखहजेत, असा खतिा 
आग्रह असायिा, नाहीतर खतच्या आिारसंखहतेिा भगं व्हायिा. 

 
कधीकधी ती काव्यातले ककवा कािंबरीतले उतारे वािीत येरझारा घालायिी. त्यात्या एिाद्या 

भागािी गमंत वाटून ती पोट धरधरून हसत सुटायिी. काय झालं’ म्हणून खसखबल खविारायिी, पण खहिे 
वािन परत सुरू व्हायिे. ते केवळ खतच्यासाठीि होते, इतर कोणासाठीही नाही. “आई, माझ्या बाहुलीच्या 
या कपड्यानंा बटण कोणती लाव ू?” खसखबल खविारायिी. 

 
त्यावर हॅटी उत्तर द्यायिी, “माझ्या त्या बश्या अगिी आईच्या बश्यासंारख्या आहेत. कधीतरी मी 

आईच्या घेऊन येणार कारण त्या माझ्या बश्यानंा अगिी िुलून खिसतात. बश्यािंा तसा प्रकार मला 
अखतशय आवडतो.” 

 
खसखबल अगिी तान्ही असतानाि या तुरंुगाच्या कभतीिा वढेा आवळला जाऊ लागला. अकरा 

मखहन्याचं्या खसखबलला स्वैंपाकघरात्या उंि िुिीवर पट्यानंी बाधूंन ठेवले होते. रबरी माजंर आखण 
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रबरी कोंबडी घेऊन त्याचं्याशी ती िेळत होती. प्रथम खसखबलिे माजंर आखण नंतर कोंबडी िाली पडली. 
िोन्ही िाली पड्यावर ती ते उिलून घेण्यासाठी िुिीतून सुटण्यािी धडपड करू लागली. पण काही 
जमेना तेव्हा खतने भोकाड पसरले. तरीही हॅटी गात आखण वाजवति राखहली त्या पोरीिे ‘बधं’ तोडण्यािे 
खतने सार्फ नाकारले. इकडे खसखबलिे रडणे जास्तजास्ति वरच्या पट्टीत जाऊ लागले, तशी तो व्यत्यय पार 
बुडवनू टाकण्यासाठी ती तुरंुगाखधकारी आणिीि जोरात वाजवु लागली. 

 
त्या उंि िुिीत्या कैद्याला जेव्हा रागंता येऊ लागले, तेव्हा त्याने आप्या आईिा सूड उगवला. 

एकिा सकाळी खसखबल खतच्या िेळायच्या िोलीत खठपतया–खठपतयाचं्या गाखलच्यावर बसून िेळत होती. 
आई िुकानात िाललेली खतने पाखहली. आई बाहेर पड्यावर ती बठैकीच्या िोलीत खपयानोजवळ आली 
आखण आईिे संगीतािे कागि खतने िोलीभर पसरून टाकले. आई परत येऊन पहाते तो खसखबल शातंपणे 
खतच्या िोलीत बसलेली. या कागि पसरण्याशी खसखबलिा काही संबधं असेल, अशी खतला कधी शकंाही 
आली नाही. 

 
प्रखतकारािे अन्यही माग ूखसखबलकडे होते. ती नुकती िालायला खशकत होती, तेव्हा खतच्या आईने 

पायात पाय घालून खतला िाली पाडले. तशी िालायिे नाकारून खसखबलने बसकणि मारली आखण केवळ 
सरकत राखहली. केवळ िहा मखहन्यािंी असतानंा पखहलेि वातय, “बाबा, गोठ्याि ंिार लावा, असं एिाद्या 
प्रौढासारिे उच्चारणारी खसखबल, िालायला मात्र िूपि उशीरा–अडीि वषांिी झा्यावर लागली. 

 
आयुष्ट्याच्या या पखह्या काळात आईवर सूड उगवणेही तसे िूप सोपे होते, कारण अगिी 

तुरंुगातसुिा खमत्र असायिे. खसखबल सहा आठवड्यािंी होईपयंत खतच्या आजीने खतला साभंाळले होते. 
कारण खतच्या जन्मानंतर हॅटीला प्रसूखतवैराग्य आले होते, त्यामुळे खतला बाळाकडे बघणे शतय नव्हते. नंतर 
तान्ही असतानाि खसखबलच्या मध्यकणाला काहीतरी झाले होते, तेव्हा डोसेट आजी परत एकिा 
खवलाडूच्या मितीला धावनू आली. हॅटीला पोरीिे रडणे अखजबात सहन व्हायिे नाही, त्यामुळे परत एकिा 
खतने आईच्या भखूमकेिा त्याग केला. अशीि एकिा खसखबल खवलाडूच्या कडेवर असताना खतिा तो िुिरा 
कान गरम स्टोव्हच्या बाजूला होता, आखण त्या कानािी जिम रु्फटून खतिा खनिरा झाला. त्या तान्हुलीने 
विेनामुततीिा आप्या बापाशी संबधं जोडला. पुन्हा खतिी आजी जाऊन आई परतली. 

 
खसखबल अडीि वषांिी झा्यावर खप्रलस्कलाच्या रूपाने पुन्हा एकिा पे्रम अवतरले. ही त्याचं्याकडे 

कामाला होती आखण पुढे डोसेट आजीला झटका आ्यावर हँटी जेव्हा खतिी िेिभाल करायला लागली, 
तेव्हा खसखबलला साभंाळायिे काम खप्रलस्कलाकडे आले. आजीच्या िालोिाल खसखबलला तीि आवडायिी. 
एक खिवस खसखबल खतला म्हणाली, “मला तू र्फार आवडतेस” हॅटीनं ते ऐकलं आखण ती म्हणाली, “तुला 
आईपण आवडते, हो ना ?” 

 
खसखबल गरूकन् वळून हॅटीकडे गेली. हॅटी त्या लाडतया बश्यानंा खझलई आणत होती. खतच्या 

गळ्याला खमठी घालत खसखबल ‘हो’ म्हणाली खसखबलला िूर सारीत हॅटी म्हणाली, “आता लहान नाहीस तू 
असं करायला.” 

 
सौ. डोसेट मुलीवर रागावले्या पाहून खप्रलस्कलाने िूण करून खसखबलला जवळ बोलावले. धावत 

येऊन खसखबलने खतिा हात धरला. खप्रलस्कला खसखबलला म्हणाली, “िल मला मित कर. आपण एवढी 
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सार्फसर्फाई करू अन् मग िोघी खमळून िुपारिं जेवण बनव ूया.” आता खप्रलस्कला होती खसखबलला. खतला 
वाटले, “आता आई नसली तरी िालेल.” 

 
खसखबल मोठी व्हायला लागली, तसे आजीिे आखण खप्रलस्कलािे असे मधून-मधून होणारे हे प्रवशे 

संपुिात आले, आखण सारी सूते्र आईच्याि ताब्यात आली. “बोलू नको, रडू नको, नाहीतर खशक्षा होईल,” 
अशाि सतत धमतया खमळा्यामुळे सारे काही आत्याआत िाबनू ठेवायिी वृत्ती खनमाण होऊन खसखबल 
कुढी बनू लागली. कशालाही खवरोध करायिा नाही, अशी खशकवण खतने अंगी बाणवली, कारण कशालाही 
खवरोध करणे म्हणजे आणिी खशके्षला आमंत्रणि ! 

 
पण तरीही नवीननवीन अनुभवािें वडे अजून कायम होते; नवखनर्ममखतक्षमता काहीतरी करण्यािी 

इच्छा अद्याप तग धरून होतीि. खतच्या या नवखनर्ममतीमुळे–उिा. खिते्र काढताना कोंबडीिे पाय ताबंडे 
आखण शपेया खहरव्या काढणे; यामुळेही मायलेकीत वािळे व्हायिी. 

 
त्यावळेी खसखबल िार वषांिी होती. एकिा िुपारी खतने माखसकातला एक िेहरा कापून काढून तो 

एका पातळ पत्र्यावर डकवला आखण त्याला वरती नाताळिा ताबंडा िोरा लावला. मग आप्या 
कामखगरीवर िूष होऊन आपली ही करामत आईला िािवण्यासाठी खतने स्वैंपाकघराकडे धाव घेतली. 

 
“मला वाटतं, मी तुला साखंगतलंय् की घरात असं धावायिं नाही,” भट्टीत कढई ठेवता ठेवता हॅटी 

म्हणाली. 
 
“िुकलं माझं,” खसखबल म्हणाली. 
 
“हु:, िुकलंि आहे,” हॅटी म्हणाली. 
 
“हे बघ आई,” आपली हस्तकला अखभमानानं िािवत खसखबल म्हणाली. 
 
“मला ते आत्ता बघत बसायला वळे नाही,” हॅटी म्हणाली, “मी कामात आहे, तुला खिसत नाही ?” 
 
“हे बघ ना मी काय केलंय् आप्या नाताळच्या झाडासाठी.” 
 
“काय काहीतरी माखसकातलं खित्र आखण पत्राि तर आहे.” हॅटीने धुत्कारले. 
 
“मला तर हे खकती छान खिसतंय्” खसखबल म्हणाली. “मी हे त्या झाडावर टागंणार आहे.” 
 
“जा, मला कामं आहेत,” हॅटी म्हणाली. 
 
मग खसखबलने स्वतः बनवलेली ती शोखभवतं वस्तू बैठकीच्या िोलीत खपयानोजवळ असले्या 

झाडावर टागंली. ती त्याच्याकडे बघायला लागली. आईनं त्याला नाके मुरडली होती, तरीही खतला मात्र 
ते बनव्यािा अखभमान वाटत होता. 



 

 

अनुक्रमणिका 

“आई ग, ये ना. हे बघ,” परत स्वैंपाकघरात जात खतने हाक मारली. 
 
“मला वळे नाही.” 
 
“ये ना.” 
 
आखण अिानक हॅटीने हातातले काम थाबंवले आखण ती खसखबलकडे वळली. खतने खविारले. “मी 

‘नाही’ म्हणून साखंगत्यावरसुिा तू ते त्या झाडावर टागंनू आलीस की काय ?” 
 
आईने बघायच्या आधी ती वस्तू झाडावरून काढून घ्यावी, असे खसखबलला प्रकषाने वाटले, पण 

एव्हाना आई झाडाजवळ पोिलीही होती, खतथून ती म्हणाली, “आत्ताच्या आत्ता इथं यऊन हे झाडावरनं 
काढून टाक.” 

 
खसखबल जागीि उभी होती. 
 
“ऐकायला आलं का तुला मी काय सागंते ते ?” हॅटी अगिी झाडाला िेटून उभी होती. 
 
“एका खमखनटात मी ते काढून घेते.” खसखबलने विन खिले. 
 
“मला, ‘एका खमनटात’ म्हणतेस ?” हॅटीिा आवाज िढला. 
 
खसखबल सापळ्यात अडकली. आ्ापालन करावे, तर खतला त्या झाडाजवळ जावे लागणार होते, 

आखण खतथे हॅटी मारण्याच्या पखवत्र्याति होती. बरं न जाव े तर आ्ाभगंाबद्दल मार बसणार. शवेटी 
आ्ापालन करायिे ठरवनू खसखबलने झटकन ती वस्तू िाली ओढली आखण आईला हुलकावणी िेऊन ती 
िाराकडे धावली. हॅटी लेकीला धरायला गेली. खसखबल जास्ति जोरात धावायला लागली, “इथ घरात 
धावायिं नाही,” आईिी धमकावणी घरभर घुमली, आता पळत रहावे की थाबंाव,े खसखबलला काही कळेना. 
खसखबल जर थाबंली, तर नाताळच्या त्या अलंकाराबद्दल आई खतला मारणार आखण पळत राखहली तर 
पळण्याबद्दल मारणार. खसखबल पुरती जाळ्यात अडकली. 

 
खसखबल थाबंली. खतच्या उजव्या गालावर एक सणसणीत िपराक बसली. 
 
असे वाईट खिवस असायिे. पण काही िागंले खिवसही असायिे. उिा. फ्लड कुटंुब भेटायला 

आले होते, तेव्हासारिे. फ्लड कुटंुबीय म्हणजे पलू रुथ, ऑल्वन आखण त्यािंी आई. ते त्याचं्या गाडीतून 
परत जायला खनघाले खसखबलने िारातून त्यानंा अच्छा केला. गाडी खिसेनाशी झा्यावर खसखबल घरात 
जायला खनघाली. िुपारी खतच्या िेळायच्या िोलीत रुथ आखण पलूशी िेळताना ती मोठी िुशीत होती. त्या 
िोघीही खतच्यापेक्षा मोठ्या होत्या. ती र्फतत साडेतीन वषांिी होती, पण त्या िोघीही खतच्याशी छान 
िेळ्या. त्यानंी खतला कायकाय खशकवले. पलूने खसखबलच्या बाहुलीला-बेट्टी लूला िालवले. अजूनही 
बेट्टी लू खसखबलच्या कडेवरि होती. तशीि ती िेळायच्या िोलीकडे वळली. खतच्या मागून येऊन हॅटी 
म्हणाली, “ती बाहुली ठेव बाजूला. मला तुझा स्वटेर काढू िे.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

पण खसखबलला अखजबात ती बाहुली बाजूला ठेवायिी नव्हती. खिवस इतका छान गेला होता आखण 
खतला िूप गोिी नव्याने कळ्या होत्या. बेट्टी लूला िालवायिे कसे, हे ती खशकली होती. 

 
“मी तुला बेट्टी लू कशी िालते ते िािवते,” खसखबल आईला म्हणाली. 
 
“मला वळे नाही,” हॅटी खर्फस्कारली, “बाबा येईपयंत सारा स्वैंपाक व्हायला पाखहजे. आत्ता याक्षणी 

तुझी ती बाहुलीं िाली ठेव. मला तुझा स्वटेर काढायिाय्.” 
 
आई स्वटेर काढत असताना खसखबल पुटपुटली, “मला पलं आवडते. ती असली की गंमत येते.” 
 
“मला नाही वळे,” स्वैपाकघरात्या एका िंुटीवर खतिा स्वटेर टागंून ठेवत आई उत्तरली. 
 
आईच्या मागोमाग खसखबलपण स्वैंपाकघरात आली. िुपारी काय काय झाले ते ती आईला 

सागंण्यािा प्रयत्न करत होती. आईने स्वैंपाकाला सुरवात केली. कपाटातून ती काहीतरी भाडंी वगैरे 
काढत असताना, घाईघाईत िंुटीवर ठेवलेला तो खनळा स्वटेर िाली पडला. “माझी पाठ वळली रे वळली 
की झालंि सुरू.” खतिी आई म्हणाली, “तो स्वटेर कशाला ओढलास िाली ?” नीट नाही वागता येत ? 
का नेहमी अशी वाईट्ट वागतेस ? वाईट, वाईट्ट मुलगी आहेस अगिी !” 

 
आईने तो स्वेटर उिलला आखण िालीवर करत ती नीट खनरिून पाहू लागली. “घाण झाला हा,” 

एिािे महत्त्वािे खनिान करत असले्या डॉतटराचं्या आखवभावात खतने शवेटी जाहीर केले “आई नेहमी 
तुला स्वच्छ ठेवते. तू अगिी गखलच्छ मुलगी आहेस.” 

 
आई बोटाच्या पेराच्या हाडानंी आप्या डोतयावर पुन्हापुन्हा जोरजोरात मारते आहे, असे 

खसखबलला जाणवले. नंतर आईने एका छोया लाल िुिीत खतिी रवानगी केली. खतिी आजी िाली 
त्याचं्याशी गपपा मारायला आली, तेव्हाही ती त्याि िुिीत बसलेली होती. खतिी आई आजीला म्हणाली, 
“आजी, पलीज खसखबल जवळ जाऊ नका हं. खतला खशक्षा केलीय्.” आखण खतिी आजी खतच्याजवळ 
खर्फरकली नाही. 

 
त्या ताबंड्या िुिीसमोरि कभतीवर एक घड्याळ होते. खसखबलला अजून वळे जरी सागंता येत 

नसली, तरी काटे कुठे आहेत, ते समजायिे. आत्ता याक्षणी मोठा काटा १२ वर आखण लहान काटा ५ वर 
होता. 

 
“आत्ताशी पािि वाजलेत,” खतिी आई म्हणाली. 
 
“खकत्ती छान गेला आजिा खिवस,” त्या छोया लाल िुिीवर बस्या-बस्या खसखबल खविार 

करत होती. खतथून उठायिी खतिी टाप नव्हती. आखण खहने तो सगळा िराब केला होता. मी इतकी मजा 
केली की ऑल्वन आमच्याबरोबर िेळू शकला नाही, यािे मला वाईट वाटले. कारण आम्ही बाहु्याशंी 
िेळत होतो आखण तो तर मुलगा आहे, तो कटाप झाला. असे कटाप होणे र्फार भयानक असते. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

खतिी आई फ्लड कुटंुखबयाशंी इतकी ियाळूपणे वागली. काय काय खिले खतने त्यानंा ! सौ. फ्लडना 
िाऊखपऊ घातलं, पलूला हातमोजे खिले. ऑल्वनला पायमोजे खिले. खतने त्यानंा खसखबलिे िोन िेळही 
खिले. खसखबलनं िरं तर ते कधी वापरलेही नव्हते. कधी वळेि आली नव्हती. ते िेळायिी, पण अथात 
त्यानं काही खबघडलं नव्हतं. कारण खतला हे फ्लड लोक आवडायिे. 

 
खसखबलने घड्याळात पाखहले. छोटा काटा आता सहावर होता. ते सागंण्यासाठी खतने आईला हाक 

मारली. 
 
“मी खविारलं नव्हतं तुला,” खतिी आई र्फटकन् म्हणाली. “त्याबद्दल आणिी पाि खमखनटं खतथं 

बसून रहा गखलच्छ मुलगी ! तो स्वटेर घाण केला तो केलाि आखण वर तोंड िालवतेय् !” 
 
“काय केलं मी ?” खसखबलने खविारले. 
 
“तू काय केलंस, ते तुला िागंलं माखहती आहे,” खतच्या आईने उत्तर खिले, “तुला िागंलं वळण 

लावण्यासाठी मला तुला खशक्षा केलीि पाखहजे.” 
 
खसखबलला आपण त्या छोया लाल िुिीवर बसून त्या घड्याळाकडे बघत आहोत, यािा खविारही 

करायला आवडत नसे. पण पुन्हापुन्हा तो खविार मनात यायिा आखण पुन्हापुन्हा ती त्या खविारापासून िूर 
जायला बघायिी. 

 
“का तू नेहमी असं वाईट वागतेस ? वाईट वाईट्ट मुली !” खतच्या आईने खविारले. 
 
ह्या ‘तू’ ने खसखबल बुिकळ्यात पडली. या ‘वाईट’ शब्िािेही खतला आश्चय ू वाटले. आपण 

त्याखिवशी काही वाईट वागलो आहोत, असे खतला वाटत नव्हते. 
 
खनळ्या स्वटेरच्या त्या खिवसाबद्दल खसखबलने कोणालाही कधी काही साखंगतले नाही, पण त्या 

खिवसाच्या त्या आठवणी खतच्या घशाशी िाटून येत आखण मग वारंवार खतिा घसा िराब होत असे. 
 
एका िोरीत इंद्रधनुष्ट्याप्रमाणे ओवले्या रंगीबेरंगी कािेच्या मण्याबंद्दलही खसखबलने कधी कोणाला 

काही साखंगतले नाही. ते मणी हॉलंडमध्ये बनवलें ले होते आखण िूप जुने होते. हॅटीला ते खतच्या आईने खिले 
होते. हॅटीने ते खसखबलला खिले. खसखबलला ते ओढायला आवडायिे, तोंडात घालून ती ते िघळायिी. 
एकिा िुपारी अशीि ती त्याचं्याशी िेळत असताना ती िोरी एकिम तुटली आखण बठैकीच्या िोलीत्या 
गाखलच्यावर ते सारे मणी पसरले. तीन वषांिी खसखबल आईच्या लक्षात येण्याच्या आत भराभर ते गोळा 
करायिा प्रयत्न करू लागली. पण सगळे जमा व्हायच्या आधीि हॅटीने खतला पकडलं आखण एक मणी 
खतच्या नाकात घातला. खसखबलला वाटले, आता आपण गुिमरणार. हॅटी तो बाहेर काढायला लागली, पण 
तो जाम खनघेना. 

 
(मग मात्र) हॅटीिे धाबे िणाणले. “िल, आपण डॉतटराकंडे जाऊ या,” ती म्हणाली. 
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डॉतटरानंी तो मणी बाहेर काढला. पण मायलेकी जायला खनघा्या, तशी त्यानंी खविारले. 
 
“पण हा मणी असा आत कसा काय गेला ?” 
 
हॅटी डोसेट उत्तरली, “अहो ही पोरं कशी असतात, माहीति आहे तुम्हाला. काहीतरी घेऊन 

नाकात कानात घालायिा िाळाि असतो त्यानंा.” 
 
त्याखिवशी रात्री, खसखबल त्या मण्याचं्या बाबतीत कशी खनष्ट्काळजीपणाने वागली, हे हॅटीने 

खवलाडूला साखंगतले. “आपण खतला जास्त काळजीपूवूक वागायला खशकवलं पाखहजे,” खतिी आई खतच्या 
वडलानंा म्हणाली, “खतला खशकवायला हव.ं.. वाकवायला हव.ं.. िािवायला हव.ं.. खवनवायला हव.ं.. 
बनवायला हव.ं.. वळे पळवा... शब्ि जुळवा... शब्ि जुळवा...” 

 
खसखबलने जास्त काळजीने रहायला खशकले पाखहजे, हे खवलाडूला मान्य होते. खसखबलने डॉतटरानंा 

जसं काही साखंगतले नाही, तसे वडलानंाही काही साखंगतले नाही. 
 
आणिी एक प्रसङ्ग असाि खसखबलने स्वतःजवळि ठेवला होता. खसखबल त्यावळेी साडेिार 

वषांिी होती. गव्हाच्या कोठीत ही घटना घडली. पावसाळी िुपार होती. हॅटीने खसखबलला िेळायला 
म्हणून खतथे नेले होते. 

 
खवलाडूच्या सुतारकामाच्या िोलीतनं कोठीकडे जायला एक काढता लावता येणारा खजना होता. 

तो िढून वर आ्यावर हॅटी म्हणाली, “मला तू िूप आवडतेस ग पेगी !” मग त्या आईने पोरीला गव्हात 
ठेवले आखण ती खनघून गेली जाताजाता खतने तो खजना ओढून घेऊन वर लावनू टाकला. 

 
खसखबल गव्हात बुडून गेली. खतला गुिमरायला व्हायला लागले. आपण आता मरणार असे खतला 

वाटायला लागले. मग काही काळ खतला काही कळलेि नाही. 
 
“तू आत आहेस का खसखबल ?” खतने वडलािंा आवाज ओळिला. मग खवलाडू त्या कोठीत 

खतच्याजवळ उभा होता. िाली वाकून त्याने हळुवारपणे खतला उिलून घेतले आखण िाली कामाच्या 
िोलीत आई उभी होती, खतथे घेऊन गेला. 

 
“खसखबल त्या गव्हाच्या कोठीत कशी काय गेली ?” खवलाडूने बायकोला खविारले, “गुिमरली 

असती ना ती त्या गव्हात !” 
 
“फ्लॉइडनंि केलं असलं पाखहजे हे,” हॅटी तत्क्षणी सुिून म्हणाली. इतका नीि मुलगा आहे तो ! 

या गावातून तो टळेल तर बर होईल. प्राथूनामंखिरही सुधारेल. हाकलून खिलं पाखहजे त्या गधड्याला.” 
 
फ्लॉइडला गाठण्यासाठी खवलाडू तडक बाहेर गेला. खसखबल आखण हॅटी घरात गे्या घरी 

आ्यावर खवलाडू बायकोला आखण मुलीला म्हणाला, “फ्लॉइड तर म्हणाला, नाही, मी असलं काहीही 
केलं नाही. तुम्ही समजता तरी काय मला ?” 
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“फ्लॉइड पक्का िोटारडा आहे,” हॅटी उद्दामपणे म्हणाली. 
 
खवलाडूला कोणावर खवश्वास ठेवावा कळेना. म्हणून त्याने खसखबललाि खविारले, ती गव्हाच्या 

कोठीत कशी काय गेली ते. खसखबलिी आखण खतच्या आईिी नजरानजर झाली आखण खसखबल गपपि 
राखहली. “पुन्हा त्या गव्हाच्या कोठीत गेलीस, तर मी िालवनू घेणार नाही. “खवलाडूने लेकील सुनावले.” 
बरं तर बरं पावसामुळं मी लौकर आलो आखण त्या िोलीत गेलो. तो खजना मला बरोबर वाटला नाही, 
म्हणून मी वर बघायला गेलो.” 

 
बुटाच्या बिंाबाबत आखण मण्याबाबत जसे खसखबलने काही साखंगतले नाही, तसेि या गहू 

प्रकरणातही खतने मौनि रािले. 
 
खसखबल िोन वषांिी असताना एकिा रात्री वखडलानंी खतला खविारले, “तुझा डोळा इतका सुजून 

काळाखनळा कसा काय झाला ?” यालाही खसखबलने काहींि उत्तर खिले नाही. काहीही सागंायला खतने 
नकार खिला. ती िेळत असताना खतिे ठोकळे आईने लाथेने उडवनू खिले आखण खतच्या डोळ्यावर मारले 
आखण पेराच्या हाडानंी, खतला एक नवीन िात उगवत होता, नेमके खतथेि तोंडावर जोरजोरात मारले वगैरे 
काहीही खतने वखडलानंा कळू खिले नाही. 

 
या अशा गोिी सुयासुया नव्हेत, तर त्यािंी एक अिंड माखलकाि त्या शृङ्िलेवर खसखबलच्या 

बालवयातील यातनाघर उभारलेले होते. खतच्या औषधालय—स्वपनानंी वाजतगाजत उगवले्या त्या 
खिवशी याि स्मृती जाग्या होऊन खतला छळत होत्या. 

 
पण असा पुनजागृत छळसुिा कधीकधी िूर सारता यायिा. आता खसखबल पखहलीत होती. खतला 

शाळा आवडायिी खतला खमत्रमखैत्रणीपण िूप होत्या. खवलो कॉनूसूमधली आई परत आ्यानंतर काही 
खिवसानंी एकिा शाळा सुट्यावर खसखबल खतच्या वगात्या एका खमत्राकडे लॉरी थॉम्पसनकडे गेली होती. 

 
लॉरीिी आई छान, पे्रमळ आखण मनमोकळी बाई होती. िाराति खतने त्यािें स्वागत केले. लॉरीला 

खतनें जवळ घेतले. खसखबलकडे पाहून ती हसली. मग िोघानंा ती घरातं घेऊन गेली. िूध आखण 
सर्फरििंािा ताजा केक तयारि होता. 

 
त्याचं्या घरात सारे काही अगिी सुिात िालले होते, पण सात वषाच्या खसखबलिी िात्री होती की 

ती खतथून गेली की इतर साऱ्या आयापं्रमाणेि या थॉम्पसनबाईसुिा लॉरीला त्या भयानक गोिी करणार. 
 
आपले आयुष्ट्य ज्या रीतीने िालले आहे, तीि जीवनािी सवूसामान्य पिती आहे, अशी जी 

खसखबलिी क्पना होती, त्यामुळे खतिे आयुष्ट्य काही सह्य झाले असे नाही, ककवा तान्ही अस्यापासून 
खसखबलमध्ये जो अव्यतत असहाय राग धुमसत होता, तोही काही कमी झाला असे नाही. स्तनाऐवजी जाड 
रबरी बिू आले आखण उंि िुिीत बसवले्या त्या अकरा मखहन्याचं्या कैद्याच्या रडण्याओरडण्याकडे 
तुरंुगाखधकाऱ्याने जेव्हा िुलूक्ष केले, तेव्हापासून तो राग होताि. पण या यातनाघरातून मुतती नाही, येथून 
बाहेर पडता येणार नाही, यािी जेव्हा प्रकषाने जाणीव व्हायला लागली, तेव्हा मात्र या साठत आले्या पण 
अव्यतत रागाने महाभयंकर रूप धारण केले, पण हा संताप जसजसा जास्त तीव्र झाला तसतसा तो 
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िडपलाही जास्त गेला, तो जसजसा जास्त िडपला जाऊ लागला, तसतशी आप्या असहायतेिी खतला 
जास्तजास्त जाणीव होऊ लागली. या असहायतेिी जाणीव जशी वाढत गेली, तसा रागही वाढू लागला. 
कोंडले्या रागािे असे एक अिंखडत ििि सुरू झाले. 

 
खसखबलिी आई खतला छळायिी; भीती िािवायिी आखण खसखबल काहीही करू शकायिी नाही. 

त्यापेक्षाही वाईट म्हणजे इतर कोणाला काही करायला सागंाव,े तर तेही धैयू खसखबलमधे नव्हते. 
 
खसखबलला आजी आवडायिी. पण आई जेव्हा म्हणाली की, “आजी, खसखबलजवळ जाऊ नका. 

खतला खशक्षा केली आहे, “जेव्हा तीही मधे पडली नाही. एकिा खसखबल खजना उतरत असताना खतच्या आईनं 
खतला ढकलून खिले, पण तेव्हाही आजी मधे पडली नाही. खतनं र्फतत काय झाले खविारले आखण खतच्या 
आईने उत्तर खिले, “धडपड धडपड करतात अगिी ही पोट्टी ! गेली गडगडत ती िाली.” त्यावळेी 
खसखबलला आजीिा राग आला होता, पण तोही तसाि िडपला गेला. 

 
खतिे वडीलही कधी मधे पडले नाहीत. बुटािा तो बिं, खनिळलेला िािंा मोडलेले स्वरयंत्र, 

भाजलेला हात, नाकात अडकलेला तो मणी, काळेखनळे झालेले डोळे, सुजलेले ओठ हे सारे काय त्यानंा 
खिसत नव्हतं पण त्यानंी मुळी िुलूक्षि केले. 

 
खसखबल रडायला लागली ककवा िुकून कधी पडिा लावायिा राखहला, तर खतिी आई नेहमी 

म्हणायिी, “कोणी आलं तर ?” कधीही न आले्या या शजेाऱ्याखंवषयी, वरच्या मज्यावर रहाणाऱ्या पण 
िाली काय िाललंय्, हे माहीत नाही असे िािवणाऱ्या आजीखवषयी डोसेटच्या मुलीला सारिी काही ना 
काही िुिापत होत्येय् हे पाहणाऱ्या पण ती का यािा कधीही शोध न घेणाऱ्या डॉ. खक्वनोनेसखवषयी, या 
साऱ्याखंवषयी खतच्या मनात तीव्र संताप िििित होता. पुढेपुढे खसखबलला खशक्षकािंाही संताप येऊ 
लागला. “तुला काय होतंय् ?” असं ते खतला वारंवार खविारायिे, पण कधीही त्यानंी िोलात जाऊन 
िौकशी करायिी तसिी घेतली नाही खसखबलला खतच्या सातवीच्या बाई—माथा बे्रश्ट—खवशषे आवडायच्या, 
कारण ती त्याचं्याशी बोलू शकायिी. पण नंतर त्याचं्याबाबतीतही ती खनराश झाली, कारण खसखबलिी आई 
िमत्काखरक आहे, ककबहुना वडेी आहे, हे त्याचं्या लक्षात आलं होते, तरीसुिा त्यानंी काहीही केले नाही. 
कॉलेजमधेही परत असंि घडले. खतथेही अ्डाइूक बाइंच्या हे सारे लक्षात आले होते, पण खसखबलला घरी 
पाठवनू, म्हणजेि छळणुकीला खनमंत्रण िेऊन त्याही या सवांमधे सामील झा्या. 

 
हे सारे लोक खसखबलच्या मितीला कधी आले नाहीत, म्हणून ती हताश झाली िरी. पण या साऱ्या 

छळाच्या कत्याला खतने कधीही िोषी धरले नाही. बुटािे बिं, एखनमािी नळी ककवा छळणुकीिी इतर सारी 
साधने ही िोषी होती, पण ती साधनं वापरणारी व्यतती ही खतिी आई अस्यामुळे—आखण आईि ंऐकायिं 
असतं, एवढंि नव्हे, तर खतच्यावर पे्रम करायि ंअसतं, ती आिरणीय असते—खतला िोष तरी कसा िेणार 
? जवळजवळ िोन िशकानंंतर कान्सास शहरात मरणोन्मुि हॅटी जेव्हा खतला म्हणाली, “तू लहान 
असतानंा मी तुझ्याशी इतके वाकडे वागायला नको होते,” तेव्हा केवळ ‘वाकडेपणा’ म्हणून ज्यािी भलावण 
झाली, त्या वागण्यािी नुसती आठवण काढणेसुिा खसखबलला पाप वाटले होते.  

 
आईखवषयीच्या खसखबलच्या भावना या अखतशय गुंतागुंतीच्या होत्या. कारण हॅटीि ंवागणिं िरोिरी 

तसे खवसंगत होते. मुलीला अशी गोंधळून टाकणारी, लाजेने मान िाली घालायला लावणारी, आखण 
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छळणारी ही आईि माखसकातून िमकिार रंगािी खितं्र कापून खसखबलला ती नीट बघता यावीत, म्हणून 
कपाटाच्या िालच्या भागावर लावायिी, न्याहारीच्यावळेी हीि आई लेकीच्या खिरीच्या वाटीत तळाशी, 
खसखबलला खवशषे आवडणाऱ्या गोिींपैकी काहीतरी ‘अनपेखक्षत’ ठेवीत असे- कधी मनुका, कधी अंजीर तर 
कधी िजूर. खसखबलिी भकू कमी अस्यानं, खतला िायला उते्तजन िेण्यासाठी, “ओळि बघू आज 
वाटीच्या तळाशी काय आहेे़ ?” असा िेळही िेळायिी. मग पोरीने वाटीतले सगळं संपवनू खतिा अंिाज 
िरा की िोटा, हे ठरवावं यासाठी खतिा आग्रह असायिा. हॅटी खतला छान छान खितं्र काढले्या बश्या 
द्यायिी. खतच्या िािंीच्या भाडं्यावंर खतनं खसखबलिी आद्याक्षरं SID घालून घेतली होती. खतच्यासाठी एक 
नेहमीच्या िुिीपेक्षा उंि अशी िुिी िास बनवनू घेतली होती. घरभर खतला भरपूर िेळायला होते. 
िायला तर इतके खवखवध पिाथू असायिे की हँटी तर म्हणायिीसुिा की िीनमध्या उपाशी पोरानंी 
त्यासाठी जीव टाकला असता. 

 
यावर एकिा िार वषांिी खसखबल धीर करून म्हणाली होती, “तुला जर ते त्यानंा पाठवायि ं

असेल, तर िुशाल पाठव.” तेव्हा हॅटीने खतला आठवण करून खिली, “िरं तर इततया साऱ्या गोिी तुला 
खमळा्या आहेत, याबद्दल तू आभार मानले पाखहजेस. इतकं छान घर आहे. आईबाप िोघेही आहेत.” आई 
हे जे वारंवार ‘िोघंही’ म्हणायिी, त्यािा खसखबलला नेहमी संताप यायिा. “आखण गावात्या इतर 
कोणत्याही मुलापेक्षा तुझ्याकडे जास्त लक्ष खिलं जाते.” 

 
पोरवयात आखण खकशोरवयातसुिा वगेवगेळ्या संिभात अगखणत वळेा खसखबलला हे ऐकाव ेलागले, 

“इतके सारे तुला आहे याबद्दल तू आभार मानायला हवसे.” त्यामागोमाग हेही असायिं, “आखण मी इतके 
तुझ्यासाठी करते, तरी तुला त्यािी ककमत नाही.” टेबलापाशी येताना साधे हसतमुिाने येता येत नाही” 
मग खसखबल म्हणायिी, “सगळ्या जगातली तू सवोत्तम आई आहेस, मी नीट वागायिा प्रयत्न करीन.” 

 
मग ‘सगळ्या जगातली ती सवोत्तम आई’ म्हणायिी, “शाळेतनं तुला यायला उशीर झाला की मला 

इतकी काळजी वाटते, वाटते तुझा िून-खबन तर नाही ना झाला.” या सवोत्तम आईने खसखबलला कधी पोहू 
खिले नाही, सायकल िालव ू खिली नाही, की बर्फावर कधी स्केकटग करू खिले नाही. “तू जर सायकल 
िालवायला लागलीस, तर रस्त्यावर रतताच्या थारोळ्यात तू पडली आहेस, असंि दृश्य माझ्या डोळ्यापुढे 
येतं. स्केकटग करायला गेलीस आखण बर्फावरनं घसरून बुडलीस खबडलीस म्हणजे !” 

 
आिश ू बालसंगोपनाखवषयी हॅटीिे खनयम अगिी कडक होते. “मुलाला कधीही मारू नका,” ती 

सागंायिी, “आखण मारायिी वळे आलीि तर अगिी कुठ्याही पखरलस्थतीत त्याच्या िेहऱ्यावर आखण 
डोतयावर मारू नका.” वास्तवता नाकारण्यासाठी आप्या क्पनाखवश्वात बसेल असा िेहरामोहरा 
िेण्यािे नेमके कसब हॅटीजवळ होतं, त्यामुळे ती जे म्हणत होती, ते खतच्यामते िरंि होते. केवळ वैिाखरक 
हातिलािीनेि आपण प्रत्यक्षात काय केलं आखण क्पनेत काय केले हे वेगळं वगेळं ठेवणे आखण 
कृतीपासून क्पना अलग करणे खतला शतय होत असे. 

 
पोरीला छानछान कपडे घालून खमरवणं हँटीला आवडायिे. आपली लेक खकती हुशार आहे, हे 

िािवण्यासाठी ती खसखबलला पाहुण्यासंमोर कखवता म्हणायला लावायिी, वािायला लावायिी, कधी जर 
खसखबल कुठे काही िुकली, तर हॅटीला तो खतिा स्वतःिा अपमान वाटायिा. खसखबलला वाटायिे—हे 
म्हणजे माझ्याऐवजी आईनंि सारं के्यासारिं झाले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

“लाडकी खसखबल,” हॅटीने लेकीच्या वहीत संिेश खलखहला होता, “जे तुझ्यावर पे्रम करतात आखण 
तुझे सत्य स्वरूप जाणतात, त्याचं्यासाठी आयुष्ट्य विे. तुझ्याकडे सलस्मत पहाणाऱ्या परमेश्वरासाठी आखण 
तू जे काय िागंल करू शकशील, त्यासाठी --तुझी पे्रमळ आई.” 

 
पण खसखबलने नीट िावे पयाव ेम्हणून खनरखनराळ्या युतत्या योजणारी ककवा ती बुडेल की काय अशी 

काळजी करणारी ककवा लोकामंध्ये खतला खमरवणारी आई ही खसखबलच्या आयुष्ट्यातील पे्रमळ आई नव्हती. 
खसखबलिी पे्रम करणारी आई ही खतच्या क्पनेत्या जगात रहायिी. आखण वास्तव जगात खतला जी कधी 
खमळाली नाही, ती मुततता खतला या जगात खमळायिी. 

 
क्पनेच्या राज्यातली ही पे्रमळ आई मोण्टानात रहायिी, खसखबल कधीही या प्रान्तात गेली 

नव्हती; पण खतला तो स्वतःिा वाटायिा आखण खतथं खतच्याशी िेळायला िूप बहीणभावडंं आहेत, अशी ती 
क्पना करायिी. 

 
खसखबलला बाहु्याशंी िेळायिे असतानंा ही मोण्टानातली आई खतच्या बाहु्या कपाटात लपवनू 

नाही ठेवायिी ककवा बळेबळे खतला िायला घालून नंतर एखनमा ककवा रेिकं िेऊन ते बाहेर नाही काढायिी 
मोण्टानातील आई कधी खतला खपयानोच्या पायाला बाधूंन ठेवायिी नाही ककवा मारायिी नाही ककवा डागही 
द्यायिी नाही. खसखबल अगिी खवखित्र आहे आखण कपगी मुलेि जास्त संुिर असतात, असंही मोण्टानातली 
आई कधी म्हणायिी नाही रडण्याबद्दल ती कधी खसखबलला खशक्षा करायिी नाही ककवा तू लोकावंर खवश्वास 
ठेव ू नकोस. र्फार काही खशकू नकोस, लग्न करून पोरािंं लेंढार वाढव ू नकोस, असंही काही सागंायिी 
नाही. खसखबलच्या क्पनेतली ही छानछान आई खतला जरूर तेव्हा रडू द्यायिी आखण स्वतःही कारण 
नसताना हसायिी नाही. 

 
मोण्टानािी आई असली की खसखबल खपयानोवर हवे ते वाजव ू शकायिी. मोण्टानात्या आईला 

आवाजािा त्रास नाही व्हायिा आखण त्यामुळं नाक कशकरताना ककवा िाकरे काढताना आवाज येता कामा 
नये, अशी खसखबलवर सतती नव्हती. मोण्टानातली आई असायिी तेव्हा खसखबलला कशकायला परवानगी 
होती. 

 
“लहानपणी जर तू िागंली नसशील, तर मोठेपणी तू िागंली होणारि नाहीस, “असे 

मोण्टानातली आई कधी म्हणायिी नाही. खसखबलने केलेली एिािी गोि नीट झाली नाही तर ती 
खसखबलच्या डोतयाशी कटकट नाही करायिी, डोकेिुिी नाही खनमाण करायिी. मोण्टानातली आई असे 
कधीही म्हणायिी नाही, की, “आईिेरीज िुसरे कोणीही तुझ्यावर पे्रम करत नाही,” आखण पे्रम र्फतत 
यातना िेऊनि खसि करायिे. 

 
मोण्टानातली आई रहायिी ते केवळ घर नव्हते, त्याला घरपण होते, खसखबल खतथे कशालाही हात 

लाव ूशकायिी. खतने हात धुत्यावर प्रत्येकवळेी खतला मोरी नाही धुवावी लागायिी. इथे आईला गाठायला 
खतिे मन वळवायला, आखण खतिे पे्रम जरी नाहीं खमळालं तरी खनिान आवडते होण्यासाठी सारिी िटपट 
नाही करावी लागायिी. मोण्टानात्या आईमध्ये पे्रमािी ऊब होती. ती नेहमी खसखबलिी पापे घ्यायिी, 
खतला जवळ घ्यायिी. आपण हव्याहव्याशा आहोत, असं खसखबलला वाटायिे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मोण्टानात्या आईच्या घरात खसखबलला एकसमयावच्छेिेकरून कधी कोणी असं नाही म्हणायिं 
की, “तुझ्या सगळ्या खमत्रापेंक्षा तू वरिढ आहेस,” आखण तरी “तुला काही करता येत नाही, काही साधणार 
नाही तुला. तू कधीही माझ्या, वखडलासंारिी होणार नाहीस. यािवी युिातले वीर होते माझे वडील, 
नगराध्यक्ष होते, संगीताि ंवरिान होते. सारे काही येत होते त्यानंा. माझे कुठलंही मूल, त्यािें कुठलेही 
नातवडं असे तुझ्यासारिं व्हायला नको होते. हाय राम ! मी काय पाप केलं होते म्हणून तू माझ्या पोटी 
आलीस !” 

 
० ० ० 
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: हॅटीच्या िंतापालाही कारि होते : 
 
हॅटीच्या मुलीच्या मनोखवश्लेषणात हॅटीिे जे वतून पुढे आले, त्यावरून ती खछन्नमनस्क होती, असे 

डॉतटरानंा स्पिपणे वाटायला लागले. एवढेि नव्हे, तर ही खछन्नमनस्क आई, हेि खसखबलच्या 
व्यलततत्वखवभगंािे मूळ कारण आहे, याबाबतही डॉतटरािंी िात्री झाली. आखण त्यामुळेि ही खछन्नमनस्कता 
कशामुळे आली असावी यािा वधे घेणें आखण हॅटी अशी कशी काय झाली असावी, यािा उलगडा करणे 
अपखरहायू होऊन बसले. 

 
नऊ वषांिी होईपयंत िरवषी उन्हाळ्यात खसखबल हॅटी अँडरसन डोसेटच्या माहेरी जायिी. 

इखलनॉईस - ए्डरलव्हलमध्या त्या प्रशस्त पाढंऱ्या घरात िोन आठवडे खतिा मुक्काम असायिा, खतथलं 
खसखबलने जे वणनू केले, त्यातून काही धागे डॉ. खव्बुराचं्या हाती आले. 

 
ॲण्डरसनच्या अस्ताव्यस्त वाढत गेले्या घरात एकूण तेरा मुले होती. (िार मुले आखण नऊ 

मुली) वडील खवन्स्टन अँडरसन यानंा गावात िूप मान होता, आखण घरातही त्यािंीि एकाखधकारशाही 
िालत असे. आप्या मुलानंी आपले ऐकावे, आप्याला मान द्यावा; एवढेि नव्हे तर स्वतःच्या व्यलततगत 
बारीकसारीक गोिींखवषयी िक्ष असावे, अशी त्यािंी अपेक्षा असे. आई एलीन ही इततया सगळ्या मुलात 
खवभागली गे्याने कोणा एकाकडे लक्ष द्यायला खतला वळे नसे त्या मुलािंी नीट िेिभाल झाली नाही, हे 
तर उघडि होते. 

 
हॅटी उंि आखण नाजूक होती. खतिे केस कुरळे, सोनेरी होते, डोळे खनळे-करडे होते. प्राथखमक 

शाळेत खतला कायम ‘अ’ श्रेणी होती. ती कखवता करायिी. खतच्या संगीत-खशक्षकानंा खतच्या क्षमतेबद्दल 
इतका िाडंगा खवश्वास होता, की संगीतशाळेत जायिे आखण संगीतसभेतील खपयानोवाखिका व्हायिे, या 
खतच्या स्वपनाला त्यानंीही पाकठबा खिला. पण ती बारा वषांिी झाली, आखण या साऱ्या महत्त्वाकाकं्षा उन्मळून 
पड्या. त्यावळेी ती सातव्या इयते्तत होती, आखण खतच्या वडलानंी शाळेतून खतिे नाव काढले; आखण खतला 
वाद्याचं्या िुकानात कामाला लावले लग्न करण्यासाठी खतच्या मोठ्या बखहणीने ते काम सोडले होते, 
त्यामुळे खतच्या जागी खहने ते काम करणे अपेखक्षत होते. हॅटीने खशक्षण सोडून द्याव,े याला आर्मथक कारण 
काहीही नव्हते. खतने खतच्या साऱ्या स्वपनािंा त्याग का करावा, यालाही काही पटेलसे उत्तर नव्हते. 

 
“वगातली ही सगळ्यात िलाि मुलगी. आत्तापयंतच्या माझ्या साऱ्या खवद्याथ्यात उत्तम,” खतिे 

सातवीिे खशक्षक म्हणाले, “खतिं शाळेतनं नाव काढण ंहा गुन्हा आहे.” 
 
“संगीतािी खतला असामान्य िैवी िेणगी होती,” हॅटीला खपयानो खशकवणारी खभक्षणुी म्हणाली, 

“संधी खमळाली असती, तर कुठ्याकुठं गेली असती ती !” 
 
पण अशी संधी खमळूि खिली नाही आखण ज्या पितीत ती नाकारली गेली, ते दृश्य हॅटीच्या 

स्मृखतपटलावर कायमिे कोरलेले होते ! एके खिवशी संध्याकाळी हा प्रसंग घडला. खवन्स्टन त्यािे ते 
अस्तरवाले जाकीट घालून त्याच्या त्या िास िुिीत त्यािा तो खवखशि खसगार ओढीत बसला होता. 
“उद्यापास्नं तुझी शाळा बिं,” तो थंडपणे हॅटीला म्हणाला, त्यािे ते कोळशासारिे काळेशार डोळे हॅटीवर 
रोिलेले होते, “तू िुकानात कामाला जायिसं.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

खतच्या वडलानंा कोणीि कधी प्रत्युतर करीत नसे आखण हॅटी ते जाणून होती, त्यामुळे खतने तसा 
प्रयत्नही केला नाही. ती र्फतत हसायला लागली. स्वतःच्या िोलीत जाऊन खतने िार लावनू घेतले, तरी ते 
भेसूर हसणे घरभर घुमत होते. घरातले सगळे झोप्यावर ती बठैकीच्या िोलीत आली. शजेारच्या 
िोलीत्या कपाटातून ते जाभंळे, अस्तरवाले, जाकीट खतने शोधून काढले आखण त्याच्या बाह्या कापून 
टाक्या. िुसऱ्या खिवशी जेव्हा िौकशी सुरू झाली, तेव्हा आपण त्या गाविेि नाहीं, असा बहाणा करून ती 
िार घरे पखलकडे असले्या िुकानाच्ला खिशनेे िालू लागली. खवन्स्टनने एक तस्सेि नवीन जाकीट 
िरेिी केले. 

 
िुकानात हँटी खपयानो वाजवण्यािी प्रात्यखक्षके करून िािवायिी. ते खतिे काम. समोर नसलेले 

संगीत वाजवनू खतने वडलाचं्या मालािा िप िूप वाढवला, क्वखिति आढळणाऱ्या एिाद्या जाणकार 
खगऱ्हाइकाच्या हे लक्षात आले आखण तो तिार करायला लागला तर हॅटी साळसूिपणे ते नाकारायिी; 
म्हणायिी, “मी जे काय पुढे होते, ते वाजवलं.” िुकानात इतर कोणी नसायिे, तेव्हा ती मनसोतत वाजवत 
बसायिी. गुरुवारी काम संप्यावर ती संगीतािे धडे घ्यायला मठात जायिी. 

 
हॅटीच्या स्वपनािंा िोळामोळा झाला होता आखण आता तीही (Chorea) ने पडली. त्या शारीखरक 

आजारात मधूनि खतला झटके यायिे. ती आिके द्यायिी. त्याि पुन्हा मज्जाखवकृतीिेही अंश खमसळले; 
आखण ही मनोखवकृतीं इतकी तीव्र झाली की हॅटीला त्रास होऊ नये म्हणून घरातली माणसे खजन्यावरून 
येताना बटू काढून येत, घरात्या बशा वगैरे फ्लँनेलवर ठेवत. कारण हॅटीला तेवढी खकणखकणही सहन 
होत नसे. आजार गंभीर होता, तोपयंत खतला या सवलती खि्या गे्या. 

 
आपले स्वपन उध्वस्त के्याबद्दल उघडउघड खवरोध न करता ककवा सरळ सामना न िेता हॅटी 

बारीकसारीक िोड्या काढून त्यािंा सूड घेऊ लागली; आखण हँटी म्हणजे त्या कुटंुबात एक ‘नतद्रि काटी’ 
होऊे न बसली. कुरणातून गाई परत आणतानासुिा हा प्रकार ! खटव्याबाव्या करत घरी यायिे, वाटेत 
मखैत्रणींशी गपपा मारत थाबंायिे इकडे त्या गाई आखण घरिी मंडळी आपली वाट बघताहेत. 

 
िुसऱ्या एका मस्करीिा रोि तर िुद्द खवन्स्टनवरि होता, तो मेथॉखडस्ट संगीतमंडळीिा प्रमुि 

होता आखण प्राथूनामंखिरात्या पाईप - ऑगनूच्या भा्यात पपंाने हवा भरण्यािे काम त्याने हँटीवर सोपवले 
होते. एका रखववारी शवेटच्या गाण्यापूवी हॅटी पळाली आखण त्या वाद्याला आखण बापाला खतने पार सपाट 
केले. त्याच्या त्या खप्रन्स अ्बटू कोटात ऐटबाज खिसणाऱ्या खवन्स्टन ॲण्डरसनने बाकी सगळे वािक 
गाण्याला तयार झा्यावर स्वतःिे वाद्य उिलले, पण त्या वाद्यामधून आवाज आला तो र्फतत स्तब्धतेिा, 
आखण त्यािे ते कोळशासारिे काळे कुळकुळीत डोळे आग ओकू लागले. 

 
हॅटीिे वडील पन्नास वषािे असताना हॅटीने परत एकिा आपले शस्त्र बाहेर काढले. युिात त्यानंा 

एक जिम झाली होती. यािवी युिात लढताना एक गोळी त्याचं्या िादं्यात खशरली होती आखण ती 
काढलीि गेली नव्हती. त्यािा तेव्हा त्यानंा त्रास व्हायला लागला होता. त्याचं्या रतताखभसरणावर त्यािा 
अखनि पखरणाम होऊन त्यािें पाय सुजायिे आखण इतके जड व्हायिे की िोन माणसे लागायिी त्यानंा 
उिलायला. विेना कमी व्हाव्यात, म्हणून त्यानंी जेव्हा पयायला सुरवात केली, तेव्हा घरात 
बायकोमुलासंकट सगळ्यानंी त्यानंा कडाडून खवरोध केला आखण त्यापुढे घरात मद्य ठेवायिेि बिं केले. 
पण तरीसुिा ते जेव्हा कुठून तरी मद्य खमळव ू लागले, तेव्हा हे कसे काय, हे शोधण्यासाठी घरात्यानंी 
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हँटीिी खनवड केली. खपयानोमागच्या माडंण्यावंर बाट्यािंी रागंच्यारागं सापड्यावर “ठेवनू ठेवनू 
संगीतकार बाट्या िुसरीकडे कुठे ठेवणार ?” असे उिगार काढून त्या गुपतहेराने स्वतःला आडकाठी 
करणाऱ्या खपत्यािा पाणउतारा करण्यात यश खमळवले. 

 
पण हॅटीच्या िोधाबाबत गंमत अशी की वडलाचं्या हयातीत आखण मृत्युनंतरसुिा त्याचं्याखवषयीच्या 

साऱ्या रागािे खतने िमन केले आखण त्यािे उन्नयन केले आिशीकरणात, व्यलततपूजेत आखण एक प्रकारच्या 
खवकृत भततीत. वडलाचं्यामागे त्यािें ते जाकीट ती कुरवाळत बसायिी, त्यावळेी खतच्या या भावनािें िशनू 
व्हायिे. 

 
पण काहीकाहीवळेा या अखतरेकी भरपाई करणाऱ्या स्मृतीिे संरक्षक कवि गळून पडायिे आखण 

हॅटी खतच्या या व्याधीबद्दल खतच्या वडलानंा जबाबिार धरायिी. नेमका काय त्रास होतो, हे जरी खतने कधी 
स्पि केलेले नसले, तरी खतला ओळिणाऱ्या प्रत्येकाला खतिी समस्या माहीत होती, हॅटीने आठवण म्हणून 
नको इततया वस्तू साठवनू ठेव्या होत्या. त्याति ‘मकॅ्कॉल’च्या माखसकातून कापून घेतलेले एक 
छायाखित्रही होते. त्यात हॅटीिी ही व्याधी समूतू झाली होती. कंुपणापाशी उभ्या राखहले्या एका आकषूक 
स्त्रीि ंछायाखित्र होते ते. िाली खलखहलेले होते, ‘नाही खतच्यावर कधी कुणी पे्रमि केले नाही. खतला त्यािी 
जाणीव होती.’ 

 
हॅटीवर कधी कुणी पे्रम केले नाही, त्यामुळे तीही पे्रम करण्यास असमथू होती. खतिे पालनपोषण 

नीट झालेले नव्हते, त्यामुळे इतर कुणािे नीट संगोपन करणे खतला शतय नव्हते, एवढ्या साऱ्या भावडंाचं्या 
पसाऱ्यात ती एकाकी पडली. पुढे खतनेही आप्या एकुलत्या एक लेकीला भावखनक दृष्ट्या एकाकी पाडले. 
‘आपण संगीतात नाव खमळव,ू’ हे खतिे स्वपन उद्धध्वस्त झा्यामुळे खतिा जो संताप झाला, तो कौटंुखबक 
वारसा बनून पुढे खसखबलच्या वायाला आला. 

 
खसखबलिा जन्म होण्यापूवीि खवन्स्टन ॲण्डरसन वारले होते. पण एक अद्भतू व्यलततमत्त्व म्हणून 

खसखबलला त्यािंी ओळि करून खिली गेली होती. 
 
त्याचं्याकडून खसखबलला जो भावनात्मक वारसा खमळाला, तो असा खतहेरी होता. खवन्स्टनबद्दल 

हॅटीच्या मनात जो िडपलेला संताप होता, तो सारा खसखबलच्या वायाला आला, हे एक. हॅटीच्या मनात 
आप्या वडलाबंद्दलिी जी आिश ूप्रखतमा होती, तेथवर खसखबल तर काही पोहोि ू शकत नव्हती त्यामुळे 
हॅटीच्या या खवभखूतपूजेतून उत्पन्न झाले्या अवास्तव अपेक्षािंी ती बळी ठरली, हे िुसरे आखण हॅटी जे 
एकािवळेी वडलानंा आिशहूी मानायिी आखण िोषीही ठरवायिी, यामुळे होणाऱ्या सुपत संघषािीही 
खसखबलि बळी ठरली, हे खतसरे. आखण याि संघषामुळे हॅटी आप्या लेकीला उपिेश करायिी की सारे 
पुरुष नालायक असतात. 

 
व्यापक अथानं मनोखवकृत असले्या अँण्डरसन कुटंुबाच्या एकंिरीत लक्षणात्या इतर 

घटकानंीही याला हातभार लावलेला होता. खवन्स्टन-हॅटी-संबधं हा त्या मूळ कौटंुखबक खवकृतीिा केवळ 
एक पिर होता. 
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हॅटी आप्या आईिे – एलीनिे - ‘एक उत्तम बाई, सुरेि बाई’ असं वणनू करायिी. खतला काही 
खवशषे भावनात्मक पेि असावते, असे खिसले नाही. किाखित् खतने आप्या नवऱ्याला सवू कुटंुबावर 
हुकूमशाही गाजव ूखिली, हे एक म्हणता येईल. पण काहीतरी समस्या असलीि पाखहजे कारण त्याखशवाय 
खतच्या सवू मुलामंधे अशा खवकृती कशा आ्या असतील ? आखण त्या मुलानंी आप्या मुलानंाही असाि 
भावखनक समस्यािंा वारसा खिला. (एलीन आखण खवन्स्टन अँण्डरसनच्या एका नातवानं आत्महत्या केली 
होती.) 

 
हँटी आखण खतच्या खतघी बखहणी या सारख्याि ििंल आखण आिमक होत्या. त्यातली सवात मोठी 

एखडथ ही या सगळ्यावंर हुकमत गाजवायिी. इतर िौघी या अखतशय शामळू, शातं आखण अखलपत होत्या. 
िौघींनीही हुकूमशहाशंी लग्न केले होते. सगळ्यात धाकटी रे्फ खहि ं वजन िोनश े पौन्ड होतं. त्यातून या 
कुटंुबात्या मनोखवकृतीिं िशनू होत होतं. 

 
हॅटी आखण एखडथ यािंी अंगलट सारिी होती. खिसायला आखण वृत्तीनंही त्या िोघी िूपशा 

सारख्या होत्या. पुढे त्याचं्यात उद्भवलेली लक्षणहंी सारिीि होती—तीव्र डोकेिुिी, अखतशय जास्त 
रततिाब आखण अगिी ढोबळपणे खजला ‘शून्यमनस्कता’ म्हटलं जायिे, अशी मनोवृत्ती. हॅटीि ंशाळेतून नाव 
काढलं गेले आखण त्या खपळवटून टाकणाऱ्या अनुभवानंतर हँटीतलं हे नैराश्य जास्ति िाहक झाले. एखडथ 
खछन्नमनस्क होती की नाही ककवा हॅटीसुिा नेमकी केव्हा तशी झाली हे काही कळत नाही. पण वयाच्या 
िाखळसाव्या वषी, म्हणजेि खसखबलच्या जन्माच्यावळेी हॅटी खछन्नमनस्क होती, एवढे मात्र नक्की ! 

 
एखडथच्या मुलानंा आंत्रव्रण आखण अस्थमा यासंारिे अनेक मनोिैखहक आजार होते. खतिी मुलगीही 

आजारीि असायिी. नेमकं काय होतंय्, हे जरी सागंता यायिे नाही, तरी खतच्या काही ना काही तिारी 
सारख्या िालूि असायच्या. पुढे ती अखतशय धमूवडेी बनली. श्रिेच्या गंडािोऱ्याने बरे करणाऱ्या 
लोकाचं्यात सामील झाली आखण मग ‘आपण पुन्हा िागं्या िणिणीत बऱ्या झालो आहोत,’ असे खतने 
मोठ्या अखभमानाने जाहीर केल. पण या धमूवडेीच्या मुलीला मात्र सहसा न आढळणारी अशी रततिोषािी 
व्याधी होती आखण जन्मभर ती जवळजवळ अपंगि होती. एखडथच्या एका मुलाच्या मुलीला हॅटीला असलेले 
जवळजवळ सगळे शारीखरक आजार होते आखण त्याच्या भाववृत्तीही तशाि होत्या, प्रमाण जरा कमी एवढिं! 

 
आखण खसखबलच्या या आजारािं मूळ शोधताना जास्त महत्त्वािी ठरणारी गोि म्हणजे या 

कुटंुबात्या िोन व्यततींना-हॅटीिा सगळ्यात धाकटा भाऊ ॲण्डरसन आखण एखडथिी नात खलखलयन ग्रीन 
यानंा—अनेक व्यलततत्वे ककवा खकमान िुभगंलेले व्यलततत्व तरी असावे, असा पुरावा खमळाला. 

 
बऱ्यािवळेा हेिी अिानकि घर सोडून खनघून जायिा, नाहीसा व्हायिा आखण स्मृखतभ्रंशामुळे 

त्याला त्यािा नावपत्ता काही आठवायिे नाही आखण मग घरी परतणंही त्याला मुलष्ट्कल व्हायि.ं एकिा तो 
रु्फपरु्फसिाहाने आजारी होता. एका खिस्ती स्वयंसेवकाला जेव्हा तो सापडला, त्यावळेी तो भ्रमाति होता. 
मग नेहमीप्रमाणे त्याच्या शरीरािी झडती घेत्यावर त्यािे ओळिपत्र खमळाले आखण त्यावरनं मग त्या 
स्वयंसेवकानं त्याला ए्डरलव्हलला आणून सोडले. 
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खलखलयनिे लग्न झालेले होते. खतला तीन मुले होती. तीही काहीही न सागंतासवरता घरातनं 
नाहीशी व्हायिी. बऱ्यािवेळा हे असे घड्यावर खतच्या नवऱ्याने शवेटी, खतिा माग काढून खतला घरी 
आणण्यासाठी एक गुपतपोखलस नेमला. 

 
खसखबलिा आजार हा काहीसा आनुवखंशक असावा, असा अंशतः पुरावा हेिी आखण खलखलयन 

याचं्यामुळे खमळतो, पण तरीही डॉ. खव्बुरािंं ठाम मत होते की आईनं लावले्या या रोगाि ंमूळ ‘जन्य’ूत 
(‘जीन्स’मधे) नसून बालपणीच्या पयावरणाति होते. 

 
खसखबलिी ही क्षीणमनस्कता जोपासण्यात ए्डरलव्हलमध्या अँण्डरसन कुटंुबािा काहीही भाग 

नसावा, असे खिसते. िर उन्हाळ्यात खसखबल खतथे जायिी. आईच्या संतपत हुकूमशाहीत आखण सततच्या 
खवकृतीत इथे िंड पडायिा, हे अगिी सूयूप्रकाशाइतके स्वच्छ होते. इथे जणू काही खसखबलच्या स्वलपनल 
जगाच्या सीमा रंुिावायच्या—वास्तवािाही आप्यात समावशे करून घ्यायला. वास्तवता इथे इतकी 
बिलून जायिी की काहीकाहीवळेा तर ती स्वपनात्या जगासारिीि व्हायिी. 

 
खतिे मामामावश्या खतला जवळ घ्यायिे. खतिे पापे घ्यायिे. हवते उंि उडवायिे. खतिी गाणीखबणी 

लक्षपूवूक ऐकायिे. ती जे काय करील, त्यािे मनापासून कौतुक करायिे. 
 
आखण प्रत्येकवळेी खित्रपटगृहात गे्याखशवाय खतिी ही सहल पुरी व्हायिीि नाही. खतिी रे्फमावशी 

खित्रपटासाठी खपयानो वाजवायिी. (बोलपट सुरू होण्यापूवीिा, मूकपटािंा जमाना होता तो.) खित्रमंखिर 
खरकामे झाले की खसखबल मावशीजवळ खपयानोवर बसायिी आखण त्या बिं खपयानोच्या पट्या वाजवायिी 
त्यातनं आवाज यायिाि नाही, पण आपण खित्रपटासाठी खपयानो वाजवीत आहोत, अशा क्पनेत ती रंगून 
जायिी. रे्फ खपयानो वाजवत असली की खसखबल खित्रपट संपेपयंत मावशीकडे बघत रहायिी आखण ती जणू 
आपली आईि आहे, अशी क्पना करायिी. 

 
खवलो कॉनूसूला परतायिी वळे झाली की मग खसखबलला जाणीव व्हायिी की आप्याला 

ए्डरलव्हलला रहायला खकती आवडते. एकिा ती खतच्या रे्फमावशीला म्हणालीसुिा होती, “तू मला इथे 
ठेवनू घेशील ?” खसखबलच्या केसावंरनं हात खर्फरवत आखण खतच्या बटा मागे सारत रे्फ उत्तरली, “तू डोसेट 
आहेस, तुझी जागा त्याचं्या घरात आहे आखण पुढच्या उन्हाळ्यात तू येशीलि की परत.” 

 
अशा या नऊ वैभवशाली उन्हाळ्याच्या सुट्टीत केवळ िोनिाि असे प्रसंग घडले होते की ज्यामुळे,  

आपलं क्पनेतलं जगि इथे साकार झाले आहे, या खतच्या आभासाला तडा गेला. 
 
१९२७ मधली गोि. रखववार होता त्याखिवशी. खसखबल आखण खतिी मावसबहीण लुलू ॲण्डरसनच्या 

स्वैंपाकघरात रे्फमावशीला जेवणाच्या बश्या स्वच्छ करायला मित करत होत्या. खसखबल खतथे िोन 
आठवड्यासाठी पाहुणी आलेली, लुलू नेहमीिीि. त्यामुळे साहखजकि रे्फमावशी लुलुपेक्षा खसखबलकडे 
जास्त लक्ष िेत होती. मधेि कधीतरी अँण्डरसन आजीला िहा िेण्यासाठी म्हणून रे्फमावशी बाहेर गेली. या 
िोघी न बोलता त्यािें त्यािें काम करत होत्या. पण िािंीिे सुपािे िमिे पुसतापुसता न राहवनू खसखबल, 
लुलू पुसत असले्या लोणच्याच्या कंगोरेिार सटात्या सुरेि इंद्रधनुष्ट्याकंडे बघत राखहली, आखण 
अिानक ती इंद्रधनुष्ट्यं हवतेनं खभरखभरत गेली, लुलुने ती सट स्वैंपाकघर आखण जेवणघराच्यामधे असणाऱ्या 
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िाराच्या खिशनंे खभरकावला होता. त्यामागून काि रु्फट्यािा आवाज झाला आखण त्याने धास्तावनू 
खसखबलच्या डोतयात जणू घणाघात व्हायला लागले. िोली गरगर खर्फरतेय्, असे वाटायला लागले. 

 
काहीतरी रु्फट्यािा आवाज ऐकून खतिे मामा आखण मावश्या ते हािरलेलं िार उघडून आत आले, 

आखण त्या सटाकडे बघत राखहले, सटािे तुकडे तुकडे होऊे न ते जेवणघराच्या जखमनीवर पसरले होते. 
 
त्या मोठ्या माणसानंी या पोरीकडे पाखहले. पोरींनीही त्याचं्या नजरेला नजर खिली. कािेच्या 

तुकड्याकंडून अभाखवतपणेि त्या भेिरले्या पोरींकडे वळले्या प्रौढाचं्या िोषारोप करणाऱ्या नजरेत 
“कुणी केलं हे ?” असा प्रश्न खलखहलेला होता. ती भीषण शातंता असह्य होऊ लागली, तशी लुलुनं जाहीर 
केलं, “खसखबलनी र्फोडली ती !” 

 
“तू र्फोडलीस ना !” खसखबलच्या खिशनेे हॅटीिा आरोप आला. 
 
“हॅटी,” रे्फने समजावले, “ती लहान आहे ग अजून. खतला काही मुद्दाम थोडाि कुणाला त्रास 

द्यायिा होता... 
 
“नाही कसा ? रामा रामा ! अग रे्फ, खतच्या हातून ती खनसटली नाही, हे तुला खिसतंय्, िुिपणानं 

खतनं ती खभरकावनू खिली. कुठून ही असली पोरगी माझ्या नखशबी आली !” 
 
खसखबलिे डोळे कोरडे ठाक्क. पण लुलू रडायला लागली. “खसखबलनेि केले हे,” रडतारडता ती 

पुन्हापुन्हा म्हणत होती, “खसखबलनेि केले !” 
 
मग हॅटीिी मुलगी जेवणघरात्या खिडकीजवळ गेली. खिडकीवर मुठी आपटत ती म्हणत होती, 

“मला बाहेर जायियं्.” जाऊ िे ना मला बाहेर. मी नाही केले हे. खतनेि केलेन्, पक्की िोटारडी आहे ती. 
मला बाहेर जाऊ िे. जाऊ िे ना.” खसखबल पेगी लू झाली होती. 

 
“जा, तुझ्या िोलीत जा,” हँटीने र्फमावले, “आखण कोपऱ्यात्या िुिीवर जाऊन बस. मी हाक 

मार्यािेरीज उठायिे नाही खतथनं.” (न्ययूॉकूमधे खवश्लेषणाच्या सुरवातीच्या वषी ऑतटो. १९५४ ते 
ऑतटो. १९५५ या काळात पेगी लूने डॉ. खव्बुराचं्या किेरीतील एक खिडकी र्फोडली होती, खशवाय खर्फफ्थ 
ॲव्हेन्यवूरच्या जुन्या पितीच्या काि-सामानाच्या िुकानातील जवळजवळ िोन हजार डॉलसूिे 
कािसामान र्फोडले होते. प्रत्येकवळेी काि रु्फट्यािा आवाज झाला की पेगी लू जाऊन खसखबल परतायिी 
आखण खतथ्या कारकुनाला म्हणायिी, “मार्फ करा हं, मी पैसे भरते त्यािे.”) 

 
ए्डरलव्हलमधला अस्वस्थ करणारा िुसरा प्रसंगही यािवषी म्हणजे १९२७ च्या जुलैमधे घडला. 

हॅटी बाहेर अंगणात होती. ती खतच्या त्या खवखशि पितीने हसायला लागली. तो पखरखित आवाज ऐकून 
स्वैपाकघरात्या टेबलाजवळून खसखबल उठली आखण लाबंलाबं ढागंा टाकत खतथ्या खिडकीजवळ 
जाऊन बाहेर पाहू लागली. खतिी आई एकटीि तबे्यापाशी उभी होती. पुन्हा एकिा ते हास्य कानी आले. 
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खतच्या आईपासून पाि-सहा रु्फटावंर खतिा मामेभाऊ ज्योई आखण जेरीमामा उभे असलेले खतला 
खिसले. त्याचं्याजवळ एक पेटी होती. मघाशी ही पेटी खतने स्वैपाकघरात्या टेबलावर पाखहली होती. 
त्यािवळेी रे्फमावशीही खिडकीजवळ येऊन खसखबलशजेारी उभी राखहली. खवशषेतः आप्या या 
नातेवाईकापंासून स्वतःिे ते झपाटणारे आखण खिळवनू टाकणारे ते खवकट हास्य लपवनू ठैवण्याकडे हॅटीिी 
प्रवृत्ती असायिी. अशा या हास्यािी लाज वाटून खसखबल थरकापली, हािरली आखण िुसरीकडे पाहू 
लागली. 

 
“िला, आपण आत जाऊ या,” रे्फ हळुवारपणे म्हणाली, “एिािे दं्वद्वगीत वाजव ूया” 
 
“नंतर,” खसखबल उत्तरली. त्या खिडकीजवळून हलणे खतला शतयि नव्हते. 
 
मग रे्फने ज्योई आखण जेरीला हाक मारून काहीतरी सागंायला साखंगत्यािे खसखबलने ऐकले. 

अंगणातून ज्योईिा आवाज आला, “जाऊ िे ग रे्फ.” हॅटी ही ज्योईिी लाडकी आत्या आहे, हे खसखबलला 
माहीत होते आखण त्यामुळेि तो खतला साभंाळून घेण्यािा प्रयत्न करत होता. 

 
ज्योई आखण जेरी नेत असलेली ती पेटी पाहता पाहता खसखबलच्या मनात आले--शवपेखटका. खवलो 

कॉनूसूमध्या त्याचं्या घरामागच्या स्मशानात खतने पाखहले्या पेयापेंक्षा ही लहान होती... खतिा तो खविार 
पुरा केला मार्मशयाने, “पण ममाला पुरेल ही पेटी.” 

 
अगिी स्तब्ध राहून मार्मशया खविार करत होती, ‘झाडे वाढतात, माणसे वाढतात, तशाि पेयाही 

वाढतात. ही पेटीसुिा वाढत वाढत आईला पुरेल एवढी मोठी होईल.’ पण मग खति ं खतलाि वाटलं की 
खतने बाहेर जाऊन ज्योई आखण जेरीला ती पेटी गाडीत ठेवताना थाबंवायला हव े होते, खतला खतच्या 
आईबद्दल काळजी वाटायला हवी होती आखण तशी ती खतला वाटली नाही, कारण आपली आई मरून 
जावी, असे खतला वाटत होते. 

 
सवूसाधारणपणे लहानपणी मुलींना वडील जास्त आवडतात आखण त्यामुळे आपली आई मरून 

जावी, अशी इच्छा त्याचं्या मनात बऱ्यािवळेा उद्भवते, हे मार्मशयाला माहीत असणे शतयि नव्हते. खतला 
हेही माहीत नव्हते की अशी इच्छा खनमांण होते, ती आया म्हणजे वडलाचं्या पे्रमातला वाटा मागणाऱ्या 
छळवािी स्पधूक, असे त्यानंा वाटत असते, म्हणून ! 

 
ते काही असो, एरवी ए्डरलव्हलमधे नीट वागणारी हँटी जेव्हा खवलो कॉनूसूमध्याप्रमाणे 

हसायला लागली, तेव्हा खतिा राग येऊन खतच्या लेकीिी ही इच्छा जास्ति तीव्र झाली. 
 
आप्या या इच्छेबद्दल अपराधी वाटून मार्मशयाने तो खविार झटकून टाकला आखण शरीर खसखबलला 

परत केले. 
 
ती छोटी पेटी वाढत वाढत मोठी झाली... वगैरे वगैरे... या मार्मशयाच्या खविारािंी खसखबलला 

काहीि माखहती नव्हती. 
० ० ०  
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: णवलाडव : 
 
ही एक मोठी िमत्काखरकि कहाणी होती. या बाखलकेला अगिी कहस्त्र पितीने वागवण्यात आले 

होते. खतिी हेळसाडं झाली होती. सवूसामान्य बालकाच्या सरधोपट आयुष्ट्याला ती वखंित झाली होती. 
आखण यातून खतला ही मनोव्याधी जडली होती, ती मात्र या सगळ्यात खटकून रहाण्यासाठी, हा केवढा 
खवरोधाभास होता ! डॉ. खव्बुर एकया अस्या की त्याचं्या मनात पुन्हापुन्हा या डोसेट प्रकरणासंबधंी 
खविारमंथन िाले. पुन्हापुन्हा त्या या इखतहासासंबधंीिे पुरावे पडताळून पहात. पण गोळा झाले्या सगळ्या 
माखहतीिा स्त्रोत एकि होता——खसखबल आखण खतिी इतर व्यलततत्व.े या सगळ्या सामग्रीतील सत्य 
पडताळून पहाण्यासाठी आणिी काही पुरावा डॉतटरानंा आवश्यक वाटत होता. 

 
खसखबलिी आई तर मेलेलीि होती. आता प्रत्यक्ष रुग्ण सोडला तर गे्या जवळजवळ तीन 

वषातील खवश्लेषण तपासून घेता येईल. असा केवळ एकि साक्षी होता आखण तो म्हणजे अथाति खसखबलिे 
वडील. त्यामुळेि एकोणीसश ेसत्तावन्नमध्ये या मायलेकींच्या संबधंाखवषयी उपलब्ध झाले्या सवू पुराव्यािी 
छाननी के्यावर डॉतटरानंी आता खवलाडू डोसेटलाही या प्रकरणात सहभागी करायिे ठरवले. खसखबलनें 
त्यानंा न्ययूॉकूला यायिी खवनंती केली. 

 
खवलाडू आता िौऱ्याहत्तर वषांिा होता. तो डेरॉईटला रहात होता. अजूनही तो व्यवलस्थत काम 

करत होता. त्याने िुसरे लग्नही केले होते. सुिात िालले होते आयुष्ट्य त्यािे. 
 
खवलाडूिे डॉतटराबंरोबरिे आखण लेकीबरोबरिेही संबधं जरा ताणलेलेि होते. त्यामुळे तो 

स्वतःहून किाखित येणारही नाही, असे त्यानंा वाटत होते. खवलाडूने पूवीि सागंून टाकले होते की खसखबल 
आता िागंली िौतीस वषािी झालेली आहे. त्यामुळे त्याने खतिे पालनपोषण करण्याइतकी काही ती लहान 
राखहलेली नाही. आखण हेसुिा केव्हा साखंगतले, तर िोन वषांपूवी न्ययूॉकूमध्ये खतिे सारे पैसे संपले तेव्हा. 
खतला उपिार िालू ठेवता यावते म्हणून खतिा सारा ििू करायिे कबलू के्यानंतर. (त्याला न सागंता 
खतने खवश्लेषणाला सुरुवात केली होती िरी, पण पखह्या वषांच्या शवेटी खतने त्याला ते सागंून टाकले 
होते.) 

 
डॉतटराचं्या मते ही मित म्हणजे एक प्रकारे कजािी परतरे्फडि होती. खवश्लेषणाच्या द्वारा अभगं 

होण्यासाठी अक्षरशः धडपडणाऱ्या मुलीिे बापाला असलेले कजू. तो खतला मित करीत होता. ती 
कुरकुरत, अखनयखमतपणे. पण खतच्याजवळ तर आयुष्ट्याच्या या अवस्थेलासुिा काहीही खशल्लक पडली 
नव्हती. ना कुठे कायम नोकरी होती. कधीतरी एिािे खित्र खवकले गेले ककवा कधी एिािी खशकवणी 
असली तर त्यातून, ककवा वसे्टिेस्टर रुग्णालयात कधीमधी खमळणाऱ्या ‘आटू थेरखपस्ट’च्या नोकरीतून 
खमळेल तेवढेि खतिे तुटपुंजे उत्पन्न. ते खवलाडूिे कतूव्यि आहे. असे डॉतटरानंा वाटत होते. ते आणिीही 
एका कारणाने. त्याने खसखबलिे पैसे िक्क लाटले होते. खतला काहीही न सागंतासवरता त्याने खतिा खपयानो, 
गाद्या, उशा वगैरे सामान आखण खतिी काही खिते्रसुिा खवकली होती. आखण त्यातून आलेली एक पैही खतला 
खिली नव्हती. आईच्या अंत्यसंस्कारािा अधा ििू त्याने खतला करायला लावला होता. जेव्हा तो खतला 
मखहन्यािा िेकसुिा पाठवायला खवसरला, तेव्हा तर डॉतटर जास्ति खिड्या. पूवी खसखबल पिवीधर 
होण्याआधी एकिा अशीि िूक घडली होती. त्यामुळे पुन्हा घडलेला हा खनष्ट्काळजीपणा जास्ति 



 

 

अनुक्रमणिका 

िेिजनक होता. जवळ पैसे नाहीत आखण मनावर झाले्या संस्कारामुंळे उसने मागायिीही िोरी. त्यामुळे 
पाि आठवडे खसखबलला खिवसाला एिािे संते्र अन् एिाि िुसरे खबलस्कट यावर रहाव ेलागले होते. 

 
या घटनामुंळे खसखबलिी अशी धारणा झाली होती की वडील आप्याला पैसे पाठवतात. ते 

काहीतरी िडपणामुळे ककवा केवळ एक कतूव्य म्हणून. त्यानंा आप्याखवषयी काही वाटते म्हणून नव्हे. 
खतला अशी खनराश बघून डॉतटरानंी खवलाडूला असे पत्र खलखहले की तुमच्या या िुकीमुळे खतला अखतशय 
मनस्ताप झालेला आहे आखण तेवढा सहन करण्यािी ताकि खतच्यात नाही. त्यािे यावर उत्तर आले ते असे. 
मी अखतशय कामात असतो आखण त्यामुळे अस्या बारीकसारीक गोिींकडे लक्ष पुरवणे मला शतय होत 
नाही” त्यावळेी खसखबल डॉतटरानंा त्याचं्या उपिाराबंद्दल एक पैही िेऊ शकत नव्हती. यािेही त्याला काही 
वाटले नाही. याबद्दल लव्हकीने एकिा त्यािे मत साखंगतले की, “डॉ. खब्बरू काय, पाकू ॲव्हेन्यवूरील एक 
श्रीमंत डॉतटर आहे. सोसू िे की खतला जरा थोडी झीज !” 

 
खवश्लेषणात आतापयंत वर्मणलेली स्वतःच्या ड्रालफ्टंग बोडूमध्ये गढून गेलेली आखण खगरखमटाचं्या 

आवाजाने वढेलेली व्यतती आखण आत्ता १९५७ मध्ये “मला माझ्या मुलीकडे लक्ष द्यायला वळे होत नाही. मी 
माझ्या कामात व्यग्र असतो.” असे खलखहणारी व्यतती या स्पिपणे एकि होत्या. आखण डॉतटराचं्या आखण 
लव्हकीच्या एका उत्तरावरून तर तो स्वतःति पुरता वढेलेला होता. हे स्पिि खिसून येत होते. 

 
“लव्हकी,” डॉतटरानंी खविारले होते, डोसेटबाई खसखबलिा इतका छळ करत होत्या, तो डोसेटच्या 

कधी लक्षाति आला नाही का ?” 
 
“तो खसखबलला काय झालं तुझ्या िंडाला ककवा खजथं कुठं िुिापत झाली असेल त्या अवयवाला ? 

एवढेि जेमतेम खविारायिा आखण नंतर िािें उडवनू खनघून जायिा,” लव्हकी म्हणाली. 
 
खसखबलच्या पत्राला खवलाडूिे उत्तर यायला लागणाऱ्या अपेखक्षत वळेाच्या आधीि खसखबलला 

पत्रपेटीत त्यािे एक पत्र खिसले. आजवर जेव्हा जेव्हा त्यािे पत्र आले तेव्हा तेव्हा डॉतटराचं्या भाषेत ती 
िुसरीि कुणीतरी व्हायिी ककवा खतच्याि शब्िात सागंायिे तर ती खवझनू जायिी. त्यामुळे एकटीि 
असताना ते पत्र वािायिी खतला खभती वाटत होती. म्हणून ती टेडी रीव्हज् घरी यायिी वाट बघत थाबंली. 

 
पत्रात खलखहले होते— 
 
खप्रय खसखबल, 
 
आत्ताि मला फ्रीडानं तुला पत्र खलहायिी आठवण केली. ती आता अखधकाखधक डोसेट बनायला 

लागली आहे. अनेकिा ती मला म्हणते की ‘मी अगिी आनंिात आहे.’ मला जर कुणी खविारले तर मीही 
हेि म्हणेन की आता कुठे खतला जरा सुिािे खिवस आले. खतला असं आनंिात पाखहलं की र्फार बरं वाटतं. 

 
कालि तुझं पत्र खमळालं. तुझ्याकडिी वाता ऐकायला आम्ही नेहमीि उत्सुक असतो. ही 

सत्रपरीक्षा तुला र्फारशी कठीण जाणार नाही आखण तुला र्फार अभ्यास करावा लागणार नाही, अशी आशा 
आहे तुला तुझ्या परीके्षसाठी शुभेच्छा हं ! 
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माझं काम छान िाललंय्. हवा जरा गार आहे. आठवड्यातनं िोन खिवस घरी रहायला बरं वाटतं 
पण अजूनही माझी तब्येत ठणठणीत आहे आखण पोटापुरतं खमळवता येतंय्, यािा मला आनंि वाटतो. 
यावषी बरीि कामं खमळतील, असं खिसतयं. फ्रीडालासुिा अजूनही खतिं काम करायला आवडतं. आता 
वाधतूयभत्त्यातही सात टततयापंयंत वाढ झाली आहे. त्यामुळे सध्या मला मखहन्याला एकशिेार डॉलसू 
खमळतात. बरीि मित होते त्यानं. पूवीि मी या योजनेत सामील झालो, हे बरं केलं. आता म्हातारा होत 
िाललो मी. आत्ता टी. व्ही. वर ‘लॅसी’ बघण्यासाठी थाबंलो होतो. आता मात्र झोपायलाि पाखहजे. सकाळी 
लवकर उठाव लागतं ना. बाकी खवशषे काही नाही. बरंय तर. अच्छा, 

 
तुझाि ‘बाबा’ 

 
खवलाडू. 

 
पत्र वािून खसखबलला कुठ्याही प्रकारे अवाजवी िंत ककवा उदे्वग वाटला नाही. वडलािें आपण 

स्वतः आखण फ्रीडा याचं्याति रममाण होणे खतने हसतहसत स्वीकारले. वाधतूयभत्ता म्हणजे जणू िाखरद्र्य 
आटोतयात ठेवणारे एकमात्र वरिान असा उल्लेि करणे हे आपण रॉकरे्फलर लागून गेलेलो नाही, असे 
बजावण्यािाि खतरकस प्रकार होता, यािी जाणीव होऊन खतला गंमत वाटली. 

 
ते रहाते घर त्याच्या मालकीिे होते. आणिीही तीन खठकाणी त्यािी मालमत्ता होती. बकेँत भरपूर 

खशल्लक होती. अजूनही तो बऱ्यापैकी खमळवत होता. खशवाय फ्रीडािा पगारही जोडीला होताि. आखण 
तरीही त्या एवढ्याशा भत्त्याने महत्त्वािा र्फरक पडतो आहे, असे तो खसखबलला पटवनू िेऊ इच्छीत होता. 
त्याच्या ‘खवलाडू’ या सहीिीही खतला काहीशी मौज वाटली. पूवी कधीही त्याने अशी सही केली नव्हती 
एरवी कोरडेपणाने अंतर रािून वागणारा तो एकाएकी उपिारािें ओझे उतरवनू खजवलग भेटीिा लळा-
खजव्हाळा िािव ूबघत होता—तशी सही करून 

 
यावळेी खसखबलला खतिी ती रहाता आले. खवश्लेषण सुरू होऊन अजून साडेतीन वषसुेिा पुरती 

झाली नव्हती आखण तरीही खतला हे साध्य व्हाव,े हे खतच्या वाढत्या पखरपक्वतेिे लक्षण होते. पूवी ज्या 
पखरलस्थतीत खतिे व्यलततत्व िुभगंायिे, ती पखरलस्थती खतने काहीशी स्वीकार्यासारिेि होते हे. 

 
डेंरॉइटच्या उपनगरात त्यािें प्रशस्त घर होते खतथे तळघरात खवलाडू काम करत असे. आपले 

खगधाडाच्या िोिीसारिे बाकिार नाक हवते िुपशीत फ्रीडा र्फलकारत खतथे आली. काही न बोलता खतने 
हातातले पत्र नवऱ्याला खिले आखण बुटािा टॉक् टॉक् आवाज करत ती खनघून गेली. 

 
िहा खमखनटानंी िोलीत पुन्हा बुटािंा आवाज आला. खतथे िालू असले्या त्या खगरखमटाचं्या 

वरताण आवाज काढून खतने तुटक स्वरात खविारले. “पत्र ! खतििं का ?” हे खविारताना खतच्या खनरंुि 
खजवणीला ककखित् मुरड पडली आखण खतिे अंग कळत—नकळत थरथरलं. “मी सागंते, तुझं सगळं 
स्वास्थ्य घालवलं ना त्यानं ?” 

 
िािें उडवनू खवलाडू म्हणाला, “आपण उद्या बोलू त्याखवषयी.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“काय म्हणत्येय् काय ती ?” खतने आणिीि वरच्या पट्टीत खविारले. 
 
फ्रीडाला बायका अखजबात आवडायच्या नाहीत. खवलाडूिी मुलगीही याला अपवाि नव्हती. उलट 

खसखबलला तर तीं पाण्याति पहायिी. फ्रीडािे वय आज सत्तावन्न वषांिे होते आखण खवलाडूशी लग्न 
के्यानंतरच्या या वषाभराति खतला िरे सुि म्हणजे काय यािा अनुभव आला होता. आता त्याच्या 
लेकीच्या कुठ्याही िऱ्या ककवा का्पखनक कटकटीसाठी ती ते सहजासहजी हातातून सुटू िेणार नव्हती. 

 
फ्रीडािे आईवडील र्फारि उत्साही. त्यानंी खतिे तेराव्या वषीि एका एकतीस वषाच्या माणसाशी 

लग्न लावनू खिले. सोळाव्या वषी खतला मुलगा झाला. खतिा पखहला नवरा कालू ओबरमायर. त्याच्याबरोबर 
ती अखजबात रमली नाही. उलट खतला या लग्नाने आखण पुत्रजन्मानें त्रासि झाला. वयाच्या अडखतसाव्या 
वषी खतिा नवरा हृियखवकाराने मरण पावला. त्यानंतर खतने बरीि प्रकरणे केली. मग खहशोबखनसािे काम 
करून ती स्वतःिा आखण मुलािा उिरखनवाह करू लागली. आप्या बुिीच्या मानाने आप्याला खशक्षण 
खमळाले नाही, याबद्दल खतला नेहमीि राग यायिा. िंत वाटायिी. आखण ते िरेंही होते. त्यामुळे नवरा 
मे्यावर खतने वािनािा आखण स्वावलंबनाने खशकवण्यािा सपाटा लावला. असे खतने स्वतःि स्वतःला 
घडवले. खवलाडूलाही लग्नासाठी खतनेि तयार केले. कोणी म्हणत पैंशासाठी तर कोणाच्यामते खतिे िरेि 
पे्रम होते. १९४९ मधे ते सनॅ फ्रॉलन्सस्कोत भेटले. पण १९५६ पयंत त्यानंी लग्न केले नव्हते. खवलाडू 
डेराइटला गे्यावर तीपण खतथे गेली. ती त्यािा स्वैपाक करायिी. कपडे धुवायिी. आजारी असताना 
शुश्रूषा करायिी. सनॅ् फ्रॉलन्सस्कोमधे असताना खवलाडू खसखबलला म्हणाला होता की पुन्हा लग्न करायिी 
त्यािी अखजबात इच्छा नाही. फ्रीडा ही त्यािी िागंली मतै्रीण असली तरी खतच्याशी तो लग्न करणार नाही. 
पण खसखबल न्ययूाकूमधे असताना त्याने खतला आपले मत बिल्यािे कळवले. त्याने स्पिीकरण खिले 
होते. “मला वाटतं, मला आता फ्रीडाशी लग्न करावं लागणार. ती सारिी माझ्याि घरात असते आखण ते 
बरं खिसत नाही.” 

 
तरीही फ्रीडा आपले घोडे पुढे िामटति होती. ती मवाळपणे म्हणाली, “खवलाडू, खसखबल आजारी 

आहे. तू मात्र अजून खनरोगी आहेस. समथू आहेस. तुला आधी तुझा खविार केला पाखहजे.” फ्रीडाने त्याच्या 
हातावर हात ठेवला. “मला विन िे की तू खतला तुझ्या सुिात ढवळाढवळ करू िेणार नाहीस.” 

 
“आप्या सुिात,” तो सावकाश खविारपूवूक म्हणाला. िुिीतून उठून तो येरझारा घालायला 

लागला. “पण माझ्या मुलीवर पे्रम आहे माझं.” एक उत्तम खपता होण्यासाठी सतत झटलो आहे मी.” 
 
“काही काही वळेेला मला वाटतं,” तू त्यासाठी र्फारि कि घेतोस.” फ्रीडा म्हणाली, “पण ती मात्र 

िागंली लेक होण्यासाठी काहीि प्रयत्न करत नाही.” 
 
“बाकीिं काहीही असलं फ्रीडा, तरी ती अखतशय बुखिमान मुलगी आहे अत्यंत तेजस्वी आहे. 

कलाकार आहे” खवलाडू ठामपणे म्हणाला. 
 
“मग इतरापं्रमाणे तीही एिािी नोकरी का नाही बघत ? ककवा लग्नतरी का नाही करत ? खतनं 

जर मला खतच्याजवळ येऊ खिलं तर मी खतच्यासाठी एिािा िागंलासा मुलगा बघेन. ती उंि टािािे बटू 
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का वापरत नाही ? आखण पुरुषी घड्याळ कशाला बाधंते ? मी खतला छान खलपलस्टक लावीन. खतने कपडे 
जरा तोकडे करीन. केस कुरळे करून िेईन.” 

 
“हे डॉतटर ! खवलाडू पुटपुटला, पण आता बहुतेक र्फार खिवस लागायिे नाहीत. माझ्या 

क्पनेप्रमाणे आता लौकरि ती बरी होईल आखण मग खतिी ती स्वतंत्र होईल. 
 
“काय खलखहलंय खतनं ? फ्रीडाने आपला मुद्दा सोडला नव्हता. 
 
काही काळ खवलाडू गपपि बसला. काय करावे त्याला कळेना. शवेटी त्यािा खवरोध मावळला. तो 

म्हणाला, “मला बहुतेक न्ययूॉकूला जाव ंलागेंल. पण ते बघू. आता जर मी झोपलो नाही, तर मला सकाळी 
उठण ंअशतय होईल.”  

 
५’ –११” उंिीिा खवलाडू िेिणा खिसायिा. ताठ होता तो. त्यािा िेहरा आकषूक आखण बाधंा 

रेिीव होता. कें स पाढंरेशुभ्र, िमकिार होते. या वयातसुिा एकही केस कमी झालेला खिसत नव्हता. 
त्याच्या िेहऱ्यावर आत्मखवश्वास आखण आरोग्यािा रसरशीतपणा खिसत असे. त्यािे सगळे िात अजूनही 
शाबतू आखण स्वच्छ होते. मासं आखण मद्याला कधीहीं स्पश ू केला नस्याने तो अखजबात सुटला नव्हता. 
कॉलेजमधे असताना त्यािे जेवढे वजन होते, तेवढेि जवळपास आताही होते. तो िालच्या पट्टीत, हळू 
आवाजात बोलत असे. कोणी त्याच्याशी वाि घालायला आलं, तरी तो मात्र कधीि वाि घालीत नसे. 
कारण आप्या भावना व्यतत करणे हे पाप आहे, अशी त्यािी िात्री होती. त्याच्या लाबंसडक, खनमुळत्या 
बोटािंा भाविशीपणा प्रत्यक्षात्या त्याच्या एकूण अखलपतपणाशी र्फार खवसंगत वाटायिा. त्यािे नाक 
काहीसे अपरे होते. हे डोसेट कुटंुबािे िास वैखशष्ट्य. खसखबलिे नाकही तसेि होते. 

 
त्याच्या बोटामंधून सूखित होणारी त्यािी कलात्मक आखण संविेनाक्षम वृत्ती त्याच्या बाधंकामामध्ये 

आखण छिामंध्ये व्यतत होत असे. त्यािें बाधंकाम इतरापेंक्षा खकतीतरी वरच्या िजािे असे. कॉलेजमध्ये 
त्याने वततृत्वािा आखण संगीतािा अभ्यास केला होता. खवलो कॉनूसूच्या प्राथूनामंखिरात आखण तलबात तो 
गात असे. िार पुरुष गायकािंा एक उत्कृि संिही त्याने तयार केला होता. तो स्पॅखनश शलैीत खगटार 
वाजवत असे. अखभजात संगीतात तर त्याला इतका रस होता की त्याच्या धमूसंस्थेिा ऐखहक गोिींना खवरोध 
असूनही त्याने एखडसनच्या अगिी सुरवातीच्या तबकड्या खवकत घेत्या होत्या. अथूशास्त्रात त्याला रस 
होता. सामाखजक जबाबिारीिी िऱ्या अथाने जाणीव होती. खजथे खजथे तो राखहला, त्या त्या गावातले लोक 
त्याच्याकडे आिरानेि बघत असत. त्याच्याकडे काम करणारे लोक तर त्यािी अक्षरशः पूजाि करीत. 

 
जे काय काम करायिे ते खवलाडू अगिी उत्तम करीत असे. पण ते केवळ ते काम िागंले व्हावे 

म्हणून नव्हे, तर त्यािा असा खवश्वास होता की लोक जेव्हा त्यािे उत्कृि काम बघतात, तेव्हा त्या 
पखरपूणतेूने ईश्वरही संतुि होतो. लोकानंा त्याच्या कामाबद्दल िरोिरि आिर होता. रस्त्याने जाता येता 
लोक एकमेकानंा आिराने सागंताना त्याला ऐंकू यायिे, “हाि तो खवलाडू डोसेट बरं का !” त्याने तो िूष 
व्हायिा िरा, पण त्याला थोडी िंतही वाटायिी. त्याच्या मनात यायिे “डोसेट वंशातला आहे मी. माझ्या 
आयुष्ट्यातली पन्नासपेक्षाही अखधक वषं खवलो कॉनूसूमध्ये वाया गेली नसती, तर मी याहीपेक्षा खकतीतरी 
जास्त करून िािवलं असतं. तेवढी धमक नक्कीि होती माझ्यात.” यामुळेि बुलध्िमान, सुखशखक्षत ककवा 
ज्यानंी िूप प्रवास केलेला आहे, अशा लोकाशंी गपपागोिी करताना तो अगिी बहरून जायिा. 
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कोणतेही काम खनिोंष करण्याच्या त्याच्या अट्टाहासापायी खवलाडू बारीकसारीक गोिींिीसुध्िा र्फार 
खिखकत्सा करायिा. अशा तपखशलाचं्या ििेति गुंतून पड्यामुळे बऱ्यािवळेा संभाषणि अशतय व्हायिे. 
“मोठा अधा भाग असं तुम्ही म्हणूि शकणार नाही,” तो खसखबलला म्हणायिा, “अधा म्हटला की तो अधाि. 
एकािवळेी तो अधाही आखण त्यापेक्षा मोठाही कसा काय असू शकेल ?” या स्वभावखवशषेामुळेि तो 
सवयीिा गुलमही बनला होता. आज वीस वषे त्यािे िुपारिे जेवण ठरलेले होते. परतले्या अंड्यािे िोन 
सँडखवि आखण ॲपल् पायिा एक तुकडा. 

 
त्याच्याजवळ असामान्य बुलध्िमत्ता होती िरी, पण त्यािा कठोरपणा आखण कडक खनबंध हे 

त्याहीपेक्षा असामान्य होते. सनातनी िौकटीतला बुलध्िमान माणूस होता तो. हॅटीिा भािा जोई एकिा 
त्याचं्याकडे आलें ला असताना त्याने घरात खसगरेट ओढली, तर तों असला हािरला होता. शहाणपणाच्या 
परंपरागत क्पनािंा त्याच्यावर पगडा होता. लेकीच्या वहीत सही करताना त्याने खलखहले होते, “िरं 
बोलणं, प्रामाखणकपणा, ियाळूपणा, शुखिता आखण संयम हे उत्तम माणसािे महान गुण होत.” त्यािे मन 
म्हणजे ऐखहक मानववािी आवडीखनवडी आखण कमूठ धार्ममक आिारसंखहता यािें एक मोठे खवलक्षण खमश्रण 
होते, खवलो कॉनूसू, धमूसंस्था, लव्हतटोखरयन युग आखण खवसाव्या शतकाच्या रोरावणाऱ्या खतसऱ्या िशकािी 
त्याने घेतलेली अवाजवी धास्ती याचं्या खमश्रणातून त्यािा हा कडक सोवळेपणा उियाला आला होता. 
त्याच्यामते हे िशक म्हणजे संस्कृतीच्या नैखतक ऱ्हासािी नािंी होती. जगािा अंत जवळ आ्यािे ते एक 
लक्षण होते. 

 
धमाच्या बाबतीत तो अखतशय कडवा होता. त्याच्या ‘रं्फडामेंटाखलस्ट’ धमूतत्त्वानंा तो अगिी 

खिकटून असे. पास्टर वेबर ककवा त्याचं्यासारिा एिािा धमूगुरु मानणार नाही, इतकी तो धमूविने अगिी 
शब्िशः िरी मानीत असे. जगाच्या अंताखवषयीिी धमूसंस्थेिी प्रविने त्याने इतकी अक्षर न् अक्षर िरी 
मानली होती की त्यामुळे सगळे आयुष्ट्य त्याने प्रलयाच्या धास्तीति कंठले होते. 

 
िुद्द धमूसंस्था आखण खवलो कॉनूसंमधला तो अंधारात िािपडणारा धार्ममकािंा मेळावा यानी तर तो 

इतका अस्वस्थ झाला की धमूतत्त्वािें अक्षरशः पालन करत असूनही गेली िौिा वष ेत्याने धमूसंस्थेत जाणे 
बिं केले होते. 

 
त्यािे प्राथूनामंखिरातून केलेले हे पलायन हे किाखित स्वतःच्या वडलापंासून िूर जाण्यािाही 

प्रयत्न असावा. त्यािे वडील िागंले सहा रू्फट उंिीिे रंुि हाडापेरािे होते. पण मुलिािे भाडंकुिळ आखण 
तोंडाळ. हनुवटीवर त्यानंी बोकडासारिी िाढी ठेवली होती. तरुणपणी ते िागंले कुस्तीगीर होते. आपला 
सगळा आिमकपणा आखण खवरोध व्यतत करायला त्याला धमूसंस्था ही एक र्फार िागंली जागा खमळाली. 
ऑबे्र डोसेट हे त्यािें नाव, आनों्ड आखण थेरेसा ह्यािंा हा मुलगा. ऑबे्रिेरीज थॉमस, इमनॅ्युएल आखण 
लहानी थेरेसा ही त्यािंी आणिी तीन मुले. 

 
ऑबे्र हा अगिी उत्साहाने खनयखमत िेवळात जात असे. त्याच्यासारख्या धमूभीरु माणसाला 

खशवीगाळ वज्यू होती. पण त्यािी भरपाई तो िेवळात उच्चरवाते मंत्रघोष करून, िेवाच्या नावाने मुतत 
कंठाने हंबरडा र्फोडून आखण हषोन्माि झा्यासारख्या सुरात परमेश्वरािी स्तोते्र गाऊन करीत असे. 
यािाि उरलेला नायप्रवेश गावच्या डाकघराच्या िव्हायावर व्हायिा. खतथे तो रोमन लोक, त्यािंा तो 
‘पोप’ नामक शिं आखण कॅथॉखलक समाज याचं्यावर जमले्या गिीच्या साक्षीने तोर्फा डागायिा. कुणीही 
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कॅथॉखलक सते्तवर आला की अमेखरकेिा अंत ठरलेला आहे, असे त्यािे भाखकत होते. केवळ रोमनाबंद्दलि 
नाही, तर सगळ्याबंद्दलि, त्याच्या स्वतःच्या संप्रिायाच्या लोकाबंद्दल, अगिी स्वतःच्या कुटंुखबयाबंद्दलही 
त्याच्या मनात दे्वषबुध्िी असायिी. प्रत्येकािे वमू तो हेरायिा आखण तरुणपणी कुस्ती करताना जो आवेश 
असायिा, त्याि आवशेाने त्यावर िारिौघात तुटून पडायिा. हे करून झा्यावर मग अथाति तो मोठ्या 
उिारपणाने त्या खबिाऱ्याच्या पखतत आत्म्यािा ंउध्िार करायिा प्रयत्न करायिा. 

 
त्याच्या या आरड्याओरड्यािे मुख्य लक्ष असायिे त्यािी बायको मेरी. त्याच्या पे्रयसीने – व्हालने 

– त्याला नकार खि्यावर त्या खतरीखमरीत त्याने मेरीशी लग्न केले होते. नंतर जन्मभर तो खतच्याबरून 
मेरीला टोमणे मारायिा. लग्नानंतर अनेक वळेा तो आपली लाकूड कापण्यािी खगरणी हातािालच्या 
माणसावंर सोपवनू न्ययूॉकूमधे व्हालला भेटायला जात असे, आखण परत येऊन मेरीपुढे आप्या 
व्यखभिारािे रसभखरत वणनू करीत असे. 

 
ऑबे्रला तीन मुले – थेरेसा (खतसरी) ही सगळ्यात मोठी. मग खवलाडू आखण त्याच्यापेक्षा अठरा 

मखहन्यानंी लहान रॉजर. या सगळ्यानंी आप्या आ्ेिे अगिी काटेकोर पालन केले पाखहजे, नेहमी 
खिस्ती माणसाला साजेसे मंि लस्मत केले पाखहजे. मोठ्याने हसता कामा नये, असा त्यािा आग्रह 
असायिा. या खतघानंाही संगीतािी िागंली जाण. पण ऑबे्रने त्यानंा कधी गाणेबजावणे करू खिले नाही. 
कारण त्यामुळे त्यानंा गवू होईल. अशी त्याला भीती वाटायिी. आखण गवू म्हणजे तर पाप. आप्या मुलानंी 
रु्फगून जाता कामा नये, असा त्यािा आग्रह होता. 

 
वडलाचं्या भाडंकुिळपणािी खवलाडूला लाज वाटायिी. त्यामुळे तो स्वतः अखलपत रहायला 

लागला. त्याचं्या आरडाओरड्याने तो अस्वस्थ व्हायिा. त्यामुळे आप्याभोवती त्याने एक मूकपणािे कवि 
खनमाण केले. आप्या मनात शरम आखण अस्वस्थता खनमाण करणाऱ्या वडलानंा तो आपला आिश ूम्हणून 
समोर ठेवणे शतयि नव्हते. त्यािा संविेनाशील आखण कलात्मक स्वभाव त्याचं्या अगिी खवरोधी होता. 
त्यामुळे खवलाडूने आप्या मृिू, कलावतं पण अखलपत आईिा आिश ू समोर ठेवला. आखण या 
तािात्म्यामुळेि खवलाडूच्या बाह्य स्वभावामधे काहीतरी खवरोधाभास जाणवायिा. 

 
त्यािे पौरुष खनर्मववाि होते, सोवळेपणाच्या आखण कमूठपणाच्या गपपा मारत असतानासुिा तो 

कामजीवनाच्या बाबतीत उत्साही होता. खस्त्रयानंा तो आकषकू वाटायिा. खवधुरावस्थेच्या नऊ वषांच्या 
काळात अनेकजणी त्याच्या मागे लाग्या होत्या.ं असे असूनही िगडामातीत काम करणारा हा माणूस 
काही बाबतींत बायकी होता. लहानपणी आखण तरुणपणीसुिा तो आईला घरकामात मित करी. र्फळे, 
भाज्या खटकाऊ बनवनू हवाबिं डब्यात भरून ठेवी. नंतर त्याने हँटीलाही ते तंत्र खशकवले. कॉलेजमधे 
असताना तो कपडे खशवण्यािे काम करून स्वतःिा ििू भागवीत असे. पुढे खसखबलिी झबली टोपडीही 
त्याने खशवली होती. घरसजावटीिी त्याला उत्कृि जाण होती. हॅटीलाही त्यावद्दल आिर होता. त्यामुळेि 
त्याचं्या पखह्या घरािी सजावट खतने त्याच्यावरि सोपवली होती. 

 
आईशी असले्या या तािात्म्यािा खवलाडूच्या व्यलततमत्त्वावरि नव्हे, तर सहिाखरणीच्या 

खनवडीवरही पखरणाम झाला. ऑबे्र डोसेट प्रमाणेि हॅटी अँडरसन डोसेट हीसुिा अखतशय आिमक, सिा 
पुढेपुढे रहाणारी आखण अगिी िुि होती. खवलाडूने जणू आप्या खपत्याच्या स्त्रीरूपाशी लग्न केले होते. 
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िरे तर खवलाडू आखण त्यािा भाऊ रॉजर या िोघानंीही आप्या वडलाशंी लग्न केले होते. 
िोघानंीही िमतया स्वभावाच्या खवखक्षपत बायका खनवड्या होत्या. िोघीिे नावही एकि होते. हेिीएट्टा 
खवलाडंप्रमाणेि रॉजरनेही वगेळ्या पथंाच्या मुलीशी लग्न केले होते. रॉजरिी बायको रोमन कॅथॉखलक 
होती. ती पखरिाखरकेिी नोकरी करत होती. त्याच्या धमूपथंाच्या आखण खवशषेतः त्याच्या वडलाचं्या 
कॅथॉखलकखवरोधी अखतरेकी क्पनाखंवरुि बडं म्हणूनि त्याने खहच्याशी लग्न केले असाव.े रॉजरिी हॅटी 
धूम्रपान करायिी. खवलो कॉनंसूमध्या िुसऱ्या कोणत्याही बाईिी ही कहमत नव्हती. ती गालाओठानंा 
रंगरंगोटी करीत असे. त्यामुळे तर खतच्या सासूसासऱ्यािंा र्फारि उपमिू होई. पण खतिा िरा खवखक्षपतपणा 
खिसून यायिा, तो खतच्या रात्रीच्या व्यवसायामंधे. रोिेस्टरमध्या त्याचं्या ताबंड्या खवटाचं्या घरी, 
तळघरात ती जुगारािा अड्डा िालवीत असे. आखण खभक्षणुींच्या अनैंखतक व्यवहारािी खतथे व्यवस्था करीत 
असे. त्यािें हे ऐखहक जीवन जास्त सुकर आखण झटपट व्हावे, यासाठी ती त्यानंा सोयीिे कपडेंही पुरवीत 
असे. या िोन्ही धंद्यापंासून रॉजर अखलपत होता. पण लोक म्हणायिे की यात्या काही खभक्षणुींशी त्यािेही 
संबधं होते. 

 
या हॅटीला िोन मुलगे होते. पण खतला मुलगे आवडत नसत. म्हणून खतला खसखबलला आप्याकडे 

घेऊन जायिे होते. त्यािे िरे कारण कधीि कळले नाही. किाखित खतला मनापासून एिािी मुलगी 
हवीही असेल. पण ती मनोरुग्णािंी शुश्रूषा करणारी पखरिाखरका होती. त्यामुळे अशीही शतयता आहे की 
आपली जाऊ मुले वाढवायला नालायक आहे, हे खतला माहीत झालेले असावे ! आखण त्यामुळे खसखबलच्या 
भावी आजारािी क्पना येऊन खतला हे सुिले असाव.े 

 
खवलाडूच्या बखहणीने मात्र अशा रीतीने आप्या वडलाशंी लग्न केले नाही, ती एकटीि राखहली 

आखण खवखक्षपत बनली. खतच्या वडलावंर आखण एकूणि पखरलस्थतीवर खतने अशा रीतीने सूड उगवला. लहान 
असताना थेरेसािे एकावर पे्रम होते. पण ते असर्फल ठरले. या अपयशािे िापर ती आप्या भावाचं्वा माथी 
मारत असे. वयाच्या िाखळसाव्या वषी खतने एका श्रीमंत म्हाताऱ्याशी लग्न केले, आखण ती िुसऱ्या राज्यात 
रहायला गेली. त्यानंतर ती र्फतत िोनिा खवलो कॉनूसूमधे आली होती. एकिा खतिी आई आजारी 
असताना आखण एकिा आई मे्यावर. खतच्या गावी ती पुरुषी कपडे घालत असे. खतच्या शजेाऱ्यापाजाऱ्यानंा 
ते िटकत असे. खतच्याकडे अनेकिा मागूनही खतने धमंसंस्थेला एका पैिीसुिा मित केला नाही आखण 
धमंसंस्थेिा रोष ओढवनू घेतला. थेरेसािा आखण खतच्या नवऱ्यािा बँकावंर खवश्वास नव्हता. त्यामुळे आपली 
सारी संपत्ती त्यानंी त्याचं्या शतेात वगेवेगळ्या खठकाणी पुरून ठेवली होती. त्यामुळे १९२९ च्या मंिीच्या 
काळात घरात खविुरलेली ही बकँ बुडली नाही. 

 
रॉजर आखण खवलाडूच्या लाकडाच्या धंद्यात थेरेसाने पैसे गुंतवले होते. त्यािंा धंिा जेव्हा तोयात 

गेला तेव्हा खतने पैसे परत मागायला सुरुवात केली. खतच्या तरुणपणाच्या पे्रमप्रकरणाच्या वळेी हे िोघे भाऊ 
िुिावले गेले अस्याने थेरेसाला खतिा ‘पौंड आँर्फ फ्लेश’ खमळावा म्हणून त्यानंी आपली घरे गहाण 
टाकली. खवलाडूिे गहाण टाकलेले घर जेव्हा थेरेसाच्या ताब्यात आले, तेव्हा खतने ते आप्या आईवडलानंा 
रहायला खिले. खवलाडूला आखण त्याच्या कुटंुखबयानंा बाहेर काढताना खतला यलत्कंखितही िेि झाला नाही. 

 
गडगंज संपत्ती असूनही थेरेसा नवऱ्याच्या मृत्यनंूतर एिाद्या िखरद्र्यासारिी राहू लागली. 

्वतःसाठी खतने र्फतत एक िोली ठेवली. बाकी सगळ्या भाड्याने खि्या. खहवाळ्यात उबेसाठी ती र्फतत 
एक रॉकेलिा स्टोव्ह पेटवत असे. आयुष्ट्याच्या शवेटी खतिी आखण खवलाडूिी खिलजमाई झाली. हॅटीच्या 
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मृत्यनंूतर खवलाडू आखण खसखबल खतला भेटायला जात. त्या आधी खसखबलने र्फतत िोनिाि आप्या या 
आत्याला पाखहले होते. लोक आप्यामधे आखण थेरेसामधे घोटाळा का करतात आखण वडील आप्याला 
त्या नावाने का हाक मारतात. हे खतच्या तेव्हा लक्षात आले. 

 
एरवीही खवलाडू नेहमी हळू आवाजात आखण सावकाश बोलायिा. पण आईखवषयी बोलतानात्यािा 

आवाज आणिीि कोमल व्हायिा, खतच्याबद्दल त्याला र्फार आिर होता. वडलाखंवषयी ककवा 
थॉमसकाकाखंवषयी बोलताना त्यािा आवाज िढायिा. पण रॉजर ककवा थेरेसासंबधंी बोलायला लागला 
की परत िाली यायिा. वयाच्या छपपन्नाव्या वषी रॉजर मेला. आप्या भावाबखहणींिा खवषय खनघाला की 
खवलाडू नेहमीि अस्वस्थ व्हायिा. पण त्यानंा तो कधी खवसरूही शकला नाही. 

 
रॉजर ककवा थेरेसापेक्षा खवलाडू जास्त अहंकारी होता. घरात्या कटकटींपासून स्वतःिे संरक्षण 

करण्यासाठी त्याने आप्याभोवती एक कोश खनमांण केला िरा, पण एरवी तो तसा िुबळा नव्हता. 
पुष्ट्कळिा तो आप्या इच्छेनुसार वागत असे. आप्या बायकोला आखण लेकीला काही मानखसक समस्या 
आहेत, या वस्तुलस्थतीिी जाणीव झा्यावर लेकीच्या आजारािी आप्यावरिी आनुवखंशक जबाबिारी 
त्याने झटकून टाकली. आपले वडील िमत्काखरक आखण बखहण खवखक्षपत होती. तरीसुिा त्यानंा कुठलाही 
मानखसक आजार नव्हता अशी त्याने स्वतःिी िात्री पटवली. वडलाचं्या िार भावाचं्या वशंजाचं्या खविार 
केला तर त्याचं्यात काही िमत्काखरक गोिी आहेत. हे कबूल करणे त्याला भागि होते. पण त्या सगळ्यािा 
िोष तो त्या काकाचं्या सासरच्या कुटंुबाचं्या माथी मारायिा. 

 
त्याच्या थॉमसकाकाकंडे भरपूर जमीनजुमला आखण पैसाअडका होता. त्यानंी पाि बायका के्या, 

त्यात्या तीन मे्या. आखण एक त्यानंा सोडून गेली. पण खवलाडूच्यामते िोष काकािंा नसून त्याचं्या 
बायकािंा होता. त्यािंी पखहली बायको वडेी झाली खतिे केस आखण निे गळून गेली. ती पालीसारिी 
पाढंरीर्फटक पडली आखण अधांगवाय ूहोऊन त्याति मरून गेली. खतिा मुलगा बनाडं लहानपणी अखतशय 
हट्टी होता. मोठा झा्यावर तो आळशी आखण थापाड्या बनला. त्यािा मुलगा बनाडू ज्युखनयर त्याच्या 
आईशी पखहले वातय बोलला ते “मी तुझा िून करीन,” आकण असे म्हणतात की त्याच्या वागण्यामुळे 
िरोिरीि खतने जीव खिला.ं नंतर त्याला खछन्नमनस्क म्हणून िवािान्याति ठेवले होते. 

 
खवलाडूिे िुसरे काका फे्रडखरक. त्यािंी बायको फ्रालन्सस आखण मुलगी कॅरोल या कधीकधी िूप 

उत्साहात असायच्या तर कधी एकिम हताश बनायच्या. हे मखॅनयाक खडपे्रखसव्ह सायकॉखससमुळे होते. पण 
या रोगाला साधारणपणे बरीि प्रिीघू आनुवंखशक परंपरा असते. त्यामुळे कॅरोलने हा रोग आईकडून घेतला 
होता. डोसेटस् कडून नव्हे असे म्हणायला खवलाडूकडे भक्कम पुरावा होता. या िोघींच्या िवािान्याच्या 
वाऱ्या िालूि असायच्या. खवलाडूकडे त्या बऱ्यािवेळा भेटायला यायच्या. तेव्हा खवलाडूने खकतीतरीवळेा 
खसखबलला खविारले होते. “तुला आपण त्याचं्यासारख्या आहोत, असे नाही ना वाटत ? आखण मग जणू 
काही इजा झालेलीि नाही, अशा थाटात तो वर म्हणायिा “काही काळजी करू नकोस त्या काही डोसेट 
नाहीत.” 

 
हा सगळा कौटंुखबक इखतहास अथाति खसखबलला माहीत होता. त्याहीपेक्षा महत्त्वािे म्हणजे खतच्या 

वडलाचं्या काळज्या आखण गरजाही खतला माहीत होत्या. त्यामुळे न्यूयॉकूमधे ती त्याचं्या पत्रािी वाट पहात 
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असताना खतला िुहेरी भीती वाटत होती – ते येणार नाहीत यािीही आखण ते येतील यािीही. प्रतीके्षच्या या 
काळात खतला वारंवार एक स्वपन पडायिे — 

 
एका मोठ्ठयाच्या मोठ्या घरात ती वडलानंा शोधत खर्फरत असायिी ककवा त्याि घरात ते खतला 

शोधत खर्फरत असायिे. ककवा ते िोघेही एकमेकानंा शोधत खर्फरत असायिे. िोलीमागून िोली धंुडाळत 
खतिा खनष्ट्र्फळ शोध िाललेला असायिा. इथे कुठेतरी आपले वडील आहेत, हे खतला माहीत असायिे. पण 
त्यािवळेी आप्याला ते सापडणे शतय नाही, ह्यािीही जाणीव असायिी. 

 
“तू स्वपनात तुझ्या वडलानंा सागंायला पाखहजेस की तू त्यानंा शोधते आहेस,” डॉतटर 

खवश्लेषणाच्या वळेी म्हणा्या, “या स्वपनात तुझी त्याचं्याबद्दलिी कामेच्छा प्रकट झाली आहे; कारण 
अनेकिा त्यानंी तुला मोहात पाडलंही होतं. पण त्याि स्वपनात त्या इच्छेिा इन्कारही व्यतत होतो आहे.” 
खतिे वडील जेव्हा कामजीवनाबद्दल बोलत, तेव्हा आप्याला त्याचं्याबद्दल तशी इच्छा होई, हे खसखबलने 
कबूल केले होते. उिाहरणाथू, फ्रीडािे प्रणयाराधन िालू असताना ते म्हणाले होते, “कामजीवनाबाबत 
काही गोिींिी अजून माझी मलाि उत्तरं खमळालेली नाहीत. आमच्यापेक्षा तुम्हा तरुण लोकानंा यातलं बरंि 
काही माखहती असतं.” 

 
डॉतटराचं्या हे लक्षात आले होते की खवलाडूने मोठेपणीि नव्हे, तर लहानपणीही खसखबलला 

उते्तखजत केले होते. िीघूकाळ िालू असले्या त्या ‘प्रथम दृश्या’तून आखण ‘तू आता िूप मोठी झाली 
आहेस’ असे सागंून खतला शारीखरक जवळीक नाकारून. 

 
िुसऱ्या एका स्वपनात — 
 
लोक खतच्या मागे लागले होते. खतिी सुटका करायला वडील जवळ नव्हते. पाठलाग िालूि होता 

आखण बिावही अशतय होता. 
 
खकतीतरी खिवस खसखबलिी इच्छा होती की खतच्या वडलानंी खतच्या वतीने काहीतरी हस्तके्षप 

करावा. खतिा बिाव करण्यास याव.े आता पुन्हा ती तशीि प्रखतक्षा करत होती. खतच्या पत्रािे उत्तर यायला 
जसजसा उशीर व्हायला लागला, तसतशी खतच्या खजवािी घालमेल सुरू झाली. खवलाडू जर पूणूपणे 
िुलूक्ष करणारि असता तर खतच्या दृिीने अखधक सोपे झाले असते. पण खतिे त्याच्याशी काही लागेबाधें 
होते. त्याच्या अखलपततेमुळे या संबंधात त्याने खतिी विंना केली होती िरी, पण तरीही तीव्र 
खपतुराकषूणामुळे (oedipal desires) आखण समानशीलामुळे ते संबधं बळकटही झाले होते. 

 
खमखनसोटाच्या सेंट पॉलमध्या एका कलासमीक्षकाने जेव्हा खवलाडूला साखंगतले की खसखबलला 

खित्रकलेिी खवलक्षण िेणगी आहे, तेव्हा खवलाडूला खतिा अखभमान वाटला होता. त्याने आवजूून खतिे खित्र 
फे्रम करून घरात टागंले होते. बापलेक जेव्हा एिािे खित्र बरोबर बघायिे, तेव्हा जणू काही िोन डोळेि 
त्याकडे बघत असायिे. त्या िोघामंधे खनखश्चत काही नांते होते; सुसंवाि होता. आखण लहानपणीच्या िोन 
प्रसंगामुंळे तर नाते जास्ति दृढ झाले होते. 
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खसखबल अगिी लहान सहा आठवड्यािंी असताना खतच्या मध्यकणांला काहीतरी खवकार झाला 
होता. खतला काय होते आहे, हे कुणाच्या लक्षाति येत नव्हते. पण वडलाजंवळ ती शातं रहायिी. तो जेव्हा 
खतला घ्यायिा, तेव्हा योगायोगाने स्वयंपाकघरात शगेडीजवळि बसायिा. खतथ्या उबेमुळे खतला बरे 
वाटायिे. त्या उबेिा खतने वडलाशंी संबंध जोडला होता. आखण त्यातून खतला वडलाबंद्दल पे्रम वाटू लागले 
होते. 

 
िुसरे म्हणजे खतला आप्या आईबद्दल तािात्म्य वाटणे शतयि नव्हते. कारण ती नेहमी खतला 

टाकून बोलायिी आखण लाजवायिी. त्यामुळे वडलाशंीि तािात्म्य वाटणे खतला जास्त जास्त अटळि होत 
गेले. खतला कोणीतरी आपले असे आवश्यकि होते. खतने स्वतःिी समजूत घालून घेतली की यासाठी 
वडलावंर अवलंबनू रहाणे शतय आहे. यािे आणिी एक कारण म्हणजे ती मातृमुिी नसून खपतृमुिी होती. 

 
अशी रीतीने जाखणवचे्या पातळीवर खसखबल आप्या वडलाचं्या प्रखतमेला जपत होती, पण 

कधीकधी अशीही वळे यायिी की या प्रखतमेलाही तडा जायिा. खसखबलने एकिा िैनंखिनीत खलखहले होते, 
“कॉलेजमधे मला मखैत्रणी होत्या, एक मोठी बहीण होती, एक मागिूशकू होते. माझे मागिूशकू डॉ. टमाइन 
िूप जाड आखण आनंिी गृहस्थ होते. त्यानंी खमश्या राि्या होत्या. ते अखतशय सहानुभतूीनं वागत असत. 
मला कधीही खमळू न शकले्या खपत्यासारिे होते ते. ते नेहमी माझ्याशी बोलायला वळे काढत. वगेळं 
अगिी वगेळंि होतं ते सारं.” 

 
डॉतटरानंी जेव्हा खसखबलला प्रत्यक्षि खविारले की, “तुझ्या वडलािं ंपे्रम आहे का तुझ्यावर ?” 
 
तेव्हा खसखबलने मोठे मार्ममक उत्तर खिले होते. 
 
“मला वाटतं, आहे.” 
 
एकूण खवलाडू डोसेटच्या उत्तरािी प्रिीघं प्रतीक्षा करावी लागत होती. 
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: हा िूयव हा जयद्रथ : 
 
४ मे १९५०. िुपारी िार वाजता खवलाडं डोसेटनें डॉतटराचं्या प्रतीक्षालयात प्रवशे केला. स्वतःबद्दल 

त्याला आत्मखवश्वास होता. समाधान होते. िंबीर, अखलपत आखण िटकन थागं न लागणारे व्यलततत्व होते 
ते, स्वतःच्या जबाबिाऱ्यािें गाभंीयू न मानणारे. 

 
पण अवघ्या िहा खमखनटाति त्याच्या त्या संरक्षक कविाला तडा गेला. खिखकत्साकक्षात्या 

छोया खहरव्या िुिीवर तो बसला होता. डॉतटर आप्याला अगिी अनपेखक्षत असे काहीतरी खविारत 
आहेत हे त्याला जाणवले आखण बोलताना तो घुटमळू लागला. नुकत्याि कडक केले्या हातरुमालाने 
कपाळ खटपू लागला. डॉतटर आप्याला, आत्ता न्यूयाकंमधे एकटीने रहाणाऱ्या, बरी होण्यासाठी धडपड 
करणाऱ्या िौतीस वषांच्या खसखबलबद्दल काही खविारतील, अशी त्यािी अपेक्षा होती. पण इथे तर 
डॉतटरानंी त्याला पार मागे ‘खवलो कॉनूसूमध्ये’ हॅटीच्या आखण त्याच्या खववाहाच्या काळात नेऊन ठेवले. 
फ्रीडाबरोबरिे हे वष ू कसे छान गेले होते. ‘खवलो कॉनूसू’ वरि नव्हे, तर ओमाहा आखण कान्सास 
शहरावंरहीं पडिा पडला होता. पण आता या डॉतटर तो पडिा ओरबाडून त्याच्या किध्याकिध्या करत 
होत्या. 

 
गे्या काही मखहन्यात खवलाडूिा आखण डॉतटरािंा खसखबलच्या आर्मथक लस्थतीबाबत प्रिंड 

पत्रव्यवहार झाला होता, त्यामुळे डॉतटरानंा भेटताना त्याला आणिीि िमत्काखरक वाटत होते. अगिी 
अखनच्छेनेि तो खतथे आला होता. आखण आत्ता डॉतटराचं्या समोर बसलेला असताना त्याला पुन्हापुन्हा 
जाणवत होते, की ओमाहात तो ज्या बाईंना भेटला त्यापेक्षा या समोरच्या डॉतटरीणबाई र्फारि वगेळ्या 
वाटताहेत. 

 
पण असा बिल का व्हावा, हे त्याच्या लक्षात येत नव्हते. ओमाहात असताना डॉतटर अजून 

मनोखवश्लेषक झा्या नव्हत्या. मनोखवश्लेषणशास्त्रानुसार व्यलततमत्त्वाच्या जडणघडणीत बालपणीच्या 
पखरलस्थतीला र्फार महत्त्व असते. खसखबलला अनेक व्यलततत्व े आहेत हे ओमाहात असताना डॉतटरानंा 
माहीत नव्हते. िरम्यान खसखबलने आखण इतर व्यलततत्वानंी जी माखहती त्यानंा पुरवली होती, त्यािी तर 
यलत्कंखितही क्पना त्यानंा त्यावळेी नव्हती. त्या माखहतीनुसार खसखबलच्या रोगाला हॅटी कारणीभतू होती, 
आखण खवलाडूही काही अंशी जबाबिार होता. डॉतटरानंी इततया खनकडीने ही भेट घडवनू आणली, यातही 
या आजारािे रोप लावण्यात हँटी आखण खवलाडू यािंी नेमकी भखूमका काय होती, याखवषयीिे सत्य 
पडताळून पहाणे, हाि त्यािंा मुख्य हेतू होता. 

 
आणिीही एक हेतू होता त्यािंा. खवलाडूिी पते्र खिवसेंखिवस जास्तजास्ति बेखर्फकीर आखण 

असमाधानकारक व्हायला लागली होती. खसखबलला अर्मथक ककवा मानखसक आधार िेण्याच्या बाबतीतही 
तो अखतशय टाळाटाळ करत होता. डॉतटराचं्या दृिीने या िोन्ही गोिी अखतशय धक्कािायक होत्या. त्यामुळे 
भतूकाळात त्यािी भखूमका काही का असेना, पण वतूमानात तर तो नक्कीि नालायक ठरलेला आहे अशी 
डॉतटरािंी िात्रीि झाली होती. 

 
एक डॉतटर ककवा खवश्लेषक म्हणून भतूकाळासंबंधी काहीही खवधान करण्यािे डॉतटरानंी टाळले 

होते. पण खसखबलिी मैत्रीण या भखूमकेतून त्या खवलाडूला खपता या नात्याने जास्त जबाबिारी घ्यायला भाग 
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पाडणार होत्या. त्यामुळे त्याचं्या दृिीने ही िुहेरी मुलाित होती. सुरवातीच्या काळातील एक पालक 
म्हणून त्यािे अपराखधत्व खसि करण्याच्या दृिीने िािपणी करणे आखण सद्यःलस्थतीत आप्या लेकीबद्दलिी 
कतूव्ये पार न पाडणाऱ्या खपत्याला आमोरासमोर भेटणे. प्रसंग पड्यास त्यािी कडक शब्िात 
कानउघाडणीही करण्यािे डॉतटरानंी ठरवले होते. खवलाडू डोसेटिा एकूण अंिाज घेत्यावर आप्याला 
हव े ते पुरावे खमळवण्यासाठी आप्याला आिमक पखवत्रा घेऊन उघडउघड हल्ले िढवाव े लागणार, हे 
डॉतटरानंा कळून िुकले. 

 
“श्री. डोसेट, खसखबलला वाढवण्यािी आखण खतिी िेिभाल करण्यािी जबाबिारी तुम्ही तुमच्या 

पत्नीवर का सोपवलीत ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
खवलाडू डोसेंट हा आत्मपरीक्षण करणारा माणूस नव्हता. आजूबाजूच्या लोकािंाही तो कधी 

यादृिीने अभ्यास करत नसे. खवलो कॉनूसूमधे असताना तर तो कामात बुडलेला असायिा. 
उजाड्यापासून मावळेपयंत घराबाहेरि. स्वतःच्या गृहजीवनाबद्दल तपखशलात त्याला काहीही माहीत 
नसायिे, आखण त्यािी कधी जरुर भासेल, असेही त्याला कधी वाटले नाही. इततया पूवीच्या या गोिी, 
आता त्यातले काही आठवतही नाही, त्याचं्याबद्दल या डॉतटरानंा काय उत्तर द्यायिे, असा त्याला प्रश्नि 
पडला होता. 

 
खसखबलिी संपूण ूिेिभाल त्याने हॅटीवर का बरे सोपवली होती ? उत्तरािािल त्याने र्फतत िािें 

उडवले. त्याच्या दृिीने हा अगिीि वडेगळ प्रश्न होता. हे म्हणजे एिाद्या िाटकाला तू मासं का खवकतोसं 
ककवा एिाद्या शतेकऱ्याला तू धान्य का पेरतोस, असेि खविारण्यासारिे होते. मुलािी काळजी आईनेि 
घ्यायिी असते. 

 
हॅटीिे वागणे काहीतरी िमत्काखरक आहे, यािी त्याला जाणीव होती का ? िुिीत्या िुिीत 

त्यािी िुळबळू सुरू झाली, आखण ते सावध झाला. शवेटी तो एवढेि म्हणाला. “आधीिी सौ. डोसेट म्हणजे 
एक अद् भतु बाई होती. तेजस्वी, बुखिमान. . .” तो घुटमळला 

 
“आखण ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
तो अस्वस्थ झाला होता. “आम्हाला बऱ्याि अडिणी आ्या. आर्मथकही आखण इतरही. त्यािा 

हॅटीवर र्फार पखरणाम झाला. कधीकधी ती र्फार तऱ्हेवाईकपणे वागायिी.” 
 
“र्फतत तऱ्हेवाईकि ?” 
 
“ऊं . . . ती खवमनस्क असायिी.” 
 
“बस्स ? र्फतत खवमनस्कि ?” 
 
त्याने कपाळावरिा घाम खटपला. बठैक बिलली. “खतला काहीतरी खवखित्र झटके यायिे.” 
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“खसखबल सहा वषांिी असताना, शतेावर हॅटीिी अवस्था अखतशय वाईट होती, हे िरे आहे का ?” 
 
त्याने नजर िुसरीकडे वळवली. बऱ्याि वेळाने तो उद् गारला, “होय.” 
 
“त्या खवमनस्क मनःलस्थतीतून बाहेर पड्यावर ती खसखबलच्या िेळात्या गाडीवरनं घसरत 

टेकडीिाली आली, हे िरं आहे ?” 
 
िुळबूळ करीत तो म्हणाला, “होय. खसखबलनं तुम्हाला नक्कीि साखंगतलं असणार की ती टेकडी 

िूप मोठी होती. लहान होती ना ती तेव्हा ! पण िरं तशी ती टेकडी र्फार उंि नव्हती.” (मूळ मुद्याशी 
सामना करताना त्यािी मोठी मजेशीर धािंल झाली होती.) 

 
“ती टेकडी लहान असो की मोठी असो, पण तुमिी बायको मोठ्यािंा हसत लहान मुलाच्या 

िेळगाडीवर बसून टेकडीवरनं घसरत आली, हे िरं ना ? त्याक्षणी खतच्या त्या वागण्याबद्दल तुम्हाला काय 
वाटलं ?” डॉतटर त्यािी कोंडी करून त्याला कबुली द्यायला भाग पाडत होत्या. “श्री. डोसेट या बाई अशा 
तऱ्हेवाईक खवमनस्क होत्या. तुम्ही म्हणता त्यानंा झटकेही यायिे. मग एका लहान मुलीला वाढवण्यािी 
संपूण ूजबाबिारी अशा बाईवर सोपवण ंहे धोतयाि ंनव्हतं का ?” 

 
त्याने सरळ काहीि उत्तर खिले नाही. तो र्फतत स्वतःशी पुटपुटला, “हॅटी िमत्काखरक होती.” 
 
“ती नुसती िमत्काखरक नव्हती, श्री. डोसेट. मला जे काय कळलंय ते जर िरं असेल, तर ती 

नुसती खवमनस्कही नव्हती.” आखण मग आठवणींच्या माऱ्याने ती िोली हािरायला लागली. पार गाडून 
टाकले्या भतूकाळातून एकेक आठवण पुढे येत होती आखण त्याच्या हातािी ती बखधर करणारी, 
िुःििायक वेिना जागी करत होती. पूवी त्यािी आर्मथक लस्थती िालावली होती, तेव्हा त्याला जो 
मज्जािाह झाला होता, त्यािी ही अवखशि वेिना होती. 

 
“तसं पाखहलं तर हॅटीि ं आखण खसखबलि ं कधीि जमलं नाही.” खवलाडू सागंू लागला, “मला 

वाटायि,ं मायलेकीत जवळीक असायला हवी. त्यािंी वािावािी सुरू झाली की मी र्फार अस्वस्थ व्हायिो. 
त्या एकमेकीशी भाडंायला लाग्या की, मी हॅटीला म्हणतही असे की, “अग तू जरा खवश्रातंी घे ककवा िुसरं 
काहीतरी कर, त्यावळेी मला आशा होती की थोड्या खिवसानंी त्यािं ंनीट जमेल.” 

 
“या साऱ्या खसखबल बारा–तेरा वषांिी झा्यावरच्या गोिी,” डॉतटरानंी खवलाडूला आठवण करून 

खिली, “पण खसखबल लहान असताना ककवा अगिी तान्ही असतानाही अशा काहीि गोिी घडत नव्हत्या 
का, की ज्यावेळी ‘िुसऱ्या कशात मन गंुतव’ असं नुसतं सागंून भागणार नव्हतं ?” 

 
“मला ठाऊक नसले्या काही गोिी तुम्हाला माहीत अस्या पाखहजेत,” निाशंी िाळा करत 

त्याने बिावािा प्रयत्न केला. 
 
खसखबल लहान असताना खतला वाजवीपेक्षा जास्त िुिापत व्हायिी, यािी त्याला जाणीव होती का, 

हे डॉतटरानंा जाणून घ्यायिे होते. त्रासून जाऊन तो पटकन उत्तरला, “खतला अपघात व्हायिे हे िरे. पण 



 

 

अनुक्रमणिका 

तसे तर कुठ्याही लहान मुलाला होतात,” यातला एिािा अपघात त्याला आठवत होता का ? नाही. 
आठवतो आहे, असे खनखश्चत काही त्याला सागंता येईना. खसखबलिा िािंा खनिळला होता, स्वरयंत्र मोडले 
होते, हे त्याला माहीत होते का ? “हो, माहीत होतं की,” खजवणी आवळून घेत तो म्हणाला. 

 
मग हे अपघात कसे काय घडले होते ? 
 
त्याने काहीि उत्तर खिले नाही. पण त्याच्या िेहऱ्यािी नकळति जी काय हालिाल झाली, 

त्यावरून तो बाविळून गेलेला स्पि कळत होते. शवेटी तो उत्तरला, “हॉटीनं खसखबलच्या अंगावर हात 
टाकलेला मी कधीि पाखहला नाही.” 

 
त्याला लेकीच्या हातावरच्या भाज्याच्या िुणा, खतिे काळेखनळे झालेले डोळे आठवतात का ? 

“होय,” तो अगिी सावकाश, त्रयस्थपणे म्हणाला, “आता तुम्ही मला परत मागे न्यायला लाग्यावर 
एकेक गोि आठवायला लागली.” आता तो आणिीनि गोंधळून गेला. तो म्हणाला, “पण तरीसुिा त्या 
घडताना मी कधीि पाखहले्या नाहीत. मी घराबाहेर असताना त्या घडत अस्या पाखहजेत.” 

 
खसखबलच्या नाकात मणी गेला होता, तो प्रसंग त्याला आठवत, होता का ? बिावात्मक पखवत्रा घेत 

तो म्हणाला, “खसखबलनं तो मणी नाकात घातला होता. लहान मुलं नेहमीि नाकाकानात काही ना काही 
घालत असतात. सौ. डोसेटना खतला डॉ. खक्वनोनेसकडे न्याव ंलागलं होतं, त्यानंी तो मणी बाहेर काढला.” 

 
आखण मग डॉतटरानंी नेमका मुद्यािा प्रश्न खविारला, “असं तुम्हाला तुमच्या बायकोनं साखंगतलं, 

हो ना ?” 
 
आपले मनोबल वाढवण्याकरता हातािंी बोटे एकमेकात घट्ट गुंतवीत, आखण काहीसा खवरोध 

िशवूीत तो म्हणाला, होय. हॅटीनंि साखंगतलं मला हे. आखण मी त्याबद्दल शकंा घेण्याि ं काही कारणि 
नव्हतं.” 

 
डॉ. खव्बरू पुन्हा म्हणा्या, “मग िादं्याबद्दल आखण स्वरयंत्राबद्दल तुमच्या बायकोनं तुम्हाला काय 

साखंगतलं ? खसखबलनं स्वतःि खतिं स्वरयंत्र मोडून ठेवलं ककवा खतच्याि हातनं खतिा िािंा खनिळला, असं 
तर ती म्हणाली नाही ?” 

 
आप्याकडून काहीतरी उत्तर अपेखक्षत आहे, हे त्याला कळत होते, पण डॉतटराचं्या प्रश्नावर 

त्याने काही वेळ खविार केला. शवेटी तो म्हणाला, “हॅटीनं काय साखंगतलं, हे काही मला नेमकं आठवत 
नाही. पण ती मला नेहमी सागंायिी की खसखबल सारिी धडपडत असते. आता तुम्ही खविारता आहात, 
तेव्हा मला जाणवतंय की या गोिी कशा काय घड्या, यािा मी कधी नीट खविारि केला नाही. हे अ्ान 
ही माझी एक िूकि झाली म्हणायिी !” 

 
त्याच्या सुतारशाळेवरिे ते गव्हािे कोठार ? त्याने डोळे खमटून घेतले. जणू काय असे करण्याने तो 

पुढे ठाकणाऱ्या भयापासून स्वतःला लपव ूशकणार होता. त्याने डोळे उघडले आखण धीर करून तो लक्ष 
िेऊ लागला. होय, हा प्रसंग त्याला आठवत होता. “तुम्हाला असं कसं काय वाटलं की खसखबल स्वतः खतथं 
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गेली आखण मग खतनं खजना वर लावनू टाकला ?” असे होणे शतय नव्हते, हे त्यालाही माहीत होते. पण 
हॅटीने त्यावळेी जे साखंगतले होते, त्याने आत्ता त्यािी सुटका केली. तो डॉतटरानंा म्हणाला, “गावात्या 
एका उनाड मुलाि ंकृत्य होतं ते.” 

 
“पण त्यानं िरंि केलं होतं का ते ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
खवलाडूने सावकाश उत्तर खिले. “तो मुलगा म्हणाला की त्याला यासंबंधी काहीही माहीत नव्हतं.” 
 
“मग यात कोणािा हात होता ?” डॉतटर खपच्छाि पुरवत होत्या. 
 
खवलाडू डोसेटच्या खनकश्चतपणािा इमला धडाधड कोसळू लागला. तो िुिीत मागे कोलमडला. 

एरवी तो िालच्या मृिू आवाजाति बोलायिा. आत्ता तर तो जेमतेम ऐकू येईल न येईल इतपति 
पुटपुटला, “हॅटी तर नव्हे ?” 

 
अखतशय महत्त्वािा होता तो क्षण ! एिाद्या गोगलगाईप्रमाणे खवलाडूने स्वतःला कोशात गुरर्फटून 

घेतले होते. स्वतःच्या उद्योगात बुडून गे्याने बाहेरच्या जगािी त्याला ििल नव्हती. इतर कुठेही बघायिे 
नाकारून त्याच्या त्याच्या आिले्या मागावरूनि जाण्यािे त्याने ठरवले होते. पण आता ती गोगलगाय 
समुद्रातून उकळत्या पाण्यात येऊन पडली होती. खतच्या कविाला तडे जायला लागले होते. िुलूक्ष 
करण्यात, काहंी जाणून घ्यायिे नाकारण्यात घालवले्या इततया वषािे एका आकलस्मक जाखणवचे्या 
क्षणात रूपातंर झाले आखण त्याक्षणी आंतखरक ऊमीने आखण प्रिर स्मृतीने खवलाडूिी अशी िात्री पटली की 
हॅटीनेि खसखबलला गव्हाच्या कोठीत ठेवले होते. त्याच्या लेकीिे स्वरयंत्र मोडले, िािंा खनिळला; खतला 
खठकखठकाणी भाजले, खतच्या नाकात मणी गेला, या सगळ्याला हॅटीि जबाबिार होती. “हँटी तर नव्हे ?” 
भीतीने भारले्या स्वरात खवलाडू पुन्हा उद् गारला. पण यावेळी ते स्वतःिीि त्याखवषयी िात्री 
पटवण्यासाठी होते. “हे ियाधना परमेश्वरा, हॅटी नसू िे,” तो नतमस्तक होऊन प्राथूना करत होता. 

 
“हॅटीि” डॉ. खव्बुर म्हणा्या, “खसखबलनं मला साखंगतलेलं िरं असेल तर हॅटीि !” 
 
पुढे काय बोलाव े खवलाडूला कळेना. तो खतथ्या खहरव्या पडद्यांकडे पहात राखहला. मग त्याने 

डॉतटराकंडे नजर वळवली. पुन्हा एकिा डोळे खमटले. पण क्षणभरि, कारण डॉतटर म्हणत होत्या. 
“खसखबल सागंते, त्याप्रमाणे भ्या सकाळी काही गोिी असत. - - -” खवलो कॉनूसू, ओमाहा आखण 
कान्सास येथींल आठवणी बुजवनू टाक्यावर बऱ्याि काळानंतर त्याला फ्रीडाच्या सहवासात मनःस्वास्थ्य 
लाभले होते. पण आता त्याच्यावर असा काही मारा होत होता की त्या स्वास्थ्यािे पार तुकडे तुकडे झाले. 
“अगिी सकाळी” डॉतटरानंी सूरवात केली आखण एक खनत्यकमूि होऊन बसले्या त्या छळािे त्या वणून 
करायला लाग्या. ते ऐकून त्यािे अंतःकरण अगिी खपळवटून खनघाले. त्यानंी जैंव्हा बुटाच्या बिंािा 
उल्लेि केला, तेव्हा पुन्हा त्याने मान िाली घातली. साक्षात्कारािाि क्षण होता तो. 

 
तरीि ! साब्बाथला खनघताना खतच्या पाढंऱ्या बुटािा बंि लावायला लागलो की म्हणूनि खसखबल 

इतकी ककिाळायिी. “तो पुटपुटला आखण त्या बंिाने जागृत झाले्या भयानक विेनाचं्या आठवणींनी 
लेकीने र्फोडले्या िुःिपूण ं कककाळ्या मनात घोळत असतानाि तो म्हणाला, की आता जे काय इथे 
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साखंगतले. ते त्याच्या त्यावेळी लक्षाति येत नव्हते. तो घरात नसायिाि. त्यामुळे खतथे काय िालायिे, हे 
त्याला कळणे शतयि नव्हते, असेही तो पुढे म्हणाला. ह्या सगळ्या गोिीं अशा का घड्या असाव्यात यािे 
काही त्याला आकलन होत नव्हते. 

 
तो पुन्हापुन्हा म्हणत होता, “मला हे माहीत नाही. कोणी साखंगतलंि नाही. तर कळणार तरी कसं 

? मी हॅटीवर खवश्वास ठेवनू होतो.” एिाद्या ज्वालामुिीतला िडक खवतळायला लागावा, तसे वाटत 
होते.” हॅटीिा माझ्यावर इतका प्रभाव होता की मी काही खविारि केला नाही.” एका अथाने हा स्वतःच्या 
विावािा प्रयत्न होता. पण त्यािवळेी एक प्रकारे ही कबुलीही होती. 

 
“खविार करा, श्री. डोसेट,” डॉतटरानंी सुनावले. “खसखबलनं ज्या या अनेक गोिी मला साखंगत्या 

आहेत, त्या िरोिरीि घड्या खकवा काय, याबद्दल तुम्ही मला काही सागंू शकाल ? खतला काही अंतगंत 
जिमा आखण ओरिडे आहेत. त्यामुळे खतिी माखहती खवश्वसनीय वाटते. 

 
कसला भयानक प्रसंग आला आहे माझ्यावर ! खवलाडूच्या मनात आले. खिशातला रुमाल काढून 

कपाळावर जमा झालेले घमूकबिू त्याने खटपले. गव्हािी कोठी आखण बुटािे बिं हे तर त्याच्या 
स्मृखतशृिंलेतले अगिी खनर्मववाि पुराव े होते. त्या खनरूपद्रवी बिंाकडे बघून त्याच्या लेकीने र्फोडले्या 
आतू कककाळ्या त्याला अजून ऐकू येत होत्या. ते ओरिडे आखण त्या जिमा हे तर पुराव े होतेि. त्याने 
रुमालािी घडी घातली आखण तो परत जागच्याजागी ठेवनू खिला. मग तो लस्थरपणे डॉतटराकंडे पाहू 
लागला. आता प्रथमि सारा भतूकाळ त्याच्या नजरेसमोरून स्पिपणे सरकत होता. 

 
“डॉतटर,” सरतेशवेटी तो म्हणाला. त्यािा आवाज अगिी पडला होता. “खसखबलनं साखंगतलेली 

सगळी माखहती अगिी तंतोतंत िरी आहे, याखवषयी माझी िात्री आहे. या गोिी मला िरोिरीि माहीती 
नव्हत्या. पण आता वळून पहाताना यात्या बहुतेक सगळ्या शारीखरक जिमा मला आठवत आहेत. 
अनेकवेळा तर असंही घडायिं की बहुतेक अशा प्रसंगानंंतर खसखबल खबछान्यात असायिी आखण खतिी 
आजी—म्हणजे माझी आई—खतिी शुश्रूषा करत असायिी. आजी असली की खसखबल िुषीत असायिी.” 
आपण काय सागंून गेलो हे लक्षात आ्यावर तो तटकन थाबंला. मग त्याने परत सुरवात केली, “या 
गोिींबद्दल मला काहीि माखहती नव्हती. पण हॅटीला मी िागंलं ओळितो. त्यामुळे ती हे सगळं करणं 
अगिी शतय आहे, याबद्दल मला िात्री आहे. आखण मग काहीशा खवखित्र भावनाशून्य त्रयस्थपणाने तो 
म्हणाला “या गोिी केवळ शतयि होत्या, एवढेि नव्हे, तर त्या िरोिरीि घड्या आहेत, अशी माझी 
िात्री आहे.” 

 
अखतशय महत्त्वािा होता तो क्षण ! इथून पुढे कथानकाला एक नवी अगिी वगेळीि कलाटणी 

खमळणार होती. खसखबलच्या िूर छळाला खवलाडं साक्षीिार होता. खसखबलने साखंगतले्या माखहतीला त्याने 
िुजोराि खिला आखण त्यामुळे खसखबलच्या व्यलततत्वखवभगंाला तोही जबाबिार ठरला. हा सगळा छळ 
करायला हॅटी समथू होती, हे त्याने मान्य केले. हा म्हणजे त्याच्या कबुलीजबाबािा कळसि होता. अशा 
घातकी खवध्वंसक, धोकािायक आईपासून लेकीिे संरक्षण करण्यास तो असमथं ठरला होता. म्हणजेि 
एका अथाने तोही त्या कृत्यात सहभागी होता. डॉ. खब्बुरानंा नेमका हाि संशय होता. 
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तो मनोरोगापंासून मुतत होता, याबद्दल डॉतटरानंा िात्री होती. आईने िालवलेला तो भयानक 
छळ आखण त्यात बापािा असा गुळमुळीतपणा, जबाबिारी अंगाबाहेर टाकण्यािी वृत्ती, जन्मभर कोशात 
गुरर्फटून रहाणे; यामुळेि खसखबलला लहानपणीच्या त्या असह्य खजण्यातून सुटका खमळवण्यासाठी हे 
मनोखवकृत उपाय शोधाव ेलागले. आई हे तर या व्यलततत्वखवभगंािे मूलभतू कारण होतेि, पण वडलानंी 
सुिा प्रत्यक्ष काही केलेले नसले, तरी त्यानंी केलेले िुलूक्ष हेही त्याला साहाय्यभतू होतेि, याखवषयी आता 
डॉतटरािंी िात्री पटली. आईने खसखबलला सापळ्यात अडकवले आखण खसखबलने जरी प्रत्यक्षात तसे 
म्हटले नाही, तरी खतच्या वडलानंी या सापळ्यातून आता सुटका नाही, अशी भावना खतच्यात खनमाण केली. 

 
प्रत्यक्षात डॉतटर एवढेि म्हणा्या, “श्री. डोसेट, हा सवू छळ करायला डोसेटबाई समथू होत्या, 

असं तुम्ही आताि साखंगतलंत. आता मी मघािाि प्रश्न तुम्हाला पुन्हा एकिा खविारते, की मग तरीसुिा 
आप्या लेकीच्या पालनपोषणािी जबाबिारी तुम्ही त्याचं्यावर कशी काय सोपवलींत ?” 

 
खवलाडू जरा कितेति पडला. उत्तर न द्याव े तरी पिंाईत, बरं द्याव े तरी त्यातून स्वतःिेि 

अपराखधत्व अपखरहायूपणे सूखित होणार. शब्ि तोलूनमापून वापरत तो म्हणाला, “तसं पाखहलं तर मुलाला 
वाढवण्याि ंकाम हे आईििं !” पुन्हा एकिा त्याने स्वतःला कविात बंखिस्त केले. 

 
“ती आई खछन्नमनस्क असतानासुिा ? कमीतकमी तीनिा तरी अशी वळे आली होती की खतनं त्या 

मुलीला मारूनि टाकलं असतं, तरीसुिा ?” 
 
काहीतरी बोलायलाि पाखहजे, म्हणून तो म्हणाला, “मला शतय तेवढं सारं मी केले.” मग त्याने 

डॉतटरानंा साखंगतले की तो हॅटीला रोिेस्टरच्या मेयो इलस्पतळातील मनोवैद्याकडे घेऊन गेला होता. हॅटी 
खछन्नमनस्क आहे, असे त्या डॉतटरानंी खनिान केले होते, आखण खतला रुग्णालयात ठेवनू घ्यायिी जरी 
जरूर नसली, तरी उपिार मात्र करायला हवेत, असेही साखंगतले होते. हँटी एकिाि डॉतटराकंडे 
आली,” खवलाडू म्हणाला, “परत यायला ती तयारि होईना. ती म्हणायिी, तो डॉतटर नुसता माझ्याकडे 
टक लावनू बघति बसतो.” 

 
या नव्या माखहतीमुळे डॉ. खव्बुरानंा आनंि झाला, त्याबरोबरि त्या अस्वस्थही झा्या. त्या िुसऱ्या 

मनोरोगतज््ाच्या खनिानामुळे डॉतटराचं्या स्वतःच्या खनिानाला िुजोराि खमळाला होता. खछन्नमनस्क 
व्यततीच्या खवखशि पितीच्या वागणुकीमुळे हा सगळा छळ खवश्वसनीय आहे हेि खनखश्चत होत होते. डॉतटर 
याि प्रयत्नात होत्या. िरेतर खसखबलच्या खनरखनराळ्या व्यलततत्वानंी या छळाबंद्दल सारिीि माखहती 
साखंगतली होती. पण केवळ तेवढ्यावरून ती िरी आहे, असे खनखश्चत ठरवता येत नव्हते. (आता ते काम 
झाले होते.) कारण ही सगळी व्यलततत्व े खसखबलच्या नेखणवतेील होती, आखण नेखणवचे्या पातळीवर काय 
िालले आहे हे जरी जागृत मनाला कळत नसले, तरी जागृत मनाच्या पातळीवर जे काय िालते ते मात्र 
नेखणवचे्या पातळीवर ग्रहण केले जाते. त्यामुळे इतर व्यलततत्व े जे काय सागंत होतीं, ते खसखबलच्या 
क्पनेत्या छळािे, िुिपणािे ककवा मोडतोड झाले्या स्मृखतखित्रािें शब्िरूप असण्यािीही एक शतयता 
होती. अंतभागातील ओरिडे, जिमा हा वस्तुखनि पुरावा होऊ शकत होता िरा. पण त्यातही त्या 
स्वतःनेि करून घेतले्या जिमा असतील अशी एक अगिी अंधुक का होईना पण शतयता होती. पण 
आता मात्र आणिी िौकशी करण्यािी आवश्यकता नव्हती. त्या माखहतीच्या शतयाशतयतेबद्दल आता संशय 
घेणे शतयि नव्हते. 
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हॅटी डोसेट मेयो रुग्णालयातील मनोवैद्याकडे जाऊन आली होती ही घटना जास्ति अस्वस्थ 
करणारी होती. कारण खवलाडू डोसेंटने जाणूनबुजून आपली मुलगी एका खछन्नमनस्क म्हणून खनिान 
झाले्या बाईच्या स्वाधीन केली, हे त्यामुळे पके्क होत होते. त्यािे स्पिीकरण खविार्यावर खवलाडू एवढेि 
म्हणाला, ती खतिी आई होती. एक आई आप्या पोटच्या मुलािा असा छळ करील, असं मला स्वपनातही 
वाटलं नव्हतं. “मातृत्वाबद्दलिी ही केवळ पूवापार िालत आलेली समजूत होती. ककवा जास्त गंभीरपणे 
बोलायिे झाले तर नाझींच्या छळछावण्यातून घाऊक प्रमाणात ज्यूंिी होत असलेली कत्तल पाहुनसुिा ज्या 
जमूनानंी त्याबद्दल काही माहीति नस्यािा िावा केला त्या जमूनाचं्या सुराशीि या सुरािी जवळीक 
होती. 

 
आखण हे साधम्यू जास्ति िपिल वाटायिे कारण खसखबल स्वतःिी नेहमी छळछावण्यामंधील 

ज्यूंबरोबर तुलना करायिी. खतिी आई म्हणजे खहटलर आखण ती म्हणजे त्याच्या तावडीत सापडलेली ज्य.ू 
अनेकवेळा खसखबलला असा भास व्हायिा, की ती एका छावणीतील कैिी आहे आखण पाढंऱ्या केसािंी एक 
बाई – म्हणजे खतच्या स्वपनातली आईिी प्रखतमा–पहाऱ्यावर आहे. या खविारानंा आणिी वजन यायिे 
कारण, ती स्वतःला अ्पसंख्याक समजणाऱ्या धमूपथंातली होती. हुकूमशहा म्हणजे बायबलमध्या 
‘डॅखनएल आखण साक्षात्कार’ या अध्यायात्या “. . . आखण मग एका िुि माणसािा उिय होईल व तो 
जगज्जेता होईल,” या भाखकतािाि मूतू आखवष्ट्कार आहे.” या शब्िात हा धमूपथं हुकूमशहािंा खधक्कार करत 
असे. आखण िरोिरीि पेगी लूच्या िोन वषांच्या कारकीिीनंतर खसखबलने जेव्हा पुन्हा खतिे अलस्तत्व सुरू 
केले, तेव्हा खतच्या आईने जसे एका व्यततीिे स्वातंत्र्य खहरावनू घेतले होते, तसे एका िुि माणसाने लािो 
व्यततींिे स्वातंत्र्य खहरावनू घेतलेले खतच्या दृिोत्पत्तीस आले होते. 

 
खसखबलला पैसे िेण्याबाबत खवलाडूने िालवलेली अळंटळं पाहून डॉ. खव्बरू त्याच्यावर नाराज 

झा्या होत्या. पण आता तर त्यानंा रागि आला. खवलाडू डोसेटला काही माहीत नव्हते, यािे कारण त्याने 
काहीही माहीत करून घेण्यािे नाकारलेि होते, याबद्दल त्यािंी िात्री पटली. पखह्यािंा त्यािंी क्पना 
होती, की आप्याला इतर प्रकरणात जसे बाप भेटले, त्याि प्रकारिा हा असणार – अखलपत, खनलष्ट्िय, 
स्वतःला झळ पोिेल अशा गोिी जाणूनि न घेणारा, बायकोला वठणीवर न आणू शकण्याइतका सभ्य, 
व्यावसाखयक आघाडीवर प्रभावी, पण गृह आघाडीवर खनष्ट्प्रभ. बऱ्याि अमेखरकन पुरुषाबंद्दलिी ही तिार 
होती. बऱ्याि प्रकरणात कौटंुखबक कलहािे मूळ असलेली ही नेहमीिीि गोि होती — आिमक आई आखण 
नेभळट बाप. 

 
पण आता डॉतटरानंा वाटायला लगले की या सगळ्या गोिी तर खवलाडूच्या बाबतीत उपलस्थत 

होत्याि, पण त्याहूनही महत्त्वािी गोि अशी होती की डॉतटराचं्या दृिीने अभतूपूवू अशा या िुि बाईखवरुि 
त्याने काही म्हट्या काही कृती केली नव्हती. 

 
खवश्लेषणात आधीि येऊन गेले्या खवलाडूच्या वतूणुकीवरून डॉतटरानंा कळून िुकले होते, की 

त्याने खसखबलला अप्रत्यक्ष मितही केलेली नव्हती. त्याच्या या अपयशािा समािार घ्यायला आता 
डॉतटरानंी सुरवात केली. 

 
डॉतटर त्याला म्हणा्या की खसखबलच्या काही मानखसक समस्या आहेत हे लक्षात आ्यावर 

खवलाडू अशा पध्ितीने वागला, की त्यावरून त्याला त्यातले काहीही माहीत करून घ्यायिे नव्हते, हेि 
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स्पि होते. त्याने त्या खवषयाला नेहमीि बगल खिली होती. खसखबल आखण तो एकटे असताना ककवा खसखबल 
त्याला काही सागंू शकेल, असा मोकळेपणा असताना त्याने तो खवषय कधीि काढला नाही. याउलट त्याने 
खतला कधी खविारलेि असेल, तर ते एक हॅटीसमोर तरी, नाहीतर बोलायला पुरेसा वळे नसताना तरी. ती 
िोघेि असताना काही वेळेला त्याने खसखबलला खविारले होते, ते म्हणजे ती त्यािे खहशबे वगैरे करत होती 
तेव्हा ककवा त्याचं्या लोिंडी सामानाच्या िुकानात खगऱ्हाईक नसेल तेव्हा. 

 
लेकीच्या समस्याचं्या मुळाशी जायिे सोडून त्याने त्या समस्या आप्या स्वतःच्याि कितामंध्ये 

िडपून टाक्या होत्या. त्याला जगाच्या अंतािी काळजी पडली होती. त्याच्या दृिीने तो प्रश्न इतका 
महत्त्वािा होता की आपले उरलेले आयुष्ट्य (ते नेमके खकती हे त्याला कधीि कळले नाही.) संपूणपूणे 
उपयोगात आणण्यासाठी त्याने आपले महाखवद्यालयीन खशक्षण सोडले. त्यामुळे खसखबल कधी उिास 
खिसली, की मूळ खवषयाला कलाटणी िेऊन तो खतला खविारायिा, “तुलाही जगाच्या अंताबद्दल काळजी 
वाटते आहे का ?” त्यािा एक पुतण्या रुग्णालयाच्या वाऱ्या करत होता. खसखबलिे पण तसेि होणार की 
काय, अशी त्याला काळजी वाटायिी. त्यामुळे ती कधी कितेत खिसली, की स्वतःिी काळजी खतच्यावर 
लािून तो म्हणायिा, “तू त्याच्यासारिी आहेस, अशी भीती वाटते का तुला ?” 

 
डॉ. खक्वनोनेसनी या मनोरोगासंाठी मानसोपिार तज््ािी खशर्फारस केली होती. पण हा मात्र 

त्यावर काहीतरी तात्काखलक आखण थातुरमातुर ‘रामबाण’ उपायािंी योजना करत होता. उिा. खगटार. 
खसखबल जेव्हा काहीतरी खवखित्र भास होत अस्याबद्दल तिार करायिी, तेव्हा तो ते हसण्यावारी तरी 
न्यायिा ककवा नुसते “डॉ. खक्वनोनेस तुला काहीतरी औषध िेऊन बरं करतील,” एवढेि म्हणायिा. 
खसखबलने काही किता व्यतत के्या की त्या का्पखनक आहेत असे सागंून तो त्यांिी वाट लावायिा. 
थोडतयातं म्हणजें नकाराच्या वगेवगेळ्या पिती वापरून त्याने मुलीच्या मूलभतू समस्येकडे िुलूक्ष केले. 

 
काय होती ही मूलभतू समस्या ? खसखबलिे वागणे कधी िमत्काखरक वाटायिे का ? डॉतटरानंी 

वडलानंा खविारले. 
 
होय, कधीकधी खसखबल नेहमीिी वाटायिी नाही, हे खवलाडूला आठवत होते. पण नेहमीिी म्हणजे 

कशी हेही सागंणे कठीण होते. कारण खतच्या वागण्यात सुसंगती नसायिी. अखतशय लहरी होती ती. 
खतच्यात खनरखनराळ्या व्यतती वास करत असाव्यात, असे वाटायिे. खसखबलच्या आजीच्या मृत्यनंूतर ककवा 
पािवीत असताना खसखबल पाठ असलेले पाढे खवसरली तेव्हा ती नेहमीसारिी वाटत नव्हती; ककवा 
सहावीतसुिा तसेि. त्यावळेी खवलाडूला शाळेत बोलावण्यात आले होते. कारण खसखबल वगाबाहेर 
सामानाच्या िोलीत काहीतरी खवखित्र पितीने बोलताना आढळली होती तेव्हाही ती काहीतरी वगेळीि 
वाटत होती. खकत्येकवेळा असेही झा्यािे त्याला आठवत होते की त्यािा आखण खसखबलिा खगटारिा ककवा 
गाण्यािा कायूिम िालू असताना पूवी उत्तमप्रकारे येत असलेले संगीत खसखबल खवसरून जायिी. 

 
ओमाहातसुिा ती काहीतरी वगेळेि वागत होती अंमे खवलाडूने साखंगतले. त्यावळेी खतला 

कॉलेजमधून घरी पाठवले होते. ती घरात्या सामानावरून िालायिी आखण म्हणायिी “माझ्या वाटेतनं 
बाजूला व्हा. नाहीतर मी एिािेवळेी तुम्हाला मारीनसुिा बरं.” त्यावळेिे खतिे वागणे तर इतके 
िमत्काखरक होते की हॅटीला जाखण त्याला सगळ्या िारानंा कुलपे लावनू खक््या लपवनू ठेवाव्या 
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लागायच्या. खसखबल मधूनमधून नाहीशीि व्हायिी. तेव्हाही त्याला कशािी काही संगती लावता यायिी 
नाही. 

 
“माझं काय िुकलं, मला माहीत नाही. पण अशा काही गोिी घडत होत्या िऱ्या. िरंतर मी एक 

उत्तम पालक व्हायिा प्रयत्न करत होतो.” 
 
त्यािे काय काय िुकले यािी एक प्रिडं यािीि होती डॉ. खब्बुराजंवळ. आधी तर काही गोिी 

साखंगत्याि. त्याखशवाय डॉतटरािें असे म्हणणे होते की खसखबलच्या प्रत्येक गोिीबद्दल तो नेहमी संशय 
व्यतत करायिा. त्याच्या या वृत्तीमुळे खसखबलच्या मनात खवनाकारण भीती खनमाण झाली होती. खतच्याशी 
काहीही ििा न करता त्याने खतच्यासंबधंीिे खनणयू घेतले होते. आखण त्यात बऱ्यािवळेा खतिी र्फसवणूक 
केली होती. उिाहरणाथू, ती लहान असताना खतच्या टॉलन्स्सच्या ऑपरेशनच्या वळेी त्याने खतला िरे 
काय ते काही साखंगतले नाही. उलट ‘तुला आज खिवसभर खर्फनोनेसच्या मुलाकंडं िेळायला जायियं.’ 
असे िोटे सागंून त्याने खतला त्याचं्या घरी नेले. या धडधडीत असत्यामुळे खतच्या मनात इतकी भीती खनमाण 
झाली की ईथरिे नळकाडें तोंडासमोर आ्याबरोबर खतने झगडायला सुरुवात केली. खतच्या वडलानंी खतिे 
पाय धरून ठेवले होते. शस्त्रखिया िालू असताना संपूणवूळे ती धडपडत होती. त्यानंतरसुिा या 
र्फसवणुकीशी संबखंधत संिभू खतच्या मनात आला की खतिी धडपड सुरू व्हायिी. 

 
सगळ्या वाबतीत काही खतिे वडील असे तोडून टाकणारे नव्हते. आप्या लेकीशी त्यािे िागंले 

संबधंही होते. पण बऱ्यािवेळा त्याने खसखबलला एकटीलाि वगळ्यासारिे केले. खवशषेतः त्याने जेव्हा 
खतला खतच्या आजीच्या अंत्यसंस्काराला उपलस्थत राहू खिले नाही तेव्हा. 

 
“पण खतलाि त्यािा त्रास झाला असता म्हणून मी खतला बोलावले नाही” खवलाडूने स्पि केले. 
 
“पण तुम्ही खतला वगळलंत. खतला खतिं िुःि व्यतत करू खिले नाहीत. यािा खतला याहूनही जास्त 

त्रास झाला, डॉतटर म्हणा्या. 
 
खसखबल १३ वषांिी असताना खतिे आजोबा आखण ते सगळे एकत्र रहात होते. त्यावळेी हॅटीिी 

सारिी कुरकुर िालायिी, म्हणून खवलाडू िुसरे एिािे घर घ्यायिा खविार करत होता. म्हणजे हॅटी आखण 
खसखबल खतथे राहू शक्या असत्या. आखण खवलाडू त्याच्या वडलाबंरोबर राखहला असता मुलींनी 
आईबरोबरि राखहलेले जास्त बरे, असे त्यािे मत होते. त्यावळेीही खसखबलला तोडून टाक्यासारिे वाटले 
होते. आखण त्यािा खतला अखतशय त्रासही झाला होता. 

 
डॉतटरािंा त्याच्यावर असा आरोप होता की खसखबलला एक इयत्ता गाळायला परवानगी न िेऊन 

खवलाडूने खतिा अपमान केला होता. खतिा बुियाकं एकश े सत्तर होता. आखण वगात्या इतर मंि 
खवद्याथ्यामुळे खतिी प्रगती िंुटत होती तरीही. का तर म्हणे ती िढून जाईल अशी त्याला भीती वाटत होती. 

 
खसखबलिी आखण डॅनीिी मतै्री होती. त्याचं्या हया मतै्रीमुळे खसखबलमध्ये इि तो पखरणाम खिसून येत 

होता आखण किाखित त्यािी पुढे खववाहातही पखरणती झाली असती. पण खवलाडूने धार्ममक कारणासाठी ही 
मतै्री तोडली असा डॉतटरानंी त्याच्यावर आरोप केला. तेव्हा खवलाडूने आपला बिाव पुढे केला–खतच्या 
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खहताच्या दृिीने मला जे योग्य वाटले, तेि मी केले. आमच्या पथंाबाहेर खतने लग्न करावे, अशी माझी इच्छा 
नव्हती. ती जरा मोठी असती तर खतलाही ते मान्यि झाले असते. उलट पुढे खतने ती खविारसरणी 
स्वीकारलीही. एिाद्या खमत्राशी असे धार्ममक कारणावरनं मतभेि झाले की ती संबधं तोडायिी. खसखबल 
िरंि अत्यंत सश्रि होती. 

 
खवलाडू डोसेटने अनेक बाबतीत अन्याय केला होता. िुका के्या होत्या. पण डॉतटरानंी ते त्याला 

सागंायिे टाळले. कारण त्यामुळे तो कायमिा िुरावला असता. डॅनी मार्मटनच्या प्रकरणात खवलाडूने 
संकुखित धार्ममक क्पनेच्या विेीवर आप्या लेकीच्या सुिािा बळी खिला, हे खब्बुरानंा त्याला सागंायिे 
होते. त्याला असेही खविारायिे होते की तुमच्या समागमाच्यवळेी तुमिी लेक तुमच्या खबछान्यावर आली, 
तेव्हा खतला तुम्हाला काय सागंायिे होते, असे तुम्हाला वाटते ? त्याला जाब खविारायिा होता की इतका तू 
ढोंगी आहेस की एकीकडे सभ्यता खशकवतोस आखण तरी लेकीच्या िेित सतत ९ वषे लैखगक संबधं िालू 
ठेवतोस, हे काय योग्य आखण नीतीला धरून आहे ? आखण अडीि वषांिी तुझी लेक तुझ्या माडंीवर 
बसायला ‘िूप मोठी’ होती ? ती ज्या काय िोनिार जवखळकीच्या गोिी करायिी, ज्यामुळे तुझ्याखवषयी 
आप्याला ‘बाबा’ म्हणून कोणीतरी आहेत, असे खतला वाटले असते. त्याला ती ‘र्फार मोठी’ झाली होती. 
मग पुढे शब्िानंी खतला का मोहात पाडलेस ? हा ‘शब्िानंी मोह’ हा टोमणा खवलाडू आखण फ्रीडा यािें 
पे्रमप्रकरण िालू असता त्याने खसखबलजवळ व्यतत केले्या शऱे्यानंा उदे्दशून होता. त्यावळेी तो म्हणायिा, 
“तुम्हा तरुण खपढीला आमच्यापेक्षा या खवषयािी बरीि माखहती आहे. माझी िात्री आहे की तूि मला एक 
िारिोन गोिी सागंू शकशील.” 

 
पण या खवनयशील, धमूभीरू माणसाच्यासमोर धूम्रपान करणे आखण अपशब्ि उच्चारणे जसे 

डॉतटरानंी टाळले, तसेि त्याच्या धमूभीरूपणाला आव्हान िेणारे हे प्रश्न खविारणेही टाळले. 
 
िोन तास िालले्या या ििेनंतर खनरोप घेताना खवलाडू डोसेटने जेव्हा डॉतटराशंी हस्तािंोलन 

केले, तेव्हा तो परत म्हणाला, “मी नेहमीि एक िागंला खपता होण्याच्या दृिीने प्रयत्न केले.” पण आता 
त्याच्या स्वरात पूवीिा आत्मखवश्वास नव्हता. त्याच्या त्या अभेद्य कविािा पार िुरामुरा झाला होता. खतथून 
बाहेर पडताना तो िागंलाि हािरलेला आहे, हे स्पि कळत होते. 

 
स्वतःवर ताबा खमळवण्यासाठी आखण त्यािा पाठपुरावा करणारा तो भतूकाळ पुसून टाकण्यासाठी 

तो ‘बटलर हॉल’ मधे परत आला. खतथून त्याने फ्रींडाला िूरध्वनी केला. त्यामुळे तो वतूमानाशी संबधं जोडू 
शकणार होता. त्या संभाषणात अथाति त्याने त्या ओरबाडून काढणाऱ्या भेटीिा उल्लेि केला नाही. पण 
त्या भेटीिा इि तो पखरणाम मात्र झाला. त्यापुढे तो खजवतं असेपयंत खसखबलला वडलािंा िेक न खमळताि 
एक तारीि उलटून गेली, असे कधी झाले नाही. 

 
खवलाडूिे फ्रीडाबरोबरिे बोलणे संपते आहे, तोि स्थाखनक र्फोन वाजला. “तुमिी मुलगी आखण 

खतिी मतै्रीण तुमच्यासाठी थाबं्या आहेत,” असा खनरोप होता. 
 
“होय. होंय. मी वाटि पहात होतो त्यािंी,” तो उत्तरला, त्यानंा म्हणाव मी आलोि िाली.” 
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व्हराडं्यात खसखबल आखण टेडी उभ्या होत्या, खसखबलने खनळी गॅबडीनिी पँट आखण वर ताबंडे 
ब्लाऊज घातले होते. अिानक खतने छाती पुढे काढली आखण ती शीळ घालू लागली. सहजतेने डौलिार 
पावले टाकत ती टेडीजवळून खनघाली आखण खतच्याि खिशनेे येणाऱ्या खवलाडूला सामोरी जात स्पि आखण 
खनश्चयी सुरात म्हणाली, “तुम्हीं मला रु्फटबॉलच्या सामन्याला का कधी नेलं नाहीत ?” 

 
एक क्षणभर खवलाडूच्या काही लक्षाति येईना आखण मग एकिम त्याला पूवीिी खवलो कॉनूसूमधली 

एक घटना आठवली. त्याखिवशी रात्री खवलाडंला त्याच्या सुतारकामाच्या िोलीतून खिळे ठोक्यािे 
आवाज यायला लागले. आत्ता यावळेी खतथे कोण असणार त्याच्या लक्षात येईना, म्हणून तो बघायला गेला. 
खनळी डेखनमिी पँट घातलेली एक कृश आकृती खतथे होती. खतच्या कमरेला पट्टा होता. वरती ताबंडा 
लोकरी स्वटेर खिसत होता. ती आकृती पाठमोरी अस्याने आधी खवलाडूला िेहरा खिसू शकला नाही, पण 
त्यािी िाहूल लाग्यावर ती आकृती वळली त्यावळेी खसखबल जशी खिसत होती, तशीि आतािी ही 
‘बटलर हॉल’ मधली खसखबल खिसत होती. ‘कानेजी हॉल’ कडे जाण्यासाठी ते टॅतसीत बस्यावर खसखबल 
परत म्हणाली, “बाबा, तुम्ही मला रु्फटबॉलिा सामना बघायला का कधी नेलं नाहीत ?” 

 
खसखबलच्या जागी कोणीतरी िुसरी व्यतती आली आहे, हे टेडी रीव्हज् च्या लक्षात आले, पण नेमके 

कोण, ते खतच्या लक्षात येईना. आखण ििावनू गेले्या त्या खपत्याच्या हे लक्षात आले नाही की आप्या 
लेकीला रु्फटबॉलच्या सामन्याला न ने्यामुळे आपण एका ‘मुलािा’ खहरमोड केला आहे. 

 
॰  ॰  ॰ 
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: मुले : 
 
४ मे १९५७ या खिवशी खवलाडू डोसेट डॉ. खब्बुराचं्या िोलीत प्रवशे करत होता. आखण बरोबर 

त्यािवळेी इकडे खसखबल खतच्या ‘मॉखनंग’ साईडवरील घरािे कुलूप काढत होती. िार उघडले आखण ती 
त्या तीस बाय, अठराच्या िोलीकडे आश्चयांने पहाति राखहली. सकाळी आठपासून आत्ताच्या क्षणापयंत 
म्हणजे आठ तासाचं्या काळात त्या िोलीिे स्वरूपि पालटून गेले होते. 

 
रंगािा ताजा ताजा वास खसखबलच्या नाकात खशरला, आखण त्यावरून ती कभत नवीन आहे हे तर 

कळलेि. पण िरी आहे हेही खनखश्चत झाले. त्या गूढ कभतीला खतने हात लावनू पाखहला तर खतिा लाल रंग 
खतच्या बोटानंा लागला म्हणजे ती िरी आहे, यािा आणिी एक पुरावा. जवळून पाखह्यावर खसखबलच्या 
लक्षात आले की ती कभत– िरे म्हणजे ते पार्मटशन– र्फतत आठ रू्फटि उंि आहे, 

 
हे घर एका जुन्या प्रिडं इमारतीिे जेवणघर होते. पण त्याला आडोसा नव्हता. टेडी रीब्हज् 

त्यात्या छोया स्वैपाकघरात झोपायिी. खसखबल त्या मोठ्या िोलीच्या िुसऱ्या भागात झोपायिी. खतथे 
एक भट्टी होती. त्याचं्या घरात या भागाला बठैकीिी िोली असे म्हणत असत. टेडीला खतच्या िोलीत 
जायिे म्हणजे नेहमी खसखबलच्या खबछान्याजवळून जाव े लागे ते अखतशय गैरसोयीिे होत असे. पण त्या 
िोघींनाही त्यावर काही उपाय सापडत नव्हता. 

 
या पार्मटशनमुळे आता िोलीिे िोन भाग झाले होते. खसखबलच्या झोपण्याच्या जागेला आडोसा 

खमळाला होता. त्यामुळे आता खतथे एकिम कुणी येऊ शकणार नव्हते. टेडीलाही सरळ खतच्या िोलीत 
जाता येणार होते. असा हा उत्तम उपाय आयताि करून खमळा्यामुळे खसखबल अखतशय िूष झाली होती 
िरी, पण खतला एकान्त खमळावा म्हणून इतकी िटपट करणाऱ्या व्यततीच्या गूढ अलस्तत्वाबद्दल खतला 
किताही वाटत होती. 

 
मधेमधे बराि काळ गे्यावर त्या खिवसाच्या शवेटी खतच्या हे लक्षात आले होते. त्यामुळे तर खतिी 

किता जास्ति वाढली होती. खतने कुलपातून खकल्ली काढली. िार लावले आखण ती पार्मटशनच्या िुसऱ्या 
टोकाला गेली, तरी खतला आत्या आत काहीतरी जोरिार हालिाल– खतच्या भाषेत म्हणजे ‘इतरािंा 
हस्तके्षप’ – जाणवति होता. स्पि नाही तरी काहीतरी आवाज ऐकू येत होते. 

 
ते जाऊ िे, पण ते पार्मटशन मात्र िागंले भक्कम खिसत होते. घाईघाईत उभे केलेले असले, तरी 

त्यात कौश्य होते. खतच्या मनात आले– यावरून पटतंय की डोसेटच्या िोन खपढ्या सुतारकाम करताहेत. 
खतिे वडील आखण आजोबा. वडील डेरॉइटला परत जाण्यापूवी खतला ते त्यानंा िािवायिे होते. 

 
खतला टेडीच्या खकल्लीिा आवाज ऐकू आला. “रंगािा वास येतोय,” टेडी म्हणाली आखण त्या 

कभतीकडे पहात ती एकिम थाबंलीि. “छानि झालंय हे पार्मटशन. मला साखंगतलं का नाहीस. तू हे 
उभारणार होतीस तरी ?” खतने खविारले. 

 
“मी नाही केलं ते,” खसखबल म्हणाली. पण असे म्हणत असतानासुिा खतला त्या ‘मी’िी िात्री 

नव्हती. खवमनस्कपणे खतने खिशात हात घातले, तर खतच्या हाताला खिळे लागले. खिवसभर खतच्या अंगातं 
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ही खनळी पँट होती. ते खिळे त्या पार्मटशनच्या सुतारािे असण्यािी शतयता अगिीि नव्हती, असे नाही. 
म्हणजे डोसेट सुतारािे ? 

 
आि्या खिवशी साक्षात् एक न्यायालय बनलेली डॉ. खब्बुरािंी िोली िुसऱ्या खिवशी 

कबुलीजबाबािी जागा ठरली. आरामात िमिार पावले टाकत एक व्यतती कोिाकडे आली. िाली बसली 
आखण खतने कबुली खिली. “मी केलं ते.” 

 
“काय केलं ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“म्हणजे काय ? ते पार्मटशन उभारलं ! खिळे माइकनं ठोकले, पण बाकीि ंकिािं काम मीि केलं. 

लव्हकी आखण पेगी लूनं आधीिी बरीिशी तयारी केली, माप ंवगैरे घेतली आखण थोडार्फार रंगही लावला. 
मुलींना त्यािं ंत्यािं ंअसेल ते श्रेय द्यायलाि पाखहजे.” 

 
माइक म्हणजे कोण, हे डॉतटराचं्या लक्षाति येईना. अगिी मोठेपणािा आव आणून त्याने मुलींच्या 

केले्या कौतुकािाही अथू कळेना. पण त्यानंा सगळ्यात कोणत्या गोिीने प्रभाखवत केले असेल, तर ते 
म्हणजे या पयायी व्यलततत्वानंी खसखबलिी एकान्तािी गरज आखण इच्छा प्रत्यक्षात आणली होती, जे जागृत 
व्यलततत्वाला जमले नव्हते. जागृत मन खजथे िोलायमान होते, खतथे अबोध मनाने ते काम करूनही टाकले 
होते. 

 
पण खतथ्या तात्काखलक पखरलस्थतीने डॉतटर परत भानावर आ्या. आपला रुग्ण – आपण पूवी 

कधीही न पाखहलेले एक व्यलततत्व – आप्याकडे अगिी रोिून पहात आहे, यािी त्यानंा जाणीव झाल, 
“मीं माइक,” त्या आवाजाने जाहीर केले, “मला तुम्हाला काही खविारायि ं आहे.” पार्मटशनसंबंधी 
बोलणाऱ्या आवाजाहून हा आवाज खनराळा होता. 

 
“काय खविारायियं तुला ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“हे कसं काय ? 
 
“काय कसं काय ?” 
 
“आम्ही वगेळे कसे काय आहोत ?” 
 
“वगेळे ?” डॉतटर परत म्हणा्या. 
 
“हो ना,” माइक म्हणाला, ‘इतर सगळ्या मुली आहेत. पण मी आखण खसड मात्र मुलं आहोत.” 
 
“तुम्ही एका स्त्रीच्या शरीरात रहाता,” डॉतटरानंी माइकला आठवण करून खिली. 
 
“िरं म्हणजे नाही,” माइक ठामपणे म्हणाला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

“ते तसं र्फतत खिसतं,” खसडही खतततयाि िात्रीने म्हणाला. 
 
तो क्षण गेला. आपण मुलेि आहोत, असे ठासून साखंगत्यावर ते भरपूर खटवखटव करायला 

लागले. त्याचं्या माखहतीप्रमाणे खसड गोरा होता. त्यािे केस काळे आखण डोळे खनळे होते. माइकिे डोळे 
कपगट होते. खसखबलच्या संपूण ूनावािी आद्याक्षरे घेऊन खसडने आपले नाव बनवले होते. खसखबल इसाबेल 
डोसेट. माइकच्या नावािा संबंध त्याच्या वडलाशंी आखण आजोबाशंी होता. खसखबल जेव्हा पँट घालायिी, 
तेव्हा खवलाडू खतला ‘माइक’ हाक मारायिा. त्यामुळे हे नाव सुिले, आखण आजोबािें एक लाडके वातय 
होते. ‘माइकवरील प्रमािातर’ यामुळे ते पके्क झाले. 

 
आि्या रात्री ती िोघे वडलाबंरोबर मैर्फलीला गेली होती. त्याबद्दल त्यानंी गपपा मार्या. ते 

खसखबलला लाकडावरील कोरीव कामात आखण मूर्मतकामात मित करत, ते साखंगतले. त्यानंी गोळा केले्या 
पोस्टाच्या खतखकटाखंवषयी बोलले. डोसेट–खरव्हज् च्या घराखवषयी बोलले. 

 
खसखबलच्या पार्मटशनिा सुतार होता खसड. तो िुरुस्त्या वगैरे पण करायिा. “काही मोडलं की मी 

जोडतो. िुरुस्त करतो.” मग त्यािा िेहरा हास्याने लकाकला. “तुम्हाला माहीत आहे. मी काय करणार 
आहे ? सर्फरििंाच्या सहा खरकाम्या पेया आणून मी खसखबलला एक पुस्तकािं ंशे् र्फ बनवनू िेणार आहे.” 

 
न्ययूाकूमधे काही िेळायलाि खमळत नाही. अशी त्यािंी तिार होती. खवलो कॉनंसंमधे कसे छान 

असायिे ! खनळ्या डेखनमच्या पॅटी आखण ताबंडा स्वटेर घालून ते खकतीतरी वळे रोलर स्केकटग करायिे 
ककवा कभतीवर िेंडू मारून तो झेलायिा िेळ िेळायिे. खवलो कॉनूसूमधे त्याचं्या वडलाचं्या कामगारानंी 
भराभरा बाधंकाम उभे केलेले त्यानंी पाखहले होते. त्या िोघानंा सगळ्यातं आवडायिा म्हणजे िोरािा उंि 
झोका. त्याच्यावर बसायि ंआखण इतका उंि झोका घ्यायिा की पुढे गेला की त्याचं्या स्वतःच्या घराला हात 
लावता यायिा आखण मागे गेला की शजेाऱ्याच्या घराला हात लावायिा. “अरे ! कसली मज्जा यायिी !” 
माइक म्हणाला. 

 
“तुम्ही आम्हाला बघायला हव ं होतंत त्यावळेी.” खसड म्हणाला. अथात खवलो कॉनूसूमधेसुिा ं

वैर्फ्य होतेि, त्यािे एक प्रतीक म्हणजे मेगरॅ्फोन. इतर मुले िेळािें सामने बघताना आवाज स्पि ऐकू 
यावते, म्हणून मेगरॅ्फोन वापरायिी. “खसडला आखण मला कधीि मेगॅर्फोन वापरायला खमळाला नाही.” 
माइकने अतृपतोने साखंगतले,” कारण आम्ही कधी अशा सामन्यानंा गेलोि नाही बाबा न्यायिेि नाहीत 
कधी” 

 
डॉ. खब्बुरबरोबरच्या या अगिी पखह्यावखह्या भेटीतसुिा माइकच्या त्या पखह्या ‘हे कसं काय 

?” या प्रश्नावर प्रकाश टाकणारे अनेक धागे खमळाले. 
 
“मी माझ्या बाबासंारिा खिसतो.” खसडने आपणहूनि साखंगतले. ते बाधंकाम करतात. मी पण 

बाधंकाम करतो. अगिी त्याचं्याइतकं िागंलं.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

माइक म्हणाला, “आजोबा कसले ताकिवान होते ! मी पण तसाि ताकिवान आहे. ते खिळे 
ठोकायिे. मी पण त्याचं्याइतकाि जोरात खिळे ठोकू शकतो. ते केवढे खधपपाड होते ! मी पण 
त्याचं्याइतकाि खधपपाड होणार. मी काही लुळापागंळा नाही.” 

 
असे म्हणताना पुरुषी अखभमानाने माइकने छाती पुढे काढली. त्याच्या या कृतीवरून डॉ. 

खब्बुराचं्या एकिम लक्षात आले की सुरवातीला जरी प्रथम खसड बोलला असला, तरी िोलीत प्रवशे केला 
होता तो माइकने. प्रवाहात िगड टाकले की जशा लाटा खनमाण होतात, त्यािप्रमाणे त्या िोघानंी खिले्या 
सूिनावंरून माइकच्या त्या पखह्या प्रश्नाच्या उत्तराच्या लाटा उमटत आहेत, हेही त्यानंा जाणवले. त्यानंी 
असा तकू बाधंला की खसडिे त्याच्या वडलाशंी आखण माइकि त्याच्या आजोबाशंी तािात्म्य झालेले आहे. 

 
एकोणीसश े तीसच्या सुमारास खवलो कॉनूसूमधे मुले असलेली ही िोघे एकोणीसश े पन्नाशीत 

न्ययूाकूमधें मुलेि होती. पयायी व्यलततत्वाला लाभणारे खिरतारुण्य होते हे. ज्याला सततच्या पण कधीही 
पूण ंन होणाऱ्या वाढीिे वरिान असते. 

 
ते िोघे िाराकडे खनघाले, तेव्हा डॉतटरानंा एकिम जाणवले की आताही त्या िोघानंी खनळी पँटि 

घातली आहे. 
 
वीस वषांपेक्षाही जास्त काळ कुमारावस्थेत असणाऱ्या माइक आखण खसडच्या दृिीने मोठे होणे याला 

एक खवखशि अथू होता. तो म्हणजे पुरुष होणे. पुढच्या काही आठवड्याचं्या काळात त्यानंी आपली ती तीव्र 
इच्छा डॉतटरानंा जाणवनू खिली. 

 
“गरेॅजमधे इतका अंधार असायिा.” माइक म्हणाला, “खतथे लाकडाच्या भशु्यािंा, र्फळकुटािंा 

वास यायिा. कोरा करकरीत असतो तो वास, खतथेि एक लाबं बाक होता. त्याच्यािाली एक पेटी होती. 
त्याच्यात पुस्तकं असायिी, पण लहान मुलानंी वािण्यासारिी नव्हती तीं. त्या पेटीत आणिी काय होतं 
माहीत आहे ? बायकािंी गंगावनं” (ते सोनेरी तंतू म्हणजें हॅटीच्या तारुण्यािे अवशषे होते.) 

 
“त्या पेटीत पाप होतं पाप,” माइक म्हणाला. 
 
त्याने डॉतटराकंडे पाखहले. त्याच्या डोळ्यात एक ियाळ हसू होते. आणिी एक गंमत सागंू ? मी 

गंमत म्हणून ती गंगावनं लावली, तर अगिी मुलीसारिा खिसायला लागलो मी. मला नाही आवडलं ते. 
“त्यािे डोळे क्षणभर िमकून गेले.” तुम्हाला िरं वाटतंय, मी ती गंगावनं लाव्यावर अगिी मुलीसारिा 
खिसायला लागलो हे ? 

 
माइकला वाटले होते डॉतटरही त्याच्याप्रमाणेि आश्चयू व्यतत करतील. पण त्यानंी काहीि उत्तर 

खिले नाही, तेव्हा तो म्हणाला, “मला असं बायकी खिसलेलं आवडत नाही. मला पोरगी होऊन आमच्या 
आईसारख्या त्या घाणेरड्या गोिी करायच्या नाहीत. मी ताबडतोब ती गंगावनं काढून टाकली.” 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

“तुझी आई काही िागंली मुलगी नव्हती,” डॉतटर म्हणा्या, “ती घाणेरडी बाई होती हे मान्य. 
पण माइक, र्फार थोड्या मुली तुझ्या आईसारख्या असतात. तू म्हणतोस त्याप्रमाणे घाणेरडं न होतासुिा 
मुलगी होता येत.” 

 
“मी मुळात मुलगीि नाहीये, यािा मला इतका आनंि वाटतो.” 
 
“इतका का तू मुलींच्या खवरुि ?” 
 
“मुली कुणालाि आवडत नाहीत. कुणाकुण्णाला नाहीत.” 
 
“मला आवडतात मुली” 
 
“हा,ं तशा काही मुली असतातही ठीक,” माइक मोठ्याने हसला, “मला लव्हकी आखण पेगी लू 

आवडत अस्या तरी मी स्वतः मुलगा आहे हेि बरं आहे.” 
 
“तू म्हणतोस की मी मुलगा आहे, पण तू काही तुझ्या वडलासंारिा नाहीस हो की नाही ?” 
 
मग काहीवळे शातंता — त्या शातंतेिा भगं केला खसडनं, “बरािसा आहे,” तो म्हणाला. 
 
“बरािसा कसा काय ?” डॉतटरानंी खविारलं. 
 
“हात, पाय सगळंि,” खसड म्हणाला. 
 
“वडलापेंक्षा काही वेगळं आहे का ?” 
 
“मला माहीत नाही.” 
 
“आहे का ?” 
 
“साखंगतलं ना, मला माहीत नाही,” खसड रागाने म्हणाला. 
 
“काय वाटतं तुला ? वडलापेंक्षा काही वगेळं आहे, असं वाटतं का ?” 
 
“हं,” काही वेळ गपप बस्यावर खसडने मान्य केले, “मला ते कधीि नव्हतं. पण खमळेल. मी मोठा 

झालो की तेही वाढेल.” 
 
“खसड, इतर लहान मुलापं्रमाणे ते तुला जन्मापासून नाही, तो र्फरक नेहमी रहाणारि.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खसड खविार करू लागला. मग म्हणाला, “काही काही वळेेला मी मुलीसारिा वागायिो. तसं केलं 
की करड्या केसािंी ती बाई हसत असे. पण मी मुलगा असलो की कुणी हसत नाही. आखण िरा मी 
मुलगाि आहे.” 

 
“खसड, तू जी नक्कल म्हणून करायिास, तसाि तू िरा आहेस,” डॉतटर सावकाश म्हणा्या, “तू 

तुझ्या वडलासंारिा खिसतोस आखण खविाराचं्या भावनाचं्या बाबतीत तू त्याचं्यासारिा होऊ शकशील. तुझे 
दृखिकोणही त्याचं्यासारिे असू शकतील. भ्याभ्यानंा पूवी वाटायि ं त्यापेक्षा आता स्त्रीपुरुषामंधले भेि 
कमी झाले आहेत. पण लैं खगकदृष्ट्या तू कधीि तुझ्या वडलासंारिा होऊ शकणार नाहीस. तुझ्या वडलानंा 
खशश्न आहे, तुला ते नाही. त्यानंा योनी नाही, ती तुला आहे, आखण असं जर आहे, तर तू त्याचं्यासारिाि 
आहेस, असं तू कसं काय समजत होतास ?” 

 
“पण मी आहेि तसा.” 
 
“लहानपणी तुझे वडील एक मुलगा होते आखण मग ते पुरुष झाले.” 
 
“आम्हीसुिा मोठे झा्यावर तसेि होणार आहोत. मग आम्हाला पण बाबासंारिं सगळं खमळेल. 

बाबानंा िाढी करावी लागते. आम्हाला पण िाढी करावी लागेल. बाबा . . .” 
 
“पण हे तर एका स्त्रीि ंशरीर आहे” 
 
“डॉतटर, मला तुम्हाला एक सागंायिंय्,” जणू काय पखरलस्थतीवर ताबा खमळवण्यासाठी खसडला 

बाजूला सारत अस्यासारिा, स्वच्छ आखण खनश्चयी सुरात माइक म्हणाला, “मी जर िूप जोर लावला तर 
मला ते बाहेर काढता येईल.” 

 
डॉतटर अखतशय काळजीपूवूक शब्ि वापरत म्हणा्या, “पण तू प्रयत्न केलास, तरी तुला ते बाहेर 

काढता आलेलं नाही.” 
 
“पण येईल,” त्याच्या आवाजात िात्री होती, तसाि नजरेतही आत्मखवश्वास होता. 
 
“शतय असतं तर आतापयंत ते व्हायला हव ंहोतं,” डॉतटर परत म्हणा्या. 
 
“तुम्ही उगाि आपलं म्हणायि ंम्हणून असं म्हणता आहात,” माइक हसत म्हणाला. 
 
“नाही, मी उगाि म्हणत नाहीये. तुझ्या आखण खसडच्या बाबतीत हेि सत्य आहे, “डॉतटरानंी 

त्याचं्या रुग्णानंा आठवण करून खिली, “मुलीच्या शरीरात रहाणारी मुलं पुरुष होऊ शकत नाहीत.” 
 
माइकिी अजून िात्री पटली नव्हती. त्याने खविारले, “मी जर एिाद्या मुलीला बाळ खिलं, तर ते 

माझं होईल का ?” 
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“माइक,” डॉतटर खनश्चयाने म्हणाला, “अशतय कोटीतली एिािी गोि ‘घडेल’ असं काही मी 
म्हणणार नाही. तू ज्या या शरीरात रहातोस, त्यात गभाशय, अंडाशय आखण योनी आहे. हे सगळे अवयव 
पुरुषाच्या कलगाइतकेि महत्त्वािे आहेत. पुरुषािेि र्फतत असले आखण स्त्रीिे अवयव नसले, तर 
मानववशंािे सातत्य खटकून रहाणे अशतय आहे. आपत्यखनर्ममतीसाठी पुरुषाप्रमाणेि स्त्रीच्या अवयवािंीही 
आवश्यकता असते. िोन्ही सारिीि महत्त्वािी आहेत. त्यात तरतम नाही. त्यातलं कुणीही घाणेरडं नाही. 
आलं का तुझ्या लक्षात ?” 

 
“मी बाबासंारिा, आजोबासंारिाि आहे,” माइकने खवरोध केला, “मनात आणलं तर मी एिाद्या 

मुलीला बाळही िेऊ शकेन, आता मी आणिी खकती वेळा तुम्हाला सागंायला हवं की मी जर िूप प्रयत्न 
केला, तर ते बाहेर येईल म्हणून ?” 

 
“मग का प्रयत्न का करत नाहीस तू ?” 
 
“मी मोठा झालो की करीन.” 
 
“माइक, तुला खशश्नही नाही ककवा त्यािाली लोंबणाऱ्या िोन खपशव्याही नाहीत. त्याति पुंबीज 

असतं. आखण त्याचं्याखशवाय तू कोणाही मुलीला बाळ िेऊ शकणार नाहीस.” 
 
“कधीि नाही ?” माइकने खविारले,” “कध्िी कध्िी नाही ?” डॉतटरानंा भेट्यापासून आत्ता 

प्रथमि माइकच्या स्वरात काहीशी खनराशा डोकावली. त्यािा स्वर िाली आला. 
 
“नाही. कधीही नाही.” 
 
तो अतृपतीने, खनकडीने म्हणाला,” पण मला हव ंआहे. माझी तशी इच्छा आहे मला केलंि पाखहजे 

ते.” 
 
आप्या जीवनातली ही वस्तुलस्थती स्वीकारणे माइक डोसेटला अशतय होत होते. 
 
खवश्लेषणात या िोघापंैकी माइक जास्त आिमक ठरला, तर खसड जास्त खविारी. अथात हे 

योग्यि होते, कारण माइकिे त्याच्या आजोबाशंी तािात्म्य होते. तर खसडिे त्याच्या वडलाशंी. 
 
खसखबलला आप्या आईखवषयी अखतशय भीती आखण लाज वाटायिी. त्यामळे ती आईशी कधीि 

तािात्म्य पाव ूशकली नव्हती. कुटंुबात्या पुरुषाचं्या बाबतीति ते केवळ शतय झाले होते. खतच्या वडलानंी 
खतिा अपमान केला होता िरा. पण एकमेव अपवाि वगळता त्यानंी कधी खतला मारले नव्हते ककवा 
शारीखरक इजाही केली नव्हती. खतला कोणाच्यातरी आधारािी आवश्यकता अस्याने ती वडलावंर खवसंबू 
लागली. खिसायलाही ती बरीिशी त्याचं्यासारिीि अस्याने हे तािात्म्य जास्त साहखजकही होते. 

 
खतिे वडील बाधंकाम, सुतारकाम करायिे. खतिेही पुरुषव्यलततत्वात खवभाजन होऊन तीही 

बाधंकाम, सुतारकाम करायला लागली. आखण यातूनि पार्मटशन उभारणाऱ्या खसडिा जन्म झाला. 
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डोसेट आजोबा अखतशय आिमक आखण िुराग्रही होते. त्याचं्याखवषयी खसखबलच्या मनात भीती, 
राग आखण खतरस्कार होता. माइक नावािे पुरुषव्यलततत्व खनमाण करून खसखबलने या गहयू भावनाशंी आखण 
आजोबाशंी सामना िेण्यािा माग ू शोधला. आजोबाचं्यां आिमणानंा तोंड िेणारा आिमक खसखबलला 
माइकच्या रूपाने खमळाला. माइक खसखबलच्या भावना व्यतत करत असे. पण त्यािवळेी त्यािे मूळच्या 
आिमकाशी – आजोबाशंीही – तािात्म्य होते. िरे म्हणजे तोि आजोबा झाला होतो. 

 
“कशी काय राहू शकली असेल खसखबल आजोबाचं्या बरोबर ?” १९५७ मेच्या शवेटीशवेटी माइकने 

डॉतटरानंा प्रश्न केला.” कारण ते त्याचं्याकडेि असायिे. आखण नेहमी त्यािंिं बरोबर असायिे. 
त्याचं्याबरोबर रहायि ंम्हणजे एकतर त्यािंी हाजंीहाजंी तरी करायला हवी ककवा त्यानंाि सामील व्हायला 
हव.ं मी त्यानंाि सामील झालो. 

 
खसड आखण माइक समथू आखण मानखसक दृष्ट्या खनरोगी होते. डॉतटराचं्या तकाप्रमाणे त्या 

िोघातही भीती, किता, हताशा ककवा अवाजवी िुःिी भाव नव्हता. पण खसड जास्त कितनशील होता. 
बऱ्याििा तो त्याचं्या वडलाबंद्दलच्या आखण आजोबाबंद्दलच्या पे्रम, खतरस्कार आखण भय या संखमश्र 
भावनामुंळे गोंधळून जायिा. माइकनं स्वतःच्या आईखवषयी कडक मौन पाळले होते. आजोबा, वडील आखण 
‘मुलं’ बद्दल तो मोकळेपणाने बोलायिा. लव्हकी, पेगी द्वय, मार्मशया, व्हेनेसा, मेरी, रूथी आखण खवश्लेषणात 
अद्याप प्रकट न झाले्या इतर व्यलततत्वािंा तो ‘मुली’ असा उल्लेि करायिा. पण िुद्द खसखबलबद्दल 
बोलायला तो कधी तयार नसायिा. 

 
माइक आखण खसड िोघेही रागवायिे, यािा पेगी लूशी संबंधही जुळत होता. पण त्यािंा राग हा 

खतच्या रागापेक्षा सौम्य असायिा. डॉ. खब्बुराचं्या असे लक्षात आले, की माइक आखण खसड ही पेगी लूिी 
प्रजा होती. या पयायी व्यलततत्वानंा जन्म िेणाऱ्या संरक्षक प्रयत्नािंा, त्याचं्या भावव्यापारािंा हा आणिी 
एक पुढिा धुमारा होता, वास्तवात्या वंशावळीशी त्यािा काही संबंध नव्हता. 

 
त्यात पुन्हा एक वैखशष्ट्ठ्य होते. खसखबलिे वगेळ्या व्यलततत्वात खवभाजन होऊन खतच्या काही 

भावभावना, प्रवृत्तीं त्या व्यलततत्वाने उिल्या, की खसखबल स्वतः त्या खवसरून जायिी. पण इथे पेगी लूच्या 
व्यलततत्वािे पुढे माइक आखण खसडमध्ये खवभाजन झाले तरी त्या त्या भावभावना आखण प्रवृत्ती पेगी लू 
खवसरलेली नव्हती. त्यात खवशषेतः पुरुष होण्यािी इच्छा मुख्य होती. 

 
माइक आखण खसड यानंा एक ‘सासं्कृखतक’ आशयही होता. परंपरेने खिले्या िुय्यम भखूमकेमुळे 

खस्त्रयानंा पुरुषाखंवषयी असूया वाटते. (मनोखवश्लेषणशास्त्रात खतला ‘कलग–असूया’ म्हणतात.) आखण 
आप्या स्त्रीत्वािी घृणाही वाटते. हीि घृणा टोकाला गेला की स्त्रीत्व नाकारणे आखण ज्यािंी असूया वाटते, 
त्या पुरुषासंारिेि बनण्यािा प्रयत्न करणे यात खतिी पखरणती होते माइक आखण खसड ही खवलो 
कॉनूसूमध्या स्त्रीला हीन लेिणाऱ्या बखंिस्त संस्कृतीमुळे खनमांण झालेली अशा प्रकारिी पखरणती होती. 

 
माइक आखण खसड िोघानंा स्वायत्त अलस्तत्व होते, वगेळ्या भावना, इच्छा होत्या. त्या पुरुषी होत्या. 

आखण त्यानंी खकतीही नाकारले तरी एका स्त्रीिेहात राखंह्यामुळे त्या इच्छावंर अपखरहायू मयांिा पडत 
हात्या. डॉ. खब्बुरानंी ही िोन्हीं पुरुषव्यलततत्व े मूळ्च्या स्त्रीमध्ये खवलीन करून टाकण्यािा खनश्चय केला. 
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सगळी खवखभन्न व्यलततत्व े ज्या अबोध मनात वसत असतात त्या मनाला किाखित कलगभेि जाणवतही 
नसावा. असे मानायला जागा होती. आखण हाि डॉतटराचं्या आशिेा आधार होता. 

 
मनोखवश्लेषणशास्त्राच्या इखतहासात खभन्नकलगी व्यलततत्वात खवभाजन होण्यािी घटना यापूवी कधीि 

नोंिली गेली नव्हती. त्यामुळे हे खवशषे आव्हान होते. 
 

॰  ॰  ॰ 
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: िनातनी मताचंा पगडा : 
 
माइक आखण खसड येऊन गे्यानंतर खवश्लेषण एकिम धमूखवषयक शकंाकुशकंाचं्या भयानक 

ििव्यहूाकडे वळले. पुन्हा एकिा त्या पौराखणक सपाने खवश्लेषणाच्या आरामिुिीला खवळिा घातला 
होता. १९५७ च्या सप्टेंबर मध्ये डॉ. खव्बरू. खसखबलला म्हणा्या, “मला तुला मुतत करायिंय. केवळ 
तुझ्यापासनंि नाही ककवा वडलाखंवषयीच्या संखिग्ध, संखमश्र भावनातूनि र्फतत नव्हे, तर तुझं खित्त खद्वधा 
करणाऱ्या धमूखवषयक वेड्यावाकड्या शकंाकुशकंातूनही मुतत करायंि आहे.” 

 
खसखबलला मुतत तर व्हायिे होते, पण खवश्लेषणामुळे खतिा धमूि खतच्यापासून खहरावनू घेतला 

जाईल, अशी खतला भीती वाटत होती. आतापयंत आप्याला हवी ती मित िेव करील, असे खतला वाटत 
होते, पण आता ती मित फ्रॉइड करणार आहे, हे लक्षात आ्यावर ती आणिीि घाबरली. खतला 
स्वतःलाि सुिलेला तो खविार स्वीकारायला ती तयार नव्हती. त्यामुळे एकािवेळी फ्रॉइड आखण धमूसंस्था 
यािें म्हणणे कसे बरोबर ठरेल, आखण ठरेल का, यावर ती अखधकाखधक कितन करू लागली, आखण त्यािा 
पखरणाम एवढाि झाला की ती आणिीि िुःिी आखण किताग्रस्त झाली. आपण सापळ्यात सापडलो 
आहोत, ही भावना जास्त तीव्र झाली. 

 
ईश्वरावरिी श्रिा अखविल ठेवायिी, आखण धार्ममक अवडंबराने खनमाण केले्या भोळसट 

भीखतिायक समजुतींिा मात्र त्याग करायिा, अशी ही समस्या आहे, हे खतला जाणवले. खतच्या बाळपणात 
तर अशा समजुतींिा ठायी ठायी सुकाळ होता. डार्मवनिा पािंडी उत्िाखंतवाि आखण िेशोिेशी कॅथॉखलकािें 
सते्तवर येणे ही जगबुडी जवळ आ्यािीि लक्षणे आहेत, असे खतच्या आजोबािें ठाम मत होते. आता 
िीनशी युि, मग पलेगच्या सात साथी आखण मग सवूनाश हे िमप्रापति होते. 

 
खसखबलच्या धार्ममक यातनाघरात खकत्येक प्रतीकात्मक आकृतीही होत्या. पुराणकाळात्या त्या 

आकृती वतूमान काळातही खतला गुिमरवनू टाकत होत्या. त्यातलीि एक म्हणजे िुद्द सैतान. 
लहानपणापासून खतच्या मागोमाग येणारे खजवतं अलस्तत्व. केव्हाही रात्री अपरात्री तो भयानक काळसपू 
आप्या खबछान्यात प्रवशे करील, अशी खतला धास्ती होती. काय वाटे्टल ते केले तरी तो आप्याला 
ग्रास्यावािून रहाणार नाही अशी खतला भीती वाटायिी. 

 
त्याि िोलीत हातात तलवार आखण अग्नी घेतलेला िेविूतही होता. ॲडॅम आखण ईव्ह वाईट होते, 

म्हणून त्यानंा त्याने ईडनच्या नंिनवनातून हाकलून खिले होते आखण खसखबललासुिा ती वाईट आहे, म्हणून 
खतच्या घरातून हाकून लावण्यािी तो धमकी िेत होता. 

 
मनोखवश्लेषणाच्या ओघात जो जो खसखबलला आप्या कट्टर धमूपंथाच्या कठोर आिरणातून 

खनमाण झाले्या धमूश्रिेिी मुळे तपासावी लागत होती, तो तो ती अखधकि हािरत होती, खद्वधा होत होती. 
 
पण आतून जरी ती बडं करून उठत असली तरी बाहेर मात्र ती सनातनी शब्ि प्रामाण्यापुढे मान 

तुकवत होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सप्टेंबरमध्या त्या खिवशी डॉतटराचं्या िोलीत तोि सनातनवाि उमटला. खसखबल कोिावर 
डॉतटराचं्या जवळ बसली होती. संभाषणािा ओघ सध्या स्वातंत्र्यािी गरज आहे, यावरून भतूकाळात 
मोकळेपणा खमळणे कसे अशतय होते, याकडे वळला. 

 
“धूम्रपान करू नये, नृत्य करू नये, साब्बाथच्या खिवशी मेजवान्यानंा जाऊ नये, यािी कारण ंमला 

समजायिी,” खसखबल म्हणाली, “पण आत्या आत मी त्याखवरुि झगडत होते. मग काही काळानंतर मीं 
लढा सोडून खिला होतो. आता परत असा संघषू सुरू झाला आहे. पण यावेळी मात्र मी खवरोध न करण्यािा 
प्रयत्न करते आहे.” 

 
“का ?” डॉतटरानंी हताश होऊन खविारले, “आता तू झगडण्यािं सोडून का खिलंस ?” 
 
खसखबल काहीि बोलली नाही. 
 
“बरं. साब्बाथच्या खिवशी वाढखिवसाच्या मेजवान्यानंा न जाऊन काय साधतं ?” डॉतटरानंी 

टोिलं. 
 
“कारण बायबलमधे असं म्हटलं आहे की त्याखिवशी तुम्ही तुमच्या सुिाच्या गोिी करू नयेत. 

िेवािे स्मरण कराव ेप्रापखंिक गोिी करू नयेत. 
 
“बायबल असं नाही का म्हणत ?” डॉतटरानंी खतला आठवण करून खिली “की सहा खिवस काम 

करून सातव्या खिवशी सुटी घ्या. मग त्याखिवशी मेजवानीला जाण ं हे बायबलनं खिले्या सवलतीला 
अनुसरूनि नाही का ?” 

 
“तुम्ही िुसऱ्या एिाद्या खिवशी मेजवानीला जा,” खसखबलने काहीतरी उत्तर द्यायिे म्हणून खिले, 

पण साब्बाथच्या खिवशी नाही. कारण सूयास्तापासून सूयास्तापयंत व्रतािा काळ असतो. िेवानं आप्याला 
असंि साखगतलं आहे.” 

 
डॉतटरानंी सुधारणा सुिवली, “असं बायबलमधले पे्रखषत सागंतात. उगाि गोंधळ नको.” 
 
“पण िेवि त्याचं्या मुिाने बोलत होता,” खसखबल म्हणाली. 
 
“असेल किाखित्,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“िेवाच्या पे्ररणेमुळेि बायबल खलखहलं गेलं,” खसखबलने िात्रीपूवूक साखंगतले, “आपलं कुणीही 

उठलं आखण काहीतरीं खलखहलं असं नाही खतथं.” 
 
“पण ते पे्रखषतही माणूसि होते आखण त्यानंा सगळं नीट समजलं होतं, अशी पूणू िात्री आपण 

बाळगू शकणार नाही.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“पण िेव त्यानंा िुका करू िेणार नाही,” खसखबल उत्तरली. 
 
“तसं काही नाही. तो लोकानंा िुशाल िुका करू िेतो,” डॉतटराचं्या बोलण्यात काहीसा उपरोध 

होता. 
 
“मान्य,” खसखबल म्हणाली. पण मग खतिा िेहरा करारी झाला. ती पुढे म्हणाली. “पण त्याच्या 

कायद्याइततया महत्वाच्या गोिीत नव्हे. पुढच्या सगळ्या खपढ्यानंा मागिूशनू करण्यासाठी खलखहला गेला 
आहे तो !” 

 
“तुमच्या खमत्रावर पे्रम करण ंही िेवािी पूजा होते का ? डॉतटरानंी खविारले. 
 
“काही अंशी होते. पूणतूः नाही. िेवानं म्हटलं आहे, शजेाऱ्यावर स्वतःप्रमाणे पे्रम करा.” खसखबल 

अखधकारवाणीने म्हणाली. 
 
मग एिाद्या शजेाऱ्यािा वाढखिवस साब्बाथच्या खिवशी आला, तर तो साजरा करण्यािा त्यािा 

आनंि खहरावनू घ्यायिा का ?” 
 
“होय,” खसखबल आग्रहाने म्हाणाली. “िेवानंि साखंगतलं आहे की प्रथम ‘िेवािा’ खविार !” 
 
“आपण आपला वाढखिवस साजरा करतो, तेव्हा िेवािी पूजा करत नाही का ?” 
 
“नाही” 
 
“बरं,” डॉतटर पुढे म्हणा्या, “तुम्ही खिस्तािा वाढखिवस–नाताळ–साजरा करता ना ?” 
 
“नाही, आमच्या िेवळात नाही. त्यािा जन्म झालेला होता, इतपत मानण ंआकण लक्षात ठेवण ंठीक 

आहे. पण ते त्याि खवखशि खिवशी – २५ खडसेंबरलाि असं नव्हे. हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाखहजे.” 
 
“आपणही जर त्या िेवािीि मुलं आहोत, तर मग आपलेही जन्मखिवस साजरे करण ं उखिति 

नाही का ?” 
 
खसखबल कडवेपणाने म्हणाली. “पण साब्बाथच्या खिवशी तुम्ही त्या मेजवान्या िेण ंआखण ह्या ह्या हू 

हू करण ं वरोबर नाही. तुम्हाला जर िेवाच्या मागानं जायि ं असेलं, तर तुम्हाला अनेक गोिींिा त्याग 
करावा लागतो. तसं सोपं नाही ते. सेंट जॉननं म्हटलंि आहे. रातं्रखिन आम्हा ंयुिािा प्रसंग !” 

 
मग एक क्षणभर शातंता होती. नंतर इतर व्यलततत्वानंी व्यतत केले्या, पण खसखबलने आत्या 

आता िडपून टाकले्या अनेक शकंाकुशकंानंा वािा र्फोडण्याच्या दृिीने डॉतटर सरळसरळि म्हणा्या, 
“पण तुमच्या धमातली एक गोि माझ्या लक्षात येत नाही. शतकानुशतकं माणूस एका गोिीसाठी झगडत 
आला आहे आखण ती म्हणजे स्वातंत्र्य.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

“असेल, पण कोणालाही िेवापासनं स्वातंत्र्य नको आहे.” िंबीरपणे खसखबल म्हणाली. यापुढे 
काही बोलणेि शतय नव्हते. 

 
काही खिवसानंंतर डॉतटरानंी जेव्हा धमािा खवषय काढला, तेव्हा पेगी लू आखण पेगी ॲनने 

संयुततपणे आपला राग आखण भीती व्यतत केली. “सगळा गोंधळ आहे नुसता !” पेगी लू म्हणाली. ती 
िोघींच्याही वतीने बोलत होती. “त्याबद्दल बोलण्यात काहीही अथू नाही, नुसतं गोलगोल खर्फरत राहतं 
ते.” िोलीत रे्फऱ्या घालता घालता पेगी लू एकिम थाबंली. “त्यानं तुम्हाला स्वस्थता लाभते, मित होते 
असं म्हणतात. पण मला कधी त्यािा उपयोग झाला नाही. पेगी ॲनला ककवा आमच्यात्या इतर 
कोणालाही कधी त्यािी मित झाली नाही.” बडंािा अग्नी आता उर्फाळून आला होता. पण तरीही 
धमूसंस्थेिी सत्ता अबाखधत होती. खतच्या का्पखनक तुरंुगापुढे उभी राहून जोरजोराने हातवारे करीत पेगी 
लूने आव्हान खिले. “मला धमूसंस्था जमीनिोस्त करायिी आहे.” 

 
पेगी लूच्या या कडवट टीकेनंतर काही खिवसानंी व्हेनेसाने डॉंतटराचं्या िोलीत एिाद्या 

झुळकीसारिा प्रवशे केला. खतिी अगिी धमूसंस्था जमीनिोस्त करण्यािी जरी इच्छा नसली, तरीही 
धमूसंस्थेच्या खनबधंाबंाबत आखण संघटनेबाबत खतनेही नािुषी व्यतत केली. “मी काही सश्रि नाही” 
खिमािाने मान उडवत ती म्हणाली. “आखण जरी असते, तरी खवलो कॉनूसू ििूमध्या लोकानंी ती श्रिा 
पार खनपटून काढली असती. ते लोक अगिी अन्यायी, अखविारी आखण ढोंगी होते. स्वतःला ते खिस्ती 
म्हणवनूि कसे घ्यायिे हेि मला समजत नाही.” मग खतच्या ओठावंर छद्धमी हसू उमटले. “खतथं म्हणजे 
तुम्ही कसं अगिी सिािरणी असायला पाखहजे, ती म्हणाली,” पण गंमत अशी होती की ज्या गोिीं 
कराव्याशा वाटायच्या, त्याही काही िुकीच्या नव्हत्या. साब्बाथच्या खिवशी तुम्ही नुसतं बसून रहाव.ं अशी 
त्यािंी अपेक्षा असायिी. तो म्हणजे, बरं का खप्रय वटॅसन, शुि कालापव्यय होता.” 

 
बोलणं थाबंवनू खतनं डॉतटराचं्या नजरेला नजर खभडवली. “आखण डॉतटर हे तर मला कबूल 

केलंि पाखहजे की िेवाि ंपे्रम म्हणजे काय, हे मला कधी समजलंि नाही. आई मला नेहमी सागंायिी की 
िेव म्हणजे पे्रम; पण पे्रम म्हणजे काय, हेि मी कधी समजू शकले नाही. पण एवढी मात्र मला पक्की जाणीव 
होती की िेवानं माझ्या आईसारिं असलेलं मला नको आहे.” 

 
“अच्छा” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“आई म्हणायिी की खतला मी आवडते. पण ते जर पे्रम असेल. - - -” 
 
“- - - तर तुला ते पे्रम नको होतं.” 
 
“आखण मला िेवािी ओढ असावी, अशी खतिी माझ्याकडून अपेक्षा होती.” 
 
“तुला भीती वाटत होती.” 
 
“कारण िेव आखण त्यािं पे्रम माझं काय करतील, यािी मीं क्पनाही करू शकत नसे.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“होय,” डॉतटरानंी मान्य केले. “म्हणून तू घाबरत होतीस.” 
 
व्हेनेसा जायच्या आधीि मार्मशयाने प्रवशे केला. या खवषयावरिी खतिी मते काहंी वगेळी होती. ती 

खतला सागंायिी होती. ती धार्ममक होती. पण धमािे खनबधं खतला मान्य नव्हते. त्याचं्यामुळे खतच्या मनात 
काहीशी एकाकीपणािी भावना खनमाण झाली होती. त्यानंी खतिी मुततपणे वाढण्यािी संधी खहरावनू घेतली 
होती. डॉतटराकंडे उिासपणे बघत ती म्हणाली. “इतर सगळ्याचं्या बाबतीत योग्य असणाऱ्या गोिी माझ्या 
बाबतीत मात्र िुकींच्या होत्या. आखण त्यातही वाईट हे होतं की नृत्य करणं खित्रपट पहाणं, िाखगने घालणं, 
या सारख्या गोिी मी कधीही, अगिी मी खकतीही मोठी झाले, तरीही करू शकणार नाही. हे मला माहीत 
होतं.” 

 
“तुमिा खवश्वास बसेल का डॉतटर, आयुष्ट्यातला पखहला खित्रपट मी न्ययूॉकूला आ्यावर 

पाखहला.” हेटाळणीने िािें उडवत खतने गौपयस्र्फोट केला. 
 
िुःिाने हसून मार्मशया म्हणाली, “आता मागे वळून पाखहलं की लक्षात येतं की जगाच्या 

अंतासंबंधीच्या त्या बडबडीत मी खकती अडकून पडले होते. त्यािीि नेहमी प्रतीक्षा करायिी. कारण 
त्यानंतर िागंलं आयुष्ट्य खमळणार होतं. त्याच्यावर खवश्वास ठेवणं मला भाग होतं. पण मनोमन मात्र मला 
वाटत असायि ंकी तसं नसाव.ं कारण मला खकतीतरी गोिी करायच्या होत्या आखण त्यादृिीने मला काही 
संधी खमळायच्या आधीि तो शवेट येईल की काय अशी धास्ती वाटायिी. पण असा खविार करणंही मला 
िुकीि ंवाटायि.ं र्फार पिंाईत व्हायिी. खद्वधा मनःलस्थती व्हायिी माझी.” 

 
खवश्लेषणात्या या धार्ममक ििांच्या कालिंडात माइक आखण खसडही हजेरी लावनू गेले. िेवावर 

त्याचं्या खवश्वास होता. पण कमूकाडं आखण िाखंभकता याबंद्दल त्यानंा िीड होती. ते धार्ममक नसले तरी 
धमाबद्दल त्यानंा आस्था होती. त्यािें आजोबा खवश्वयुि आखण उत्िातंी वगैरेबद्दल जी बडबड करायिे 
त्याला मुख्यतः खवरोध होता तो यािंा. त्यानंा, त्यातही खवशषेतः माइकला आजोबाशंी युि करून खसखबलिे 
आखण स्वतःिे त्याचं्यापासून संरक्षण करायिे होते. मग त्यािें बोलणे िरे –िोटे काही का असेना. 

 
रूथी अगिी छोटी होती. डॉतटर खतला र्फतत त्या आखिम दृश्याच्या संबधंाति भेट्या होत्या. ती 

प्राथूनामंखिरात्या शाई खटपायच्या वाळूच्या पेटीबद्दल बोलत होती. “आमिे हात त्या वाळूच्या पेटीत 
असायिे. मऊमऊ लागायिी ती वाळू. आम्ही त्यात बोटं घालायिो. आम्हाला िूप आवडायिी ती वाळू. 
मग आम्ही मोठे झा्यावर आम्हाला त्या िेविूतासंंबधंी ऐकाव ं लागायि.ं आमिा तर त्यावर अखजबात 
खवश्वास नव्हता. साब्बाथच्या खिवशी आम्ही उठून िेळायला लागायिो. आम्हाला वाटायि ंकी ते खवसरले. 
पण त्याचं्या लक्षात असायििं. आम्ही म्हणायिो !” आम्हाला यायि ंनाही. आम्हाला यायि ंनाही. बाबा 
नुसतं बघायिे. आई म्हणायिी, “आता तुम्ही मोठ्या झालात.” बाबानंीं पाढंरा शटू घातला आखण आईनं ते 
खवखशि केक केले की आम्ही समजायिो की आज ती वाळूिी पेटी आहे. त्यामुळे तो पाढंरा शटं आखण ते 
केक पाखहले कीं आम्ही आजारी पडायिो. अंथरुणावर झोपून रहायिो. आखण आईबाबा आम्हाला न घेताि 
प्राथंनामंखिरात खनघून जायिे. 

 
खसखबलच्या सगळ्या व्यलततत्वात धमाबद्दल कुणाला सगळ्यात जास्त आस्था असेल, तर ती 

मेरीला. खतला बाकी तत्त्व्ान, कमूकाडं, ककवा इतर अवडंबराबद्दल पवा नव्हती डोसेट आजीप्रमाणेि 



 

 

अनुक्रमणिका 

खतनेही स्वतःपुरता एक र्फलखनरपेक्ष धमू कल्पला होता. “मी िेवािी प्राथूना करते.” ती डॉतटरानंा 
म्हणाली, “पण प्राथूनामंखिरात जात नाही. प्रामाखणक आखण सत्यविनी होण्यािा मीं प्रयत्न करते. उतावीळ 
न होता वागायला खशकते आखण उत्तम खिस्ती जीवन जगण्यािा प्रयत्न करते. जगा आखण जगू द्या यावर 
माझा खवश्वास आहे. त्यामुळे मला मनःशातंी खमळते.” 

 
पण धमासंबधंीच्या ििा जसजशा वाढू लाग्या, तसंतसं डॉतटराचं्या हे लक्षात आले की मेरीिी 

शातंी नि होत िालली आहे. खसखबलला जशी खवश्लेषणामुळे माझा धमूि खहरावून घेतला जाईल. अशी 
भीती होती तशीि मेरीला खवश्लेषणामुळे खतच्या धमात खवसंगती जाणवले, अशी भीती वाटत होती. या 
सगळ्याि व्यलततत्वात धमामुळे अडकून पडण्यािी भावना खनमांण झाली होती. िोघा पेगीत तर ती खवशषेि 
खिसून येत होती. त्याि भावनेने आता मेरीलाही ग्रासले. उिास आखण हताश होऊन ती डॉतटरानंा 
म्हणाली, “या कभतीमधे मला बिं करून ठेवलं आहे. पेगी लूनं मला प्राथूनामंखिराि ंएक खित्र िािवलं. 
त्याला बाहेर पडायला रस्ताि नव्हता. िारं नसले्या या इमारतीत मी बखंिस्त आहे. त्यािा आकार 
घुमटासारिा आहे. बर्फाच्या लाद्यानंी बाधं्यासारिं खिसतं ते.” 

 
पुढेपुढे खवश्लेषणात हे धमूक्पनाखवषयक संघष ू वाढत्या प्रमाणात मनाच्या पिृभागावर यायला 

लागले. जाखणवचे्या पातळीिे प्रखतखनखधत्व करणारे खसखबलिे जागृत व्यलततत्व हे प्रस्थाखपतािा पुरस्कार 
करणारे होते आखण नेखणवचे्या प्रातंातली इतर व्यलततत्व े प्रस्थाखपताखवरुि बंड करणारी होती. हे म्हणणे 
सोपे असले तरी ते खततके िरे नव्हते. तसेि पहायिे तर प्रस्थाखपतािा पुरस्कार हा प्रामुख्याने खसखबल मध्ये 
आखण त्याखवरुि बडं ही प्रवृत्ती पेगीमध्ये असे जरी खिसत असले, तरी या िोन्ही प्रवृत्ती सवूि व्यलततत्वामंध्ये 
वगेवगेळ्या मागांनी व्यतत झा्या होत्या आखण त्यात्या खकत्येक व्यलततत्वािें आपाप्या स्वायत्त प्रातंात 
आणिी खवभाजन झालेले होते. 

 
सगळ्या व्यलततत्वानंा त्याचं्या त्याचं्या स्वतंत्र धार्ममक खनिा आखण दृखिकोन होते. िोघी पेगी 

सोड्या तर सगळ्यािंाि िेवावर खवश्वास होता. धमूसंस्थेमुळे सगळ्यािंीि गळिेपी होत होती. 
खवश्लेषणात धमासंबधंी रोिठोक ििा करण्याच्या िबावामुळे मेरीला जीव द्यावासा वाटत होता. तर पेगीला 
खतथून पळ काढायिी इच्छा होतीं. मार्मशया आखण व्हेनेसाच्या बाबतीत काही जुने ताणतणाव िूर झाले आखण 
डॉतटराचं्या सागंण्याला अनुसरून त्या धमूसंस्था, धमंसंघटना आखण धमूसंस्थेिे खनबंध यापंासून िेवाला 
वगेळं करू लाग्या. त्यानंा जास्त मुतत वाटू लागले आखण त्यािा पखरणाम होऊन व्हेनेसाने खतच्या केसानंा 
शोभेशा लाल रंगािा कुडीजोड आणला आखण मार्मशया साब्बाथच्या खिवशी खित्रपटानंा जाऊ लागली. 
मार्मशयाने धाडस करून खसगरेटही खशलगावली आखण शरेीिा एक घुटकाही घेतला– अथात प्रयोग 
म्हणूनि ! 

 
या सगळ्यात लव्हकीिी भखूमका केवळ खनरीक्षकािी होती. खतने खतिी मते व्यतत केली नाहीत. 

कारण ती केवळ पाहुणी म्हणूनि प्राथूनामंखिरात जात होती. मार्मशया आखण व्हेनेसािे आतािे वागणे पाहून 
खतला काळजी वाटायला लागली. 

 
“आतापयंत त्यानंी जे काय केलं, त्यानं अद्याप र्फारसं काही खबघडलं नाही. पण त्या त्याचं्या 

स्वातंत्र्यािा र्फार िेिावा करताहेत. अशानं त्या इतरापंासून जर बाजूला झा्या तर एकीकरण जास्ति 
कठीण होऊन बसेल.” ती डॉतटरानंा म्हणाली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

“होय. मला जाणीव आहे त्यािी लव्हकी,” डॉतटर म्हणा्या. “पण एकीकरणाच्या दृिीने बहुतेक 
इतर व्यलततत्वानंाि आता मार्मशया आखण व्हेनेसा खजथं आहेत खतथं आणून ठेवाव ंलागेल.” 

 
लव्हकीने िािें उडवले. ती डॉतटराकंडे एकटक बघू लागली आखण मग खसखबलमधे झाले्या 

बिलामुळे खतला वाटणारी अस्वस्थता खतने व्यतत केली. ‘खसखबलला आमच्यासंबधंी कळ्यापासनं खतला 
िेवासंबधंी नेमकं काय वाटतं हेि खतला कळत नाहीये. आप्यावर अशी पाळी येण ं खतला नेहमीि अशुभ 
वाटतं. लहान असताना खतला वाटायि ंकी ही एक प्रकारिी खशक्षाि आहे. सैतानािे कारस्थान आहे, आता 
खतला सैतानाबद्दल जरी िात्री नसली, तरी तुम्ही खतला आमच्याबद्दल साखंगत्यानंतर त्या पापाच्या 
क्पनेनं पुन्हा डोकं वर काढलंय.” 

 
“आपण िेवािा रोष ओढवनू घेतला आहे की काय अशी खसखबलला नेहमी भीती वाटते. आपण 

करतो, ते िूक की बरोबर याखवषयीही ती साशकं असते. इथं जे बोलणं िालतं, की पखरलस्थती सुधारेल 
आखण मग जगाला तोंड द्यावं लागेल, यािीही खतला भीती वाटते.” खविारात गढून जाऊन लव्हकीने हातावर 
डोके टेकवले. “ती जर बरी झालीं, तर काहीतरी भयानक घडणार आहे. अशी खसखबलला धास्ती वाटते. 
जणू काय तो सपू परत खतच्यावर झडप घालणार आहे. 

 
नाताळच्या सुमारास खसखबल प्राखणशास्त्रातील उत्िाखंतवािािा अभ्यास करत होती. त्यात आले्या 

माखहतीमुळे खतिा अगिी गोंधळ उडाला. खतने आखण डॉतटरानंी खमळून डार्मवनच्या ‘ओखरखजन ऑर्फ लस्पशीज् 
आखण ‘ि खडसेंट ऑर्फ मनॅ’ या पुस्तकातील उतारेच्या उतारे वािून काढले. मानवाच्या शरीररिनेवरून तो 
कोणत्यातरी हीन योनीतून उत्िातं होत आ्यािे िािले खमळतात, हे स्वीकारणे खसखबलला अखतशय जड 
गेले.” आपण िेवािी लेकरं आहोत. काही झालं तरी उत्िातंी हा शवेटी केवळ तकूि आहे.” खसखबल 
आग्रहाने म्हणाली. 

 
माइक म्हणाला, “बघा, म्हणजे आजोबा म्हणत होते, ते िूक होतं की नाही !” मेरी उद् गारली. 

“आप्या जन्मापेक्षा आपलं कतूृत्व जास्त महत्वाि ंआहे.” पेगी लू रु्फणरु्फणली, “प्राण्यानंा स्वातंत्र्य तरी 
असतं. धमूसंस्थेमुळे आम्हाला तेही खमळत नाही.” आखण नव्यानेि पािंडी बनले्या व्हेनेसाने शरेा मारला, 
“आपण ईश्वरािी प्रजा नाही म्हटं्यावर अगिी सुट्यासारिं वाटलं !” 

 
मग खवश्लेषण खवलो कॉनूसूमध्या धमांकडून ओमाहात्या धमाकडे वळले. बालपणीच्या त्या 

काळसपािा त्रास इथे जरा कमी झाला होता. खवलो कॉनूसूमध्या लोकापेंक्षा ओमाहातील लोक जास्त 
सुखशखक्षत, जरा अखधक उिार आखण अखधक सहृिय होते. खतथले धमूगुरु–पास्टर वबेर यानंा खसखबलमध्या 
कलावतंािी जाण होती. त्यािप्रमाणे ती एकुलती एक आखण त्यातून बऱ्याि वषांनी झालेली आहे, आखण 
धमूविनािंा शब्िशः अथं घेत्यामुळे खतच्यावर त्यािंा खवपरीत पखरणाम झालेला आहे, या सगळ्या 
गोिींिीही त्यानंा जाणीव होती. एकाकी पडले्या खसखबलला त्यानंी प्रखसिीच्या झोतात आणले 

 
“आखण एकमेकापंासून अगिी खभन्न असे िार महाकाय प्राणी समुद्रातून बाहेर आले. - - -” रखववार 

रात्रीच्या खवशषे प्राथूनेच्यावळेी पास्टर वेबरिा िमिार आवाज ओमाहाच्या प्राथूनामंखिरात घुमत असे. 
 
“- - - पखहला होता कसहासारिा. त्याला गरुडासारिे पिं होते. 
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धमूगुरंुच्या वर नऊ रु्फटावंर एक बाबं ूउभारून र्फळ्या वगैरे टाकून एक तात्पुरता मंि उभारलेला 
होता. प्राथूनामंखिराच्या आडव्या कभतीवर कागि लावलेला होता. मोठमोठे खिव ेलावनू तो मंि प्रकाशमान 
केला होता. धमूगुरंुच्या भाषणानंतर पािश े श्रोत्यािंा तो समुिाय वरती खर्फका खनळा खशर्फॉनिा पोषाि 
आखण त्यावर छोटा पाढंरा एप्रन घातले्या स्त्रीच्या कृश आकृतीकडे बघायला लागायिा. खसखबल होती ती. 

 
त्या सगळ्या खिव्याचं्या गराड्यात खसखबल अगिीि तरल खिसायिी. ती अगिी िेविूतासारिी 

खिसते, असे एका पे्रक्षकाने खतिे वणनू केले होते. भराभरा र्फटकारे मारून खतने गरुडाच्या पंिािा तो कसह 
त्या कागिावर सजीव केला. सगळा पे्रक्षकवग ूभारावनू एकटक पहात होता. 

 
धमंगुरंूनी पुढच्या पशूिे वणून केले. तसतसा तोही भराभर कागिावर साकार होत गेला. 
 
खसखबल धमंविनानंा खित्ररूप िेत होती. धमूगुरु शब्ि उच्चारत होते आखण त्याबरहुकूम खित्र 

कागिावर साकार होत होते. खतने िौथा प्राणी काढला. तो अखतशय भयानक, खवकट, शलततमान होता. 
त्याला िहा कशगे होती. त्यािे िात लोिंडािे होते. “मी या कशगािंा खविार करतो आहे. तोवर हे आणिी 
एक छोटं खशग उगवलं, ते यायच्या आधी ही आधीिी तीन कशगं उपटली गेली. आखण बघा या कशगाला 
अगिी माणसासारिे डोळे आहेत. आखण याला एक तोंडही आहे. महान गोिी सागंायला.” 

 
कागिावर अगिी िरेिुरे वाटणारे डोळे िमकू लागले. मंत्रमुग्ध झाले्या पे्रक्षकाकंडे ते रोिून 

पाहू लागले. जणू आता तो बोलायला लागणार, असेि वाटत होते. 
 
“डॅखनयलच्यामते आपली सुरुवात तर िागंली झाली होती. माणूस खनमाण झाला. तेव्हा तो 

पखरपूणिू होता. पण नंतर त्यािी अधोगती सुरू झाली. आपला उगम प्राखणसंग्रहालयातून झालेला नसून 
आता आपला त्या खिशनेे प्रवास सुरू झाला आहे. आपण जास्त जास्त पशुवत् व्हायला लागलो आहोत.” 
धमूगुरंुच्या या स्पिीकरणासरशी कागिावरिी खिते्र केवळ वणनू िालू असले्या पशूिंी खिते्र न रहाता 
अमूतू प्रतीकखिते्र बनली 

 
“माणूस इतका पापी बनला की पापात बुडले्या ह्या खपढीिं खित्रण करण्यासाठी िेवाला एक 

िास प्राणी खनमाण करावा लागला.” 
 
धमंगुरंुच्यावर नऊ रु्फटावंरील कागिावर काळ्या िडूच्या खवद्युत् र्फटकाऱ्यानंी तो िैंवी प्रकोप 

साकार झाला. 
 
हातात जािू असलेली खसखबलिी लहानगी आकृती लागोपाठ तीन रखववार त्या मंिावर होती. 

पे्रक्षक अगिी भारावनू गेले होते. खसखबलच्या आईवडलानंा खतच्याबद्दल वाटणारा अखभमान ओसंडून जात 
होता. आप्या तत्त्व्ानाला खसखबल डोसेटने खित्ररूप खिले यािा धमूगुरंुना आनंि झाला होता. 

 
खसखबल मात्र िर रखववारी रात्री काम संपले की त्या खित्राकंडे बघायिी आखण आश्चयू करत 

रहायिी. “इथे ही इतकी खितं्र कशी काय ? मी तर एवढी काढली नव्हती.” 
॰  ॰  ॰  



 

 

अनुक्रमणिका 

: खदखदिारा राग : 
 
ओमाहातील प्राथूनामंखिरात्या त्या भव्य प्रिशनूामागिी एक महत्त्वािी गोि त्यावळेी पुढे आली 

नव्हती, ती आता खवश्लेषणात स्पि झाली. ती म्हणजे त्या मंिावर खसखबल एकटी नव्हती. समुद्रातून उठून 
ते प्राणी जे कागिावर जाऊन बसले, त्यातले बरेिसे खसखबल पेक्षा इतरानंीि खतथे नेऊन ठेवले होते. 
त्यातला बरािसा भाग माइक आखण खसड यानंी काढला होता. त्यापेक्षाही त्यातली खवशषे गोि म्हणजे त्या 
मंिावरच्या व्यततींपैकी पाि व्यलततत्वानंा डॉ खव्बूर अद्याप भट्याही नव्हत्या —ती म्हणजें माजोंरी, 
हेलन, खसखबल ॲन, तलारा आखण नॅन्सी लू ॲन. 

 
माजोरी छोटीशी होती. पडेल बाधं्यािी कपग्या केसािंी, साबळी. खतिी त्विा खनतळ आखण नाक 

बसके होते. हेलनिे केस कपगट होते, डोळे बिामी रंगािे, नाक सरळ आखण खजवणी पातळ होती. खसखबल 
ॲन अशतत, काटखकळी होती. खतिे केस करडे होते, िेहरा बिामाकृती आखण नाक सरळ होते. 

 
या खतघींपैकी माजोरी एकटीि शातं होती. हेलन अखतशय खभत्री आखण खसखबल ॲन संविेनाशून्य 

वाटण्याइतकी उिासीन होती. 
 
माजोंरी ििंल आखण हसरी होती. खतला बऱ्याि गोिींिी हौस होती. मेजवान्या, खित्रपट, नाटके, 

जत्रा, प्रवास आखण खवशषेतः बौखिक स्पधा - ज्या बाबतीत खसखबलिी नेहमीि माघार असायिी. माजोरी 
त्रासली ककवा अधीर झाली की लगेि कळून यायिे, पण ती रागावलेली मात्र कधी खिसली नाही. 
सगळ्यात महत्त्वािे म्हणजे वतूमानात तर ती कधी उिास नसायिीि, पण भतूकाळातसुध्िा ती कधी 
वैर्फ्याने ग्रासली असेल असे खिसून आले नाही. काही खवशषे प्रकारच्या प्रखतकारशततीमुळे खवलो 
कॉनूसूमध्या खवध्वसंात खतच्यावर कुठे ओरिडाही खनघाला नव्हता. 

 
माजोंरीला खतरकस खवनोि करायला र्फार आवडायिे, काहीशी ियाळही होती ती. उिाहरणाथू 

– खतला जेव्हा खविारले की तुला इतर व्यलततत्वाबंद्दल काही माखहती आहे का, तेव्हा भवुया उंिावनू आखण 
डोळे मोठे करून ती गंमतीने म्हणाली, ‘मी नाही सागंणार.’ पण लगेिि ती हसली आखण म्हणाली, “पण 
बहुतेक याि ंउत्तर हो असं आहे.” मग गूढपणे ती पुढे म्हणाली, “मला या इतर लोकानंा मित करायला 
आवडते. ते हसतात काय, रडतात काय, एकमेकाचं्या कानाशी पुटपुटतात काय, सारिीं कुजबूज िालू 
असते. पूवीही होती – मी आ्यापासून तर आहेि.” 

 
माजोरी डोसेट खसखबलिे नाव मात्र कधी घ्यायिी नाही, त्या नावाच्या व्यततीिा उल्लेि करायिी 

वळे आलीि तर ती म्हणायिी, “तुम्हाला माहीति आहे कोण ते !” 
 
माजोरीला खिते्र काढता येत नव्हती. खतला कलेत ककवा धमाखबमातही रस नव्हता. मग 

ओमाहातील प्राथूनामंखिरात्या मंिावर खसखबलबरोबर ही कशाला होती, हे डॉतटरानंा एक कोडेि होते. 
 
हेलनच्या बोलण्यावागण्यात कुठे ठामपणा ककवा आग्रहीपणा नव्हता, पण ती महत्त्वाकाकं्षी मात्र 

होती. कोणीतरी मोठ ठं व्हायिं, आप्याला हवा तो माग ूिोिाळायिा, डॉ. खव्बुरानंा आपला अखभमान 
वाटला पाखहजे, असा खतिा खनश्चय होता. 



 

 

अनुक्रमणिका 

हॅटीिा उल्लेि आ्याबरोबर आतापयंत शातंपणे कोिावर बसलेली हेलन धस्सकन् कोिावरनं 
उठली, रागंत रागंत टेबलािाली गेली आखण खतथे हातािी घडी घालून अंगािे मुटकुळे करून िाली मान 
घालून बसली. भीतीने खतिे डोळे खवस्र्फारले होते. िात थडाथडा वाजत होते. 

 
“हेलन,” रुग्णाच्या िादं्यावर हात ठेवनू डॉतटरानंी हळुवारपणे हाक मारली. 
 
“ती या िोलीत आहे,” हेलन ककिाळली. आता तर खतिा जास्ति थरकाप उडाला होता, 

“पडद्यामागे.” 
 
“कोण ?” 
 
“आई.” 
 
“हेलन, इथे तुझ्या माझ्याखशवाय आणिी कोणीही नाही.” 
 
“मला परत माझ्या आईला पहाण्यािी अखजबात इच्छा नाही.” 
 
“तुला ती आता कधीही खिसणार नाही.” 
 
“कध्िी नाही ?” 
 
खतिे िात वाजायिे थाबंले. नजरेतली भीती नाहीशी झाली. डॉतटराचं्या मितीने ती टेबलािालून 

बाहेर आली, उभी राखहली आखण बालपणी बसले्य, भीतीच्या त्या पुनराखवष्ट्कारातून बाहेर येत एकिम 
नेहमीच्या आवाजात म्हणाली, “माझे स्नाय ूआिडलेत.” 

 
हेलन खिते्रही काढत नव्हती ककवा खतला धमाबद्दलही िास आस्था नव्हती, त्यामुळे हे जरा खवसंगत 

भासत असले तरी माजोरीप्रमाणेि मंिावरच्या खित्रकारीत तीही सहभागी असावी, असे वाटत होते. 
 
खसखबल ॲनला डॉतटराचं्या िोलीत अखतशय संकोि वाटत होता. ती डॉतटराशंी धड बोललीही 

नाही. जे काय बोलली, तेही जेमतेम पुटपुटली. उपिारािी बोलणी झा्यावर ती शून्यात नजर लावनू 
गपपि बसून राखहली. जणू काय ती त्या दृश्यातून स्वतःिे अलस्तत्व पुसून टाकू पहात होती आखण असे 
सुिवत होती की, ‘या जगातली जागा व्यापायला मी नालायक आहे. मी जगते आहे, याबद्दल मला मार्फी 
असावी.” 

 
खसखबल ॲन अखधकारावर आली की सगळ्या शरीराति लक्षात येण्याइतका बिल व्हायिा. 

िरोिरीि ते लहानिुरे झा्यासारिे वाटायिे. पखह्यािंा जेव्हा ती आली आखण खतच्या शरीरािा संकोि 
होतो आहे, असे जाणवले, तेव्हा खतिा तो नीटनेटका रािी पोशाि एकिम ढगळ वाटायला लागला. इतर 
व्यलततत्वानंा तो अगिी व्यवलस्थत बसत होता. खसखबल ॲनच्या अंगावर तो एिाद्या पोत्यासारिा वाटायला 
लागला. त्या ढगळ होत जाणाऱ्या रािी पोशािात खसखबल ॲन लपून बसते आहे, असे वाटायला लागले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आखण मग त्या िमत्काखरकपणे वढूेन टाकणाऱ्या शातंतेतून तोलूनमापून उच्चारलेले शब्ि उमटले. 
खसखबल ॲनने डॉतटरानंा साखंगतले, “साधं डोळ्याचं्या बाहु्या हलवायच्या तरी मला र्फार कि पडतात. 
नुसतं एकटक बघत बसण ंइतकं सोप ंआहे.” 

 
नंतर डॉतटरानंा कळले ते असे की हे तोळामासा व्यलततत्व कधीतरी िाल्लं तर िातं, झोपतंही 

क्वखिति. आजूबाजूच्या पखरलस्थतीत त्याला बेतािाि रस आहे. बऱ्यािवळेा ती म्हणायिी, “मला काही 
करावसंंि वाटत नाही.” कधी खतिी (बरी) लहर लागलीि तर ती गं्रथालयात ककवा प्राखणसंग्रहालयात 
जायिी. खिते्र काढण्यापेक्षाही खतिा संगीताकडे जास्त कल होता. अगिी क्वखित् केव्हातरी ती स्वतः खिते्र 
काढायिी, तेव्हा त्यात खनयमाने एकाकी व्यततीिे उिासवाणे खित्रण असायिे. आखण त्यािेंही िेहरे 
झाकलेले तरी असायिे ककवा खर्फरवलेले तरी असायिे. ओमाहाच्या मंिावर खतने पशूचं्या िेहऱ्यावंर 
लक्षणीय औिासीन्य आणले होते. 

 
जेव्हा सगळे अखत व्हायिे, तेव्हा खसखबल ॲन न िुकता शरीरािा ताबा घ्यायिी. पण हे 

अखधकारग्रहण म्हणजेसुिा प्रापत पखरलस्थतीशी िोन हात करण्यािे साधन नसायिे, तर त्या पखरलस्थतीला 
खिलेला तो केवळ प्रखतसाि असायिा. त्या सगळ्या व्यलततत्वामंधे खसखबल ॲनि सवात जास्त उिास होती. 
खवलो कॉनूसूमध्या त्याचं्या घरात्या त्या भसु्सा भरले्या पेखलकन पक्ष्याप्रमाणे ती तासन् तास गपप, 
खनश्चल बसून रहायिी. 

 
डॉ. खव्बुराबंरोबरच्या पखह्या मुलाितीनंतरं खसखबल ॲन जायला उठली. ती कशीतरी, हळूहळू 

रिडत िालायला लागली, “त्रासि आहे हा मोठा,” ती कंटाळून, त्रासून म्हणाली, “एक पाऊल 
उिलायिं आखण िुसऱ्या पावलाच्या पुढे टाकायि.ं पुन्हा हे सारिं लक्षात ठेवाव ं लागतं. नाहीतर मी 
थाबंतेि.” 

 
खसखबल ॲनच्या या सगळ्या कंटाळ्यामागे आखण अशततपणामागे न्यरूास्थेखनया (neurasthenia) 

असावा, असे डॉतटरानंी खनिान केले. भावखनक ताणाताणीतून खनमाण होणारा हा एक मनोरोग आहे. 
कंटाळा, थकवा, औिासीन्य किता आखण वरवर पाहता काही कारण नसताना एिाद्या खठकाणी िुिणे ही 
त्यािी लक्षणे. डॉतटरानंा असेही वाटत होते की खसखबल ॲन हे स्तंभनावस्थेंतील हॅटी डोसेटशी असलेले 
तािात्म्य आहे. 

 
१९५७ च्या नाताळच्या सुटीत ओमाहातील प्राथूनामंखिरात्या मंिावरिा प्रसंग जेव्हा पुन्हा सजीव 

साकार होत होता, त्यावळेी डॉतटराचं्या िोलीत तलाराही होती. त्यानंतर खडसेबरमधें आखण पुढे १९५८ िे 
काही मखहने जो धमूखवषयक संवाि िालला होता, त्यावळेीही खतिे मूक अलस्तत्व होतेि. मािूमध्ये खतने 
डॉतटरानंा स्वतःबद्दलिी मोजकी माखहती पुरवली. “मी तेवीस वषांिी आहे. मला आई कधीि नव्हती. मला 
र्फतत अलस्तत्व आहे.” 

 
“धमाखवषयी इतरापेंक्षा मला जास्त माखहती आहे. रुथीबरोबर मी वाळूच्या पेटीत होते. खसखबल 

आखण इतराबंरोबर मी प्राथूनामंखिरात्या शाळेत होते. धमू हा मला, मेरीला वाटतो खततकाि ककबहुना 
त्याहीपेक्षा जास्ति महत्त्वािा वाटतो. ईश्वरावर माझी खनतातं श्रिा आहे. बायबल हे ‘त्याच्या’ सत्यािं 
प्रकटन आहे, आखण सैतान ही ‘त्याच्या’ खवरोधी क्पना आहे, यावरही माझा खवश्वास आहे.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

आखण अिानक ती िोली िैवी कोपाच्या मद्याने भरले्या िषकासारिी वाटू लागली. तलारा 
येरझारा घालत खसखबलवर तावातावाने आरोप करत होती, “खसखबल म्हणजे इतकी िीनिुबळी आहे. 
नकोशी वाटते अगिी िरं सागंायि ंतर.” 

 
“या तुझ्या बोलण्यावरनं तुला खसखबल आवडत नसावीसं खिसतंय,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“नाहीि आवडत,” तलारा ताडकन म्हणाली. 
 
िुभगंले्या स्त्रीमधले एक व्यलततत्व खवरुि िुसरे व्यलततत्व ! 
 
“का नाही आवडत ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“का आवडावी ?” तलारा र्फणकारली, “माझ्या मनासारिी एक गोि करू िेईल तर शपथ.” 
 
“काय करायि ंआहे तुला ?” 
 
“ओह ! तसं काही िास नाही,” “तलारा म्हणाली, “मला खशकायला, अभ्यास करायला आवडतं. 

पण ती माझ्या मागात आडवी येते.” 
 
“काय खशकायला आवडतं तुला ?” 
 
“संगीत आखण इंलग्लश. िास करून इखतहास आखण वैद्यकीय खवषय – रसायनशास्त्र, प्राखणशास्त्र.” 
 
“मग हे तर खसखबललाही आवडतं,” डॉतटर पटकन म्हणा्या. 
 
“नाही, खतला नाही आवडत,” तलारा खतरस्काराने म्हणाली, “मधे एक पोलािी कभत उभी रहाते 

आखण खतला अभ्यास करणं अशतय होतं. िरं तर काहीही करण ंअशतय होते, पखह्यािंा हे असं नसायि.ं 
पण सध्या हे असंि आहे.” 

 
“का बरं तलारा ?” या नवागतेला खसखबलबद्दल खकतपत माखहती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी 

डॉतटरानंी खविारले. 
 
“याि ंकारण राग !” तलाराने अखधकारवाणीने साखंगतले. 
 
“रागािी ती कभत पाडून टाकण्यासाठी माझ्याकडे काही िागंले उपाय आहेत,” डॉतटर म्हणा्या, 

“तलारा, तू मित करशील का ?” 
 
“का म्हणून मी मित करायिी ?” तलारािा राग जास्ति उर्फाळून आला, “ती कधी काही करते 

का माझ्यासाठी ?” 



 

 

अनुक्रमणिका 

“तू मला त्या कभतीवर घाव घालायला मित करशील का ? खसखबलसाठी नाही, तुझ्यासाठीि !” 
डॉतटरानंी कौश्याने सुिवले. 

 
“माझ्यासाठी ?” तलारा िािें उंिावनू थक्क झा्यािा आखवभाव करत म्हणाली, “मार्फ करा 

डॉतटर, पण यात माझा संबंध कुठं येतो, हे माझ्या नाही लक्षात येत.” 
 
“तलारा, तू जर मला खसखबलला बरं करायला मित केलीस, तर तुला हव्या त्या गोिी करण्यात 

ती अडथळे आणणार नाही, हे नाही का लक्षात येत तुझ्या ?” डॉतटराचं्या स्वरात कळकळ होती, 
“खसखबलला मित करायिी म्हणजे स्वतःलाि मित करण्यासारिं नाही का ?” 

 
“हंू,” तलारा घुटमळली, “पण खसखबल सगळ्याि गोिींपासून इतकी लाबं आहे, प्रयत्न करूनसुिा 

मला खतला गाठता येणार नाही.” 
 
“प्रयत्न कर तलारा,” डॉतटराचं्या आग्रहाला आता खवनवणीिे स्वरूप आले, “तुझ्यासाठी 

तलारा,” डॉतटर मृिुतेने म्हणा्या, “उद्या सकाळी खसखबल जागी झाली की तुम्ही मुलींनी एक गोि 
करायिी.” 

 
“मुलानंीसुिा ?” तलाराने खविारले. 
 
“होय. तुम्ही सगळ्यानंी,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“काय ते ?” तलाराने उत्सुकता िािवली, “प्राथूना मंखिरात जायिं ? उद्या साब्बाथ आहे.” 
 
“नाही, नाही. ििूमध्ये जायला नाही सागंत आहे मी,” डॉतटर खनश्चयाने म्हणा्या, “तुम्ही र्फतत 

उखशरापयंत झोपायि ं आखण मग खसखबलला सागंायि ं की खतला हव्या असले्या गोिी खतला करता येत 
नाहीत, याि ंकारण या आजारातली गंुतागुंत खतला मागं िेिते.” 

 
येरझारा घालताघालता तलारा एकिम थाबंली. “पण डॉतटर,” ती म्हणाली, तुम्ही तर म्हणाला 

होतात की हा आजार असला तरी खसखबलला खतिं खशक्षण िालू ठेवता येईल. खवश्लेषण इतका वळे िात 
असलं तरी.” 

 
“होय,” डॉतटर म्हणा्या, “मी साखंगतलं होतं खतला तसं.” पण खकती विेनािं ं आप्याला 

खनराकरण कराव ंलगणार आहे, यािी मला त्यावेळी क्पना नव्हती. आजीच्या मृत्यमुूळे झालेलं िुःि हाि 
या सगळयाच्या मुळाशी असलेला आघात आहे, अस ं मला तेव्हा वाटत होतं. त्यामुळेि खसखबलि ं अनेक 
व्यलततत्वात खवभाजन झालं असावं; त्यानंतर िोन वष ू खसखबल अनुपलस्थति अस्यानं खतला ते िुःि 
मनातून काढून टाकायला अवसरि खमळाला नसावा आखण त्यामुळे ते िुःि ताजंि राखहलं असाव,ं असा 
माझा अंिाज होता. त्यावळेी या विेनािं ं स्वरूप काय आहे ककवा या आजारािी मुळं खकती गुंतागुंतीिी 
आहेत, यािी मला काहीि क्पना नव्हती. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

“तुम्हाला माहीत आहे ?” तलारा िाजगी आवाजात म्हणाली, “आपली बरीि वषू हरवनू गेली 
आहेत, यािी खसखबलला र्फार िंत वाटते, आखण ते तुमच्या लक्षात येईल अशी खतला भीती वाटते.” 

 
“छेः ! मूिूपणाि आहे हा,” डॉतटर ठामपणे म्हणा्या, “मला त्या वाया गेले्या वषांबद्दलिी 

माखहती आहे, हें खसखबलला माहीत आहे.” 
 
“ती पुन्हापुन्हा भतूकाळ जगत रहाते,” तलारा माखहती पुरवत होती, “आपली आई आप्याला 

छळणार आहे, असं खतला सारिं वाटत असतं.” तलारा थाबंली. मग ती म्हणाली, “बरं झालं बाई, मला 
कधी आईि नव्हती ते.” 

 
डॉतटरानंी खतच्या या उद् गाराकंडे लक्ष खिले नाही. त्या म्हणा्या, “आपण खसखबलिी 

भतूकाळाच्या कािातून मुततता करणार आहोत.” 
 
“होय. खतला मुतत व्हायिंय,” तलारा तटकन म्हणाली, “खतला सगळं खवसरायि ं आहे, पण 

सामना मात्र कशाशीि करायला नकोय.” 
 
“खतला सगळ्याला तोंड द्याविं लागेल, मगि खतिी त्यातून सुटका होईल. आखण ती करील ते. 

तेवढं सामथ्यू, तेवढं धैयू आहे खतच्याकडे. तुम्हा सगळ्याकंडेि आहे.” 
 
“धैयू ?” तलारा उपहासाने म्हणाली, “खतला का ऽऽ ही करता येत नाही, कश्शाला तोंड िेता येत 

नाही. आखण तुम्ही याला धैयू म्हणता ?” 
 
“खतच्याजवळ िूप सामथ्यू आहे, अनेक गोिीिी िेणगी आहे खतला,” डॉतटर िात्रीपूवूक 

म्हणा्या, “आपण ती िोधािी कभत जमीनिोस्त केली की ती मुतत होईल आखण स्वतःि स्वतःला 
ओळिायला लागेल.” 

 
तलाराने गंभीरपणे मान हलवली, “असा काही उपायि कधी अलस्तत्वात नव्हता.” 
 
“माझ्या उपायानंी शतय होईल ते. पण त्याला एक अट आहे.” 
 
“अट ?” तलाराला कोडे पडलेले खिसत होते. 
 
“आपण ती कभत पाडू शकू तलारा,” डॉतटर खनश्चयाने म्हणा्या, “पण त्यासाठी तुम्ही सगळ्यानंी 

मला मित केली पाखहजे.” तलारा आता आणिीि गोंधळून गेलेली खिसत होती. “उद्या तुम्ही खसखबलला 
खवश्लेषणाबद्दल जेव्हा सागंाल, तेव्हा तुम्हाला माहीत असले्या इतर अनेक गोिींबद्दलही सागंायला 
सुरुवात करा.” 

 
“इतर गोिी ? कुठ्या गोिी ?” काही न कळून तलाराने खविारले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“हेि. तुम्ही जें काय खशकलात ते. तुम्हाला जे काय वाटतं, आठवतं ते.” 
 
“मला प्राथूनामंखिरासंबंधी अनेक गोिी आठवतात. खवलो कॉनूसूमध्या प्राथूनामंखिरातले प्रसंग 

तर अगिी स्वच्छ आहेत.” 
 
“ते खसखबलला सागं.” 
 
“काय उपयोग ?” तलारा िािें उडवनू म्हणाली, “खसखबल काही लक्ष िेत नाही. ती भलीमोठी 

कभत आहे ना !” 
 
“आपण ती कभत नेस्तनाबूत करणार आहोत.” डॉतटर तलाराकडे अखनखमष नेत्रानंी बघत होत्या, 

“मग तुम्हाला हव्या त्या गोिी खसखबल करील. तुमच्या अभ्यासात लुडबूड करणार नाही.” 
 
“पण मला खतला मित करायिी नसेल तर –,” तलाराने आपला खनषेध नोंिवला, “मी का म्हणून 

करावी ?” 
 
“मग तू इतरामंधे का नाही सामील होत ? तुम्हाला सगळयानंाि मग हव्या त्या गोिी करता 

येतील. तुम्ही एकत्र आलात की ते शतय होईल.” 
 
तलारा उभी राखहली व परत येरझारा घालायला लागली. मग गंमतीने हसत ती डॉतटराकंडे 

वळली, “असं स्वतंत्र व्यलततमत्त्वािं ंगाठोडं तुम्ही कधीि पाखहलं नसेल नाही ? ज्याला त्याला स्वतःच्याि 
मागाने जायियं.” 

 
“प्रयत्न करा,” डॉतटरानंी परत खवनवणी केली 
 
तलारा हसली. “तुम्ही आमिी भाडंण ंऐकायला हवीत, आत्तासुिा मला पेगीिी कुरबूर ऐकू येते 

आहे.” 
 
“तलारा, इकडे लक्ष िे,” डाँतटर आता रुग्णाच्या अगिी जवळ उभ्या होत्या. “मी तुम्हाला सागंते 

आहे, ते तुझ्या, तुम्हा सगळ्याचं्या भ्यासाठीि सागंते आहे. इतर काही जणींना मी हे आधी साखंगतलेलंही 
आहे. तुम्ही सगळ्यानंी खमळून ते केलं पाखहजे. सगळ्यानंी खमळून खसखबलपयंत पोिायिा प्रयत्न केला 
पाखहजे. हा एकि माग ूआहे तलारा. केवळ याि मागाने तुम्ही खसखबलिं मन वळव ूशकाल आखण म्हणजे मग 
ती तुम्हाला हव ंतसं बनण्यात ढवळाढवळ करणार नाही. 

 
“खसखबलन जगाविं कशाला ?” तलाराने उत्तर खिले, आखण ती िोली जणू धमकीने कंप पावायला 

लागली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

िुसऱ्याखिवशी डॉतटराचं्या िोलीत उभी होती नॅन्सी लू अँन् बा्डखवन् . िालच्या रहिारीिे 
आवाज िोलीत ऐकू येत होते, ते खतला स्र्फोटािें आवाज वाटत होते कारण ती कायम भयाच्या 
सीमारेषेवरि जगत होती. 

 
“मला असे आवाज झालेले आवडत नाहीत,” नॅन्सी म्हणाली,” स्र्फोट. सारिे स्र्फोट. लहान 

असताना आईनं ठोकळे रे्फकून मारले की ते एिाद्या बॉम्बसारिेि भयानक वाटतात. तुम्हाला वस्तू रे्फकून 
मारतात, बाधूंन ठेवतात. मग तुम्हाला अंधेरी येते, डोळ्यापंुढे काजव ेिमकू लागतात आखण आवाज येतो. 
ककूश्श आरोळ्या, लहानपणी तुम्हाला तो आवाज एिाद्या बॉम्बस्र्फोटासारिाि वाटतो. आखण सगळ्यात 
वाईट गोि म्हणजे आई अजून खजवतं आहे.” 

 
“तुझ्या आईिे कान्सास शहरात िर्फन केलं आहे, आता तुला इजा करणारे स्र्फोट होणार नाहीत,” 

डॉतटरानंी एिाद्या माखंत्रकाच्या थाटात आश्वासन खिले. 
 
“हे तुम्हाला कळलि कसं ? माझ्या नाही लक्षात येत,” नॅन्सीने खवरोध केला, “आई कान्सास 

शहरी पुरलेली असू शकते आखण माझ्या मनात स्र्फोटही करू शकते. खशवाय स्र्फोटािें आणिी खकतीतरी 
प्रकार मी सागंू शकेन. तुम्ही त्यानंा कशा थोपवणार आहात ? गसॅोखलन ककवा भट्टी म्हटलं की स्र्फोट हा 
आलाि तुम्ही तो रोिणार कसा ?” 

 
“तुझ्या घरात गसॅिी भट्टीि नाही,” भीती घालवण्यासाठी डॉतटरानंी एक वास्तवातली गोि 

साखंगतली. 
 
क्षणभर गंमत वाट्यासारिे ओठ मुरडून लगेि गोंधळून गे्याच्या आखवभावात नॅन्सी उत्तरली, 

“हं, तसं वाटतंय िरं की स्र्फोट होण्यासाठी पेरोलिा बराि मोठा साठा लागेल. बरोबर आहे,” परंतु 
पुढच्याि क्षणी भयभीत होत ती म्हणाली, “पण सगळं जग हाि मुळी प्रिडं बारुििाना आहे. त्याला 
स्र्फोटापासून वािविू शकणार नाही तुम्ही.” 

 
“जगािा खवस्र्फोट होणार नाही, नॅन्सी,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“मग हे सगळे नागरी संरक्षणािे आसरे कशाला उभारले आहेत ?” नॅन्सीने लगेि खविारले, 

“प्रत्येक खठकाणी आप्याला अंत जवळ आ्यािी खिन्हं का खिसताहेत ? सैतान या जगािा नाश करून 
टाकील आखण मग िेव ते पखरपूण ूबनवील. म्हणजे मग पापािा कुठे लवलेशही रहाणार नाही. असं धमूविन 
आहे की अंखतम युिात– आमागेडॉनमध्ये – सगळ्यािाि नाश होणार आहे.” 

 
“अजून ती वेळ आलेली नाही,” नॅन्सीला या भीतीतून मुतत करायिेि, असा डॉतटरानंी खनश्चय 

केला होता. 
 
पण डॉतटर काय म्हणताहेत, इकडे लक्ष न िेता नॅन्सीने आपले म्हणणे पुढे िालूि ठेवले, त्यात 

असंही म्हटलं आहे की अंत जवळ आला की ‘नद्या सुकून जातील आखण त्या रततासारख्या होतील.’ त्यात 
आणिी असंही साखंगतलंय की अंतापूवी कॅथॉखलक सते्तवर येतील आखण शासनयंत्रणेवर आखण माणसाचं्या 
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मनावंर ताबा खमळवतील. या िोन्ही गोिी घडत असले्या आपण पहातो आहोत. खजथे खतथे नद्या प्रिूखषत 
झा्याि ं ऐकू येतंय. हे प्रिूषण म्हणजेि ते धमूविनात साखंगतलेलं रतत आखण पाण्याखशवाय तर काही 
आपण र्फार काळ तग धरू शकणार नाही, म्हणजेि त्यात वतूव्याप्रमाणे आपण सगळे मरणार. 
कॅथॉखलकाबंाबत केलेलं भाखकतसुिा िरं होताना खिसतंय. शाळा – कॉलेजं बाधंायला त्यानंी केव्हाि 
सुरवात केली. पण १९३६ ककवा १९३९ पयंत त्यािंी र्फारशी प्रगती झाली नाही. नेमकं साल मला माहीत 
नाही पण एकूण व्हॅखटकनला स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता खमळेपयंत ते र्फारसं काही करू शकले नाहीत. 
त्यावळेेपासून कॅथॉखलकािं सामथ्यू वाढले. 

 
अशी वळे येणार आहे डॉतटर आता की तुम्ही जर कॅथॉखलक धमूगुरंुिी पोपिी, कार्मडनलिी पूजा 

केली नाहीत, तर नाझींच्या अंमलािाली ज्यूंिी जशी लस्थती झाली, तशी तुमिी गत येईल. कॅथॉखलक 
खिवसेंखिवस जास्त जास्ति सामथ्यूवान होत जाणार आहेत. आपण जर शहाणे असू, तर कोणत्याही 
कॅथॉखलकाला आपण अध्यक्ष होऊ िेता कामा नये. एकिा का त्याचं्या हाती सत्ता आली की खशक्षणािी सूतं्र 
ते आप्या हाती घेतील. अध्यक्ष कॅथॉखलक असण्यापेक्षाही खशक्षणाखधकारी कॅथॉखलक असावा अशी त्यािंी 
इच्छा आहे. एकिा मुलावंर सत्ता आली की पालकानंा आप्वा सते्तिाली आणणं सोप ंआहे, असं त्यानंा 
वाटतं. आप्याला त्यािें गुलाम बनवण्यािी एकही संधी ते िवडणार नाहीत. 

 
भीतीने अस्वस्थ होऊन नॅन्सी िोलीत रे्फऱ्या मारायला लागली. मग ती डॉतटराकंडे वळून 

म्हणाली, “मी किी कॅथॉखलक होणार नाही. ते सागंतील तसं किी काही करणार नाही. ते काय करतील 
कोण जाणे. मला तुरंुगात अडकून पडायिं नाहीये. पण त्याचं्या अपेके्षप्रमाणे मी कधी वागणारही नाहीये.” 

 
आता उन्मािािी लक्षणे स्पि खिसू लागली होती. वाद्यवृन्िाने वरिी पट्टी गाठावी तशी खतच्या त्या 

भावनावगेाने िोली भरून गेली होती. नॅन्सी कोिावर कोसळलीि. “डॉतटर” खतने हाक मारली. मोठ्या 
किाने ती शब्ि उच्चारत होती, “काहीकाही वळेेला तर मला या सगळ्यािी इतकी भीती वाटते की वाटतं 
आत्ता या क्षणी जीव द्यावा.” 

 
डॉतटर शातंपणे खतिी समजून घालायला लाग्या. “जीव कशाला द्यायिा आहे तुला ? खकतीतरी 

गोिींना मुकाव ंलागेल ना मग ! लोकानंा भेटता येणार नाही. कुठलीही गोि तयार करता येणार नाही, ; 
संगीत–कलाखनसग ू यािंा आस्वाि घेता येणार नाही,” आखण मग डॉतटर मुद्दामि पुढे म्हणा्या, 
“खसखबलबरोबर एकत्र होता येणार नाही. आप्या िऱ्या स्वरूपािा शोध घेता येणार नाही.” 

 
आखण एकिम नॅन्सीिी मनःलस्थती बिलली. भीतीिी जागा रागाने बिावाच्या पखवत्र्याने घेतली. 

“का तुम्ही माझी अशी कोंडी करता आहात ?” खतने खविारले. 
 
“मी तुझी कोंडी नाही करत आहे. डॉतटर खतला धीर िेत म्हणा्या, “मला र्फतत तुला एवढंि 

सागंायि ंआहे की जीव द्यायि ंकाही कारण नाही.” 
 
“कारण नाही ?” नॅन्सी खविारात गढून जाऊन म्हणाली, “िाजगी कारण ं आहेत, सावूजखनक 

कारणं आहेत.” 
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“कुठली िाजगी कारणं ?” डॉतटरानंी शातंपणे खविारले. इतकावळे खतने आरडाओरडा केला 
असला, तरी िऱ्या नॅन्सीिी भेट आत्ता कुठे सुरू होतेय. यािी त्यानंा जाणीव झाली. 

 
“ओह” नॅन्सी बोलायला लागली. “खसखबलनं काही कराव ं म्हणून आम्ही सगळ्या इतके प्रयत्न 

करतो, पण त्यािा काही उपयोग होत नाही. खसखबलशी गाठ म्हणजे जन्मभर कटकटि. मला त्यािा अगिी 
संताप येतो. भींती वाटते. काहीकाही वेळेला मला वाटतं अगिी एिाद्या लहान मुलासारिं रहावू, कश्शािी 
काही किताि करू नये. पण मी िोघीं पेगींना र्फार जवळिी आहे. आखण त्यानंा खसखबलबद्दल काय वाटतं, हे 
तुम्हाला माहीति आहे. पेगी लू खसखबलच्या नावानं सारिी िडे र्फोडत असते.” 

 
एकिम मनःलस्थती बिलून मोकळेपणाने बोलत नॅन्सी म्हणाली, “मी पेगींच्या इतकी जवळ आहे 

की मी त्या िोघींिीही मधली नावं घेतली पण त्या डोसेट नाव लावतात. ते मात्र मी लावत नाही. माझं नाव 
आहे नॅन्सी लू अँन बा्डखवन. खमस् बा्डखवन नावाच्या खसखबलच्या एक खशखक्षका होत्या. मी आले तेव्हा 
खसखबल त्यािं ंअनुकरण करायिी.” 

 
“आणिी कोणत्या िाजगी गोिींिी तुला काळजी वाटते नॅन्सी ?” डॉतटरानंी खविारले, “काय 

करायिी तुझी इच्छा आहे, जे आत्ता तुला शतय होत नाही ?” 
 
“मला अशा पायावंर िालायियं की जे िुबळे नाहीत,” डॉतटरानंा क्पनाि नव्हती की असे काही 

उत्तर येईल. ती पुढे म्हणाली, “मला िूप िूप कहडायिं आहे. अनेक गोिी करायच्या आहेत. खसखबलबरोबर 
असलं की यातलं काहीही शतय होत नाही. 

 
“तुला ते करता येईल, अशी आपण व्यवस्था करू. डॉतटरानंी आश्वासन खिले. 
 
“मला नाही वाटत ते शतय होईलसं,” नॅन्सी सडेतोडपणे म्हणाली, “पण सध्या मला जास्त किता 

वाटते, तो सावूजखनक गोिींिी. खतच्या डोळ्यात आता भीती परतली होती. “आप्या ध्यानीमनीही 
नसताना कॅथॉखलकािंा खशरकाव होईल. ते आप्याला पकडतील.” 

 
“मला नाही पकडायिे ते. कारण मला नाही त्यािंी भीती वाटत. आखण तुला जसं वाटतं, तसं नाही 

मला वाटत. मला वाटतं . . .” 
 
“आता र्फारसा वळे उरलेला नाहीये,” नॅन्सी उन्मािाने मधेि म्हणाली, मग काहीशी शातं होऊन 

ती परत म्हणाली, “मला मरायिी इच्छा आहे. पण िेव मला सुिासुिी मरू द्यायिा नाही. मला स्वतःलाि 
ते केले पाखहजे. पण आत्महत्या करणे हे कॅथॉखलकाचं्या आ्ा पाळण्याइतकेि िुकीिे आहे. काहीही केले 
तरी सैतान माझ्यावर ताबा खमळवीलि.” 

 
“हे बघ नॅन्सी . . .” काहीतरी िुसरा खवषय काढून डॉतटर खतिी ती मनोवस्था बिलू पहात होत्या. 
 
पण नॅन्सीने त्यानंा बोलूि खिले नाही,” आखण मला तर त्या सैतानाला खवजय खमळू द्यायिा नाहीये” 
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“नॅन्सी.” डॉतटर त्या खवषयाला पूणपूणे कलाटणी िेण्यासाठी म्हणा्या, “जर का तू, तलारा, 
मार्मशया आखण इतर काहीजणी खसखबलला येऊन खमळालात . . .” 

 
“धमाच्या बाबतीत मला ज्या अडिणी आहेत, तशाि तलारालाही आहेत.” नॅन्सी परत मधे 

बोलली, “खतलाही माझ्यासारिीि काळजी वाटते. माझी िात्री आहे, काल ती जेव्हा तुमच्याशी बोलली, 
तेव्हा खतनंही अशाि गोिी तुम्हाला . . .” 

 
यावळेी मधे बोल्या त्या डॉतटर, “तुम्हाला इतकी भीती वाटते ना की हे कॅथॉखलक लोकशाही 

धुळीला खमळवतील म्हणून, मग तू आखण तलारानं खमळून जर खसखबलला सशतत व्हायला आखण हवं ते 
करायला मित केलीत, तर ती लोकशाही रािायला तुम्हाला आणिी एक माणूस खमळेल.” नॅन्सी खतच्याि 
खविारात गुंग होऊन गेली होती. खतने काहीतरी भलतेि उत्तर खिले, “कॅथॉखलक आप्या लोकशाहीिी 
धूळधाण उडवणार आहेत. तुम्हाला त्या खिवसािी वाट पहात बसाव ंलागणार आहे.” 

 
“नॅन्सी,” खनश्चयी स्वरात डॉतटर म्हणा्या, “िेवानं आप्याला मेंिू खिले आहेत, ते 

वापरण्यासाठी . . .” 
 
“होय ना. नक्कीि,” डॉतटरानंा पुरते बोलू न िेता नॅन्सीि परत म्हणाली, “आखण कॅथॉखलक 

सते्तवर येतील त्यावेळी त्याचं्याशी झगडण्यासाठी आपले मेंिू कसे वापरावते, हे आप्याला माहीत असावं, 
म्हणून त्यानं आप्याला धमूविनं खिली. 

 
“हे बघ नॅन्सी . . .” 
 
“होयि मुळी ! म्हणूनि खिलीत !” नॅन्सी तावातावाने म्हणाली. 
 
“िेवानं आप्याला मेंिू खिला आहे, तो वापरण्यासाठी काहीतरी खबनबुडाच्या काळज्या 

करण्यासाठी तुम्ही त्याच्या गैरवापर करता कामा नये.” 
 
“पण त्यानं आप्याला अंधाराच्या राज्याकडून प्रकाशाच्या राज्याकडे जायला साखंगतलं आहे, 

म्हणजे त्यािाि माग ूनाही का अनुसरायिा ? नॅन्सीने खवरोध केला. 
 
“हे बघ, या िेशात आप्याला नेहमीि धमूस्वातंत्र्य आखण पूजास्वातंत्र्य खमळालेलं आहे.” 

डॉतटरानंी नॅन्सीला आठवण करून खिली. 
 
“पण त्यािा काहीही उपयोग झालेला नाही.” नॅन्सी. 
 
“कारण आपलं सरकार हे लोकािं ं सरकार आहे. इतर अनेकापं्रमाणेि तू आखण मीसुिा या 

सरकारिे भाग आहोत आखण . . .” 
 
“मला ठाऊक आहे हे सगळं,” नॅन्सी र्फटकन् मधेि म्हणाली. 
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“यािा अथू असा, की तुम्हाला लोकशाही लयाला जाण्यािी जर इतकी भीती वाटत असले, तर तू 
आखण तलारानं खसखबलला जाऊन खमळालं पाखहजे, म्हणजे ते आंधाराि ं साम्राज्य उलथून टाकण्यासाठी 
खतला इतर लोकानंा शतय ती सवू मित करता येईल.” 

 
“मार्फ करा, डॉ. खव्बूर,” मधेि आवाज आला – हा नॅन्सीिा नव्हता –, “मला वाटतं, आता मी 

काहीतरी बोलायला हव.ं” 
 
“बोल, लव्हकी,” डॉतटरानंा तो अवाज आता िागंलाि पखरियािा होता. 
 
“मला वाटतं, मी मधे बोलले, याबद्दल तुम्ही मला मार्फ कराल. कारण तुम्हाला माहीति आहे की 

अगिीि आवश्यक झा्याखशवाय मी सध्या काही बोलत नाही. पण नॅन्सीला हे असं सागंण्यात तुमिी िूक 
होते आहे की काय, असं मला वाटतं. नॅन्सी आखण तलाराला जी भीती वाटते आहे, तशीि ती खसखबललाही 
वाटते आहे. आखण िरंतर मार्मशयाला जरी आपण धमाशी र्फटकून वागतो आहोत, असं वाटत असलं, तरी 
खतलाही तेि भय वाटतंय.” 

 
“बरं ! पुढे ?” 
 
“नॅन्सी, तलारा, मार्मशया आखण खसखबला यानंा मित करण्यािा मी प्रयत्न करते आहे. त्यात 

थोडंर्फार यशही येतं आहे, तुम्हीि मला मागे एकिा म्हणाला होतात ना की, लव्हकी, तू खसखबलला मित का 
नाही करत म्हणून ? तर आता मी तशी मित करते आहे. पण आता नॅन्सी आखण तलारा त्यानंा वाटणाऱ्या 
या भयाखनशी खसखबलला येऊन खमळा्या, तर खसखबलच्या भीतीत आणिीि भर पडेल. मला वाटतं, मग 
एकाि जागीं र्फारि भय होईल. या कारणासाठी मी नॅन्सी आखण तलारा यानंा खसखबलजवळ यायला र्फारसं 
प्रोत्साहन खिलं नाही. त्या जर आप्याबरोबर खवशषे सामथ्यू घेऊन येणार नसतील तर त्यानंा जवळि 
कशाला येऊ द्या ? अनेक नको त्या गोिींनी त्याचं्या मनात घर केलेलं आहे. धमाबाबतच्या अर्फाट काळज्या 
आहेत. एवढंि नव्हे, तर वैर्फ्य आहे. आत्महत्येिे खविार आहेत. तुम्हाला सागंतात ककवा इथे बोलतात. 
त्यापेक्षा खकतीतरी जास्त िडपण ंआहेत. या सगळ्या गोिी घेऊन त्यानंी खसखबलकडे यावं, असं मला वाटत 
नाही. कारण या सगळ्याशी सामना करायिी ताकि माझ्याजवळ असेल की नाही, याबद्दल माझी मलाि 
िात्री नाही. यापेक्षा जास्त काही मला सागंायि ंनाही. मला र्फतत एवढंि वाटतं की आत्ता यावळेी नॅन्सी 
आखण तलाराला खसखबलजवळ येऊ िेण शहाणपणाि ंहोणार नाही. 

 
“लव्हकी, मी जर नॅन्सी आखण तलारा याचं्या मनातली ही िडपणं िूर करण्याच्या दृिीने काहीि 

हालिाल करत नसते, तर त्यानंा जवळ येऊ िेण ंही िूक झाली असती, हो की नाही ? पण ती िडपण ंिूर 
करण्यासाठी मी शतय ते सवू प्रयत्न करणार आहे. आता मला जर या नॅन्सीनं जरा बोलू खिलं, तर मला 
वाटतं मी बऱ्याि गोिींना योग्य ते वळण िेऊ शकेन,” 

 
“ठीक आहे,” लव्हकी म्हणाली, “मी नॅन्सीला पाठवते परत. पण डॉतटर मी खिलेली सावधखगरीिी 

सूिना मात्र लक्षात ठेवा हं.” 
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ही पाि नवीन व्यलततत्व ेसामोरी आली आखण डॉतटरानंा अगिी पखह्यािंा लव्हकी भेटली होती, तो 
प्रसंग आठवला. त्यावळेी अनेकात्म व्यलततत्वासंबधंीिे झाडून सारे वाङमय त्यानंी िाळून काढले होते. 
खसखबलिे हे प्रकरण खमस् ब्यूिमॅ्प ककवा डोरीस खर्फशरपेक्षाही जास्त गुंतागुंतीिे असावे, असा त्यावेळी त्यािंा 
केवळ अंिाज होता, आता मात्र त्यािंी िात्रीि पटली होती की या प्रकरणाच्या मुळाशी एकि नव्हे तर 
अनेक प्रकारिे आघात आहेत. आखण आत्तापयंत नोंि्या गेले्या कोणत्याही प्रकरणापेक्षा ते जास्त 
गुंतागुंतीिे आहे. 

 
खसखबलवरच्या आघातानंा खतिी खछन्नमनस्क आई कारणीभतू होती आखण अखलपत खनष्ट्क्खरय 

वडलािंी खतला मिति झाली होती. आजूबाजूिे भोळसट आखण िाखंभक वातावरण, कमंठ श्रिेमुळे खनमाण 
आलेला उन्माि आखण खवशषेतः डोसेट आजोबािंा त्यातील सहभाग ह्या गोिीही कारणीभतू होत्याि. या 
सगळ्या गोिींिी ििा आखण खवश्लेषण करून झाले होते. पण पखहला व्यलततत्वखवभगं केव्हा झाला हे मात्र 
डॉतटरानंा अजूनही माहीत नव्हते. एवढे मात्र त्यानंा नक्की माहीत होते की सगळी व्यलततत्व े त्या एकाि 
खवभगंातून उियाला आली नव्हती पण आतापयंत भेटलेली सारी व्यलततत्व े खसखबल बारा वषािी झाली, 
तेव्हा मात्र अलस्तत्वात होती. एकूण िौिा पयायी व्यलततत्व े आहेत. हे तर आता स्पिि होते, याखशवाय 
अजून कोणी यायिे राखहले आहे की काय हे मात्र डॉतटरानंा अजून खनखश्चत करता येत नव्हते. 

 
खतच्या आईच्या आखण वडलाचं्याही कुटंुबात मनोरोगािी लक्षणे खिसून आलेली होती त्यामुळे 

खसखबलच्या आजारात आनुवखंशकतेिा भाग असावा असे जरी प्रथम वाटले तरी डॉतटरािंी मात्र िात्री होती 
की हा रोग पखरलस्थतीतूनि उद् भवलेला आहे. तो समूळ नाहीसा करण्यासाठी त्याला कारणीभतू ठरलेले 
छळवािी पखरलस्थतीतले खवखशि प्रसंग खनपटून टाकायला हव ेहोते. 

 
डॉतटरािंी आता िात्री झाली होती की ही व्यलततत्व ेम्हणजे एका व्यततीिे स्वतंत्र अलस्तत्वासाठी 

भाडंणारे अंश नव्हेत, तर बालपणीच्या असह्य पखरलस्थतीत आत्मसंर क्षण करण्यासाठी खनमांण झालेले 
रक्षक आहेत. या इतरािंी खसखबलच्या मनावर पकड होती िरी, पण ते बाहेरून हल्ला करणारे कोणी 
आिमक समंध नव्हते. तर मूळ बालकाच्या व्यलततत्वालाि रु्फटलेले धुमारे होते. यातली सगळी व्यलततत्वे 
वयाने खसखबलपेक्षा लहान होती. ज्या कुठ्या प्रसंगाशी सामना करण्यासाठी ती उियाला आली होती, 
त्यानुसार त्यािें वय होते. 

 
ही पाि नवीन व्यलततत्वे उजेडात आली, तरी उपिारािंी पिती तीि रहाणार होती– कारणीभतू 

झाले्या प्रत्येक प्रसंगािे खवश्लेषण करून तो खनपटून टाकणे आखण अशा रीतीने बिावािी गरजि उरू न 
िेणे. इतर व्यलततत्वानंी मूळ खसखबलकडून वागण्यािी पित ककवा इतर जे जे काय िोरून घेतले होते, ते 
त्यानंा खसखबलच्या जागृत, वखंित व्यलततत्वाला परत करायला लावले, की एकीकरण साध्य होणार होते. 
खसखबलच्या एकूण आयुष्ट्यापैकी एक तृतीयाशं काळ खसखबलच्याऐवजी त्या जग्या होत्या. त्या काळात जी 
काय माखहती, अनुभव आखण स्मृती त्यानंा खमळा्या होत्या, त्या त्यानंी खसखबलला परत करायला हव्या 
होत्या. 

 
आता व्यवलस्थत आिणी करून त्या कारणीभतू प्रसंगावंर जास्त जोरिार हल्ला करावा लागणार 

होता, हे तर स्वच्छि होते. त्यात प्रत्येक व्यलततत्वािे एक स्वतंत्र व्यतती म्हणून खवश्लेषण कराव ेलागणार 
होते. शवेटी अथात् सगळ्यािें जागृत खसखबलमध्ये एकीकरण होणार होते. पण एकीकरण अद्याप र्फार लांब 
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होते. आखण आता या नवीन व्यलततत्वाचं्या आगमनाने तर गुंतागुंत आणिीि वाढून ते आणिीि लाबं गेले 
होते. पूवी जी काय एकीकरणािी अंधुक खकरणे खिसली होती, ती र्फारि अ्पजीवी ठरली होती. 

 
पण यात अनेक धोके आहेत, यािीही डॉतटरानंा सावध जाणीव होती आघात करणारा मूळ प्रसंग 

अबोध मनातून खनपटून जाखणवते आणून सोड्यावर त्याला तोंड िेताना तीव्र विेना होऊन त्यामुळे 
काहीवळेेला परागतीि होण्यािी शतयता होती. ज्या व्यलततत्वाने त्या खवखशि प्रसंगापासून संरक्षण केले, ते 
व्यलततत्व तो प्रसंग खनपट्यानंतर मूळ व्यलततत्वात सामील होईलि, अशीही िात्री नव्हती. खसखबलला बरे 
करण्यासाठी अंमलात आणले्या उपाययोजनेमुळेि एिािेवळेेस खतिे आणिी खवभाजन होणेही शतय 
होते. पण तो आजारि इतका गंभीर होता आखण एकीकरणािी गरज इतकी तीव्र होती, की या िडतर 
संघषात संभाव्य अशा साऱ्या धोतयािंा स्वीकार करणेसुिा समथूनीयि होते. 

 
॰  ॰  ॰ 
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: कालचक्र आकलनीय ! : 
 
पेगी लू– पेगी ॲन, लव्हकी– मेरी, मार्मशया– व्हेनेसा, माईक आखण खसड माजोरी आखण रूथी, 

हेलन आखण खसखबल ॲन, तलारा आखण नॅन्सी िौिा पयांयी व्यलततत्वािंी आता डॉतटराचं्या कायालयात ये 
–जा सुरू झाली होती. प्रत्येकाच्या भावना स्वतंत्र; वृत्ती, रुिी, बुिी, महत्वाकाकं्षा आखण इच्छा 
वगेवगेळया; वागण्यािी पित, भाषा, खविार आखण रूप खनरखनराळे. यातली बारा स्त्री व्यलततत्वे, तर िोन 
पुरुष व्यलततत्व ेसगळी खसखबलपेक्षा लहान. 

 
यातले प्रत्येक व्यलततत्व खसखबलपेक्षा आखण इतरापेंक्षा खनराळे होते. प्रत्येकाला खसखबलच्या आखण 

इतराच्या अलस्तत्वािी जाणीव होती. पण गंमत म्हणजे डॉतटरानंी या इतराबंद्दल सागेंपयंत खसखबलला मात्र 
त्याचं्याबद्दल काहीि माखहती नव्हती, आखण त्यात भरीत भर म्हणजे डॉतटरानंी खसखबलला त्याचं्याबद्दल 
सूिना िेऊनसुिा खसखबलने त्याचं्या बोलण्यािी ध्वखनर्फीत ऐकून त्यािंी ओळि करून घेणेसुिा टाळले 
होते. त्याचं्या जवळ जायला त्यानंा स्वीकारायला नकार खिला होता. १९५७ च्या शवेटी आखण १९५८ च्या 
सुरवाती - सुरवातीलासुिा ही पेगी लू, मार्मशया वगैरे सगळी नावंे म्हणजे खसखबलच्या दृिीने डॉतटराचं्या 
आपले खविार माडंण्याच्या पितीिाि एक भाग होती. डॉ. खब्बरू या व्यलततत्वानंा भेटले्या अस्या, तरी 
खसखबलिी अद्याप त्याचं्याशी भेट झाली नव्हती. डातटरावंर खसखबलिा खवश्वास होता. पण अनुभवाच्या 
पातळीवर ती व्यलततत्व ेअजूनही िोटीि होती. 

 
खसखबलच्या दृिीने आपला वळे हरवतो, हेि र्फतत सत्य होते. आखण खतच्या या अवस्थेला 

‘अनेकात्मव्यलततत्व’ असे नामाखभधान खिकटण्यापूवी वाटायिे त्याप्रमाणे अद्यापही खतला केवळ तेि सत्य 
वाटत होते. १९५७—५८ च्या या काळातसुिा खसखबल परतपरत स्वतःला आश्वासन िेत होती की, “यापुढे 
माझा असा वेळ जाणार नाही.” लहानपणी मी िागंली वागेन, वाईट वागणार नाही. या आश्वासनात जो 
ध्वनी (overtone) असायिा, तोि या प्रौढपणीच्या आश्वासनात अद्यापीही होता आखण एवढे ठरवनूसुिा 
जेव्हा परत खतिा काळ हरवायिा तेव्हा ती परत नव्याने खनश्चय करायिी की यापुढे पुन्हा हे असे घडणार 
नाही. ज्यावेळी काळ न हरपता खिवस जायिे, तेव्हा र्फतत खतला वाटायिे की आप्यात काही तरी 
सुधारणा होते आहे. 

 
१९५७ च्या नोव्हेंबर, खडसेंबरमधे खतला हा अनुभव आला. या सबधं काळात एकिाही खसखबलवर 

असे िुःि करायिी पाळी आली नाही की ती कोणत्यातरी अ्ात स्थळी येऊन पडलेली आहे आखण ती खतथे 
कशी आली, हे खतला माहीत नाही. खसखबलला आखण डॉतटरानंा ककखित् आशा वाटायला लागली की आपण 
एकीकरणाच्या त्या आश्वस्त प्रिेशातं प्रवशे करीत आहोत. 

 
पण ३ जाने. १९५८ या खिवशी तो आश्वस्त प्रिेश नाहीसा झाला. सकाळी डोसेट येण्यािी वेळ 

झा्यावर डॉतटरानंी प्रतीक्षालयािे िार उघडले. पण त्याखिवशी कोणीही आले नाही. पाि खिवस असे गेले 
तरी खसखबलिा काहीि ठावखठकाणा नाही. मग पािं खिवसानंंतर सकाळच्या डाकेला एक पत्र आले, तेव्हा 
खसखबलिा ठावखठकाणा कळण्यािी काहीतरी शतयता खनमाण झाली. 
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ते पत्र डॉतटराचं्या पूवीच्या ओमाहाच्या पत्त्यावर पाठवलेले होते. खतथून ते इकडे आले होते. 
पत्रावर तारीि होतीं २ जाने. १९४६. खर्फलाडेल्र्फयात्या ब्रॉडवुड हॉटेलमध्या कागिावर िरडलेले 
होते ते. 

 
खप्रय डॉ. खव्बूर, 
 
तुम्ही मला म्हणाला होतात, की मी तुला मित करीन. मी तुम्हाला आवडते, असं म्हणाला होतात. 

मी िागंली आहे, असं म्हणाला होतात. मग तुम्ही मला मित का नाही करत ? 
 
पेगी ॲन् डोसेट. 
 
डॉतटरानंी ओमाहा सोड्याला आता िौिा वष ेझाली होती. पेगी ॲनने आत्ता त्या पत्त्यावर पत्र 

खलहाव,े म्हणजे काहीतरी गंभीर घोटाळा खिसत होता. पत्रात उतावीळ व्यतत होत होती. ते खनराश 
मनःलस्थतीत खलखहलेले खिसत होते, खवश्लेषण ज्या पितीने िालले होते, त्याबद्दलिे असमाधान त्यात 
व्यतत झालेले होते. खर्फलाडेल्र्फयाच्या पोस्टािा खशक्का पाखह्यावर तर डॉतटरािंी खनराशा आणिीि 
वाढली. नोव्हेंबर खडसेंबरमधे खसखबलने आखण त्यानंी व्यतत केलेली आशा आता धुळीला खमळाली होती. 

 
आतापयंत असे नाहीसे होण्यािे प्रकार घडले की त्याबाबत काहीही न करणे हे डॉतटरािें धोरण 

होते. ३ जानेवारीला खसखबल ककवा इतरही कोणी व्यलततत्व जेव्हा भेटीला आले नाही, तेव्हाही त्यानंी तेि 
धोरण अवलंखबले होते, पण आता तसे करून भागणार नव्हते. डॉतटरानंा अशी भीती वाटायिी, की 
याबाबत काही हालिाल केली तर आपोआपि पुढच्या घटना एकापाठोपाठ एक घडतील, खसखबलिे नाव 
पोखलसाचं्या यािीत जाईल आखण एिािेवेळेस खसखबलला वडे्याचं्या इलस्पतळात जाऊन पडाव ेलागेल. या 
िोन्ही गोिींपासून खसखबलला कटाक्षाने बाजूला ठेवायिे असा डॉतटरािंा खनश्चय होता आखण त्यामुळेि 
यावळेीही त्यानंी पोखलसात तिार खिली नाही. 

 
पेगी अँनने खर्फलाडेल्र्फयाहून पत्र खलखह्याला पाि खिवस होऊन गेले होते. तरीसुिा डॉतटरांनी 

ब्रॉडवुड हॉटेलला र्फोन करायिे ठरवले. पण नक्की कोणाबद्दल िौकशी करावी हे त्याचं्या लक्षात येईना. 
त्यामुळेि केवळ त्या घुटमळत होत्या. हॉटेलच्या नोंिवहीतले नाव पेगी ॲन डोसेट असेल ककवा पेगी ॲन 
बा्डखवनही असू शकेल. कारण पेगी ॲन िोन्ही नाव ेलावायिी. पण खसखबल डोसेट असे नाव असण्यािीहीं 
खततकीि शतयता होती. कारण लव्हकीिे अनुकरण करून इतर व्यलततत्वहेी काहीवळेा तेि नाव लावीत तसे 
पाखहले तर खसखबलच्या पधंरा व्यलततत्वापंैकी कोणाच्याही नावाने नोंि असण्यािी शतयता होती. किाखित् 
एिािे नवीन व्यलततत्वही आलेले असायिे. अजून कोणी व्यलततत्व े प्रकाशात यायिी आहेत ककवा काय 
याबाबत डॉतटर काहीि गृहीत धरू शकत नव्हत्या. 

 
“नमस्ते’ ब्रॉडवुड्” र्फोन लागला होता. 
 
“नमस्ते, तुमच्याकडे कोणा खमस् डोसेटिी नोंि झाली आहे का ?” 
 
“िोली ि. १११३. एक खमखनट हं.” खतथली सेखवका म्हणाली. 
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“नाही. नाही, त्यानंा नका त्रास िेऊ.” एकिम सावध होऊन डॉतटर म्हणा्या. नेमतया कोणत्या 
डोसेटशी गाठ पडेल, यािी क्पना नस्याने त्यानंी पटकन िुसराि खनणयू घेतला. “कृपया मला 
हॉटेलच्या मेरन िेता का ?” त्यानंी खविारले. पेगी ॲन अशी गोंधळले्या मनःलस्थतीत असताना खतच्याशी 
न बोललेलेि बरे, असे त्यानंी ठरवले. 

 
“मी डॉतटर आहे.” क्षणभरात डॉतटर मेरनशी बोलत होत्या. “माझी एक पेशटं खमस् डोसेट १११३ 

िमाकंाच्या िोलीत आहे. खतला जरा बरं नाहीये. तुम्ही जर कृपा करून खतच्या िोलीत डोकावलात आखण 
खतिी प्रकृती कशी काय आहे, हे मला साखंगतलंत, तर बरं होईल. माझा उल्लेि खतच्याजवळ न केलेलाि 
बरा. डॉतटरानंी आपला िूरध्वनी िमातं त्यानंा खिला. परत र्फोन करताना खबल आप्या नावावर 
लावायला साखंगतले आखण त्या र्फोनिी वाट पहात बस्या 

 
पधंरा खमखनटानंी मेरननी र्फोन केला. “डॉ. खब्बुर ?” 
 
“होय,” 
 
“मी खर्फलाडेल्र्फयात्या ब्रॉडवुडमधून खमसेस्. राउट बोलते आहे.” 
 
“कशी काय आहे ती.” 
 
“छान आहे डॉतटर ती. उत्तम आहे. जरा अशतत आखण सुकलेली खिसत होती, पण ठीक वाटली. 

खहरव्या आखण नाकरगी पट्टयाच्या पायजम्यात ती संुिर खिसत होती. खबछान्याजवळच्या टेबलापाशी बसून ती 
आमच्या कागिावर पेलन्सखलनं खितं्र काढंत होती. 

 
“काही म्हणाली ती ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“र्फारसं काही नाही. एवढंि म्हणाली की थोड्याि वळेात ती जरा िक्कर मारायला बाहेर पडणार 

आहे. खतला काही रेिाखितं्र काढायिी आहेत. मी खतला म्हटलं की ‘आता बाहेर कुठं जाऊ नको. ही काही 
बाहेर भटकायिी हवा नाही. आज जोरिार वािळ होईल, असा वधेशाळेिा अंिाज आहे. ती म्हणाली 
‘बघते.’ ती खर्फकट खिसत होती िरी, डॉतटर. पण मला काही ती आजारी वाटली नाही. िरंि नाही.” 

 
डॉतटरानंी खमसेस राउटिे आभार मानले, काही खमखनटे त्या थाबं्या आखण मग ब्रॉडवुडला र्फोन 

करून पेगी लूला घरी यायला सागंायिे त्यानंी ठरवले, कारण पत्र जरी पेगी ॲनने खलखहलेले होते, तरी 
खमसेस् राउट बोल्या होत्या, त्या पेगी लूशी, हे तर उघडि होते. काळ्या-पाढंऱ्या रंगात खिते्र काढायिी, 
ती पेगी लू. खमसेस् राउटनी वणनू केलेला पायजमा र्फतत पेगी लूि िरेिी करील. पेगी लू आखण पेगी ॲन 
खमळून बऱ्याि वळेा प्रवासाला जायच्या. तसेि आताही झालेले असण्यािा संभव होता. पेगी लू खसखबलिे 
रागापासून संरक्षण करत असे, तर पेगी ॲन भीतीपासून. 

 
पण नंतर डॉतटरानंी र्फोन केला, तर १११३ िमाकंाच्या िोलीत कुणीि नव्हते. मग त्यानंी खमसेस् 

राउटला र्फोन केला, तर त्या त्यावळेी नोंिटेबलावरि काम करत होत्या. कारण बाहेरच्या वािळामुळे खतथे 
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रात्रपाळीिे काम करणारी व्यतती अद्याप आली नव्हती. त्या म्हणा्या, “खमस् डोसेट बाहेर त्या वािळात 
गे्या आहेत. मी त्यानंा खकती साखंगतलं की वािळािी शतयता आहे, तुम्ही जाऊ नका. पण त्या म्हणा्या, 
‘माझी काळजी घ्यायला मी समथू आहे..’ 

 
रात्री १० – १५ ला परत त्यानंी १११३ शी संपकू साधायिा प्रयत्न केला, तर त्यानंा कळले की त्या 

हॉटेल सोडून गे्या. 
 
आता, खसखबल परत भानावर येईल आखण सुरखक्षत परत येईल, ककवा जे कोण पयायी व्यलततत्व 

अखधकारावर असेल तेि परत येईल, ककवा खवश्लेषण सुरू झा्यापासून खसखबलच्या ‘खवझण्याच्या’ इतर 
अनेक प्रसंगापं्रमाणे यावळेीही लव्हकी काहीतरी प्रयत्न करून आप्याला र्फोन करील, एवढी आशा करणेि 
र्फतत डॉतटराचं्या हातात होते. पण र्फोन खबन काही आला नाही. 

 
िुसऱ्या खिवशी सकाळी डॉतटरानंी टेबलावर माखसके ठेवण्यासाठी प्रतीक्षालयात पाऊल ठेवले. 

तर खतथे खसखबल डोसेटिी कृश आकृती वाट पहात बसलेली. हे नेमके कोणते व्यलततत्व आहे, यािा 
डॉतटरानंा काहीि अंिाज करता येईना. त्यामुळे कोणतेि संबोधन न वापरता डॉतटर र्फक्त ‘आत ये.’ 
एवढेि म्हणा्या. 

 
काही क्षण खवखित्र शातंतेत गेले. 
 
“मी पुन्हा केलं तसं,” खसखबल िुःिाने म्हणाली, “तुम्हाला हे सागंण ंमला वाटलं होतं, त्यापेक्षाही 

कठीण जातंय” 
 
“खसखबल ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“होय. मी खसखबलि. खर्फलाडेल्र्फयात्या रस्त्यावर विारींच्या एका भयंकर भागात मी भानावर 

आले. इतर वळेच्या ‘खवझण्या’ं पेक्षाही हे यावळेि ं खवझण ं जास्ति वाईट होते. िरोिरीि एक भयंकर 
िुःस्वपन होतं, आप्याला असं घडणार नाही असं वाटायला लागलं होतं, तर पुन्हा हे असं, आई ग्ग ! 
डॉतटर, मला अखतशय लाज वाटते आहे !” 

 
“शातं हो, शातं हो. खसखबल. आपण मग बोलू.” डॉतटर खतला धीर िेत म्हणा्या. 
 
“तशी मी नेहमीि स्वतःला बजावीत असते की आता पुन्हा असं घडू द्यायि ं नाही. परत नव्याने 

सुरुवात करायिी. पण यावळेी मला िरंि तशी आशा वाटत होती. खकतीवळेा मी अशी परत सुरुवात केली 
!” 

 
“खकतीवळेा ते मला माहीत नाही,” डॉतटर उत्तर्या, “पण कृपया तू हे असं मुद्दाम ‘प्रयत्न करण’ं 

सोडून िेशील का ? त्यािा काही उपयोग होणार नाही. आखण परत ‘पखह्यापासून’ कशाला सुरुवात 
करायिी ? खजथं आत्ता आहेस, खतथून का नाही ?” 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

“त्यानंी माझ्या नावावर खतथं कायकाय करून ठेवलंय कोण जाणे ? कोणािा हातपाय मोडलाय 
का िून–खबन केलाय् ?” खसखबल आवगेाने उद् गारली. 

 
“खसखबल,” डॉतटर खनश्चयाने म्हणा्या, “मी तुला पुन्हापुन्हा हे साखंगतलंय की यातलं कुणीही 

तुझ्या आिारसंखहतेिा भगं करीत नाही.” 
 
“तुम्ही साखंगतलं आहेत िरं,” खसखबल कितेने म्हणाली, “पण तुम्हाला िरंि माखहती आहे का ? 

िात्री कशी बाळगायिी अशी ?” 
 
“खसखबल, मला वाटतं, तू या इतर व्यलततत्वािंी ध्वखनर्फीत ऐकावीस,” या तीन वषात डॉतटरानंी हे 

खतला कमीत कमी शभंरिा तर नक्कीि साखंगतले असेल. 
 
“नाही.” खसखबलने ठामपणे मान हलवली, “या ज्या कोण इतर आहेत, असं तुम्ही म्हणता, 

त्याचं्याबद्दल एकि गोि ऐकायला मला आवडेल आखण ती म्हणजे, “त्या आता अलस्तत्वात नाहीत.” 
 
“पेगी जेव्हा मला खर्फलाडेल्र्फयातली हकीकत सागंतील, तेव्हा तुझी िात्री पटेल. त्यािं ं म्हणण ं

मी टेप करून ठेव ूका ? म्हणजे तुझं तुला ते ऐकता येईल.” 
 
“पेगी ?” खसखबलने आश्चयाने खविारले, “तुम्हाला माहीत आहे खतथं त्या िोघी होत्या असं ? कसं 

काय माहीत आहें ?” 
 
“पेगी ॲननं ब्रॉडवुडमधून मला पत्र पाठवलं होते,” डॉतटरानंी सरळि साखंगतले. 
 
“ब्रॉडवुड ? खसखबलला धक्काि बसला, “तुम्हाला माखहती आहे मी खतथं होते हे ?” 
 
“तुला तू खर्फलाडेल्र्फयाला आढळलीस, कारण पेगींनी तुला खतथं नेलं. त्या तुझाि एक भाग 

आहेत. तुझा ताबा नसलेला एक भाग. पण आपण तुम्हा सवू मुलींना एकत्र आणून ही पखरलस्थती बिलून 
टाकणार आहोत.” 

 
“खर्फलाडेल्र्फयावरनं हेि खसि झालं की माझ्यात काहीही सुधारणा होत नाहीये,” खसखबल 

िुिावली होती, “मी कधीि बरी होणार नाही.” 
 
“तुला माहीत आहे की मी आहे तुला मित करायला,” डॉतटर हळुवारपणे म्हणा्या, “आज 

जवळजवळ तीन वषं मी हे प्रश्न जाणून आहे, हेही तुला माहीत आहे, आखण तुझ्या आजारािाि ते एक भाग 
आहेत, ह्यािीही तुला क्पना आहे.” 

 
“होय, होय.” खसखबल कितातुर होऊन म्हणाली, “तुम्ही अनेकवळेा मला हे साखंगतलेलं आहे.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“जेव्हा तुला काहींतरी वेगळं वाटतं, तेव्हा तू उगािि संशयी होतेस, घाबरतेस,” “डॉतटर 
म्हणा्या. 

 
“म्हणजे खवखित्रि आहे ना ?” खसखबल पुटपुटली. 
 
“नाही. अखजबात खवखित्र नाही.” डॉतटर शब्िावंर जोर िेत म्हणा्या. 
 
“मग काय आवडण्यासारिी आहे ?” 
 
“होय, खसखबल, अगिी आवडण्यासारिी आहेस. मला आवडतेस तू. िूप आवडतेस. खकती ते 

तुला जाणवतं का नाही, मला माहीत नाही.” 
 
खसखबलच्या डोळ्यात आसवे जमा झालेली खिसत होती — खवश्लेषणाच्या िीड वषाच्या काळात ती 

ढाळू न शकलेले हे अश्रू. खसखबलने शातंपणे खविारले, “तुम्हाला अजूनही वाटतं, मी बरी होऊ शकेन असं 
?” 

 
“अगिी मनापासून वाटतं खसखबल, अगिी मनापासून आखण मनोखवश्लेषक म्हणून मला असलेला 

अनुभव जमेस धरूनसुिा.” 
 
िोघी कोिावर बस्या. खसखबलिा हात डॉतटराचं्या हातात सरकला. “मग मी बरी का होत नाहीये 

?” खतने क्षीण आवाजात खविारले. 
 
“खवश्लेषणात काय होतं,” डॉतटर खतला वस्तुलस्थती समजावनू सागंू लाग्या, “जसजसे तुम्ही 

पुढेपुढे जाता, तसतसे तुम्ही संघषाच्या गाभ्याकडे जाऊ लागता. आखण मग मनाच्याि िुसऱ्या भागािा 
वाढता खवरोध आखण िुद्द मूळि संघषू या िोन्हीशीही तुम्हाला अखधकाखधक सामना द्यावा लागतो.” 

 
“पण मी तर कशाशीही सामना िेत नाहीये.” खसखबल कडवटपणे म्हणाली, “माझं तर पलायनि 

िाललं आहे.” 
 
“पळून जातेस ती तू म्हणजे जागृत खसखबल ककवा बोधमनाि ंप्रखतखनखधत्व करणारी खसखबल नव्हे, 

तर अबोध पातळीवरील इतर व्यलततत्व ंती िूर पळताहेत.” 
 
‘तुम्ही त्यानंा अबोध पातळीवरिे म्हणता, आखण ती माझाि एक भाग आहेत असं म्हणता, आखण 

तरी असंही म्हणता की त्यािंी इच्छा असेल खतथं त्या मला नेऊ शकतात. बाप रे ! डॉतटर, मला भीती 
वाटते. भयंकर भीती वाटते. या अस्या प्रकाराला मी कधी रूळूि शकले नाही. हे इतर मला हाकून 
नेतात, माझ्यावर सत्ता गाजवतात. माझा नाश करतात.” 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

“हे िुसऱ्या कोणी पछाडण ंनाही खसखबल, डॉतटरानंी खवशषे जोर िेऊन स्पि केले,” हे बाहेरून 
होणारं कोणाि ंआिमण नव्हे. आत्या आति सगळं िाललेलं आहे हे. हे सगळं कुठ्याही अखतमानवी 
नव्हे, तर अत्यंत नैसर्मगक, मानवी पखरभाषेत स्पि करता येतं.” 

 
“मला काही हे नैसर्मगक वाटत नाही,” खसखबल पटकन् म्हणाली. 
 
“नैसर्मगक म्हणजे हे बहुसंख्य लोकाचं्या बाबतीत आढळतं या अथान नैसर्मगक नाही.” डॉतटरानंी 

मान्य केले, “तर नैसर्मगक आहे म्हणजे असं की तुमच्या भोवतालच्या पखरलस्थतीिा खविार करून त्यािं 
स्पिीकरण िेता येतं. ही सगळी व्यलततत्व ंतुझ्याहून लहान आहेत. त्याला तसं कारणही आहे. तुझी आई 
जेव्हा तुला म्हणायिीं की, “इतकं सगळं तुला खमळतंय.’ त्यावळेी ती पखरलस्थतीि ंखवकृत खित्र खनमाण करत 
होती. कारण वाढीला ज्या अत्यावश्यक असतात, त्याि गोिी नेमतया तुला खमळत नव्हत्या. पखरणामी तुझी 
वाढ अशतय झाली आखण तुला पखरपूण ूव्यतती होता आलं नाही. तुझ्या अलस्तत्वािे काही तुकडेताकडे तुला 
मागे ठेवाव े लागले. आपण असं काही करतो आहोत, यािी तुला जाणीवही नव्हती. या इतर 
व्यलततत्वाबंद्दलही तुला काही क्पना नव्हती. अजूनही तू त्यानंा भेटलेली नाहीस त्यािंी ध्वखनखर्फत 
ऐकायिहंी तू नाकारतेस. त्यामुळे तुला अजून त्यािंी प्रत्यक्ष जाणीव नाही. अजूनही तू िऱ्या अथानं त्यािंा 
स्वीकार केलेला नाहीस. तुझ्यालेिी ती एक केवळ बौखिक कसरत आहे. 

 
खसखबलच्या िेहऱ्यावरून ती अस्वस्थ झालेली कळत होती. 
 
“मला या व्यलततत्वािंं नेमकं वय अजून खनखश्चत करता आलेलं नाही, पण त्याचं्यात्या काही तर 

अजून लहान मुलीि आहेत,” डॉतटर सागंत होत्या, “तुझ्या एका स्त्रीच्या शरीरात त्या वावरत आहेत. पेगी 
जेव्हा खर्फलाडेल्र्फयाला पळा्या, तेव्हा त्या तुझ्या आईपासून िूर पळायला बघत होत्या. तुझी आई ही 
त्यािंीही आई आहे, हे त्या मान्य करत नाहीत. पण ते केवळ वरवरििं आहे. तुझ्या आईखवषयीिा राग 
आखण भीती ही त्याचं्यात दृढमूल झालेली आहे. या भीतीमुळे आखण रागामुळेि त्या अशा पळून जायला 
बघतात. तुझ्या आईनं त्याचं्यासाठी केले्या सापळ्यातनं खनसटून जाऊ पहातात. आखण या पेगी आखण 
इतरही काहीजणी लहान मुली अस्यानं तुलाही त्या लहानि ठेवतात.” 

 
“म्हणजे मी र्फतत वडेीि नाही, तर िुरटलेलीसुिा आहे ना !” खसखबल कडवट उपरोधाने 

म्हणाली. 
 
डॉतटर खसखबलला जवळ घेऊन आवगेाने म्हणा्या, “कोणी तुला वडेी म्हणत नाही. तूि र्फतत 

स्वतःला तसं म्हणून घेतेस. माझं तर म्हणण ंआहे तुझ्या संबधंात हा शब्ि तुझ्या कोशातून कायमिा पुसून 
टाक. तुझ्या आईनं तुझ्या खवकासात अडथळे खनमाण केले. पण तू खतला पुरती शरण गेली नाहीस. कारण 
तुझ्यात्या आंतखरक सामथ्यामुळे तुझं जीवन तुझ्या आईपेक्षा खनराळं होतं. तुझे काही अंश असे 
भतूकाळाति रेंगाळलें  होते आखण त्यािंी खनराळी व्यलततत्वं बनली होती त्यामुळे इतर लोकाहूंन तू 
साहखजकि वेगळी बनलीस. त्यािी तुला भीतीही वाटत होती. पण तरीही आप्या आईिं कुठेतरी िुकतंय 
हे जेव्हा तुझ्या लक्षात आलं, तेव्हा तुला हव्या त्या गोिी करणं तुला शतय झालं.” 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

खसखबलच्या डोळ्याला डोळा खभडवनू डॉतटर म्हणा्या, “तू आजारी आहेस, हे िरं; पण तू 
खछन्नमनस्क नाहीस. तुझी आई अशी खछन्नमनस्क होती. खतिं ्ानग्रहण तुझ्याहून अगिी वगेळं होतं. तू पूवी 
एकिा मला साखंगतलं होतंस की एिािी इमारत खतला सगळीच्या सगळी खिसत नसे. खतिा एिािा भागि 
खिसत असे. असंही साखंगतलं होतंस की तुम्हीं जेव्हा हान्सेल आखण गे्रटेलिा ऑपेरा बघायला गेला होतात. 
तेव्हा खतला िारावरिी खमठाईि र्फतत खिसत होती. िुद्द िार ककवा ते संपूण ूदृश्य खिसति नव्हते. तुला 
सगळंच्या सगळं जसंच्या तसं खिसंत. तुझं खवभाजन झालं आहे, हे िरं. पण ते एिाद्या खछन्नमनस्कासारिं 
नाही. ्ानग्रहणात काही खबघाड झा्यामुळे तुझं खवभाजन झालेलं नाही. तर वगेळी व्यलततत्व ं खनमाण 
झा्यामुळे झालं आहे. पुन्हा कधी स्वतःला वडेी म्हणून घेऊ नकोस. तुझं डोकं पूणू खठकाणावर आहे आखण 
त्यामुळेि तुझ्या आईच्या त्या यातनाघरातनं तू वािू शकलीस. आता खर्फलोडेल्र्फयात काय झालं ते सागं 
बरं मला. एकिा त्याबद्दल बोललं की बरं वाटेल.” 

 
खसखबलने खतच्या लेिी २ जाने ते ७ जाने. १९५८ या काळात खर्फलाडेल्र्फयात काय घडले, ते 

साखंगतले. डॉतटरानंा पेगी ॲन आखण पेगी लू कडून त्या घटनेिी त्यािंी आवृत्ती ऐकायिी होती. पण 
खवश्लेषणाच्या या अवस्थेत पेगींना बोलावण्यािा काही मागिू नव्हता. त्या आपणहून आ्या तरि. पण 
त्यासाठी डॉतटरानंा एक मखहनाभर वाट पहावी लागली. 

 
मध्या काळात खसखबल तासानंा जाति होती. पण खर्फलाडेल्र्फयात िरे काय घडले असेल, या 

भीतीने ती सारिी धास्तावलेली होती. डॉतटर म्हणत होते की ते जीव अगिी खनरुपद्रवी आहेत. पण 
खसखबलिा त्यावर खवश्वास बसणे शतय नव्हते. खवश्लेषण सुरू झा्यापासून त्या व्यलततत्वानंी खतला 
खर्फलाडेल्र्फयालाि नव्हे तर एखलझाबेि, रेम्टन आ्टूना आखण सनॅ फँ्रलन्सकोलाही नेऊन आणले होते. 
खवश्लेषणाच्या आधी कुठेकुठे नेले असेल, ते एक ईश्वरि जाणे. खतिी खपशवी—पाकीट या इतराचं्या 
ताब्यात असायिे. खतच्या शखररािी ने-आणही त्याि करायच्या. खतिी इच्छा असो, नसो, त्यािंा कारभार 
िालूि असायिा. सगळं घडून गे्यावर मग त्यािंी एकेक कृत्ये खतला कळायिी. आखण त्यात नक्कीि 
काहीतरी भयंकर असणार. डॉ. खव्बुरानंी साखंगतले आहे त्यापेक्षाही भयंकर असणार. अशी खतला सारिी 
धास्ती वाटत रहायिी. 

 
ही इंतर व्यलततत्व ेकाहीही बेकायिेशीर ककवा गुन्हेगारी कृत्ये करायिी नाहीत हे िरं. तरी त्याचं्या 

खवखवध लीलानंी खसखबलिे अनुभवखवश्व कायम इतके ढवळले जायिे, की खसखबलने काहीही करायिे ठरवले 
आखण ती ते करायला गेली. तरी शवेटी हे इतरि खतच्यावर ताबा खमळवायिे. मग इकडे खसखबल हताश 
झालेली आखण खतकडे त्याचं्या लीला िालूि राखहले्या, अशी लस्थती व्हायिी. 

 
आखण मग तो खिवस उजाडला. खर्फलाडेल्र्फयाला जाऊन आ्याला आता मखहना झाला होता. 

डॉतटर खतला म्हणा्या, “मी पेगी लू आखण पेगी ॲनिं बोलण ं टेप केलंय. त्यानंी खर्फलाडेल्र्फयात काय 
केलं हे एकिा ऐकलंस की तुझा जीव भाडं्यात पडेल.” डॉतटर वरवर अगिी सहजगत्या बोलत होत्या 
िऱ्या. पण सतत अगिी सार्फ नकार िेणारी खसखबल आतातरी ऐकायला तयार होईल की नाही, याबद्दल 
त्याना शकंाि होती. नुसतं खतला ऐकायला तयार करणे हीसुिा एक समस्याि होती. 

 
भीतीने खसखबलिे डोळे खवस्र्फारले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“िालेल ना ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
खसखबलने काही उत्तरि खिले नाही. 
 
“खसखबल, खवश्लेषणातला हा अत्यंत खनवाणीिा क्षणही असू शकेल.” 
 
“माझ्या नाही लक्षात येत कसा काय ते.” खसखबल म्हणाली. खतिे शब्ि जेमतेम उमटत होते. खतिा 

घसा कोंिला आहे, हे उघडउघड खिसत होते. 
 
“इतरािंी तू एकिा ओळरू करून घेतलीस की मगि. तू त्यानंा आप्यात सामावनू घेऊ 

शकशील. त्यािें अनुभव हे तुझे अनुभव बनतील. त्याचं्या आठवणी या तुझ्या आठवणी होतील.” 
 
“मला यातलं काहीही नकोय. डॉतटर, तुम्ही का मला असं छळताय ?” 
 
“हा जर एिािा शारीखरक आजार असता खसखबल, इतर तुला बरं करण्यासाठी खलहून खिले्या 

औषधािंा कागि तू र्फाडून टाकला असतास का ?” 
 
“हे उिाहरण बरोबर आहे, असं मला वाटत नाही.” खसखबल हट्टाने म्हणाली. 
 
“तुला पटणार नाही इतकं ते िपिल आहे. ही इतर व्यलततत्वं म्हणजे तुझा आजार नाहीत. तर 

तुझ्या आजारािी लक्षण ंआहेत. ती तुला पछाडतात; तुझ्यावर ताबा खमळवतात, तुझ्या इच्छा, आकाकं्षा पार 
गुंडाळून ठेवतात. तू या इतर व्यलततत्वाचं्या जवळ आलीस, तरि तुला तुझं आयुष्ट्य सुरखळतपणे जगण ं
शतय होईल.” 

 
खसखबलच्या ओठावंर छद्धमी हास्य उमटले. “वरवर हे इतकं सोप ं वाटतयं. पण डॉतटर, मला 

आखण तुम्हालाही हे पकं्क माहीत आहे की हे सोप ंतर अखजबात नाहीये.” 
 
“कोण म्हणालं ते सोप ंआहे म्हणून ?” डॉतटरानंी खविारले. “पण मी तुला हेही सागंून ठेवते की तू 

जर यािंी ओळि करून घ्यायिी नाही, असं ठरवलंस, त्यानंा स्वीकारलं नाहीस, तर बरं होण ं हे 
त्याहीपेक्षा खकतीतरी पटीने अवघड आहे.” 

 
“खर्फलाडेल्र्फयावरनं हे कधीि खसि झालंय की मी कधीि बरीं होणार नाही” खसखबल हताशपणे 

उत्तरली. िुिीवरून उठून खवमनस्कपणे ती खिडकीबाहेर पाहू लागली. 
 
“खसखबल,” डॉतटर म्हणा्या, “असा खवरोध करून कसं िालेल ?” 
 
“आला पुन्हा तो छळवािी शब्ि !” डॉतटराकंडे वळून खसखबल उत्तरली. 
 
“सगळेि रोगी असा खवरोध करतात.” डॉतटर खतला समजावत म्हणा्या. 



 

 

अनुक्रमणिका 

“पण मी म्हणजे काही एक रोगी नाही. अनेक रोगी आहे ना !” खसखबल तोंड वाकडं करत, ‘अनेक’ 
या शब्िावर जोर िेऊन म्हणाली, “खनिान तुम्ही मला सागंता ते तरी असं आहे आखण मी ही अशी वडेगळ 
आहे, हे लक्षपूवूक ऐकू म्हणता ! 

 
“खसखबल, खसखबल,” डॉतटर कळवळून म्हणा्या, “तू वस्तुलस्थतीिा खवपयास करते आहेस. या 

इतरजणी तुझाि भाग आहेत. आप्या प्रत्येकाच्याि व्यलततत्वाला असे वगेवगेळे पैलू असतात. वगेवगेळे 
पैलू असण्यात वावगं काही नाही. खवकृती सुरु होते ती या पैलंूिा एकमेकाशंी असलेला संबधं सुटला म्हणजे 
त्या संबंधािंी स्मृती िेिील उरली नाही म्हणजे, आखण त्याच्या मुळाशी असतो जबरिस्त मानखसक आघात 
!” 

 
“हे आपलं िोटंिोटं.” खसखबल िुःिावगेाने म्हणाली, “इतर म्हणजे तुम्हाला इतर व्यलततत्वं 

म्हणायि ंआहे, नुसते इतर पैलू नव्हेत. मला त्यानंा भेटायिी यलत्कंखितही इच्छा नाही. का म्हणून मी त्यानंा 
भेटाव ं?” 

 
“ते मी तुला आधीि साखंगतलेलं आहे. परत एकिा सागंते’ तू त्याचं्याशी ओळि करून घेतलीस 

तर त्यािा नक्कीि र्फायिा होईल. मनःस्वास्थाकडे नेणारी एक खनणायक पायरी आहे ती.” 
 
खसखबल गपपि होती. आप्याला वाटले होते, त्यापेक्षाही हे अवघड होणार आहे, हे डॉतटरानंा 

जाणवले. “कधीतरी हे व्हायलाि हव ंआहे. मग आत्ताि का नाही ? आखण तू मला टेप करायला परवानगी 
खिलीस की नाही, ते काही र्फतत माझ्यासाठी नव्हतं काही.” 

 
“मला अखतशय भीती वाटते आहे.” खसखबल म्हणाली. खतच्या अंगावर सरसरून काटा आला. 
 
“तू ऐकलंस म्हणजे तुझी भीती कमी होईल.” 
 
“पण मी ते ऐकलं तरी माझं हे खवझणं थोडंि थाबंणार आहे ?” खसखबलने खनराशनेे खविारले. 
 
“अंखतमतः होय.” डॉतटरानंी खनणायकपणे साखंगतले. “तुला या इतर व्यलततत्वािंी जसजशी 

जास्त माखहती होईल, तसतसं आपण तुझ्या एकीकरणाच्या जास्त जास्त जवळ येऊ.” 
 
खसखबल एका िुिीत कोसळली आखण साशकं होऊन डॉतटराकंडे पाहू लागली. आता तर खतिे 

डोळें  भयाने आणिीि खवस्र्फारले होते. खतने िुिी घट्ट धरून ठेवली आखण पुढे काय वाढून ठेवले आहे. 
यािी पूणू जाणीव ठेवनू ती पुटपुटली. ठीक आहे.” 

 
डॉतटर कोिाजवळच्या िुिीवरून उठ्या आखण डेस्कच्या िणापाशी गे्या. एका हातात टेप 

घेउन आखण एक हात रेकॉडूरवर ठेवनू खसखबलच्या डोळ्याला डोळा खभडवीत त्यानंी खविारले. “सुरू करू 
?” एक क्षणभर शातंतेत गेला. मग खसखबलने मान डोलावली. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

डॉतटरानंी रेकॉडूर सुरू केला. ििे खर्फरू लागली. खसखबल कोिावर एका कोपऱ्यात अंगािे 
मुटकुळे करून बसली होती, ‘माझ्याखवरुि खर्फरणारी ििं’ –खतच्या मनात खविार आला. 

 
टेपमधून आवाज यायला लागला– रसायन शास्राच्या प्रयोगशाळेत काि रु्फट्यािा आवाज आला 

आखण मला लुलूिी आखण लोणच्याच्या सटािी आठवण झाली. खसखबलला घेऊन मला िाराकडे धाव 
घ्यायलाि हवी होती.” 

 
“माझ्या आईिा आवाज !” खसखबल ककिाळली. “माझ्या आईिा आवाज तुम्हाला कसा खमळाला 

?” खसखबल खिडकीकडे धावली. टेप िालूि होती. “मी खसखबलला घेऊन िाराकडे पळाले. खतला घेऊन 
खलफ्टकडे गेले.” क्षणभर डॉतटरानंा वाटले आता खसखबलिी पेगी लू होणार. पण नाही, पेगी लू आ्यािे 
कोणतेही शारीखरक खिन्ह खिसत नव्हते. खसखबलच्याि आवाजान खसखबल म्हणाली “हा माझ्या आईिा 
आवाज आहे. बिं करा ते. मला सहन नाही होत. वडे लागेल मला अशाने. मी अखजबात तयार नाही.” 

 
डॉतटरानंी तातडीने रेकॉडूर बिं केला. खसखबल खिडकीजवळून बाजूला झाली आखण िुिीवर 

शून्यात नजर लावनू बसली. 
 
“हा तुझ्या आईिा आवाज नाही,” डॉतटर शातंपणे म्हणा्या, “पेगी लूिा आहे हा आवाज, अजून 

थोडी वाजव ूका म्हणजे तुझी िात्री पटेल ?” खसखबलने काही उत्तर खिले नाही, तरीही डॉतटरानंी पुन्हा 
एकिा ती टेप लावली. 

 
पेगी लूिा आवाज सागंत होता, “खसखबलनं आमिी िेनवाली बगॅ पकडलेली मला जाणवली. 

खलफ्ट लौकर येईना, तशी ती रागाने वडेी झाली. मग मी सूतं्र हातात घेतली. खलफ्टमधे प्रवशे केला तो मी. 
होय, मीि !” 

 
“अथू काय या सगळ्यािा ?” खसखबल उसळून म्हणाली, “बिं करा ते.” डॉतटरानंी खतने 

साखंगत्याप्रमाणे केले. “आमिी िेनवाली बगॅ म्हणे !” िोलीत येरझारा घालत खसखबल तणतणली, 
“खतला वाटतंय आमिी संयुतत मालकीि आहे. डॉतटर, डॉतटर, मी काय करू ?” 

 
“हे बघ, आपण र्फतत जरा ऐकू या.” ििे पुन्हा खर्फरू लागली – त्यािंी ििाकार गती जणू 

सत्याच्या साक्षात्काराकडे भयानक वगेाने िेिून नेत होती. पेगी लूच्या शब्िानंी िोली भरून जात होती. 
 
“मी प्रयोगशाळेतनं सुटलेि,” पेगी लू सागंत होती, “कारण काि रु्फटली म्हणून मला रागावनू 

घ्यायि ं नव्हतं. मी नव्हती र्फोडली ती. िरंि नाही. पण तसं तर लुलूनं मी र्फोडली म्हणून साखंगतलं, 
तेव्हाही मी र्फोडलेली नव्हती. पण तरी मला खशक्षा झाली त्यावळेी. होय. मला खशक्षा झाली, ते काही योग्य 
नव्हतं.” 

 
“बिं करा ना ! बिं करा ते !” खसखबलने खवनवले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खसखबलला कशािा उलगडाि होत नव्हता. काही काळ शातंतेत गेला. खसखबलला हळूहळू एकेक 
आठवायला लागले होते. “खकत्ती वषात त्या लोणच्याच्या सटािा खविारही माझ्या मनात आला नाही. पण 
आता मला आठवतंय. लुलूनं र्फोडला होता तो, पण तरी आईनं मलाि खशक्षा केली होती, पण या पेगी लूला 
कसं काय हे माहीत ?” 

 
“पेगी लू ही तुझाि एक भाग आहे. अन्यायानं के्या गेले्या त्या खशके्षिा तुला जो राग आला, 

त्यापासून खतनं तुझं संरक्षण केलं,” डॉतटर उत्तर्या. 
 
“काही नको खतनं माझं रक्षण करायला ! खतिा माझा काही संबंध नाही !” खसखबल खतिटपणे 

म्हणाली. 
 
“खसखबल, तू नको त्या कभती उभारते आहेस. असा खवरोध करण्यात काहीही हशील नाहीं,” 

डॉतटरानंी सूिना केली. 
 
“आला का पुन्हा तो शब्ि !” खसखबलने हसण्यािा प्रयत्न केला, पण तो वाया गेला. 
 
“पेगी कािा र्फोडते, ती या लोणच्याच्या सटामुळेि,” डॉतटरानंी स्पि केले. 
 
“खतनं ते थाबंवलं तर बरं होईल. र्फोडते ती आखण पैसे भरावे लागतात मला, ही पेगी लू 

परवडायिी नाही मला.” 
 
“त्या लोणच्याच्या सटासंबधंीिा मानखसक आघात आपण नाहीसा केला की पेगी लू थाबंेल. तुला 

स्वतःला जेव्हा रागावता यायला लागेल, तेव्हा पेगी ल तुझ्याति सामावनू जाईल. अजून थोडं ऐकणार ?” 
डॉतटरानंी रेकॉडूर िालू केला. पेगी लूिा आवाज परत िालू झाला. 

 
“त्या प्रयोगशाळेत िमत्काखरक वास येत होता. मला तर त्यामुळे खवलो कॉनूसूमध्या माझ्या 

घराजवळच्या औषधाचं्या िुकानािीि आठवण झाली. आम्हाला शोधत शोधत खसखबलिी आई त्या िुकानात 
आली होती. त्यावळेी आम्ही नुकत्याि शतेावरनं परत आलो होतो. मला अखतशय राग आला. मला खतथून 
पळ काढावाि लागला.” 

 
“बास, बास ! बास ना !” अखतशय काकुळतीिी खवनवणी होती ती. 
 
डॉतटरानंी रेकॉडूर बिं केला. थोड्या वेळाने खसखबल पुटपुटली, “ते जुनं औषधािं ं िुकान मला 

आठवतंय ते. ते म्हातारे डॉतटर टेलर. संगीत-अद् भतु संगीत.” खसखबल त्या आठवणीत गुररु्फटून गेली. 
काहीशी शातं झाली. 

 
शातंीिा तो क्षण पकडून डॉतटर म्हणा्या, “बघ, पेगी लूच्या आखण तुझ्या आठवणी सारख्याि 

आहेत. तुला ज्याच्याबद्दल काहीही माहीत नाही, स्मृखतभ्रंश झाला आहे, त्याही गोिी खतला आठवतात. या 
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सगळ्या स्मृती जेव्हा परततील, तेव्हा आपण तुझ्या एकीकरणाच्या दृिीने प्रगती केली, असं म्हणता 
येईल.” 

 
डॉतटरानंी पुन्हा रेकॉडूर सुरू केला आखण परत पेगी लूिा आवाज आला, “खर्फलाडेल्र्फयाला 

जाताना मला सारिं वाटत होतं की मला हव्या त्या गोिी खसखबल करणार नाही. मला खितं्र काढण्यासाठी 
काही सामान घ्यायि ं होतं. त्यासाठी पैसे हव े होते. ती म्हणाली की आहेत ते पैसे प्रयोगशाळेि ं शु्क 
भरण्यासाठी हवते. रसायनशास्त्र मलासुिा आवडतं, पण खसखबल ती सूतं्र पुन्हापुन्हा घोकायला लागली की 
माझं माथं भडकतं. मी जर खतला पाढे साखंगतले तर खतला इतकं कुथायला लागणार नाही. मी खशकले ते 
शाळेत. पण ती नाही खशकली. मनात आणलं असतं तर मी खतला मित करूही शकले असते. पण मी मित 
केली नाही. मला माझ्या आवडीच्या गोिी करायच्या होत्या. खर्फलाडेल्र्फयाला जातानंाही मी हाि खविार 
करत होते. खकतीतरी खिवसात आम्ही कुठं गेलो नव्हतो, आखण मला तर त्याि ंवेडि आहे. िरंि वडे आहे. 
मला खर्फरायला िूप आवडतं, पण खसखबल कुठं जाति नाही. मग खर्फलाडेल्र्फयाला जाऊन मी त्याि ंउटं्ट 
काढलं.” 

 
यावळेी डॉतटरानंी स्वतः होऊनि रेकॉडूर बिं केला. 
 
“संपलं ?” खसखबलने खविारले. 
 
“नाही, पण आपण एक खमखनट खवश्रातंी घेऊ या.” 
 
खसखबल आता शातं खिसत होती. केवळ भावनावगेात न बोलता काही खविार करून ती बोलू 

शकेल. असे या सबंध भेटीत आत्ता पखह्यािंाि वाटत होते. 
 
“काय काय नवीननवीन कळतंय” ती शातंपणे म्हणाली. “ती सूत्रािंी काय भानगड होती ?” 
 
“खतसरीपासून पािवीपयंत पेगी लू होती, हे तुला माहीति आहे. खसखबल पाढे ती खशकली, हेही मी 

तुला साखंगतलेलं आहे. तुला ते जमत नाहीत. याि ं तेि कारण आहे. आप्याला जर शतय झालं आखण 
पेगी लूनं तुला माहीत नसलेलं पण खतला माहीत असलेलं सगळ ्ान जर तुला खिलं तर मग तुला काही 
अडिण पडणार नाही. तुमच्यामधली कभत आपण पाडून टाकली पाखहजे. एकीकरण करायि ंमी म्हणते ते 
असं.” 

 
“बरोबर आहे,” खसखबल म्हणाली, “तुम्ही जे म्हणत होता, त्याच्यावर यामुळे आता िागंलाि 

प्रकाश पडला” 
 
पुन्हा एकिा रेकॉडूर सुरू झाला आखण खसखबल पेगी लूिा आवाज ऐकू लागली. “म्हणून मी ठरवलं 

की ब्रॉडवुडमधे जायिं, खितं्र काढायिी, मस्त मजा करायिी. पण मी खतथं पोि्यावर माझ्या लक्षात आलं 
की ही एवढी िेनवाली बॅगि र्फतत आप्याबरोबर आहे. काउंटरवर मी साखंगतलं, माझं सामान उद्या 
येईल. आखण त्यानंा ते िरि वाटलं. मग मी खतथ्या पोऱ्याबरोबर १११३ नंबरच्या िोलीकडे गेले. मला ती 
िोली िूप आवडली. िूप उंि छत होतं खति.ं कभतींना मंि रंग खिलेला होता. खिडकीतून सुंिर दृश्य 
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खिसत होतं. िोली छान उबिार आखण शातं होती. पोऱ्या गे्यावर मी िोली बिं केली. माझं सामान 
कपाटावर ठेवलं. पण कोट अंगाति होता. बराि वेळ मी खिडकीत उभी होते. मग माझ्या लक्षात आलं की 
माझ्याकडे पायजमासुिा नाही. म्हणजे बरंि झालं की. आता मला बाहेर जाता येणार होतं. िरेिी करता 
येणार होती, मजा करता येणार होती. मी एक अगिी भडक रंगािा पायजमा घ्यायिं ठरवलं. म्हणजे तो 
पाहून रात्रभर खसखबलिा डोळा लागला नसता. आखण खतिी आई म्हणाली असती, “तुला काही अखभरुिीि 
नाही मुळी ! खशकले सवरलेले, सुसंस्कृत लोक कसे मंि रग पसंत करतात. 

 
“मग मी भयुारी मागाने माझ्या आवडत्या िुकानात गेले. मला एक भडक पट्यापट्यािंा 

पायजमा खमळाला. िरंि मस्त होता तो. पेगी ॲनपण होती माझ्याबरोबर.” 
 
“तो पायजमा ! ते हातमोजे ! तो ताबंडा गळपट्टा ! ती खपशवी !” खसखबल उद् गारली. त्या भयंकर 

आठवणीनी खतिा िेहरा ताठ झाला होता. 
 
पेगी लूिा आवाज येति होता. “मी परत हॉटेलात माझ्या िोलीत गेले. कपडे वगैरे धुतले. अंघोळ 

केली आखण तो संुिर पायजमा घातला, टी. व्ही. लावला. त्याच्याबरोबर मीपण गाण ं म्हटलं. टी. व्ही. 
असला की कशी सोबत असते. नंतर मी झोपले. रात्री मधेि केव्हातरी शजेारच्या िोलीत्या लोकानंी 
इततया जोरात रेखडओ लावला की माझी झोप मोडली. मग परत काही झोप येईना. मला इतका संताप 
आला होता ! मी उठून खिडकीत गेले. समोर मुलािें रोमन कॅथॉखलक स्कूल आखण ‘खर्फलाडेल्र्फया मॉखनंग 
रेकॉडू’िी जुनी इमारत खिसत होती. हॉटेलला लागूनि भयुारी रे्व े स्टेशन होतं. लाबं, पुलावर मला 
खहरवतेाबंडे खिव ेखिसत होते. बरािवळे मी बाहेर बघत होते. शवेटी एकिािा तो रेखडओ जेव्हा थाबंला तेव्हा 
मी परत झोपले. 

 
“जागी झाले, तेव्हा रात्रीिं धुकं नाहीसं होऊन सूयू छान प्रकाशत होता सूयू पाखह्यावर मला 

भयंकर आनंि झाला. बराि वळे मी खिडकीतून इमारतींवरिा पुलावरिा ऊन–साव्यािंा िेळ पहात 
होते. पुलाजवळ एक मोठं ििू होतं. त्याच्यावर उंि खनमुळता मनोरा होता. मागच्या अस्पि इमारतींच्या 
पाशू्वभमूीवर तो ठळकपणे उठून खिसत होता. मला ते दृश्य र्फारि आवडलं. कपडे करताना मी ते 
पुन्हापुन्हा पाखहलं. नंतर मी घंटी िाबून िागंली सज्जड न्याहारी मागवली. कारण खसखबल कधी धड पोटभर 
िायलाही िेत नाही. खतथला वटेरही िागंला होता. आमच्या िागं्या गपपा झा्या. खिडकीजवळच्या 
मोठ्या िुिीत मी बसले होते. बे्रडच्या कडा मी खिडकीच्या कट्टयावर ठेव्या. कबुतरानंी, इतर पक्ष्यानंी 
येऊन त्या िाऊन टाक्या. मी माझा कोको आखण टोस्टसुिा पक्ष्यानंा खिला. या िोलीत असेपयंत नेहमी 
असं करायिं, असं मी ठरवनू टाकलं. 

 
“मग मी कहडायला बाहेर पडले. थोड्याि अंतरावर मला लाल खवटािंी एक जुनी इमारत खिसली. 

पायऱ्या िढून मी त्या ‘ॲकॅडेमी ऑर्फ र्फाइन आटूस्’ मध्ये खशरले. खतथं मी काढते तस्याि काळ्यापाढंऱ्या 
रंगात्या खित्रािंं प्रिशनू होतं. ते पाहून मी वरि ं कलािालन बघायला गेले. बराि वळे होते मी खतथे. 
खतथ्या एका पहारेकऱ्याशी माझी ओळिही झाली. आम्ही खित्रकलेसंबधंी िूप गपपा मार्या, छान जमलं 
माझं त्याच्याशी. 
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‘बेट्सी रॉस हाऊस’ मधेही मी अधा खिवस घालवला. नंतर एका वैद्यकीय संग्रहालयात गेले. खतथं 
मी एका अठे्ठिाळीस वषांच्या माणसािा मेंिू पाखहला, त्याच्या डोतयाला गोळी लागून जिम झाली होती. 
आणिी एक अडतीस वषांच्या बाईिाही मेंिू पाखहला. ती हृियखवकाराने वारली होती. खतथिं कािेच्या 
बाट्यामंधे लहानलहान अभकंू ठेवलेली होती. भयंकर मनोरंजक होत्या त्या बाट्या. धम्माल केली मी 
खर्फलाडेल्र्फयात.” 

 
“हॉटेलात ककवा बाहेरसुिा बराि वळे मी खितं्रि काढत होते. हॉटेलात्या कागिावंरि काढली. 

रु्फकटि होता तो. त्यामुळे कागि खवकत घ्यावा लागलाि नाही. कड्यावर एकाकी उभ्या असले्या एका 
बाईि ंखित्र काढलं मी. इतकं सहज जमलं ते ! काळ्या रंगात काढलं होतं. िुषीत होते मी.” 

 
“खर्फलाडेल्र्फयात िरंि मजेत होते मी. मन मानेल खतथं कहडले. खितं्र काढली. खिवसाला िहा-

िहा तास झोपायिी मी. तीन-तीन, िार-िार तास नुसते िाण्याखपण्यात घालवले. खतथं कोणीही मला हे 
असंि कर न् ते तसंि कर असं सागंणारं नव्हतं. माझी मी स्वतंत्र होते. आखण मग एक खिवस मी 
खहमवािळात सापडले. पाठीमागून वारं जोरात वहात होतं. बरू्फ तर सगळीकडेि पसरलेलं होतं. माझ्या 
पायात ना धड बटू ना हातात मोज. कान तर थंडीने िुिायला लागले. अंगातला कोटही पुरेसा नव्हता. 
परत येण्यासाठी मी माघारी वळले, तर समोरूनि सारिा वारा. रस्ताभर त्रास झाला त्यािा. हॉटेलमधे 
िोलीत येऊन त्या बाईंनी िरं मला साखंगतलं होतं की बाहेर जाऊ नका. मी ते मानायला हवं होतं. तेव्हा 
मी ऐकलं नाही त्यािें. पण समोरून जेव्हा वाऱ्यािे सपकारे बसायला लागले, तेव्हा माझी मलाि िात्री 
वाटेना. शजेारी एक बेंगरूळ इमारत होती, खतिी खिडकी र्फोडावीशी वाटायला लागली. थाबंनू मी कािेवर 
हातही ठेवला. गुळगुळीत आखण गार होती ती. खतिा स्पश ू झाला न् मला असं वाटायला लागलं की 
कोणीतरी शातंपणे आप्याला सागंतं आहे, “नाही, आता तू काि र्फोडणार नाहीस. तू कबूल केलं आहेस 
तसं.” मी गरूकन् वळले, मला वाटलं खतथं तुम्ही असणार डॉतटर. पण तुम्ही खतथं नव्हतात, पण तुम्ही 
असलात नसलात तरी मला आता काि र्फोडायिी नव्हती, कारण माझा रागि पळून गेला होता. मी थंड 
झाले होते, अगिी थंड. मी खविार केला, आता खसखबलला घेऊ द्यावा शरीरािा ताबा. काही खविार 
करण्यािहंी त्राण नव्हतं माझ्या अंगात. पण मला वाटतं शातं होण्यािा आणिी एक माग ूहोता.” 

 
टेप संप्यािा आवाज झाला. िोलीत शातंता पसरली. “पुलावरिे खहरवे-ताबंडे खिव,े” खसखबल 

स्वतःशीि बोलत होती,” उंि मनोरा असलेलं ते प्राथूनामंखिर, माझ्या नाही लक्षात आलं यातल काही. ती 
िेनवाली बगॅ, मोजे, ताबंडा गळपट्टा, वटेर, काउंटरवरिी ती बाई, पेगी लूला मी कधीही भेटले नव्हते, 
तरी माझा तकू बरोबर होता.” 

 
मग डॉतटराकंडे वळून ती स्वस्थपणे म्हणाली, “पािरानंा िायला टाकणारी पेगी म्हणजे 

अखससीच्या सेंट फ्रालन्सससारिीि वाटते.” 
 
“बघ,” डॉतटर म्हणा्या, “म्हणजे पेगी लू म्हणजे काही भतू-खबत नव्हे.” 
 
“होय ना, खतला िागंली सौंियूदृिीही आहेसं खिसतं,” खसखबल म्हणाली, “त्या कड्यावरच्या बाईिं 

खित्र छान होतं, तुम्ही मला म्हणाला होतात की ती नेहमी काळ्यापाढंऱ्या रंगाति खितं्र काढते.” 
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“सगळं जगि खतच्या दृिीनं काळंपाढंरं आहे. रािी रंग माहीति नाही खतला.” 
 
“खसखबलला शरीरािा ताबा घेऊ द्यावा ? िमत्काखरकि आहे हे. जणू काय हे खतिंि शरीर आहे.” 
 
“खसखबल, तू हा खर्फलाडेल्र्फयािा वृत्तातं ऐकलास, त्यात तुला एिािं व्यलततत्व कुठ्या क्षणी 

शरीरावरिा त्यािा ताबा काढून घेतं, हे लक्षात आल असेल. त्यावरून अनेकात्म व्यलततत्वाच्या 
हालिालींच्या गखणतािी आप्याला क्पना येते. हे तर स्पिि आहे की वािळामुळे थकून जाऊन पेगी 
लूनं आता गेलेलं बरं असं ठरवलं आखण शरीरािा ताबा तुझ्याकडे खिला.” 

 
“म्हणजें ते खतच्या हातात आहे ?” खसखबल काहीशा असूयेंने म्हणाली. 
 
“होय,” डॉतटर म्हणा्या, “एिाद्या खवखशि पखरलस्थतीत भावनोदे्रकामुळे प्रकाशात येऊन त्या 

खवखशि भावनािंा खनिरा केला, की त्या पयांयी व्यलततत्वाि ंकाही कामि उरत नाही. खर्फलाडेल्र्फया हा तू 
आखण पेगी लूनं भतूकाळात ज्या कुठ्या भावना िडपून टाक्या असतील, त्यानंा वतूमानकाळात वाट 
करून िेण्यािा पेगीिा माग ूहोता. रसायनशास्त्राच्या प्रयोगशाळेत जागा झालेला खतिा िोध आखण खवदे्वष 
पाि खिवस अगिी मन मानेल तसं वाग्यावर शातं झाला. तुला जेव्हा अशा भावनानंा तोंड िेता येत नाही, 
तेव्हा तुझ्यासाठी पेगी लू ते काम करते.” 

 
तर खवलो कॉनूसू आखण ए्डरलव्हलमध्ये पेगी लू हा पलायनािा माग ूहोता. ती स्वतः नाही पळून 

जायिी. आता खर्फलोडेल्र्फयात तीन िशकानंंतर खतने हे पलायन केले होते. 
 
पेगी लू आईला आई मानायला तयार नव्हती. खतच्यापासून ती सतत िूर पळायला बघायिी. आई 

हीि भतूकाळातली अशी िंुटी होती की खजच्याभोवती वतूमानात्या सगळ्या घटना आखण कृती 
खर्फरायच्या. 

 
रसायनशास्त्राच्या प्रयोगशाळेत जेव्हा काि रु्फट्यािा आवाज झाला, तेव्हा भतूकाळात्या िोन 

घटना जाग्या झा्या. पखहली खवलो कॉनूसूमधली. खतथ्या औषधाचं्या िुकानात खसखबल काउंटरवर कोपर 
टेकवनू उभी होती. एवढ्यात एक औषधािी बाटली जखमनीवर पडून रु्फटली आखण हॅटीिा आरोप कानावर 
आला. “तू र्फोडलीस ती !” िुसरी ए्डरलव्हलमधली. खतथे अँडरसनच्या स्वैंपाकघरात लुलूने स्वतः 
लोणच्यािा सट र्फोडला होता आखण खसखबलवर आळ घेतला होता. पुन्हा एकिा खसखबलच्या आईने आरोप 
केला होता. “तू र्फोडलास तो !” 

 
त्यावळेप्रमाणेि प्रयोगशाळेतही खसखबलिे डोके भणभणायला लागले. िोली आप्याभोवती गरगर 

खर्फरते आहे, असे वाटायला लागले. या खतन्ही प्रसंगात शारीखरक आखण भावखनक प्रखतखिया एकि होत्या. 
 
िुसऱ्या खिवशी खसखबलने पेगी ॲनिी टेप ऐकली. पेगी लूप्रमाणे पेगी ॲन व्याकरणाच्या िुका करत 

नव्हती हे खवशषे होते. “मी सतरावा रस्ता शोधत होते.” पेगी ॲनिा आवाज सागंत होता. “तो सापडला की 
मला डॉ. खव्बुरािंा पत्ता लागला असता. खकतीतरी ग््या कहडले मी, पण कुठे िमाकंि खलखहलेले नव्हते 
म्हणून मी परत वळून खतथं कुठं रस्त्यानंा िमाकं आहेत का, हे पहात होते. आप्याला ओमाहािा मुख्य 
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रस्ता जर सापडला, तर सतरावा सापडायला काही अडिण येणार नाही, अशी माझी क्पना. त्यासाठी 
िूप कहडले मी. शवेटी िालून िालून अगिी िमले, गारठले, तरी मला रस्त्यावर कुठे आकडे खिसेनात. 
मग मला िीड आली आखण खिडकी र्फोडावीशी वाटायला लागली, पण “आता तू काि र्फोडणार नाहीस. 
तू कबलू केलं आहेस तसं.” असं म्हट्याि ंमला ऐकायला आलं. कोण बोललं ते बघण्यासाठी मी गरूकन 
वळले. मला त्याचं्याशी बोलायिं होतं, म्हणून मी त्यानंा गाठण्यासाठी धावायला लागले. पण मला त्या 
खिस्याि नाहीत. मला परत िुःिानं ग्रासलं आखण अगिी एकटं एकटं वाटायला लागलं. माझ्या एकमेव 
आवडत्या व्यततीला मला भेटायि ं होतं. मग मला आठवलं की डॉ. खव्बरू मला सगळ्यात जास्त 
आवडतात आखण त्यानंाि मी शोधते आहे. मला त्यानंा हाताबंद्दल, संगीताबद्दल. त्या पेयाबंद्दल सागंायिं 
आहे. त्याचं्याबद्दल नेमकं काय सागंायियं ते मला माहीत नाही. पण मला त्याचं्याखवषयी बोलायिं होतं, 
एवढं मात्र नक्की. मला त्यानंा असंही खविारायि ंहोतं की ‘तुम्ही म्हणाला होतात मी बरी होईन असं, मग मी 
अजून कशी बरी होत नाही ?’ मला र्फार भीती वाटत होती.” 

 
“या काय डॉ. खब्बुर इथेि तर आहेत, टेपवर डॉतटरािंा आवाज आला. 
 
“डॉ. खब्बुर खनघून गे्या.” पेगी ॲन म्हणत होती. 
 
“तुला खिसत नाही का मी डॉ. खब्बुर आहे ते ?” 
 
“आम्हाला असहाय अवस्थेत सोडून डॉ. खब्बुर खनघून गे्या.” 
 
“त्या खनघून गे्या तेव्हा तू कुठं होतीस ?” 
 
“ओमाहात.” 
 
“आत्ता तू कुठं आहेस ?” 
 
“ओमाहात” 
 
टेप संपली होती. रु्फटले्या कािेिे हे िडपण पेगी ॲनवरसुिा कसे काय असावे, यािे डॉतटरानंा 

आश्चयू वाटत होते. िरे तर ते पेगी लूवर होते. पण ही िोन्ही व्यलततत्व ेएकमेकाशंी इतकी संलग्न होती की 
बऱ्यािवळेा त्याचं्या अनुभतूी सारख्याि असायच्या. आखण काहीवळेा तर त्या एकमेकींच्या भावना 
आप्याशाही करायच्या. िोध आखण भीती या भावना परस्पराशंी असंबि नाहीत. हे िोघी पेगींना िािवनू 
खिले होते. 

 
डॉतटर खसखबलकडे वळ्या. पेगी ॲनिे बोलणे िालू असताना ती गपपि होती. “खतनं माझा 

भतूकाळ खहरावनू घेतला आहे.” अिेर ती म्हणाली, “िोघीनीही, पेगी लूनं आखण पेगी ॲननंसुिा.” 
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“आपण जसजसं एकीकरणाकडे जाऊ, तसतसा या भतूकाळािा तुला कमी त्रास होईल. तुझ्या 
आईच्या हातािंी तुला भीती वाटणार नाही. आपण सगळा गुंता सोडवला की या िोरानंी तुझ्यापासून जे जे 
पळवनू नेलं आहे, ते ते सारं तुला परत करतील.” डॉतटर िात्रीपूवूक म्हणा्या. 

 
मग डॉतटरानंी स्पि करून साखंगतले की पेगी ॲन हा खसखबलिा भयभीत भाग आहे आखण 

खर्फलाडेल्र्फयाहून येताना ती भीती ती बरोबर घेऊन आली आहे. 
 
“पण पेगी ॲनला तर आपण खर्फलाडेल्र्फयात आहोत, हेही माहीत नव्हतं.” खसखबल खविार करून 

म्हणाली. “खनरखनराळ्या भावनािं ं हे खकती िमत्काखरक खमश्रण आहे की त्यातून हे असं काहीतरी खनमाण 
व्हाव ं!” 

 
“माझ्याकडे इतर व्यलततत्वाचं्याही टेपस आहेत. उद्या आपण त्या ऐकायला सुरुवात करू या ना ?” 
 
“तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे मी सोडून आणिी िौिाजण ं आहेत. म्हणजे सगळ्यािं ं ऐकून कधी 

संपायििंं नाही.” खसखबल म्हणाली, मग एकिम खवषय बिलून खतने मघाशी खतला हािरवनू सोडणाऱ्या 
घटनेबद्दलि परत प्रश्न खविारला, “पेगी लूिा आवाज माझ्या आईसारिा आहे ?” 

 
“गंमति आहे ती एक,” डॉतटर उद् गार्या,” पेगी लू तर परतपरत सागंत असते की तुझी आई 

ही खतिी आई नव्हती.” 
 
“पेगी लूला खकतीतरी सवलती आहेत. मला ज्याला तोंड द्याव ं लागतं, ते ती सरळ नाकारू 

शकते,” खसखबल असूयेने म्हणाली. आखण खतनं बराि काळ िडपून ठेवले्या खज्ासेिा उदे्रक झाला. खतने 
खविारले, “कुठून आली ही ? कशी काय खनमाण झाली ? प्रश्न, प्रश्न आखण प्रश्न ! उत्तरािा मात्र पत्ता नाही 
!” 

 
“आहेत. याला अनेक उत्तरं आहेत,” डॉतटरानंी ग्वाही खिली, “पण अजून ती मलाही पुरती 

माहीत नाहीत.” 
 
डॉतटरानंी खसखबलला परत एकिा साखंगतले, “अ्ानात रहाण्यापेक्षा माखहती करून घेणं िागंलं. 

पूवी मी तुला साखंगतलंि आहे की या इतर िौिाजणाचं्या बाबतीत घडले्या घटना तुला स्मराव्यात आखण 
त्यािंा तू तुझ्या म्हणून स्वीकार करावास, यादृिीने ही माखहती आवश्यक आहे, कारण त्या आठवणी, ती 
व्यलततत्व ंतुझाि एक भाग आहेत. बरं व्हायि ंअसेल, तर हे जाणून घेण ंही पखहली पायरी आहे.” 

 
॰  ॰  ॰ 
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: दूर दूर जािारा तो पाढंरा कोट : 
 
िुसऱ्या खिवशी सकाळी खसखबल जागी झाली ती स्वपनातूनि. जाग आ्यानंतरही ते स्वपन खतच्या 

मनात घोळत होते. 
 
स्वपनात खतला असे खिसले होते की अिानकि खतच्या आईवखडलानंा आखण खतला गाव बिलावा 

लागणार होता. कारण खतथे आणिी रहायिे म्हणजे सवूनाश ओढवणार होता. एकिम स्रू्फती येऊन खतने 
आप्या आईवडलानंा एक घर बघण्यासाठी िुसऱ्या गावाला घेऊन जायिे ठरवले. खतथे त्यानंा सुरखक्षत 
रहाता येणार होते. त्या घरमालकाशंी आपण वडलािंी गाठ घालून िेणार आहोत आखण या लोकाशंी 
आपली िरंि ओळि आहे, हे खसि करणार आहोत, यािा खतला अखभमान वाटत होता. खतने डॉतटरानंा जे 
जे साखंगतले, ते ते सगळं िरं आहे. अशी खतच्या वखडलानंी ग्वाही खिली. त्यावेळी खतला जसे समाधान 
वाटले होते, तशाि समाधानािी भावना होती ही. 

 
मग ती त्या िुसऱ्या गावात्या घराच्या बैठकीच्या मोठ्या िोलीत खतच्या माखहतीच्या त्या लोकाचं्या 

मुलासंमोर उभी होती. सात, जुळ्या जोड्या आखण एक सुटी, एकटी अशी ती सारी रागेंत उभी होती. िार 
जुळ्या जोड्यािें केस गडि तपखकरी रंगािे होते. इतर खतघा ंजोड्यािें कपगट आखण एका बाजूला उभ्या 
असले्या त्या एकटीिे केस अगिी खसखबलसारिे होते. 

 
“तुझ्या बखहणभावडंािंी आखण माझी ओळि करून िे ना,” खसखबल त्याचं्यात्या एका मोठ्या 

मुलाला म्हणाली. 
 
आखण अिानक ती मुले आखण त्यािें आईवडील बाहेर पडायला लागले आखण खसखबल आखण खतिे 

आईवडील आत जायला लागले. अरेच्या ! त्या जोडीजोडीने उभ्या राखहले्या मुलािंी ओळि करून 
घ्यायिी राखहलीि की ! असे खसखबलच्या लक्षात येतंय, तोि ती जागी झाली. 

 
पण ते स्वपनि होते. जागतृावस्थेत खसखबल त्या मुलानंा – मार्मशया आखण व्हेनेसा, माइक आखण 

खसड, रुथी आखण माजोरी, पेगी लू आखण पेगी ॲन् – या जोड्यानंा भेटायला ठाम नकारि िेत होती. खतिा 
खवरोध इतका जबर होता की डॉतटरानंी या बाबतीत त्याचं्या मितनीसािे सहाय्य घ्यायिे ठरवले. 

 
खसखबलने पेगींच्या टेपस ऐक्यानंतर त्याि आठवड्यात डॉतटर लव्हकीला खवश्वासात घेऊन 

म्हणा्या, “लव्हकी, मी खसखबलला तुझ्याबद्दल आखण इतराबंद्दल साखंगतलं, पण त्यािा काही पखरणाम झाला 
आहे, असं वाटत नाही. मी खकतीही प्रयत्न केला, तरी ती काही तुमि ंअलस्तत्व स्वीकारायला तयार नाही. 
तुमच्या बाबतीत घडले्या गोिी आठवायिा खतनं प्रयत्न करावा, म्हणूनही मी िटपट केली, पण व्यथू !” 

 
लव्हकी म्हणाली, “माझ्याजवळही याला काही उपाय नाही. पण या इतराबंरोबर रहाण ंम्हणजे काय 

प्रकार आहे, हे मी तुम्हाला सागंते. किाखित त्यािा काही झाला तर उपयोग होईल.” 
 
डॉतटरानंी मान हलवनू संमती खिली. 
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“मी इथे कें द्रभागी आहे,” लव्हकी म्हणाली, “माझ्या उजवीकडे खसखबल आहे. आम्हा सगळ्याकंडे 
खतिी पाठ आहे.” 

 
“अच्छा,” डॉतटर उद् गार्या, “पण लव्हकी, खसखबलमधे आखण तुमच्यामध्ये काही संबंध आहे की 

नाही ?” 
 
लव्हकी खविार करायला लागली. मग ती म्हणाली, “होय, अगिी िोलवर पाखहलं तर आहेत, पण 

इतके िोलवर की खसखबलला त्याचं्याबद्दल काही आठवतही नाही, आखण खतला ते आठवायिी इच्छाही 
नाही, कारण त्यानं त्रासि होतो.” 

 
“आखण ज्यामुळे त्रास होतो, त्यापासून ती बाजूलाि झाली, िूर गेली, आखण खतनं ते इतरावंर 

लािलं होय ना ?” 
 
“होय, मला वाटतं, असं म्हणता येईल, लव्हकी खविारात गढून जाऊन म्हणाली,” माझं व्यलततत्व 

पखरपूण ूआहे. पण खसखबलिे तसं नाही. खतला म्हणू नका हं कधी असं, खतला र्फार त्रास होतो त्यािा. हाही 
खतच्या मनोगंडािाि भाग आहे. 

 
लव्हकीला नेमके काय सागंायिे आहे, हें डॉतटराचं्या लक्षात येत नव्हते. वाच्याथू तर उघडि होता 

— खसखबल हे एक भग्न व्यलततत्व आहे आखण लव्हकी हे पखरपूण ूव्यलततत्व आहे. पण यापेक्षा काहीतरी जास्त 
अथू असावा यात. 

 
“तुला क्पना नसेल, लव्हकी,” डॉतटर सावकाश म्हणा्या, “पण आत्ता तू एक अखतशय महत्त्वािं 

खवधान केलंस. तुला असं म्हणायियं की खसखबल पखरपूण ूनाही, कारण खतिे काही अंश इतर व्यलततत्वात 
संिान्त झाले आहेत. बरोबर ?” 

 
“बरोबर !” लव्हकी म्हणाली. 
 
“म्हणजे मागच्या खकत्येक वषांमधे मनोखवश्वािी खवभाजनामागून खवभाजनं घडत आली असली 

पाखहजेत आखण त्यातूनि ही व्यलततत्व ंजन्माला आली असली पाखहजेत.” 
 
“बरोबर !” लव्हकी म्हणाली. 
 
“आखण या प्रत्येक खवभाजनाच्या मुळाशी काहीतरी मानखसक आघात असला पाखहजे – म्हणजेि 

काही एका भयानक पखरलस्थतीत खसखबलि ंसंरक्षण करण्यासाठीि ही व्यलततत्वं खनमाण झाली.” 
 
“आत्तापयंत तरी तुम्हाला अगिी पैकीच्या पैकी गुण !” लव्हकी म्हणाली. 
 
“पण हे सगळं सुरू कधी झालं असेल, हे काही माझ्या लक्षात येत नाही. कधीतरी अशी वळे 

असेलि ना की खवभाजनं झालेली नाहीत आखण खसखबल पखरपूण ूआहे.” 
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“कसं बरं झालं असेल हे ?” लव्हकी खविार करू लागली. “कोण असेल बरं तेव्हा ? एका अथी मी 
होते. मी पखह्यािंा केव्हा आले, हे जर मी तुम्हाला साखंगतलं, तर त्यािा काही उपयोग होईल का ?” 

 
“तुला सहाव्या इयते्ततली, डँनी मार्मटन गेला तेव्हािंी घटना नाही ना म्हणायिी ?” 
 
“नाही. तेव्हा म्हणजे मी एक सखिय व्यलततमत्व म्हणून प्रवशे करायि ंठरवलं. मी पखह्यािंा आले 

ती तेव्हा नव्हे.” 
 
“मग सागं बरं तू पखह्यािंा केव्हा आलीस ते,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“खसखबल सहावीत जायच्या िूपि आधी मी अलस्तत्वात आले. मी पखह्यािंा आले, तेव्हा आम्ही 

साडेतीन वषाच्या होतो.” 
 
लव्हकी सागंत होती आखण डॉतटर लक्ष िेऊन ऐकत होत्या. 
 
“१९२६ च्या सप्टेंबर मखहन्यातली गोि आहे ही. आम्ही खसखबलच्या आईवडलाबंरोबर खमखनसोटात 

रोिेस्टरला िाललो होतो. िुसऱ्या प्रातंात जायला खमळणार म्हणून आम्हाला कोण आनंि झाला होता !” 
 
एका ताबंड्या खवटाचं्या इमारतीपाशी गाडी थाबंली. श्री. डोसेट परत गेले आखण सौ. डोसेटनी 

आम्हाला सेंट मेरी रुग्णालयात नेले. 
 
डॉतटरानंी साखंगतलं की आमच्या घशात्या गाठींना सूज आलेली आहे. पण नुसतं एवढंि खनिान 

करून डॉतटर थाबंले नाहीत. आम्ही एवढ्या िाग्या घरात्या असूनसुिा आमिी नीट वाढ कशी काय 
झालेली नाही याबद्दल त्यानंी आश्चयू व्यतत केलं. आई ग्ग ! डॉतटरानंी जेव्हा सौ. डोसेटना साखंगतलं ना 
की तुम्ही तुमच्या मुलीला जरा नीट िायला–पयायला घालत जा. तेव्हा तुम्ही त्यािंा िेहरा बघायला हवा 
होतात. अथात तुम्हालंा आखण मला माहीति आहे की जेव्या जेव्या खिले्या त्या एखनमामुंळे आखण 
रेिकामुंळे हे असं झालं होतं. 

 
“आम्हाला आवडलं ते रुग्णालय. खतथले डॉतटर उंि आखण तरुण होते. आमच्या िोलीत आले 

की ते नेहमी आम्हाला उिलून जवळ घ्यायिे आखण म्हणायिे, “काय म्हणते आमिी छोकरी आज ?” ते 
आमिा घसा बघायिे. आम्हालाही त्यािंा बघू द्यायिे. 

 
“डॉतटर हसायिे. ते हसले की आम्हीही हसायिो. आम्हाला िूप आनंि व्हायिा ते आले की !” 
 
“त्यानंी आम्हाला हवते उंि धरलं होतं, तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की त्याचं्या बाहीिी गुंडी 

सुटली आहे. आम्ही त्यानंा म्हटलं की आम्ही लावनू िेतो ती. त्यानंी खविारलं, “तुला येईल लावता ?” 
“हो, नक्की !” आम्ही लगेि म्हणालो. ‘कारण साब्बाथच्या खिवशी मी बाबािं लावनू िेते ना नेहमी.’ 
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“बरं सोने,” आम्हाला िाली ठेवत ते म्हणाले. त्यापूवी कधी कोणी आम्हाला ‘सोने’ म्हटले नव्हते. 
अग आम्ही त्यािं ंबटण नीट लावनू खिलं. 

 
“अरे व्वा ! छान की !” डॉतटर म्हणाले. नंतर ते गेले. आम्हाला वाटलं होतं की लगेिि ते परत 

येतील. पण ते परत आले तेव्हा त्यानंी आमिा घसा-खबसा काही पाखहला नाही. आम्हाला उिलूनही घेतलं 
नाही. ते र्फतत हसले आखण म्हणाले, “आनंिािी बातमी ! तुला आता घरी जायला खमळणार !” आम्ही 
त्याचं्या गळ्याला खमठी घातली आखण त्याचं्याकडे पहात खविारलं ‘तुम्हाला एक छोटीशी मुलगी हवी आहे 
?” 

 
आम्ही त्यािंी गुंडी लावली ते त्यानंा आवडलं होतं. आमिी िात्री होती की आम्ही तसं नेहमी केलं 

तर त्यानंा आवडेलि. आम्ही वाट पहात होतो की ते आता म्हणणार, ‘होय. मला हवी आहे एक छोटी 
मुलगी.’ 

 
ते तसे म्हणाले नाहीत. काहीि म्हणाले नाहीत ते. ते माघारी वळले. आम्हाला त्यांिा तो पाढंरा 

कोट िाराकडे जाताना खिसत होता-हळूहळू तो खिसेनासा झाला. आखण मग खतथं काहीि उरलं नाही. 
पुन्हा एकिा सुटकेिी शतयता नाहीशी झाली. 

 
लव्हकी थाबंली. या वृत्तातंाने डॉतटर भारावनू गे्या होत्या. त्या काहीि बोल्या नाहीत. लव्हकी 

म्हणाली, “आम्ही रुग्णालयात गेलो, तेव्हा मी खसखबलिाि एक भाग होते, पण डॉतटर आम्हाला सोडून 
गेले, त्याक्षणी मात्र मी खतिा भाग नव्हते. तो पाढंरा कोट िारातनं बाहेर गेला, त्यानंतर आम्ही एक नव्हतो 
मी स्वतंत्र झाले होते.” 

 
पखहले खवभाजन इततया लौकर झालेले असावे, यािे डॉतटरानंा अखजबात आश्चयू वाटले नाही. 

उलट या शतयतेला बळकटी िेणाराि पुरावा उपलब्ध होता. खवश्लेषणात आधीि असं येऊन गेलं होतं की 
खसखबल िार वषांिी असताना ती जेव्हा ए्डरलव्हलला अँडरसन लोकाकंडे गेली होती, तेव्हा खतथे ती 
मार्मशया झाली होती. सेंट मेरीमध्या या घटनेसंबधंी बोलणे व्हायच्या िूप आधी लव्हकीही एकिा म्हणाली 
होती की मी आले तेव्हा खसखबल अगिी छोटीशी मुलगी होती आखण खतसरी ते पािवी या हरवले्या िोन 
वषातील खित्तथरारक अनुभव सागंताना खसखबलनेही हे स्पि केले होते की ते काही खतिे पखहलेि खवभाजन 
नव्हते. 

 
लव्हकीने जे साखंगतले, त्याबद्दल त्याि आठवड्यात डॉतटर खसखबलशी बोल्या. प्रथम खसखबलला 

त्यातले काहीि आठवले नाही. मग एकिम ती म्हणाली. “खवलो कॉनूसूमध्ये घरी मी िेळायच्या िोलीत 
गाखलच्यावर बसले होते. िौिा वषािी होते मी त्यावेळी. आता तुम्ही जे सागंताहात, त्यािा त्याच्याशी 
काहंीतरी संबंध असावा.” थोडा वळेा थाबंनू ती पुढे म्हणाली, “आखण अशी खतथे बसलेली असताना 
अिानकि मी डॉतटराचं्या त्या िूर िूर जाणाऱ्या कोटाबद्दल खविार करू लागले. माझ्या लक्षात आलं की 
त्यानंतरि काहीही आप्याला आठवत नाहीये. कोरंि होतं मुळी पुढे सगळं. सप्टेंबरमधे आईवडलाबंरोबर 
िवािान्यात गे्याि ं मला आठवत होतं, पण खतथून घरी परत आ्याि ं आठवत नव्हतं. डॉतटर खनघून 
गे्यानंतरिी मला आठवत होती, ती गोि म्हणजे मी िेळायच्या िोलीत बसलेली आहे, आखण मी पूवी 
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कधी न पाखहलेला पोशाि माझ्या अंगावर आहे. मी आईला खविारलं की हे कपडे कुठून आले, तेव्हा ती 
म्हणाली. “एंगेल बाईनी खशवला हा. तुला माहीत आहे की हे !” पण मला ते माहीत नव्हतं. 

 
“त्यानंतर जेव्हा जेव्हा मला भीती वाटायिी आखण असहाय वाटायिं, तेव्हा तेव्हा तो िूरिूर 

जाणारा पाढंरा कोट मला खिसायिा.” 
 
त्याि भेटीत नंतर पेगी लू आली होती. खतने साखंगतले की खतला पाढंऱ्या रंगािी भीती बसली होती 

आखण त्यािे कारण म्हणजे त्यानंा असहाय लस्थतीत सोडून गेलेला तो पाढंरा कोट. 
 
“आम्हाला ?” डॉतटरानंी खविारले, “म्हणजे सेंट मेरीमधे तूही होतीस ?” 
 
“खसखबलिा एक भाग म्हणून मी खतथं गेले होते,” पेगी लू म्हणाली, “पण तो पाढंरा कोट जेव्हा 

आम्हाला सोडून गेला, तेव्हा मी स्वतंत्र झाले. पण मी एकटी नव्हते. मी आखण पेगी ॲन एकत्र होतो. 
त्यावळेी आम्हाला पेगी लुइखझयाना म्हणत.” 

 
काही खिवसानंी लव्हकी परत आली, तेव्हा खवश्लेषणात परत एकिा त्या खवभाजनािा खवषय 

खनघाला. लव्हकी डॉतटरानंा म्हणाली, “रोिेस्टर मध्या रुग्णालयातून खनघाली, तेव्हा खसखबल अगिी 
बिलली. खभत्री, भेिरट बनली. मागे मागे रहायला लागली.” 

 
मग हसत हसत ती पुढे म्हणाली, “पेगींना आखण मला रुग्णालयातून घरी आलेलं आठवतं, पण 

खसखबलला ते आठवत नाही.” 
 
“होय. खतनं साखंगतलं मला ते,” डॉतटर शातंपणे म्हणा्या. 
 
वरवर पाहता जरी खसखबल नावािी मुलगी आप्या आईवडलाबंरोबर रुग्णालयातून घरी परतली 

होती, तरी गाडीत िोन िुसऱ्याि मुली होत्या. लव्हकी आखण पेगी लुइखझयाना. त्या आता स्वायत्त, पयायी 
व्यलततमत्व े बन्या होत्या. त्या क्षणानंतरच्या खकतीतरी गोिी अशा होत्या की ज्या खसखबलने पाखहले्या 
नव्हत्या. खतला खकत्येक गोिी माहीतही नसायच्या आखण तब्बल एकोणिाळीस वषू त्या गोिी खतला तशाि 
अ्ात राखह्या. 

 
बाहेरून कोणीतरी आपली सुटका करील, ही खतिी आशा जेव्हा त्या डॉतटरानंी धुळीला खमळवली, 

तेव्हा सुटकेसाठी आतून मित आली. मूळ खसखबलिे अलस्तत्वि थाबंले. 
 
खसखबल ज्या ज्या गोिींना वखंित झाली होती, त्या सगळ्या या नव्याने आले्या व्यततींमध्ये आ्या. 

मूळ बाखलकेिा ठामपणा, हट्टीपणा, खतिा सारा संताप जसाच्या तसा पेगी लुइखझयानाकडे आला, तर खतिा 
आत्मखवश्वास, शातं स्वभाव आखण जगाशी व्यवहार करण्यािे सामथ्यू हे लव्हकीकडे आले. लव्हकीला सगळ्या 
घटनािें स्मरणही होते. त्यामुळे ती आयुष्ट्य सलगपणे पाहू शकत होती. 
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सगळ्या गोिींिे खनरीक्षण करून, त्यािंी नोंि करून लव्हकी त्यािे स्मरण ठेवत असे िरी, पण 
त्यावळेी लव्हकी गपप होती. हँटी आखण खवलाडूने रुग्णालयातून घरी आणले, ते पेगी लुइखझयानाला. 

 
मूळिी खसखबल िूप िपळ होती. िोन वषांिी असतानाि ती र्फाटकावर झोके घ्यायिी, पण नंतर 

खतच्यावरच्या अत्यािारामुंळे ती संकोिी बनली. मागे मागे राहू लागली. मूळच्या खसखबलमधली ही 
थंडावलेली आखण थाबंलेली िपळवृत्ती रोिेस्टरमधून परत आ्यावर पेगी लूने उिलली. पेगी कंुपणाच्या 
कभतीवरून िालायिी, िूप िेळ िेळायिी. िेळताना इतराचं्या नाकी नऊ आणायिी. “रुग्णालयािा िूप 
उपयोग झाला आहे खतला,” हॅटी खवलाडूला म्हणायिी, “िूपि सुधारली आहे ती !” 

 
डॉतटरानंा हे स्पि कळत होते की मूळ खसखबलिा बरािसा भाग – खतिा उत्साह, स्वभाव वैखशष्ट्ये 

आखण इतरही अनेक गोिी – पखह्या खवभाजनानंतर अलस्तत्वात आले्या या इतर व्यलततत्वामंध्ये संिातं 
झा्या आहेत. आता खसखबल म्हणून उरले होते, ते एक अधू व्यलततत्व. मुळात खतला आईखवषयी वाटणाऱ्या 
भयािा आता िूपि खवस्तार झाला होता आखण खतला प्रत्येकाखवषयीि भय वाटू लागले होते. त्या भीतीमुळेि 
या अधू व्यलततत्वाने आता ठरवनू टाकले होते की यापुढे कोणत्याही मानवी प्राण्याशी जास्त संबधं वाढवनू 
धोका पत्करायिा नाही. आता ते केवळ एक जागृत व्यलततत्व होते. त्यात भावना उर्या नव्हत्या. वखंित 
होते ते. पण आता त्या व्यलततत्वात आत्याआत सामथ्यूवान प्रभावी मोिे बाधंलेले होते आखण त्यामुळे त्यािे 
खवभाजन करणाऱ्या िुि शततींपासून आता त्यािे संरक्षण होत होते. मूळ बालकाला रुग्णालयातून घरी 
परतायिे नव्हते. त्याप्रमाणे ते घरी परतले नाही. त्याऐवजी आप्या िोन अंतगतू संरक्षकानंा त्याने आपले 
प्रखतखनधी म्हणून घरी पाठवले. 

 
आता जागृत व्यलततत्वाच्या – खसखबलच्या – दृिीने खवस्मरणािा काळ सुरू झाला होता. खतिे 

संरक्षण करण्यासाठी आले्या व्यततींनी खतिा काळ खहरावनू घेतला होता. 
 
पेगी आखण लव्हकी या सवूप्रथम आले्या संरक्षकानंी नंतर आपली प्रजाही खनमाण केली, हा एक 

वगेळ्याि प्रकारिा वशंवृक्ष होता. मनाच्या व्यापारामुंळे आखण भावनाचं्या वारश्याने खनमाण झालेली ही 
परंपरा होती. १९३५ मध्ये खसखबल बारा वषांिी झाली. तेव्हा आतापयंत खवश्लेषणात प्रकट झाले्या 
िौिाच्या िौिाही व्यतती खतच्यात अलस्तत्वात होत्या. 

 
डॉतटराचं्या मते १९२७ मध्ये आलेली मार्मशया १९३४ मधे आलेली मेरी, १९३५ मधली व्हेनेसा आखण 

खसखबल ॲन. (खहच्या आगमनािा नेमका काळ माहीत नव्हता.) या लव्हकीच्या वशंात्या होत्या; तर पेगीच्या 
वशंात होती पेगी ॲन्– ही मूळच्या पेगीिीि खवकखसत आवृत्ती होती, १९२६ मध्ये आलेली पेगी लू, १९२८ 
च्या सुरवातीला आलेला खसड आखण त्याि वषात नंतर केव्हातरी आलेला माइक. 

 
लव्हकीला आखण पेगीला खसखबलकडून जे जे काही खमळाले, ते खसखबलमधे मात्र उरले नव्हते, हे 

डॉतटरानंा खिसत होते. पण लव्हकी आखण पेगीच्या वशंजानंा त्यािंा वारसा खमळूनही त्या िोघींकडे मात्र सारे 
कायम होते. त्याचं्या वशंजामंधे त्याचं्या भावभावना, स्वभावखवशषे, वागणूक वगैरे गोिी संिातं होऊनही 
त्याचं्यात त्या कायमि राखह्या होत्या. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

रुथी, हेलन, माजोरी आखण तलारा या मात्र लव्हकी ककवा पेगीतून खनमाण झा्या नव्हत्या, ककवा 
थेट मूळ खसखबलपासूनही खनघाले्या नव्हत्या. त्यानंा त्या अथाने काही आगाखपछा नव्हता. 

 
िुसऱ्या खिवशी डॉतटर एकयाि त्याचं्या अभ्याखसकेत बस्या होत्या. साधारण िार वषांपूवीिी 

रात्र त्यानंा आठवत होती. अनेकात्मव्यलततत्वासंबंधी वािण्यासाठी त्याखिवशी त्या पखह्यािंाि ‘ॲकॅडमी 
ऑर्फ मेखडखसन’च्या गं्रथालयात गे्या होत्या. पखहले खवभाजन केव्हा झाले असेल आखण त्यािे मूळ कारण 
काय असेल, यािा त्या त्या रात्रीपासून शोध घेत होत्या. आता त्यानंा माहीत झाले होते की पखहले खवभाजन 
खसखबल साडेतीन वषांिी असताना सेंट मेरी रुग्णालयात झालेले होते, आखण कुठलाही एक प्रसंग त्याला 
कारणीभतू नसून हॅटी डोसेटमुळे उद् भवलेले अनेक प्रसंग त्याला कारणीभतू ठरले होते. या घटना त्यािे 
मूळ कारण होत्या आखण खवलाडू डोसेटने कोणत्याही प्रकारे खतिी यातून सुटका करण्यासाठी काहीही 
प्रयत्न न के्याने तोही याला सहाय्यभतू ठरला होता. खसखबलिी धार्ममक नाकेबिंी झा्याने या 
कारणसमूहात भर पडली होती. धार्ममक बाबतीत अखतरेकी आखण खपसाट भखूमका असलेले आजोबा तर 
याला खवशषेि कारणीभतू होते. असा खपसाटपणा भाबड्या सामाखजक पखरलस्थतीत िागंलाि र्फोर्फावतो 
आखण नरकातील आगीिी धग लाभले्या सनातनी सापं्रिाखयक श्रिेमुळे तर त्यािा कहरि होतो. 

 
खवश्लेषणाच्या सुरवातीच्या काळात पेगी आखण खसखबल जी भीती व्यतत करायच्या, खतिा संबंध 

लहानपणीच्या या प्रसंगाशी जोडणे आता डॉतटरानंा शतय झाले. लोकांच्या जवळ जायिी या व्यलततत्वानंा 
भीती वाटायिी. खसखबलला आईच्याजवळ जायला जी भीती वाटायिी खतिाि हा खवस्तार होता. खतला 
हातािंी भीती वाटायिी. आईिेि हात होते ते. छळणारे हात ! खतला संगीतािी भीती वाटायिी, त्याला तर 
अनेक कारणे होती. हॅटी खपयानो वाजवत असताना खसखबलला खपयानोच्या पायाला बाधूंन ठेवलेले 
असायिे. खसखबलिे अलस्तत्वि नाकारणारा हॅटीिा तो अखत िोिंिळपणा, खसखबल वाजवायला बसली की 
हॅटीिे खतला सारिे छेडणे, संगीताच्या बाबतीत हॅटी आखण खवलाडूला आलेले वैर्फ्य, खसखबलच्या 
मानखसक समस्येवर खवलाडूने योजलेला खगटार हा उपाय आखण त्यातही खसखबलला व्हायोलीनिी आवड 
असताना त्यानें खगटारिा धरलेला हेका – अशी अनेकानेक कारणे. 

 
मनातला ििििणारा राग खसखबलने िडपून टाकला होता, पण पेगीमधे तो मुतत होता. या 

रागािेही मूळ आता लक्षात येत होते. खसखबलच्या क्पनाजगतातील पे्रमळ आईिी क्पना रु्फलवनू 
लव्हकीने आप्यासाठी एक पे्रमळ आई खनमाण केली, हेही स्पि झाले होते. बालपणीच्या शृन्गापत्तीला तोंड 
िेण्यासाठी क्षीण मनाने योजलेला हा उपाय होता. सापळ्यात सापडलो आहोत, असे वाटणे हाही त्या 
भतूकाळािा — पकड, ताबा, कैि आखण छळ आखण धार्ममक नाकेबिंी असले्या भतूकाळािाि — वारसा 
होता. 

 
ही िौिा पयायी व्यलततत्वे प्रथम खवधायक कारणासाठी खनमाण झाली होती. पण नंतर ती 

एकमेकानंा आखण खसखबलला अखतशय घातक ठरू लागली. त्यािें आधी एकीकरण करणे आवश्यक होते. 
 
उपिारािाि एक भाग म्हणून डॉतटर खसखबलला खनबधं खलहायला सागंत. त्यातला एक त्यांनी 

उिलला. खर्फलाडेल्र्फयात्या प्रसंगावर खलखहलेला होता तो. त्यात खतिी अस्वस्थता आखण खनराशा व्यतत 
झाली होती. हाताशी आलेले एकीकरण पुन्हा िूरिूर गे्याबद्दल त्यात िंत व्यतत केली होती. 
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ते पत्र असे होते — 
 
मला काही गोिी सागंायच्या आहेत. त्या मी नीट व्यतत करू शकेन की नाही, यािी मला िात्री 

नाही. पण काही असलं तरी त्या मला मनातून काढून टाकायच्या आहेत. म्हणजे आप्या भेटीत मला र्फार 
बोलावं लागणार नाही. मला तुमिी मित हवीं आहे. तुम्ही मला समजून घ्यावं, असं मला वाटतं. मी 
कशाशी युि करते आहे. हे मला कळायला हव.ं खर्फलाडेल्र्फयाने तर िागंलाि खहसका िािवला. त्यावळेी 
पखह्यािंा मसा खनःशकंपणे असं वाटत होतं की आता काळ हरपणं संपलं. त्यापूवी मला शकंा असायिी, 
कारण वारंवार तसा प्रसंग यायिा. पण सलग िोन मखहने काळ न हरपता गेले आखण त्यानंतर असं व्हावं ! 
तुमिीसुिा मी खनराशा केली. आतातर मी पखह्यापेक्षाही जास्त अडकून पडले आहे. खवलक्षण िडपण 
आलंय माझ्यावर. खनराशनंे ग्रासून टाकलंय. अखजबात स्वस्थताि नाही माझ्या खित्ताला. पण बाकी 
कशापेक्षाही हे असं ‘का’ हे जास्त महत्त्वाि ंआहे. त्याबद्दलच्या काही गोिी तुम्ही साखंगतले्याही आहेत. 
त्यावंर मी िूप खविार केला. पुन्हापुन्हा खविार केला. 

 
पण मला ते जमेलसं खिसत नाही. मला काहीतरी भयानक होत असतं. हे खलहायला 

बस्यावरसुिा मला मधे िोनिा पडून रहाव ंलागलं. माझ्यावर ताण आ्यामुळे मला हा अशततपणा येतो, 
हे मला कळतं, पण कळूनही त्यात काही र्फरक पडत नाही. उपयोग होतो, तो एकाि गोिीिा, तो म्हणजे 
तुम्ही आखण मी एिाद्या प्रश्नासंबधंी ककवा आठवणीसंबंधी केले्या ििेिा. त्याने मला काही काळ खवश्रातंी 
खमळते. पण तेवढ्यात िुसरं काहीतरी उपटतं. काय कराव ंकाही कळत नाही. कधी कधी वाटतं, कशािा 
काही उपयोग होणार आहे का ? यातून काही मागू खनघणार आहे का ? एकीकरण ? ते तर अजून 
मृगजळासारिंि भासतंय् . एकवळे मृगजळ खमळवण ंसोप ंअसेल. त्यातही िरी अडिण अशी आहे की मी 
तुम्हाला माझ्या त्रटुी ककवा माझी अपात्रता कधी पटवनूि िेऊ शकलेली नाही. आप्याला कधी त्याबद्दल 
बोलण ंतरी शतय होईल का ? मी परत ‘मी’ म्हणून तुमच्याकडे कधी येईन ? “मी” म्हणून खनणयू कधी 
घेईन ? यातून बाहेर पडायला काहीही माग ूनाही. 

 
होता का असा काही माग ू? 
 

॰  ॰  ॰ 
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: आत्महत्या : 
 
खवश्लेषण सुरू होऊन आता िार वष े झाली होती. तरीही पुन्हापुन्हा उद् भवणाऱ्या त्या प्रसंगाला 

खसखबल वारंवार बळी पडत होती. त्यामुळे खतच्या त्या तुटक आयुष्ट्यात ‘आज मी ‘मी’ म्हणून उठले,’ 
‘बरािवळे ‘मी’ ि होते.’ असे अनुभव म्हणजे खवजयपताकाि होत्या. िरं म्हणजे खसखबल कंसातंि जगत 
होती आखण खतच्या जीवनािा जवळजवळ एक तृतीयाशं भाग त्या कंसाबाहेर होता. 

 
खसखबल िुसरी कुणी म्हणून उठली ककवा िुसरी कुणी झाली की तो बिल आता टेडी रीव्हज् च्या 

लगेि लक्षात यायिा. त्याचं्या संयुतत घरातली ती एक खनत्यािीि गोि होऊन गेली होती. तो बिल ती 
नंतर खसखबलला सागंायिी. 

 
पखहले खवभाजन केव्हा झाले, हे खवश्लेषणात येऊन गे्यानंतर एका आठवड्याच्या काळात टेडीने 

खसखबलला साखंगतले होते — 
 
“न्याहारीच्यावळेी पधंरा खमखनटं माइक आला होता. मी त्याला खविारलं, ‘तुला काय काढायला 

आवडतं ?’ तो म्हणाला, “मला मोटारी, आगगाड्या आखण बसेस काढायला आवडतात.” 
 
— “पहाटे तीन वाजता इथे व्हेनेसा होती. ‘मला कपडे करून बाहेर जायियं,’ ती म्हणाली, “तास 

आहे ना मला. माझ्या वळेा वळेापत्रकात खलखहलेलं आहे तसं.’ मी खतला परत झोपायला लावलं.” (खसखबल 
मनात म्हणाली, किाखित व्हेनेसा मला सगळ्यात जवळिीं असेल. बहुतेकवेळा मी सरू केलेलं कामि ती 
िालू ठेवते. तासािं ंवळेापत्रक मी खलखहलं होतं.) 

 
— “पहाटे िोनला मेरी आली होती. मला म्हणत होती, माझ्याबरोबर िुसऱ्या एिाद्या शहरात 

िल. मी ‘आत्ता नाही,’ म्हटलं तर काय रडली ती ! (खसखबल उद् गारली, “मला न ढाळता येणारे अश्रू मेरी 
ढाळते.) 

 
टेडी जे शब्िानंी सागंायिी; ते खसखबलिी माजंरी – काप्री – हालिालीतून व्यतत करायिी. ‘भाना’ 

वर आ्यावर त्या माजंरीच्या वागण्यावरून आधी कोण येऊन गेले असेल, यािा अिूक तकू करण्यात 
खसखबल आता तरबेज झाली होती. मेरी असली की काप्री शातं, मवाळ असायिी. खतला जवळ घेतलेले, 
थोपटलेले आवडायिे. मार्मशया असली की काप्री खतच्या गालावर अंग घासून आपली िुषी प्रकट करायिी. 

 
पण पेगी लू आली की काप्री अगिी िुशाळायिीि. खतच्या वृत्तीत एकिम बिल व्हायिा. कसे कोण 

जाणे पण खतला कळायिे की ही पेगी लू आहे. मग खतने आप्याला माडंीवर घ्याव,े कडेिादं्यावर िेळवावे, 
यासाठी ती धडपडायिी, िोलीभर वेड्यासारिी खर्फरायिी, मग पेगी खतला जवळ घ्यायिी. “माझी मनुली 
ग ती,” म्हणत जरा जास्ति आवळून धरायिी. पण काप्रीला ते िालायिे. एरवी इतरापंैकी कुणालाही ती 
िटकन बोिकारे काढायिी, पण पेगी लूला मात्र कधी निही लावायिी नाही. 

 
“कोण जाणे किाखित् काप्रीलाही अनेक व्यलततत्व ेअसतील.” 
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अशा सहज उद् गारातून खसखबलने स्वतःखवषयीच्या वस्तुलस्थतीशी जमवनू घेत्यािे खिसत होते. 
पण उद् गार सहज वाटले, तरी हे जमवनू घेणे सहज नव्हते. कारण खर्फलाडेल्र्फया प्रकरणापासून खतिे 
जाखणवतेले जगणे म्हणजे तुटक रेघोयािें अखधकाखधक भयंकर होत िाललेले जखटल जाळे झाले होते. 

 
जागृत जीवनात खसखबल खतच्या भावनापंासून िूर असायिी. पण स्वपनात मात्र ती सत्याच्या जास्त 

जवळ असायिी. कारण झोपलेली खसखबल ही अबोध मनाच्या पातळीवरि असायिी. एरवी केव्हाहीपेक्षा 
स्वपनात ती जास्त ‘एक’ असायिी. त्यामुळे खतच्या बाबतीत ‘झोपा आखण खवसरा’ हे लागूि पडत नसे. जागे 
असणे म्हणजेि खवसरणे आखण झोपले की आठवायला लागणे. खतच्या खवभाजनाला कारणीभतू झालेले 
प्रसंग खतच्या स्वपनात यायिे आखण जागृत आयुष्ट्यात मात्र ते इतर व्यलततत्वाचं्या संबधंात घडायिे. 

 
उिाहरणाथू, आपण साडेतीन वषाच्या असताना आपले खवभाजन झाले. हे खसखबलला कळले आखण 

त्यानंतर लगेिि खतला एक स्वपन पडले. ती आगगाडीने कुठेतरी खनघाली होती. एकिम गाडीं मधेि बंि 
पडली. ती अशी का अिानक बिं पडली. हे बघण्यासाठी ती मोठ्या किाने जागेवरून उठली आखण 
मागच्या खिडकीपाशी गेली. 

 
खतथे एक मोठा पलँटर्फॉमू बाधंत होते. खतिे वडीलि बाधंत होते तो. त्यािे बाधंकाम पूणू 

झा्यािेरीज गाडी पुढे जाऊ शकणार नाही हे उघडि होते. 
 
नंतर एकिम ती गाडीबाहेर एक विारीत होती. ती त्या विारींच्या खिडकीतून बाहेर बघत 

असताना िाराच्या उंबऱ्याशी पाढंऱ्याखपवळ्या रंगाि ंकाहीतरी, वाहेर पडण्यासाठी धडपड करत असलेलं 
खतच्या दृिीस पडलं. ते एक माजंरीि ंखपलू होतं. 

 
खसखबलने नीट पाखहले तर ते असहाय खपलू नाकाने इथे खतथे हंुगत होते. बहुतेक अन्नाच्या शोधात 

असाव ेते. िुरड्यासारिे िालत होते. काही झालंय की काय याला ? खसखबलला प्रश्न पडला. मग खतच्या 
लक्षात आले की ते भकेुने मरायला टेकले आहे. 

 
त्या खपलापासून काही रु्फटावंर त्यािी आई मरून पडली होती. खतिे मस्तक धडावगेळे होऊन 

खतथेि बाजूला पडले होते. ते ओंगळ दृश्य पाहून खसखबलच्या अंगावर तर शहारेि आले. 
 
त्या माजंरीजवळि तीन खपल्ले एकमेकानंा खिकटून पडली होती. खसखबलिे आधी त्याचं्याकडे लक्षि 

गेले नव्हते. ही खतघे तर जास्ति उपाशी खिसत होती. 
 
खसखबलने त्यानंा घरी घेऊन जायिे ठरवले. ती विारीतून बाहेर आली. खतने खविार केला. बहुतेक 

काप्रीला ती आवडतील आखण आमिे एक छान कुटंुब होईल. 
 
पण आधी त्या माजंरीिी वाट लावायला हवी होती. खतने खतिे डोके आखण धड उिलले आखण 

जवळूनि वाहणाऱ्या निीत खभरकावले. पण ते नेमके खकनाऱ्या लगत उथळ पाण्यात पडले. ते जरा जास्त 
जोर लावनू रे्फकले नाही. याबद्दल खसखबलने स्वतःलाि िोष खिला. कारण आता कुठ्याही क्षणी ते 
खकनाऱ्याला लागणे शतय होते. 
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पण खतकडे िुलूक्ष करून खसखबल त्या तीन खपलाकंडे वळली. ती त्यानंा उिलायला लागली जाखण 
आश्चयाने थक्कि झाली. त्याचं्यािाली आणिी तीन खपले होती. आधी खतला ती खिसलीि नव्हती. 

 
आखण मग एकिम ती खतच्या गुलाबी पाढंऱ्या िौकटीच्या ब्लँकेटवर होती. खतच्या खबछान्यावरच्या 

ब्लँकेटसारिेि होते ते. खतने ते एका िोतयाच्या तळाशी ठेवले आखण ‘खबच्चारी ही खपल्लं’ असे म्हणत ती खपल्ले 
त्या ब्लॅकेटवर ठेवली. आता यािंी नीट व्यवस्था लावायला कोणीतरी पाखहजे. म्हणून ती घराकडे वळणार 
इततयात खतला जाग आली. 

 
खसखबल या स्वपनाने िागंलीि हािरली. खतच्या दृिीने त्या स्वपनािा अथू भयंकर होता. 
 
ती आगगाडी म्हणजे खसखबलिे आयुष्ट्य. कुठ्यातरी खवखशि खिशलेा ती खनघाली होती. पण त्या 

नवीन बाधंकामामुळे — म्हणजे खवश्लेषणामुळे – ती थाबंली, म्हणजे आता परत उलटे जायला हव ेहोते – 
बालपणातील प्रसंगािंा मागोवा. ‘एक’ होण्यासाठी ते आवश्यक होते. त्या खपलािंी कमीजास्त प्रमाणात 
झालेली उपासमार म्हणजे खसखबलने सवूसामान्य माणसासारिे आयुष्ट्य जगण्यािा प्रयत्न करण्यात 
विेलेली असर्फल वष.े प्रत्येकवेळी खतिी नाकेबिंी झाली होती — पुन्हा एकिा ती आगगाडी. 

 
ती खपलं खसखबलिेही प्रतीक होती. खतच्यातील अनेक व्यलततत्वापं्रमाणेि ती खपलेही अनेक होती. 

बाहेर मोकळ्या वातावरणात येण्यासाठी धडपडणारं ते पखहले खपलू म्हणजे स्वतः खसखबल. वगेवगेळ्या 
गटामंध्ये सापडलेली ती खपले म्हणजें इतर व्यलततत्व.े पखहला गट म्हणजे खवश्लेषणात (आखण 
आयुष्ट्यातसुिा) प्रथम आलेली व्यलततत्व.े म्हणजे लव्हकी आखण िोघी पेगी. आखण िुसरा गट म्हणजे अखधक 
िोलवर असलेली, उखशरा आलेली व्यलततत्व.े 

 
त्या खपलामंधे जशी काही खपले सशतत आखण काही अशतत होती, तसेि व्यलततत्वािेंही होते. 

डॉतटर म्हणा्या होत्या. “लव्हकी, पेगी, मार्मशया, व्हेनेसा, मेरी, माइक आखण खसड ही व्यलततत्व ं जास्त 
खियाशील आहेत इतर खसखबल ॲन् सारिी स्वस्थ आहेत, कोणत्यावळेी ती कोणत्या गोिीशी सामना िेतात, 
यावर ती खकतपत प्रभावी आहेत, हे अवलंबून आहे.” स्वपनातली ती नीट व्यवस्था लावणारी ती अनाम 
व्यतती म्हणजे अथाति डॉ. खव्बरू. 

 
त्या खपलानंा वािवणे म्हणजेसुिा खसखबलिी वैंयलततक ियाबुिी वगैरे काही नव्हती. 

आगगाडीप्रमाणेि तेही खवश्लेषणािे प्रतीक होते. खसखबलिी आखण खतच्या त्या ‘गूढ कुटंुबा’ त्या खपलािंी 
सुटका करण्यािा प्रयत्न करणारे खवश्लेषण. 

 
खबछान्यातून उठून खसखबल कपडे घालायला लागली. त्या माजंरीबद्दलिा खविार ती मनातून 

झटकून टाकायला बघत होती. त्या खपलानंा सुरखक्षत घरी नेण्यापूवी त्याचं्या (खतच्या) मेले्या आईिी वाट 
लावायला हवी होती, यािा केवळ एकि अथू संभवत होता, आखण तो म्हणजे खतच्या आईिी हकालपट्टी 
के्यानंतरि केवळ ती पुन्हा सुदृढ, सशतत, खनरोगी आखण िऱ्या अथाने ‘कुटंुब’ होऊ शकणार होती. ‘एक’ 
होणे याला खसखबलने ‘कुटंुब’ हे नाव खिले होते. 
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त्या स्वपनािा खविार बाजूला सारून न्याहारीसाठी खसखबल स्वैंपाकघरात गेली. या सगळ्या 
खववरणात एक गोि खतने ध्यानाति घेतली नव्हती. ती अशी की त्या आगगाडीिा रस्ता िंुटला होता. तो 
त्या नव्या बाधंकामाने ती आगगाडी म्हणजे जीवनािा अखनबूध प्रवाह. त्या नव्या बाधंकामािा अथू खतने 
खवश्लेषण असा लावला होता. पण स्वपनात ते बाधंकाम खतच्या वडलानंी सुरू केले होते. त्या उपाशी 
खपलािंा अथू कामजीवनाला मुकलेली असाही करता येत होता. ज्या प्रसंगानंी खसखबलला सीधेसाधे 
बालपण जगू खिले नव्हते, त्याि प्रसंगानंी खतला सवूसामान्य स्त्रीजीवनाला वखंित केले होते. 

 
त्यापेक्षाही महत्त्वाि ं म्हणजे स्वपनात्या त्या माजंरीिी वाट लावण्यामागच्या आप्या भावना 

खसखबलने लक्षात घेत्या नव्हत्या. अत्यंत धोरणीपणाने पटकन खनणयू घेऊन कुठ्याही प्रकारे िेि वा िंत 
न करता खतने खतच्या आईला निीत रे्फकली होती. उलट ती वहात वहात खकनाऱ्याला लागेल, असा धोका 
खिसताि ती अस्वस्थ झाली होती. 

 
त्याखिवशी नंतर डॉतटराशंी बोलताना खसखबल स्वपनात माजंरीच्या खपलानंी सूखित होणाऱ्या त्या 

इतर व्यलततत्वाखंवषयी बोलत होती. 
 
“न्ययूॉकूला येण्यािे सारे कि घेतले ते मी,” ती नाराजीने म्हणाली, “आखण खवश्लेषणात भाग 

घेतात त्या. त्यानंी तुमच्याशी मतै्री केली. तुमच्याबरोबर त्या सहलीला वगैरे जातात. मला आवडणाऱ्या 
व्यततींशी मतै्री करतात आखण मी मात्र बाजूला पडते.” 

 
डॉतटर त्यािे स्पिीकरण द्यायला लाग्या. पण खतने ते अखजबात मानले नाही. खतने त्यानंा त्या 

व्यलततत्वाचं्या खवशषेतः लव्हकीच्या बाजूने काही बोलूि खिलं नाही. डॉतटर जेव्हा म्हणा्या की यामुळे तू 
मूळ खवषयाला बगल िेते आहेस आखण यालाि शास्त्रीय पखरभाषेत ‘खवरोध’ अस म्हणतात, तेव्हा तर खतने त्या 
शब्िािी थट्टाि करायला सुरुवात केली, “मला माहीत आहे मी परत त्या छळवािी शब्िात अडकले आहे. 
तुम्ही उच्चारूि नका तो. पण तुम्हाला खजिा इतका पुळका आहे ना, ती लव्हकी म्हणजे अगिी रु्फटकं भाडंं 
आहे. त्यामुळे माझं काही गुखपत म्हणून राहूि शकत नाही. खतला काही कळलं की धावलीि तुम्हाला 
सागंायला. खतनं नाही साखंगतलं तर िुसरी कुणीतरी सागंते. अखजबात िैन पडू िेत नाहीत त्या मला. माझं 
स्वातंत्र्य खहरावनू घेतात. काही काही म्हंणून िाजगी आयुष्ट्य ठेवलं नाही त्यानंी मला.” 

 
“लव्हकी तर तुला मित करायला झटते,” डॉतटर म्हणा्या. शतय तेवढा धीर गोळा करून 

खसखबल उत्तरली, “ती मला मित न करील तर बरं,” आखण पुन्हा खतने खतिे नेहमीिेि पालुपि उच्चारले, 
“ती पेगी लू तर अगिी सहन होत नाही मला !” 

 
मग आपला सगळा जमाििू माडूंन खसखबल म्हणाली, “मी न्ययूॉकूला आले, तेव्हा माझ्याकडे पाि 

हजार डॉलसू खशलकीत होते. त्यातले तीन हजार खवश्लेषणासाठी आखण इतर काही वरकड गोिींसाठी 
ििू झाले. कारण बाबानंी पाठवले्या पैशात त्या घेणिं शतय नव्हतं, पण त्या पाि हजारातले उरलेले 
िोन हजार केवळ या पेगी लूनं र्फोडले्या कािेपायी उडाले.” 

 
पेगी लूच्या या कािा र्फोडण्यामुळे आधीि खसखबलच्या मनात अढी, त्यात पेगी लूने इतरही काही 

नासधूस के्यािे खिसून आ्याने ती जास्ति पक्की झाली. त्याखिवशी पाखहलं तर माझ्या काळ्या 
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रेिाखित्रािंा सबधं नास केलेला. टेटी म्हणाली हे पेगी लूि ंकाम. आता काय खबघडलं खहिं ? तुम्ही तर 
म्हणालात की खहला काळ्या-पाढंऱ्या रंगातली खितं्र आवडतात. मग आता काय खहिी आवड बिलली की 
काय ? का माझ्यावरिा राग आहे हा ? तसं असेल तर आम्हा िोघींनाही एकमेकींखवषयी सारिंि वाटतं.” 

 
डॉतटराकंडून खसखबल तासानंा गेली. रसायनशास्त्राच्या प्रयोगशाळेतून ती बाहेर पडली, तेव्हा 

खतच्याबरोबर हेिीही बाहेर पडला. खतच्यापुढेि बसायिा तो. इतरही तासानंा तो खतच्याबरोबर असायिा. 
तोही खतच्याबरोबर खलफ्टपाशी आला. 

 
त्यािंी मतै्री होती. िोघेही एकाि भागातून आलेले. िोघानंाही संगीतािी आखण वािनािी आवड. 

िरंतर हेिी खतच्यापेक्षा आठ वषांनी लहान होता. पण खसखबल इतकी तरुण खिसायिी की ती त्याच्यापेक्षाही 
लहान वाटायिी. 

 
हेिी खसखबलला घरापयंत पोिवायला आला. घरापाशी पोि्यावर ते गपपा मारत उभे राखहले. 

खतला सोडून जायिे त्याच्या खजवावर येत होते. “तू खर्फलाडेल्र्फयाला गेली होतीस, तेव्हािा तुझा अभ्यास 
बुडला आहे ना ! मी माझी खटपण ं िेतो तुला. तुझ्याबरोबर मीपण वािेन ती परत एकिा,” तो आपणहून 
म्हणाला, खतने त्याला आत बोलावले. 

 
बाकी कशािाही खविार मनात येऊ न िेता त्यानंी अभ्यास केला. त्याला िरं तर खबअर आवडली 

असती, पण खसखबलनें त्याला बरू्फगार िहा खिला तो त्याने मुकायाने घेतला. खतने त्याला खबलस्कटेही 
खिली. टेडीच्या सागंण्याप्रमाणे ती मेरीने बनवली होती. खसखबल संपूण ूिोन तास ‘एक’ होती. छान गेला 
खतिा वळे. 

 
हेिी खनघाला. िोघे अधवूट उघडले्या िारापाशी उभे होते. आखण एकिम पखरलस्थती बिलली. 

आता हेिी केवळ सहाध्यायी नव्हता. त्याने हळुवारपणे खसखबलच्या िादं्यावर हात ठेवला आखण तो 
खतच्याकडे पे्रमाने पाहू लागला. “बुधवारी रात्री माझ्याबरोबर नृत्याला येशील ?” त्याने खविारले. 

 
खसखबलच्या छातीत धस्स झाले. ‘नाही’ म्हणून ती अवघडून उभी राखहली. 
 
“तुला मी आवडत नाही का ?” त्याने खविारले. 
 
“आवडतोस की !” ती सावकाश म्हणाली. 
 
“मग ?” 
 
“मला कोणाबरोबरि असं जायि ंनाही,” ती ठामपणे म्हणाली. 
 
“पण तू इतकी छान आहेस. खकत्तीजणानंा आवडतेस असं नको करूस तू. तुझा सहवास मला 

आवडतो. तुझ्याबरोबर जायला खकती मजा येईल !” 
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खसखबलने खनधाराने मान हलवली. “नाही.” ती परत म्हणाली, “नाही.” 
 
“मग जेवायला तरी ?” त्याने खविारले. 
 
“नाही,” ती म्हणाली, “हेिी, कृपा करून माझ्यावर सतती करू नकोस. आपण तासानंा वगैरे 

भेटूि ना. तुझी मैंत्री मला िूप हवीशी वाटते. पण माझ्या मनाखवरुि मला आग्रह करू नकोस.” 
 
“पण असं का ? मला तर काही कळति नाही,” तो पुन्हा म्हणाला. 
 
मग काही वळे िमत्काखरक स्तब्धता. मग परत त्याने खविारले “का असं ?” 
 
नंतर खतथे पसरले्या शातंतेत खसखबलला अंतगतू िडपण जाणवायला लागले. ‘इतरािंा हस्तके्षप’ 

जाणवायला लागला, पण त्या िडपणािा अथू कळत नव्हता. लव्हकी ककवा पेगी काय खविार करत होत्या, 
ते खसखबलला कळत नव्हते. लव्हकीच्या मनात येत होते, “छान आहे हा. ही का नाही जात याच्याबरोबर ?” 
पेगी लू तणतणत होती, “अशीि करते ही ! मला आवडणारी एिािी गोि कधी करील तर शपथ !” 

 
“खसखबल,” खतला जवळ घेत हेिी म्हणाला, “मला तू आवडतेस. र्फार खिवसापंासून आवडतेस, 

आपण का नाही एकमेकानंा भेटायिं ?” 
 
त्याच्या खमठीतून स्वतःला सोडवनू घेत खसखबलने िाराच्या मुठीला हात घातला. हेिीला ही सूिना 

पुरेशी होती. 
 
“तुझी िात्री आहे ?” त्याने खविारले. 
 
“अगिी पक्की,” ती उत्तरली. 
 
बाहेर कोणािीतरी िाहूल लागली. कोण आहे बघायला हेिी बाहेर डोकावला. तेवढ्यात 

खसखबलने िार लावनू आतून कडी लावनू टाकली. स्वपनात त्या खपलानंा ब्लँकेटवर ठेवनू िोके बिं करून 
टाक्यावर खतला जसे वाटले होते, तसेि आताही वाटले. स्वपनात खतने खनिान हवसेाठी भोके तरी ठेवली 
होती त्या िोतयाला. पण आत्ता मात्र एवढीशी कुठे र्फट न ठेवता कठोरपणे खतने िोली घट्ट लावनू घेतली 
होती. 

 
स्वतःि बिं केले्या िारापाशी खसखबल उभी होती. वय वष ेपस्तीस. प्रौढ कुमाखरका. केवळ टेडी 

होती खतच्या साथीला. खतला एकिम या जगात एकाकी वाटायला लागले. खसखबलिी खवखित्र पखरलस्थती 
टेडीला माहीत होती . त्यामुळे तर खसखबल जास्ति अस्वस्थ व्हायिी. 

 
िोलीत खसखबलमध्ये जे जे बिल व्हायिे, त्याला बहुतेकवळेा टेडी साक्षी असायिी. त्यातून आखण 

टेडीिी लव्हकी, पेगी, मेरी–खबरी या सगळ्या इतर व्यलततत्वाशंी स्वतंत्रपणे मैत्री झालेली होती. त्यामुळे तर 
खसखबल जास्ति अस्वस्थ व्हायिी. भयंकर एकटेपणा जाणवायिा खतला. या साळकाया काय काय सागंत 
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असतील टेडीला कोण जाणे ! जोपयंत या अ्ात व्यतती इथे येऊन सारी गुखपते र्फोडून टाकताहेत, तोवर 
िाजगी आयुष्ट्य शतय तरी आहे का ? 

 
हेिी ! एक पुरुषखमत्र किाखित खसखबलला अगिी मनापासून हव्या असणाऱ्या पण आता बहुतेक 

कधीि होऊ न शकणाऱ्या बाळािा खपता ! आतापयंत जेव्हा जेव्हा एिाद्या पुरुषाने खसखबलच्या आयुष्ट्यात 
प्रवशे केला, तेव्हा तेव्हा त्याच्यापेक्षासुिा त्याच्या मुलासंाठी खसखबल जास्त आसावलेली असायिी, आखण 
अगिी िोल कुठेतरी सुपतावस्थेत का होईना पण हेिीबद्दल अखभलाषा ही होतीि. 

 
नृत्य ? नाही. नृत्याला जाणे खतला शतयि नव्हते. खतच्या धमािी परवानगी नव्हती त्याला. आखण 

जरी समजा धमािा अडसर नसता, तरीसुिा नृत्याला ती गेलीि नसती. 
 
पण जेवणाला काय हरकत होती ? नाही. ते एकिा सुरू झाले की बाकीिेही सगळे आलेि. खतने 

जर स्वतःला हेिीशी संबधं वाढव ू खिले, तर त्याला खतिी आणिी माखहती होऊन सगळेि कळेल 
खतच्याबद्दल. आखण मग तो सोडून िेईल खतला. असा काही प्रसंग येऊ नये. यासाठी आधीपासूनि 
सावधखगरी बाळगायला हवी, यािे खतला भान होते. ती बरी होईपयंत कोणीही पुरुष, खतच्या खनकट येता 
कामा नये. बरी ? खसखबलने सुस्कारा सोडला. “होणार तरी आहे का कधी मी बरी ?” 

 
घड्याळात आठािे टोल पडले. अजून िोन–तीन तास तरी टेडी घरी येणार नव्हती. खसखबल बाहेर 

पडली. पूवेकडे खक्षखतजापयंत इमारतींिी रागंि रागं खिसत होती. ती पखश्चमेकडे िालायला लागली. 
 
खतने खतिा माग ू वळवला. तेव्हा आयुष्ट्य थाबंलेि होते. अजून सारे जग घडवायिे होते खतला. 

आतापयंत तरी खवश्लेषण खतला मागेि नेत होते. डॉतटर व्हायिी खतिी महत्वाकाकं्षा, पण शास्त्राच्या तासानंा 
खतच्या सतत अंतधान पावण्यामुळे ती खवर्फल व्हायला लागली. हळूहळू मावळायला लागली. उगाि आपलं 
पखरके्षला बसायि ंआखण नापास व्हायिं; हे खतला सहन होणार नव्हतं. 

 
केवळ नुसते जागे असणे हे सुिा ती मोठ्या किाने सहन करत होती. जागृतावस्थेत ती नेहमीि 

धास्तावलेली असायिी की आत्ता कोणीतरी िुसरी व्यतती अखधकारावर येईल. आखण प्रत्यक्षात कोणी आले 
जरी नाही, तरी मनावर िडपण, इतरािंी लूडबडू ही असायिीि खतला अगिी एकटे, उिासवाणे वाटायिे. 
आपण आता कधीि सुधारणार नाही, असा खतिा दृढ समज झाला होता. 

 
केवळ िुःि आखण विेना यािंाि पट उलगडून िािवणाऱ्या भतूकाळाकडे जात असताना आपले 

जीवन थाबंलेि आहे, अशी खसखबलिी िात्री झाली होती. आखण त्यामुळे आता आपला अंत आला आहे, 
असे खतला वाटत होते. अशा पितीने जगण्यात खसखबलला स्वारस्य नव्हते. 

 
खसखबल हडसन निीपाशी आली. खहरवट–खपवळट रंगािी, िोल निी, आपण हळूहळू पाण्याच्या 

तळाशी जात आहोत, असे दृष्ट्य खसखबलला खिसू लागले. मरण हाि या सवावर उतारा होता. 
 
खसखबल निीच्या अगिी जवळ येऊन ठेपली. पण खतने आत प्रत्यक्ष प्रवशे करण्यापूवी, कुणातरी 

िुसऱ्याच्या इच्छेवरून खतिे शरीर मागे खर्फरले. लव्हकीच्या अखधकारात खतच्या शरीराने र्फोनिा शोध सुरू 



 

 

अनुक्रमणिका 

केला. पखलकडेि एका इमारतीत र्फोन सापड्यावर नंबर खर्फरवनू स्वच्छ आखण खनश्चयी आवाजात लव्हकी 
बोलू लागली, “डॉतटर खब्बरू, खसखबल स्वतःला हडसन निीत झोकून िेणार होती. पण मी खतला तसं 
करू खिलं नाही.” 

 
॰  ॰  ॰ 
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भाग ४ : पुनःप्रवेश 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

: एकेक स्मरू लागले : 
 
नुसन्या औषधाने काही खवशषे बिल घडून येईल, असे पखह्यािंा खसखबलला अखजबात वाटत 

नव्हते. पण खतच्या आत्महत्येच्या प्रयत्नानंतर त्यातून सावरण्यासाठी खतच्याि सूिनेवरून खतला खवजेिे धके्क 
खिले. पण त्यानेही जेव्हा म्हणावा तसा पखरणाम खिसून आला नाही. तेव्हा खतने सोखडयम पेंटॉथॉलला 
मान्यता खिली. कारण डॉतटरावंर खतिा खवश्वास होता. 

 
डॉतटरानंीही काहीशा नािुषीनेि पेंटोथॉल सुिवले होते. खसखबलच्या बाबतीत सरळ सरळ 

मनोखवश्लेषण हाि योग्य उपाय आहे, असे त्यानंा वाटत होते. पण खसखबलच्या त्या आत्महत्येच्या 
प्रयत्नानंतर खतिी तीव्र किता आखण खतच्यावर आलेले भयंकर िडपण काही काळ आखण काही अंशी तरी िूर 
करणे भागि होते. खवश्लेषणातून भावनात्मक खवरेिन आखण पेंटॉथॉल यािंा संयुतत इलाज उपयोगी पडतो, 
हे डॉतटरानंा ठाऊक होते. पेंटॉथॉलनी िुःिि भावना बखधर झा्या ककवा त्यािंा खनिरा झाला की 
पुष्ट्कळिा खवकृत मनािे गूढ अखधकाखधक समजू लागते. 

 
पखह्यािंा खसखबलला खशरेतून पेंटॉथॉल खिले. त्यािंा िागंलाि पखरणाम खिसून आला. खसखबलिी 

काळजी िूप कमी झाली. औषध घेंत्यानंतर ५६ तास कधीकधी ७० ताससुिा खसखबलला अगिी 
मोकळंमोकळं वाटायि.ं अगिी अभतूपूवू अनुभव होता तो. पेंटोथॉल हे गुंगीही आणते. आखण संमोखहतही 
करते. ते घेत्यानंतर खसखबलला आपण अगिी ठणठणीत अस्यासारिे वाटायिे. पूवी कधीही खतला 
असा अनुभव आला नव्हता. औषध घेत्याच्या िुसऱ्या खिवशी हटकून एक प्रकारच्या उ्हासािा अंमल 
असायिा. तो केवळ बार्मबच्युरेटच्या कितानाशक गुणधमांिा पखरणाम नव्हता. तर त्यामुळे होणाऱ्या 
भावनात्मक आघाताच्या खवरेिनािाही होता. खतच्या खित्तवृत्तींना ग्लानी आणणारा, पण खतच्या मनात अगिी 
िोल गाडला गेलेला आईखवषयीिा खतरस्कार पेंटोथॉलमुळे वर आला. अजूनही खसखबल तो स्वीकारायला 
तयार नव्हतीि, पण आता तो गाडलेला तरी नव्हता, त्यामुळे स्वीकारािी खनिान शतयता तरी खनमाण 
झाली. 

 
पेंटॉथॉलमुळे खसखबलला जसं मोकळंमोकळं वाटायला लागलं, तसाि इतर व्यलततत्वानंाही 

मोकळेपणा वाटायला लागला. पूवी कधी नाही इतकं त्यानंा यायला आखण बोलायला खमळायला लागलं. 
लव्हकीला सगळ्याचं्या – खतच्या इतराचं्या आखण खसखबलच्याही गोिी माहीत असत. इतर व्यलततत्वानंा 
स्वतःच्या, इतर पयायी व्यलततत्वाचं्या आखण खसखबलच्या काही आठवणी माहीत असत. 

 
खसखबलला मात्र इतर कोणाच्याही संबधंात्या कुठ्याही आठवणी माहीत नव्हत्या पण हा 

खवसरलेला भतूकाळ पेंटॉथॉलने काहींसा िुला केला. खसखबलच्या इतराचं्या. संबधंींच्या काही आठवणी 
जाग्या होऊ लाग्या. त्यािप्रमाणे खतनेि अनुभवलेले. पण पार खवस्मृतीत गेलेले काही प्रसंगही परत 
आठव ूलागले. 

 
पण सरळसोपया मागाने नाही आली ही स्म्ती परत. पेंटॉथॉलच्या गुंगीत जाग्या झाले्या स्मृती 

जाग आ्यावर परत नाहीश्या व्हायच्या. मग डॉतटरांना खसखबलला त्यािंी आठवण करून द्यायला 
लागायिी. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

“आई ग्ग ! मी हे सगळं खवसरूनि गेले होते.” जाग आ्यावर खसखबलला आठवण करून खिली की 
ती म्हणायिी, मग काही वळे ती घटना खतला आठवत असायिी. मग ती परत खवसरायिी. मग पुन्हा 
डॉतटरािंी िटपट सुरू व्हायिी, असं करता करता हळूहळू पेंटॉथॉलच्या गुंगीत जाग्या होणाऱ्या स्मृती 
एरवीही आठवायला लाग्या. 

 
या नवीन पखरलस्थतीिी जाणीव झा्यावर खसखबलला वाटायला लागले आपण कुठेंतरी उभ्या 

आहोत आखण या िुःििायक वतूमानाच्या आखण त्याहीपेक्षा भयानक असले्या भतूकाळाच्याही पखलकडे 
जाऊन पोिणारे लाबंिलाबं माग ू पसरलेले आहेत. ते अशा स्वपनभमूीकडे जात आहेत, खजथे आपण या 
इतरापंासून मुतत तरी झाले्या असू ककवा त्याचं्यात खमसळून तरी गेले्या असू, पण बरं होताना यातला 
नेमका कोणता प्रकार स्वीकारला जाईल. यािी अजून खतला ककवा डॉतटरानंाही क्पना नव्हती. 

 
आता पखह्यािंाि खसखबलला इतर व्यलततत्वानंा बहाल केले्या भावनािंाही अनुभव यायला 

लागला. खवभाजन कशामुळे होते, तेही कळायला लागले. त्यामुळे केवळ बौखिकि नव्हे, तर भावखनक 
पातळीवरही खतला हे पटायला लागले की जेव्हा मी रागावते, तेव्हा मी ‘मी’ राहू शकत नाही. िोध हा 
अथाति पेगी लूिा प्रातं होता. 

 
खसखबलला स्वतःला असे जाणवायला लागले होते की आप्याला हडसन निीकडे नेणारा आखण 

खतकडून परतही आणणारा तो जीवघेणा सघष ूहळूहळू खनवायला लागला आहे. खतच्या मनात आता ‘मी’ 
कोण आहे, यासंबधंीिे खविार िालू असायिे. खतने डॉतटरानंा साखंगतले, “पेंटॉथॉलमुळे मला मी ‘मी’ 
अस्यासारिं वाटायला लागतं.” पण तो संघष ूजरी मागे पडला असला, तरी अजून पूण ूनाहीसा झाला 
नव्हता. आत्तातरी बार्मबच्युरेटमुळेि खतला ही सुटकेिी भावना वाटत होती. लहानपणापासून खतला सगळेि 
पोकळ डळमळीत अस्यासारिे वाटायिे, ती भावना जाऊन खतला काहीसा भरीवपणािा, स्थैयांिा 
अनुभव यायला लागला. आतापयंत नेहमीि ती खतच्या भावनापंासून िूर पळायिी, पण आता ती त्याचं्या 
जवळ जायला लागली. 

 
वािळात सापडले्या बोटीतून आपण वेगाने जातो आहोत आखण िर आठवड्याला खिले जाणारे हे 

पेंटॉथॉल म्हणजे अनुकूल वारेि आहेत, असे खतला वाटायला लागले. पेंटॉथॉल खिलेले असले की डॉतटर 
खसखबलला घरी भेटायला यायच्या, त्यामुळेही खतला जास्त आनंि व्हायिा. जास्त उत्साह, रस वाटायिा. 
ती घर सजवायिी, डॉतटर – पाहुण्यासंाठी ते आकषकू बनवायिी. 

 
इंजेतशन खशरेत द्याव ेलागायिे. सुरवातीला कधीकधी इंजेतशन द्यायला नवीन शीरि सापडायिी 

नाही. पण नंतर ती अडिण राखहली नाही. खमळतील त्या सगळ्या खशरा वापरात आ्या. बऱ्यािवळेा 
इंजेतशनच्या जागी सूज यायिी. रुग्णाला हुडहुडी भरायिी, कधी उिकी लागायिी. (“मला तर मी 
पयायलेली अस्यासारिंि वाटायला लागलंय,” लव्हकी म्हणायिी, “आखण मी आजारी नसूनही माझ्यावर 
हे सगळे उपिार िालले आहेत.”) हे सगळे शारीखरक कि व्हायिे िरे, पण पेंटॉथॉलने खमळणाऱ्या नवीन, 
उज्ज्वल खिवसापंुढे ते काहीि नव्हते. त्यावळेी खसखबलिे वजन १५ पौंडानी वाढले होते. 

 
खनवाण ं ? नाही. खसखबलने प्रयत्नपूवूक गाडून टाकले्या लहानपणीच्या त्या भयंकर आठवणी 

जाग्या झा्या की ह्या आनंिधंुिीतील हवाि जायिी. खकत्येकिा ती उद् ध्वस्त व्हायिी. 
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“तुझ्या आईनं तुला कपजऱ्यात कोंडलं आखण मग जणू काही तू स्वतःि त्या कपजऱ्यािी रिवालिार 
बनलीस,” डॉ. खव्बरू म्हणा्या, “पण तू तुझ्या आईला आता हाकून लावते आहेस.” खसखबलने खतच्या 
स्वपनात्या त्या माजंरीच्या बाबतीत ते कृत्य केव्हाि करूनही टाकले होते. पण त्या अनैसर्मगक इच्छेच्या 
जाखणवनेेि ती हािरून गेली होती. 

 
“मी तुला मोठं होण्यासाठी मित करते आहे,” डॉतटर पुढे म्हणायच्या, “तुझ्यात सुधारणा होते 

आहे मग तुला तुझ्या सवू शतती वापरता येतील.” हॅटी डोसेटच्या बाधेवरच्या या मंत्रािा जप पुढे िालू 
रहायिा, “तुझ्या आईनं तुला स्वतःवर अखवश्वास िािवायला खशकवलं. मी तुला स्वतःवर खवश्वास 
ठेवायला खशकवणार आहे. अंक्ान परत येईल. संगीत परत येईल. एक खिवस या खित्रकलेतले 
अडथळेही थाबंतील. खकतीतरी गोिी नीट करू शकशील तू. 

 
“मला थंडी वाजते आहे र्फार थंडी वाजते आहे,” खसखबल म्हणाली. खतिे िात थडथडत होते. 
 
एकीकरण ? ते तर र्फार लाबं होते. भतूकाळ जसजसा परतू लागला, तसं तर उलट त्यापासून 

संरक्षण करणाऱ्या व्यलततत्वािें परत येणेि जास्त साहखजक होते. पण खवभाजनाच्या या िरीतसुिा 
खमलार्फािे पखहलेवखहले खकरण िमकून जात. 

 
एका रात्री असाि एक खकरण िमकून गेला. सोखडयम पेंटॉथॉल घेत्यानंतर खसखबलला तीन तास 

अगिी शातं झोप लागली होती. झोपून उठ्यावर आि्या खिवशीिा खविार करत ती खबछान्यावर बसली 
होती. बरािसा खिवस कोराि होता. अिानक त्या कोरेपणावर एक खिया उमटली. 

 
स्मृती ती हीि का ? खतला कळेना असली तर ही अगिी वगेळ्याि प्रकारिी स्मृती होती. कारण 

खतला आठवत होत्या, त्या खतने खसखबल म्हणून केले्या गोिी नव्हते, तर मेरी आखण खसखबल ॲन या नात्याने 
खतने केले्या गोिी. अशी ही स्मृती िरोिरि ििावनू टाकणारीि होती. खसखबलला त्या िोन व्यतती 
अगिी स्पि जाणवत होत्या. िोघींनाही िुसरी काय करते आहे, काय बोलते आहे, हे कळत होते. या िोघी 
बरोबर बाजारात गे्या. त्यानंी खतथे खकराणा सामान खवकत घेतले. नंतर त्याच्या भावाबद्दल त्यानंी ििाही 
केली. 

 
याक्षणी आपण मेरी होतो, पुढच्या क्षणी खसखबल ॲन् होतो, हेही खसखबलला आठवत होते, हा तर या 

स्मृतीतला बहुतेक सगळ्यात आगळा भाग असावा. ती जेव्हा यातली एक व्यतती होती, तेव्हा िुसरी 
आप्यासमोर आहे, खतच्याशी आपण बोलू शकतो आहोत, आपले मते खतला सागंू शकतो आहोत, खतिी 
खविारू शकतो आहोत, हेही खसखबलला जाणवत होते. 

 
खसखबल स्वतःला खसखबल ॲन् होतानंा बघू शकत होती. खसखबल ॲन् म्हणूनि ती घरी परतली आखण 

मग खतला कुठेतरी खर्फरायला जावसेे तीव्रतेने वाटायला लागले. प्रत्यक्षात ती खर्फरायला गेलीि नाही. पण 
जायिा बेत िालू असताना खसखबल ॲन् च्या नजरेने खतने टेबलावरच्या पसूकडे बखघतले. जाताना आपण 
पसू बरोबर घेऊन जाऊ आखण आ्याबरोबर परत जागच्या जागी ठेऊन िेऊ, असा खविार ती करत होती. 
ओळिपत्रावरिी खसखबल आय् . डोसेट ही अक्षरे वािून खसखबल ॲन् च्या रूपात्या खसखबलच्या मनात 



 

 

अनुक्रमणिका 

आले– खहििं असलं पाखहजे हे. आपण खसखबल ॲन् होतो, हे खतला इतके स्वच्छ आठवत होते, की ही कोण 
बरं खसखबल असा खसखबल ॲन् ला पडलेला प्रश्नही त्यात समाखवि होता. 

 
असाि ििावनू टाकणारा प्रसंग आणिी काही आठवड्यानंी परत घडला. त्यात तर भतूकाळािे 

याहीपेक्षा वगेाने भान आले. 
 
न्याहारीच्या वेळी टेडी म्हणाली, “पेगी लू म्हणत होती. अक्षरा अक्षरानंी शब्ि बनतो, शब्िा शब्िानंी 

वातय आखण वातयावातयानंी पखरच्छेि. खतला यात नेमकं काय म्हणायि ंहोतं ते सागंशील ?” 
 
पेगी लूला काय म्हणायि ंहोतं, हे तू मला खविारतेस !” खसखबल म्हणाली. “मला ? आम्हा िोघींना 

एकमेकींबद्दल काय वाटतं हे तुला माहीति आहे.” 
 
“आणिी ती ओळीनं माडूंन ठेवले्या डब्याबंद्दलही बोलत होती. ती म्हणत होती, ‘मला काळजी 

घेतली पाखहजे, नीट लक्ष ठेवलं पाखहजे, इथून पळून गेलं पाखहजे,” टेडी पुढे म्हणाली, “आज खकतीतरी वषं 
मी या अक्षराबंद्दल, शब्िाबंद्दल आखण त्या डब्याबंद्दल ऐकते आहे.” 

 
खविारमग्न होत खसखबल म्हणाली, “मला यातली पुसटशीही क्पना नाही,” बोलता बोलता खतने 

समोरच्या कोऱ्या ताबंड्या कभतीकडे पाखहले आखण आपण खसखबल आहोत, यािे भान असतानाि आपण एक 
छोटीशी मुलगी आहोत्, असे खतला वाटायला लागले. हे नुसते बाखलश होणे नव्हते, तर िक्क बालि होण 
होते. मग खसखबलला आपण बोलत अस्यािे जाणवले, “मी लहान होते, तेव्हा मला परीकथा ककवा 
कोणत्याही का्पखनक कथा ऐकायला बंिी होती. गोिी रिायलाही बिंी होती. पण मला तर खलहायला 
त्यातही प्राण्याचं्या गोिी आखण कखवता खलहायला खवशषेि आवडायि.ं आईबाबानंी जेव्हा माझ्याकडून मी 
लेिन थाबंवीन, असं विन घेतलं, तेव्हा मी न खलखहता खलखहण्यािी एक युतती शोधून काढली. 
वृत्तपत्रामंध्या ठळक बातम्यातले शब्ि आखण सुटी सुटी अक्षरं मी कापून काढायिी. ती छोया छोया 
रािी डब्यात ठेवायिी आखण मग त्या डब्या शाळेत घेऊन जायिी. खतथं मी ती अक्षरं जाड कागिावर 
खिकटवायिी म्हणजे मग अक्षरािें शब्ि, व शब्िािें पखरच्छेि बनायिे आखण न खलखहताही मी गोि ‘खलहू’ 
शकायिी. आलं लक्षात ?” 

 
टेडी गोंधळून गेली, खतने खतच्या मखैत्रणीला आठवण केली, “पण आत्ताि तर तू म्हणालीस की तुला 

त्यातली पुसटशीही क्पना नाही म्हणून.” 
 
“नव्हती ना” खसखबल शातंपणे म्हणाली, “पण नंतर आठवलं. अग ना, माझी आजी गे्यानंतर 

खतसरी - िौथीत असतानंा मी ही युतती शोधून काढली.” 
 
आजी गे्यानंतर खतसरीत आखण िौथीत ? आपण काय बोलून गेलो, हे खसखबलच्या लक्षात आले 

आखण ती ििकलीि. 
 
खसखबलच्या आयुष्ट्यात्या नऊ ते अकरा या िोन वषावर धुतयािे जाड आवरण पसरले होते. आता 

ते काहीसे िूर होऊन पेगीच्या आठवणी या खसखबलच्या आठवणी व्हायला लाग्या होत्या. पेगी लूिी स्मृती 
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ही जणू काही आपलीि स्म् ती अस्याप्रमाणे खसखबल या जागृत व्यलततत्वाने खतला प्रखतसाि खिला होता, 
आखण त्यामुळे पयायी व्यलततत्वाच्या बालपणातील प्रसंग खतला आठवायला लागला होता. आखण एकिम 
खसखबलला जाणवले की त्या क्षणी ती पेगी लूसारिी नव्हती, तर खतच्याशी ती एकरूपि झाली होती. 
पेटॉथॉलमुळे खसखबल आखण खतिे एक व्यलततत्व यामंधले संपकूमाध्यम िुले झाले होते, आखण त्यामुळे 
हरवले्या वषातील गोिी खतला आठवायला लाग्या होत्या. िहाव ेककवा अकरावे वष ूकधीि न जगलेली 
खसखबल एका क्षणात मधली वष े ओलाडूंन त्या वयािी झाली होती. न्याहारीच्या वळेी सहज म्हणून सुरू 
झालेले संभाषण खसखबलच्या उपिारामधला एक अत्यंत महत्वािा टपपा ठरले. 

 
आपण पेगी लूि आहोत, असा अनुभव आला आखण खतच्याकडे आखण इतरही व्यलततत्वाकंडे 

बघण्यािा एकंिर दृिीकोणि बिलला. खसखबलच्याि शब्िात सागंायिे तर आता ‘िुसरं कुणीतरी’ म्हणून 
आपण काही केले आखण ‘मी’ म्हणून काही केले, असा र्फरक खतला करता यायला लागला. लव्हकीने वणनू 
केले त्याप्रमाणे आतापयंत जी खसखबल िूर उभी असायिी, ती आता जवळ आली होती. 

 
आता डॉ. खब्बुराचं्या आखण टेडीच्या नजरेने आखण स्वतःच्याही अनुभवातून खसखबलला इतराचं्या 

अलस्तत्वािी जाणीव झालेली होती. ती गंमतीने म्हणायिी, ही इतकी मुलंमुली आजूबाजूला असतानाही 
अजून आपलं एकटेपण कसं काय संपत नाही कोण जाणे !” मधूनि मेरी पुटपुटली, “िल आपणि 
आप्यासाठी एक मेजवानी करू या” खसखबलला गंमत वाटली. 

 
१९५८ च्या नाताळपयंत खसखबलने िेळकरवृत्तीने इतरािें अलस्तत्व स्वीकारले होते, आखण 

डॉतटरानंा पाठवले्या शुभकितनपत्रात त्यािंाही समावशे केला होता. बरीिशी पते्र घेऊन खतने ती 
ॲकॉर्मडयनच्या घड्यासंारिी एकमेकानंा जोडली होती. केली होती सगळी र्फतत खसखबलनेि. त्यावंर 
खलखहले होते — 

 
आमच्या डॉ. खड्बुरानंा, 
 
अनेकानेक शुभेच्छा — खसखबल 
 
सपे्रम भेट — लव्हकी 
 
आपली सुटी आनंिात जावो — व्हेनेसा 
 
सुिी नाताळ — मेरी 
 
सुिम् अस्तु ! — मार्मशया आखण माइक 
 
शुभेच्छा — खसखबल ॲन् 
 
नवीन वष ूसुिािे जावो — पेगी 
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पेगीच्या पत्रातला नाताळिा िेंडू रु्फटतया कािेिा आहे, हे डॉतटराचं्या लक्षात आले. त्यािप्रमाणे 
खसखबलने तलारा, नॅन्सी, माजोरी, रूथी, हेलन आखण खसड याचं्या वतीने शुभेच्छा पाठवले्या नाहीत आखण 
पेगी लू आखण पेगी ॲन् यािंा एकया पेगीति समावेश केला आहे, हेही जाणवले. इतका प्रिीघू काळ 
इतरािें अलस्तत्व नाकारत आले्या खसखबलने सणाच्या उत्साहात त्यानंा सहभागी करून घ्यावे, हे 
खवश्लेषणातले एक महत्वािे वळण होते. 

 
पण िुिैवाने खसखबलला पेंटॉथॉल ही जािू आखण डॉतटर म्हणजे वरिान िेणाऱ्या जािूगारि 

वाटायला लाग्या. पेंटॉथॉलिे उपिार िालू असताना खसखबल डॉतटरावंर जास्त जास्त अवलंबनू 
रहायला लागली. आप्यावर कोणीतरी पे्रम करते आहे, आपणही कुणीतरी आहोत, असे खतला वाटायला 
लागले. पेंटॉथॉलवरिे खतिे अवलंखबत्व वाढायला लागले. आता आप्याला डॉतटराकंडून हव ेते करवनू 
घेता येईल आखण त्यायोगे हँटी डोसेटलाही वठणीवर आणता येईल. असे खतला वाटायला लागले. या 
िुहेरी अवलंखबत्वाच्या सुरखक्षत कोशात खतला आईिे िूध खपताना खमळाले्या स्वस्थतेिा आखण समाधानािा 
पुनःप्रत्यय येऊ लागला. या सगळ्याच्या धंुिीमुळे पेंटॉथॉल म्हणजे खसखबलला मुततीिी आखण आनंिािी 
परमावधीि वाटायला लागली. 

 
पण आता खसखबलला पेंटॉथॉल िेताना डॉतटरानंा किता वाटायला लागली. एकतर त्यानंा सुई 

वापरणे मान्य नव्हते खसखबल औषधावर जास्तजास्ति अवलंबनू रहाते आहे, हेही त्यानंा िटकत होते. 
पेंटॉथॉलिा वापर करून खसखबल मूळ प्रश्नानंा बगल िेत होती, तेही त्यानंा मान्य नव्हते. खसखबलला क्पना 
नसली, तरी डॉतटरानंा हे पके्क माहीत होते की केवळ औषधाने खसखबलच्या मनातील गुंतागुंत ककवा संघषू 
संपणार नाहीत. पेंटॉथॉलच्या शामकतेमुळे गाडले्या स्मृती आखण हरवलेला काळ याचं्यावरिे आवरण 
बाजूला झाले होते; खसखबल इतर व्यलततत्वाचं्या जवळ आ्यामुळे खतच्या रोगािे गाभंीयू कमी झाले होते. 
पेटॉथॉलिी ही र्फार मोलािी कामखगरी होती. पण तरीही मूळ आघातासंबधंी त्याने काहीही केले नव्हते. 
हॅटी डोसेटमुळे उद् भवलेली आखण खसखबलच्या बिावात्मक तलृपत्यामुंळे पक्की झालेली मूळ खवकृती अजून 
तशीि होती. त्या खवकृतीिी आखण खतच्या सगळ्या आघातािंी उकल झा्याखशवाय खसखबलिे एकीकरण 
होणे ककवा ती पूण ूबरी होणे शतयि नव्हते. 

 
पेंटॉथॉलमुळे खसखबलला बरं वाटत होतं, मोकळं वाटत होतं, हे जरी िरे असले, तरी खतला त्यािी 

िटक लागून ती बंधनात पडण्यािीही भीती होती. या भीतीनेि डॉतटर जास्त अस्वस्थ झा्या होत्या. यात 
र्फायद्यापेंक्षा तोटेि जास्त आहेत, असे वाटून डॉतटरानंी हे उपिार बिं करण्यािा खनणयू घेतला. 

 
त्यामुळे १९५९ मािूमधली पखहली सापताखहक सुटी खसखबलच्याि नव्हे, तर इतर व्यलततत्वाचं्या 

दृिीनेही वाईट गेली. 
 
“मी असं काय केलं होतं की माझं पेंटॉथॉल तोडून डॉतटरानंी मला अशी खशक्षा करावी ?” खसखबल 

टेडी रीव्हज् ला म्हणाली, “काय केलं मी म्हणून डॉतटर मला टाळताहेंत ?” 
 
“डॉतटर येणार आहेत,” पेगी म्हणत होत्या,” आम्हाला माहीत आहे, त्या नक्की येतील.” 
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गंभीरपणे मान हलवत मार्मशया म्हणाली, “नाही, डॉतटर येणार नाहीत, पुन्हा कधीि येणार 
नाहीत.” 

 
नॅन्सी म्हणाली, “कोण जाणे, एिािेवळेेस येतीलसुिा !” 
 
“नाही,” लव्हकी म्हणाली, डॉ. खव्बरू आता येणार नाहीत. पेंटॉथॉलबाबत त्या काहीही ऐकणार 

नाहीत. आप्या खहतासाठीि त्यानंी ते बंि करण्यािा खनणयू घेतला. त्याचं्यामते आप्याला त्यािी सवयि 
जडायला लागली होती. माझा त्याचं्यावर खवश्वास आहे.” 

 
खजन्यात कुणािी पावले वाजली की मार्मशया – व्हेनेसा, माइक – खसड, नॅन्सी – खसखबल ॲन, 

मेरी आखण िोघी पेगी उत्सुकतेने वाट बघायला लागायच्या, डॉतटरि आ्या असणार अशी क्पना 
करायच्या, पण पावलािंा आवाज पुढे गेला की त्यािंी आशा कोळपून जायिी. 

 
खिवसभर पेगी कुरकुरत होत्या. मेरी रडत होती. नॅन्सी, व्हेनेसा आखण मार्मशया िििित होत्या. 

खसखबल तर खनराश झालीि होती. त्यात आखण या इतराचं्या खनराशिेी भर. ती टेडीला म्हणाली, “हे 
खभखत्तशोभन मी पुरं केलं िरं, पण आता नवीन मी काहीही करणार नाही. नाहीतरी आता डॉतटर येणार 
नाहीि आहेत. मग त्यािा उपयोग तरी काय !” 

 
लव्हकी टेडीला म्हणाली, या सगळ्यानंा िोषही िेता येणार नाही. आजीच्या मृत्यनूतर यानंा 

सोसावा लागलेला हा सगळ्यात मोठा घाव आहे.” 
 
सोमवारी डॉतटराचं्या ऑखर्फसात खसखबलने मागणी केली, “गुरुवारी माझी रसायनशास्त्रािी वार्मषक 

परीक्षा आहे, बुधवारी रात्री र्फतत पेंटॉथॉल द्या. म्हणजे माझी परीके्षसाठी अगिी उत्तम तयारी होईल.” 
 
“नाही. खसखबल, नाही.” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“पेंटॉथॉलनी मला खकती बरं वाटत होतं,” खसखबलने खवनवणी केली. 
 
“यापेक्षा खकतीतरी समथू आहेस तू. आपण याहून िात्रीिा आखण अखधक सुरखक्षत उपाय शोधू या.” 
 
“मला सहन होत नाही हे.” 
 
“खसखबल, तू मला असं सागंते आहेस की काही गोिी अशा आहेत की त्यानंा खसखबल म्हणून सामना 

िेता येईल, असं तुला वाटत नाही. या क्षणापुरतं ते िरं आहे. पण हे कायम असं रहाणार नाही. हो की 
नाही ?” 

 
“मुळीि नाही. माझं खवभाजन व्हावं, असंि तुम्हाला वाटतं,” खसखबल कडवटपणे म्हणाली, 

“कारण तसं झालं नाही, तर तुमच्या त्या लाडतया लव्हकीखबकींना तुम्हाला भेटतातरी कसं येणार ?” 
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“खसखबल,” डॉतटर म्हणा्या, “मला तर असं वाटायला लागलंय की तू िारू पीत नाहीस तेि बरं 
आहे. पीत असतीस तर तू िारुडीि झाली असतीस. बाटलीिा आखण आईच्या स्तनािंा संबधं लावतात, तो 
िरा आहे. पेटॉथॉलमुळे तुला जे आईच्या कुशीत अस्याि ं समाधान खमळत होतं, तसंि िारुड्याला 
िारुमुळे खमळतं. तुला पेंटॉथॉलिी िागंलीि सवय जडली आहे, हे तर अगिी स्पिि आहे. आखण इतका 
धोका पत्करावा एवढी काही सुधारणा झालेली नाही.” 

 
पेंटॉथॉलमुळे खमळणाऱ्या त्या मधुर सुिाला वखंित झा्याने खसखबल हताश झाली. स्वतःच्या 

समस्यानंा खतने घातले्या अडसर ओढून काढण्यात आला होता. आता आपण आप्या आजाराच्या िऱ्या 
कारणाचं्या जवळ येत िाललो आहोत, या क्पनेने ती हािरली. 

 
हॅटीने खवनाकारण खशक्षा के्यावर ती जशी धुमसायिी, तशीि आताही ती रागाने धुमसू लागली. 

डॉतटरही हॅटीसारख्याि िुि आखण अन्यायी आहेत, असे खतला वाटायला लागले. पूवीप्रमाणेि आताही 
आप्याला अखविाराने िुिपणाने आखण काही कारण नसताना खशक्षा केली जाते आहे, असे वाटायला 
लागले. 

 
डॉतटराकंडून ती कशीबशी घरी आली, आखण एक खसकोनॉल घेऊन झोपली. जागी झा्यावर खतने 

उशीत तोंड िुपसले. नव्या खिवसाला तोंड द्यायला ती असमथू होती. 
 
आखण का म्हणून तोंड द्यावे खतने ? का ती एवढी धडपड करत होती ? सवूस्वी एकाकीपणे सामना 

िेत होती ? यातून बाहेर पडायला कुठेही वाट नाही, एवढ्या एका बाबतींत मात्र खसखबलिी पूण ू िात्री 
होती. 

 
॰  ॰  ॰ 
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: अलग अलग भणवतहये : 
 
१९५९ च्या मेमधे बरीिशी व्यलततत्वे स्वतंत्र भखवष्ट्यकाळासाठी वगेवेगळ्या वाटा िोिाळत होती. 

त्यािवळेी या सगळ्या प्रकाराला तोंड िेताना खसखबल खविार करत होती, ‘ही माझी प्रगती का अधोगती, का 
मला काही गतीि नाही !’ 

 
त्याखिवशी सकाळी मेरी उठली, तेव्हा घरात उन्हे पडली होती. समोर खतला पार्मटशन खिसले 

आखण खतला काहीतरी अंधुकसे आठवायला लागले की नुकतीि खतने एक अशी काहीतरी गोि केली होती 
की ज्यामुळे आता या पार्मटशनिी आवश्यकताि उरली नव्हती. 

 
आखण मग अिानक सारे प्रसंग खतच्या डोळ्यासंमोरून झरझर सरकू लागले. न्ययूॉकूच्या एका 

उपनगरातील एका मळ्यात्या बगंलीच्या पुढच्या भागात ती उभी होती आखण स्टुअटू नावािा इस्टेट एजंट 
खतला खविारत होता, “केवढं मोठं आहे तुमि ंकुटंुब ?” 

 
“एकटीि आहे मी.” 
 
“मग िागंली ऐसपैसि होईल की ही जागा !” तो हसत म्हणाला, “आखण पाहुणेरावळेपण येऊ 

शकतील. सुटीच्या खिवशी मोठमोठ्या मेजवान्या िेऊ शकाल तुम्ही.” 
 
खतने पािश े डॉलसूिा िेक खलखहला. तेवढे खवसार म्हणून भरायिे होते. घरािी ककमत होती 

२२००० डॉलसू. 
 
ती मेरी ्युकसडा सॉडसू डोसेट म्हणूनि सही करणार होती, पण इततयात खतला आठवले की 

िाते खसखबलच्या नावाने आहे. 
 
“खसखबल आय् . डोसेट,” िेक तपासून बघंत त्या एजंटाने खविारलं “ग्लेन्स र्फॉ्सिे डोसेट तुमिे 

कुणी लागतात ?” 
 
“नाही” ती उत्तरली, “मी मध्यपखश्चमेकडिी आहे.” 
 
“असं ! अस ं! एक िोन आठवड्यात कळवतो मी तुम्हाला.” 
 
तोपयंत मेरीिे कपडे करून झाले होते ती स्वैंपाकघरात गेली, “मी आता सामान आवरून खनघते, 

म्हणजे मी कोणाच्या वाटेत येणार नाही.” न्याहारीच्या वेळी ती टेडीला म्हणाली. 
 
मेरीजवळ जाऊन खतच्या िादं्यावर हात ठेवनू खतला धीर िेत टेडी म्हणाली, “तू िूर जावस असं 

मला वाटत नाही. तू आहेस खतथंि रहा. तू इथलीि आहेस.” 
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“लहानपणापासून मला माझी माझी स्वतंत्र िोली हवी होती,” मेरी अतृपतीने म्हणाली, थोडी 
थाबंनू ती पुढे म्हणाली, “नऊ वषांिी होईपयंत मला तशी िोली खमळाली नाही. मला एकान्त हवा 
असायिा, पण तोही कधी मला खमळाला नाही. काहीकाही वळेा तर मला असं वाटायि ंकी माझ्या घरातून 
मला हाकलून िेतील.” 

 
टेडी कामाला गेली. पण जाताना परत एकिा मेरीला बजावनू गेली की मॉखनंगसाइडवरिे घर हेि 

मेरीिे िरे घर आहे. 
 
मेरीने शकेोटी पेटवली. नंतर अंगािे मुटकुळे करून काप्रीला जवळ घेऊन ती शकेोटीपाशी बसली. 

थोड्याि खिवसात खतच्या होणाऱ्या त्या बगंलीत्या झोपायच्या िोलीसाठी ती पडिे वगैरे खशवायला 
लागली. 

 
िोन खिवसानंंतर खसखबल खतच्या पत्रपेटीजवळ उभी होती. वडलािें पत्र खतने उघडताि पसूमधे 

टाकले. िुसरे पत्र ‘बुक ऑर्फ ि मन्थ तलब’ कडून मार्मशया डोसेटला आले होते. खतसरे बँकेकडून आलेले 
पत्र खतने उघडले खतने िात्यावरून जास्त पैसे काढले होते. म्हणजे काल रात्री हाटूलेज् र्फामूसीज् ला खतने 
पाठवलेला ४७ डॉलसूिा िेक वटणार नव्हता. 

 
खसखबल रद्द झालेले िेक िाळू लागली. पािशिेा िेक ? खतने तर या रकमेिा िेक खलखहलाि 

नव्हता. इव्हान्स खरअल इस्टेट ? खतने तर हे नावही ऐकले नव्हते. पूवीिा काळ असता, तर हा िेक हे 
खतला एक गूढि वाटले असते. पण आता खतला कळत होते की िुसऱ्या कोणीतरी ही सही केलेली असणार. 
कोणी ? पण ते समजूनही काही र्फारसा र्फरक पडणार नव्हता. ‘डॉलसू आखण सेंटस’च्या भाषेत सगळेजण 
‘खसखबल आय् – डोसेट’ ि होते. 

 
खसखबलला जेव्हा डॅन स्टुअटूिा र्फोन आला की खतच्या घरािा व्यवहार पूणू झाला होता, तेव्हा ती 

हािरलीि. “तू बरी झालीस की मग असं काहीही घडणार नाही.” असे नेहमी म्हणणाऱ्या डॉतटरािंी प्रथम 
काही मित झाली. पण नंतर त्यानंी एक वकील गाठला आखण त्याने ‘यािंी मनःलस्थती ठीक नाही.’ हे 
कारण सागंून मेरीने केले्या करारातून खसखबलिी सुटका केली. डॉतटराचं्या मते मेरीिे हे घर म्हणजे 
‘आिीम िुश्या’ पासून खतने केलेले पलायन होते. मुलानंी पार्मटशन बाधंणे, मेरीने घर शोधणे ककवा पेगी लूने 
नव्यानव्या खठकाणानंा भेटी िेणे या सगळ्या कृतीमागिे सूत्र एकि होते. 

 
मेरीच्या या घरिरेिी व्यवहारािी खसखबलला नसली, तरी इतरानंा क्पना होती. त्यािंी यात 

भखूमका काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी याबाबत डॉतटर लव्हकी आखण पेगी या िोन लायक व्यततींशी 
बोल्या लव्हकी म्हणाली, “मेरीला ते घर र्फारि हवहंवसंं वाटत होते. म्हणून मी खतला प्राथखमक व्यवहार 
करू खिले. शवेटी खतला ते खमळणार नाहीि आहे. हे मला माहीत होतं. पण त्यानं काही अंशी तरी खतिं 
स्वपन जर पूणू होणार होतं, तर खतला असं करू िेण्यात काय हरकत होती ? खकतीतरी बायका िुकानातून 
कपडे आणतात, घालतात आखण मग परत करतात. हे अप्रामाखणकपणाि ंआहे. पण लोक करतात ना तसं. 
मेरीनं केलेली गोि खततकी वाईट तर नव्हतीि, पण तशी अप्रामाखणकपणािीही नव्हती.” 
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पेगी लू म्हणाली, “मी मेरीला ते घर खवकत घेऊ खिलं. िूप लोक मेरीशी िुिपणाने वागलेले 
आहेत, म्हणून मी खतला खतच्या भावना व्यतत करू खि्या. मेरीनं हा व्यवहार के्यामुळे त्या स्टुअटंिं काय 
नुकसान झालं ?” 

 
मग डॉतटरानंी व्यावहाखरक प्रश्न खविारला. “पण पैसे कोण भरणार त्यािे ?” पेगी लू ठामपणे 

म्हणाली. “खसखबल. काम करून पैसे खमळवण ंआखण आमिी िेिभाल करण ंहे खति ंकतूव्यि आहे.” 
 
मेरीने खवकत घेतलेले आखण खसखबलने नाकारलेले ते घर मनातून खसखबलला स्वतःलाही र्फार हवेसे 

वाटत होते. मेरीिी इच्छा ही खतिी इच्छा होती. मेरीिी कृती हा खसखबलच्याि अबोध मनािा उन्मुतत 
आवाज होता. 

 
स्वपनातून वास्तव घडवण्यािे सामथ्यू इतरामंध्ये होते, पण खसखबलमध्ये नव्हते. ती त्या हरवले्या 

घराबद्दल स्वपनाळू खविार करत होती. त्या घराला खकती िालने होती, कशी तटबिंी होती, कोणत्याही 
भतूकालीन ककवा भखवष्ट्यकालीन त्रासिायक स्मृतींना ती तटबिंी ओलाडूंन येणे कसे अशतय होते. अशा 
एिाद्या आप्या हक्काच्या घरात, खजथे धरणीमाता आप्या सगळ्या बाळानंा जवळ घेईल आखण सगळ्यानंा 
एकाि नावाने हाक मारील, अशा घरात कुणाच्या तरी उबिार – कुशीत असणे ही कें वढी गोड गोि होती ! 

 
घरी बसून खसखबल पत्र खलखहत होती. पेगी अगिी बारकाईने ती काय खलखहते आहे, ते बघत होती. 
 
२०, जुलै १९५९ 
 
खप्रय कॅरोल, 
 
तुझं पत्र खमळालं तू मला डेन्व्हरला ये म्हणते आहेस. िरं तर मलाही यायला िूप आवडलं असतं. 

आपण िूप मज्जा केली असती. गपपा मार्या असत्या. त्यातनं आखण न्ययूाकूिा उन्हाळा हा असा कडक. 
मलासुिा कुठेतरी बाहेर जावसंं वाटति होते. मी जाऊन खवमानािं वळेापत्रकही पाखहलं पण कॅरोल यावषी 
काही मला येता येईलसं वाटत नाही. सध्यातरी न्ययूॉकूमधेि थाबंण ंआवश्यक आहे. बरीि कारणं आहेत 
त्याला. मार्फ कर हं. बघू या आता पुन्हा कधी जमतंय.” 

 
नंतर पेगी रस्त्यातून वाट काढत िालली असताना खतच्या मनात त्या पत्राबद्दलिेि खविार घोळत 

होते. िाणिाण पाय आपटून ती मनात्या रागाला वाट करून िेत होती. 
 
डेन्व्हरला जायच्या क्पनेने पेगी र्फार आनंिात होती. खसखबलने जेव्हा खवमानकंपनीला र्फोन केला 

तेव्हा ती डॉतटरानंा म्हणाली होती, “आम्ही सगळ्या आतमधे हसतो आहोत.” पण खसखबलने त्या 
सगळ्यावरि पाणी खर्फरवले, “हे योग्य नाही ! हे अखजबात न्याय्य नाही !” तरातरा िालतािालता पेगी 
पुन्हापुन्हा म्हणत होती. खतिा राग वाढति होता. 

 
यात थोडीशी आपली र्फसवणूक झा्यािीही भावना होती. रहिारीच्या खिव्यामुळे पेगी थाबंली 

आखण खतला एकिम जाणवले की ती आता अगिी टोकाला येऊन पोिली आहे. यापुढे ती खसखबलबरोबर 



 

 

अनुक्रमणिका 

जाऊ शकणार नाही, शतय असले तरी जाणार नाही. आता त्यािें माग ूवगेळे होते, ध्येयं वगेळी होती, ती 
खविार करत होती, ‘खसखबलच्या आखण माझ्या क्पनाि वगेळ्या आहेत खतला माझ्या सगळ्या क्पना 
िुकीच्या वाटतात, आखण कारभार मात्र सगळा खतच्या हातात. काहीवळेेला ती माझ्या इच्छेप्रमाणे 
वागलेलीही आहे. मान्य याबद्दलि ं श्रेय खतला द्यायलाि हव.ं पण आता ते सारं संपलं यापुढे खसखबलवर 
कधीही खवश्वास ठेवता कामा नये.’ 

 
पेगी लूच्या मते खसखबल पेगीच्या इच्छेप्रमाणे तर वागली नव्हतीि, पण डॉतटराचं्या सागंण्यावरून 

त्या व्यलततत्वानंी आपापसात जो करार केला होता त्यािाही खतने भगं केला होता. खसखबलने जर पेगी लूला 
खर्फरायला न्यायिे विन खिले, तर पेगी लूने आपलं आपण कुठेही बाहेर जायिे नाही, असे डॉतटरानंी 
खतच्याकडून कबूल करून घेतले होते. 

 
पेगी लूिा वगे परत वाढला, “खसखबलनं खतिा शब्ि पाळला नाही. पण मी माझा पाळलेला आहे. 

खर्फलाडेल्र्फयानंतर मी कुठेही गावाबाहेर गेलेली नाही.” त्याक्षणी पेगी लूने एक महत्त्वािा खनणूय घेतला – 
आपलं स्थानि बिलायि.ं कोणातरी परतया माणसाच्या िेहात एक पयायी व्यलततत्व म्हणून असले्या या 
अलस्तत्वातून स्वतःिी सुटका करून घ्यायिी.’ 

 
खसखबलपासून आखण इतर पयायी व्यलततत्वापंासून रु्फटून खनघायिे, अशी ती भन्नाट योजना होती. 

बऱ्याि खिवसापंासून असा खविार खतच्या मनात घोळत होता. पण आता तो अगिी पक्का झाला. पेगी लूने 
त्या शरीरािा ताबा घ्यायिे ठरवले. ते शरीर घेऊन ती िूर कुठेतरी जाणार होती — पुन्हा कधीही न 
येण्यासाठी. 

 
पूवी पेगीला अलस्तत्वात यायिे असेल, तर खतला राग येणं आवश्यक असायिे. राग शातं झाला की 

खसखबल खतिी जागा घ्यायिी. खसखबलला िेह परत करताना पेगीने यापूवी कधीही िळिळ केली नव्हती, 
पण आता तसे होणार नव्हते. यापुढे कधीही तो िेह पेगीिेरीज इतर कुणाच्याही मालकीिा होऊ शकणार 
नव्हता. 

 
यािा पखरणाम काय होईल, हे खतला पुरते माहीत होते. आजवर खसखबल तग धरून होती, ती केवळ 

पेगीच्या अलस्तत्वामुळेि. खकत्येकिा खसखबल अगिी कातावनू जायिी. यातनािंेरीज आप्या नखशबात 
काही नाही, काही करायिे म्हटले तर तेही शतय नाही, कारण खजथे खतथे या इतर व्यलततत्वािंी लुडबडू 
आहेि, असे खतला वाटायला लागायिे. अशा वळेी “मग जगून तरी काय र्फायिा ?” असा खविार मनातं 
येऊन ती खकतीतरी वळेा आत्महत्येला प्रवृत्त झाली होती, पण त्यात्या वळेी त्या सगळ्या संतापािा ताबा 
घेऊन पेगी लूने खसखबलला अक्षरशः जगवले होते. 

 
पण आता या शरीरात केवळ ती एकटीि वास करणार होती – पयायी व्यलततत्व म्हणून नव्हे, तर 

एकमेव व्यतती म्हणून. आता खतिे अलस्तत्व केवळ रागावर अवलंबनू रहाणार नव्हते. पखरलस्थती बिलणार 
होती. खसखबलिे अलस्तत्वि आता उरणार नव्हते. 

 
आपण आता सवूश्रेि होणार आखण खसखबलिा सूडही घेणार, या क्पनेने पेगी लू हुरळून गेली. पण 

त्यािवळेी खतला यािेही भान होते की या नव्या आयुष्ट्यािा स्वीकार करण्यापूवी काही व्यावहाखरक 
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गोिींिाही खविार करायला हवा. सगळ्या गोिी काळजीपूवूक आिायला हव्यात. नाहीतर पोखलसाचं्या 
ककवा हरव्यािा शोध घेणाराचं्या हातात सापडण्यािी शतयता होती. 

 
खसखबलने घरी एक डब्यात ठेवलेले २०० डॉलसू बरोबर घेऊन ती न्ययूॉकूबाहेर पळ काढणार 

होती. लोक खसखबल डोसेट अशी कायिेशीर नोंि असले्या, जुन्या पितीिे कपडे घालणाऱ्या 
शाळाखशखक्षकेिा शोध घेणार होते. म्हणूनि पेगी अध्यापनाशी खतळमात्र संबंध नसलेली नोकरी शोधणार 
होती. जवळच्या पैशातून शतय तेवढे भन्नाट आखण आधुखनक कपडे िरेिी करणार होती लोकानंी खसखबलला 
उत्तरेकडे ककवा मध्यपखश्चमेकडे शोधले असते. म्हणूनि पेगी लूने िखक्षणेकडे पळ काढायिे ठरवले. 

 
ईस्ट सेव्हन्टी र्फोथू स्रीटला वळ्यावर अिानक पेगीला आठवले की हे सगळे खविार मनात 

येण्यापूवी आपण डॉ. खव्बुरानंा भेटायला म्हणून बाहेर पडलो होतो. खतने त्याचं्याकडे जायिे ठरवले. 
जाण्यापूवी डॉतटरानंा एकिा शवेटिे भेटण्यािी खतिी इच्छा होती. 

 
डॉतटरािें खिखकत्सालय जवळ यायला लागले, तशी पेगी युलततवािािे मुदे्द आठव ूलागली. काय 

काय कसं कसं बोलायिं, यािी उजळणी करू लागली. मी खसखबलला जगवते आखण तरी ती माझ्यासाठी 
काहीही करत नाही, या मुद्यावर खतने भर द्यायिे ठरवले. पण आता डॉतटरािंा खनरोप घ्यायला लागणार 
या क्पनेने ती एकिम किी झाली. 

 
ती इमारतीपाशी पोिली. आज पाि वषं ती इथे येत होती, मोकळेपणाने बोलू शकत होती, आपले 

म्हणणे पटवनू िेत होती. गे्या खहवाळ्यातला एक खिवस खतला आठवला, त्याखिवशी बरू्फ पडत होते. 
पेगीला तर हुडहुडीि भरली होती. त्या बर्फापासून िूर कुठेतरी एिाद्या उबिार गावी जावे, अशा खविाराने 
ती ग्रँड रे्व ेस्टेशनवर आली. ती स्टेशनवर येऊन पोित्ये आहे, एवढ्यात डॉ. खव्बरू खतच्याशजेारी येऊन 
उभ्या राखह्या. 

 
मध्येि स्टेशनवर खसखबल ‘भानावर’ आली होती, खतने टेडीला र्फोन केला होता आखण टेडीने 

डॉतटरानंा र्फोन केला होता. यातली कुठलीि गोि पेगीला माहीत नव्हती. त्यामुळे डॉ. खव्बूर आता इथे 
कशा काय आ्या, हे खतच्या लक्षाति येईना. 

 
“अरे ! डॉ. खव्बरू !” पेगी लू त्यानंा पाहून उद् गारली, “तुम्ही कुठून आलात ?” 
 
डॉतटरानंी प्रश्नािे उत्तर द्यायिे टाळले.” त्या म्हणा्या, “आपण घरी जाऊन तुझ्यासाठी छान 

उबिार खबछाना तयार करू या.” 
 
यावर डॉतटरानंी खतच्या कायूिमात ढवळाढवळ केली म्हणून रागवायि ंबाजूलाि, पेगी लू िक्क 

त्यानंा खबलगली. ती त्यानंा म्हणाली, “डॉतटर, तुम्हाला इथं बघून मला इतका आनंि झाला आहे !” िोघी 
बरोबरि स्थानकातून बाहेर पड्या आखण टॅतसीतळावर आ्या. पेगी लू थंडीने कुडकुडत होती. 
डॉतटरानंी त्यािंा कमक कोट त्याचं्या पळपुया रोग्याच्या अंगावर घातला. पेगी लू अजूनही कुडकुडति 
होती, पण आता ते थंडीने कुडकुडणे नव्हते. त्या कमकच्या उबेने ती सुिाने शहारून आली होती. डॉ. 
खव्बुरानंी खतला विन खिले की एक खिवस या कोटािी एक बाही खतला आठवण म्हणून घेता येईल. 
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अशा संखमश्र भावनानंीि पेगीने खिखकत्सालयात प्रवशे केला आखण मग तो भावनािंा लोंढा अनावर 
होऊन खतने धडाधडा आप्या मुततीिी ती भव्य योजना डॉतटरानंा अगिी तपशीलवार सागंून टाकली. 

 
“मी असं काय केलं तुला, म्हणून तू मला सोडून िाललीस ?” डॉतटरानंी हळुवारपणे खविारले. 

उत्तर म्हणून पेगी त्याचं्याजवळ सरकली आखण “डॉतटर !” एवढेि उद् गारली, खतिी ती हालिाल, तो 
स्वर बरू्फवृिीच्या त्या खिवशीच्या घटनािें स्मरण करून िेणारा होता. 

 
आत्तासुिा डॉतटराचं्या आश्वासक सहवासात पेगीिी तगमग कुणीतरी थोपटून झोपवावे, तशी 

शातं झाली. 
 
भतूकाळाशी संबधं तोडून नव्याने स्वतंत्र आयुष्ट्य सुरू करण्यािा खतिा खनणयू खवरून गेला. रु्फटून 

खनघण्यािी घोषणा के्यावर खतच्यातली वार्फि खनघून गेली, आखण पेगी लूला प्रत्यक्ष कृती करावीि 
लागली नाही. 

 
खसखबल ज्या आरशात कधीही बघायिी नाही, त्या आरशासमोर व्हेनेसा उभी होती. ती ज्या िेहात 

रहात होती, तो र्फारि कृश होता. खतला तो आवडत नसे. जरा शरीराला गोलाई असती, तर खतला ते 
जास्त आवडले असते. खतिे ते संुिर, अिोडासारिे गडि लाल आखण िमकिार केस मात्र खतला र्फार 
आवडायिे. िारिौघामंधे वावरण्यासाठी खतला छान नवीन आखण आकषकू कपडे हव े होते. खतच्यामध्ये 
आखण जगामध्ये असले्या त्या परतया िेहाच्या पडद्यामुळे ती इतकी वैतागली होती. बाकीच्याबंरोबरि 
तीही आयुष्ट्याकडे जणू एका पडद्याआडूनि बघत होती. 

 
“खबच्चारी खसखबल !” व्हेनेसाच्या मनात आले, “पैशािंी खवविंना नसती, तर खतला जरा सुिानं 

जगता आलं असतं. न्ययूॉकूमध्ये आ्यापासून खतला नोकरी नव्हती. वडलाचं्या िेकमुळे प्राथखमक गरजा 
जेमतेम भागत होत्या. डॉतटरानंाही पैसे िेता येत नव्हते. कपड्यासंाठी खित्रकलेच्या सामानासाठी 
खतच्याकडे पैसेि नव्हते, त्यात आमिी सारिी कशा ना कशासाठी तरी भणुभणु आखण स्वतंत्रपणे जाऊन 
पैसे ििूंन येण.ं यामुळे तर खतला जास्ति वैताग ! खतने जरा कुठे काही जास्त ििू केला की आपण कजात 
असतानाही पैसे उधळतो, अशी खतला टोिणी लागते. हा मन मारायिा वारसा खवलो कॉनूसूमध्या 
िाखंभकानंीि खसखबलला खिला.’ 

 
ओठावरून काळजीपूवूक ओिशलाका खर्फरवता खर्फरवता व्हेनेसा खविार करत होती. ‘खसखबल तर 

काही खमळवत नाही. इकडे खसखबलच्या सावधखगरीला धाब्यावर बसवनू पेगी लू आखण मार्मशया ििू करति 
असतात. म्हणजे आता आपणि पैसे खमळवायला पाखहजेत.’ 

 
ॲम्स्टर् डॅम ॲव्हेन्यवूरच्या एका धोब्याकडिी जाखहरात खतला आठवली, खतथे कुठ्याही प्रकारे 

ताण येणार नव्हता ककवा डोतयाला ताप नव्हता. त्यामुळेि कुठलाही जुना आघात जागृत होण्यािी शतयता 
नव्हती. व्हेनेसाने खतथेि काम करायिे ठरवले. 

 
त्यािखिवशी व्हेनेसाने ती नोकरी खमळवली, आप्याला नोकरी खमळाली आहे, हे कळ्यावर 

इतरजणीही िूष झा्या पेगीला त्या कामात िूप मजा वाटत होती, खतथली यंते्र िालवताना ‘धम्माल’ 
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येते, असे मुलानंीही कबूल केले. लव्हकीच्यामते नोकरीं करणे हे आर्मथक दृष्ट्या तर शहाणपणािे होतेि, 
पण मनःस्वास्थ्यासाठी ती एक िागंली उपिारयोजनाही होती. या नोकरीत काहीतरी अथू होता, हे 
खसखबलनेही कबूल केले. पण या नोकरीिे सगळ्यात जास्त महत्त्व वाटत होते ते व्हेनेसाला. खतथली 
लहानसहान कामे ती इतर व्यलततत्वानंासुिा करू द्यायिी. 

 
खसखबल आय् . डोसेटला पखहला पगार खमळाला. त्याखिवशी व्हेनेसा डोसेट ब्रॉडववेरच्या एका 

कपड्याचं्या छोयाशा िुकानात गेली. खतथे खतने िोन आकषूक पण स्वस्त पोशाि खवकत घेतले. 
डॉतटराचं्या मितीने खसखबलिे मन वळवनू व्हेनेसाने खतला िक्का खित्रपटाला पाठवले. 

 
व्हेनेसाने खमळवलेली ही नोकरी १९५९ ऑगस्ट पासून ऑतटोबरच्या मध्यापयंत खसखबल करत 

होती. पण एव्हाना अभ्यास जोरात सुरू झाला होता. त्यामुळे नोकरीिी अडिण व्हायला लागली. म्हणून 
डॉतटराचं्या संमतीने खसखबलने नोकरीिा राजीनामा खिला. या नोकरीमुळेि छान नवीन कपडे खमळाले 
होते. भतूकाळातील अपराधी भावनेिे आखण िाखंभकपणािे पखरमाजून झाले होते. त्यामुळे खसखबलने खतिा 
राजीनामा खिलेला व्हेनेसाला अखजबात सहन झाला नाही. व्हेनेसाच्या दृिीने धोब्याकडिे ते िोन मखहने 
म्हणजें शुिीकरणि होते. 

 
िरम्यानच्या काळात मार्मशयाने धुलाईपेक्षा िागंला उपाय काढला. खतला खतिी कला खवकून पैसे 

खमळवायिे होते. पत्रपेटीकडे जाताजाता ती खविार करत होती, “कोणी जर मधे कडमडलं नाही, तर मी 
इततया गोिी करू शकेन !” 

 
खतने आतुरतेने कुलपात खकल्ली घातली. खतच्या प्रखतभेिे िोन अगिी ताजे आखवष्ट्कार याक्षणी 

जगािी मान्यता मागता होते. त्यातला पखहला होता एक पॉप यून, ‘ऑन् ि हॉखलडे र्फॉर टू.’ यािे पद्य 
आखण संगीत िोन्ही खतिेि होते. िणातली त्यािी िुसरी प्रत पाहून खसखबल ििकली होती. खतने स्वतःलाि 
खविारलेला प्रश्न मार्मशयाला ऐकू आला होता, “मी मे्यावर माझ्या सामानात ही बाखलश धून पाहून 
लोकानंा काय वाटले असते ?” खसखबल अथाति ते गाणे प्रकाशकाकडे पाठवण्याच्या खवरुि होती. पण ती 
खसखबल होती — सुरुवात करण्याआधीि पराभतू होणारी ! खतला न जुमानता मार्मशयाने ते गाणे पाठवनू 
खिले होते. 

 
आज आले असेल का काही उत्तर ? त्यानंी जर ती खवकत घेतली असेल, तर आप्याला हवे 

असलेले सगळे रंग खवकत घेता येतील. त्यासाठी खसखबलिे पैसे वापराव ेलागणार नाहीत. 
 
‘पेरेंटस्’ माखसकासाठी खनबधं पाठव्यालाही तीन आठवडे होऊन गेले होते. किाखित त्यािेंही 

उत्तर आले असेल, खनबधंािेनाव होते, ‘पे्रमळ आई घातक ठरू शकते का ?’ त्यातली काही महत्त्वािी 
वातये खतला आठवत होती, “या आईिे वागणे र्फार खवसंगत असायिे. आईवर सवूस्वी खनभरू असले्या 
मुलाच्या दृिीने असे सततिे खवसंगत वागणे र्फार धोतयािे असते. मुलावर पे्रम करणारी आईि त्याच्या 
मनात काही मानखसक खवकृतींिी बीजे पेरू शकते का ? मानसशास्त्र्ािें आखण मानसोपिारतज््ािें याला 
उत्तर आहे, होय. हे शतय आहे.” 
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पण त्या गाण्याबद्दल ककवा खनबधंाबद्दल काहीि पत्र आलेले नव्हते. मार्मशयाच्या ‘बुक तलब’ िे मात्र 
एक पत्र आले होते. “तुम्ही तुमच्या एका खमत्रािे नाव नोंिवलेत, तर तुम्हाला िार पुस्तके मोर्फत 
खमळतील,” असे त्यानंी कळवले होते. मार्मशयाने आप्या मखैत्रणीिे – खसखबल आय् . डोसेटिे – नाव 
नोंिवायिे ठरवले. 

 
पत्रपेटीवर मार्मशयािे नाव घालायला खतच्या या मखैत्रणीने खवरोध केला होता. पण मार्मशयाने आपला 

मुद्दा सोडला नाही. डॉतटराचं्या मारू्फत खतने खसखबलला साखंगतले की सध्या खसखबलपेक्षाही खतलाि जास्त 
पते्र येत होती. त्यामुळे हे योग्यि होते. त्यात खतिी सरशी झाली आखण पत्रपेटीवर ‘डोसेट’ आखण ‘रीव्हज्’ 
या नावाबंरोबरि ‘मार्मशया बा्डखवन’ हेही नाव झळकले. “मग, कुठेतरी माझा जय झालाि पाखहजे,” 
मार्मशया म्हणाली. 

 
घराच्या पायऱ्या िढतािढता मार्मशया खतच्या स्थानािा गंभीरपणे खविार करत होती. खसखबलच्या 

मनात जेव्हा सुपत संताप आखण िूर लोटून खि्यािी भावना खनमाण होत असे, त्यावळेी मार्मशया पुढे यायिी 
आखण खसखबलला न सोसवणाऱ्या या भावनािंा ताबा घ्यायिी. लव्हकी एकिा म्हणाली होती “खसखबलच्या 
आखण मार्मशयाच्या भावना एकि असतात. मार्मशयाच्या र्फतत जास्त तीव्र असतात,” मार्मशया खविार करत 
होती. बरोबरि आहे. मी खसखबलच्या इतकी जवळ आहे की खसखबल जर झोपलेली असली, तर मला 
डोळेसुिा उघडवत नाहीत. पण तरीही, मला कुणीतरी व्हायियं. एिािे अखधकृत व्यलततत्व व्हायिंय्. 
माझं गाण ंककवा लेि जर खवकला गेला तर मी माझ्याि नावािा आग्रह धरणार आहे. प्रखसिी आखण पैसा 
िोन्ही माझंि असेल. 

 
माझ्या खित्रकलेच्या बाबतीतही तसंि आहे. माझी शली इतकी स्वतंत्र आहे की इतराचं्या आखण 

माझ्या खित्रात घोटाळा होणिं शतय नाही. लव्हकी आखण व्हेनेसािा अपवाि वगळला तर बहुतेक 
सगळ्यापेंक्षा मी हुशार आहे.’ 

 
‘माझं अलस्तत्वि मुळी तात्पुरतं आहे,’ िार उघडता उघडता मार्मशया खविार करत होती. खसखबल 

आनंिात असली की खतला माझी ककवा इतर कुणािीि गरज नसते. 
 
मार्मशया घरात खशरली आखण आप्यामुळे टेडी अस्वस्थ झाली आहे, हे खतला जाणवले. आप्या 

खनराशिेी आखण आत्महत्येच्या इच्छेिी टेडीला भीती वाटते, हे मार्मशयाला ठाऊक होते. 
 
मार्मशया खतकाटण्याजवळ जाऊन खतच्या वैखशष्ट्यानुसार भरपूर रंगानंी खित्र रंगव ू लागली, पण 

अिानक खतनें रंगवणें थाबंवले. खतच्या मनात आले, ‘माझ्याजवळ सगळं आहे आखण तरी काहीही नाहीये. 
इतके गुण आहेत पण अलस्तत्व मात्र अखतशय तकलािू आहे.’ 

 
डॉ. खव्बुराचं्या खनरीक्षणानुसार मार्मशयामधे अगिी खवरोधी वाटणाऱ्या गोिी एकत्र होत्या. एकीकडे 

ती अखतशय नवखनर्ममखतक्षम होती, पण त्यािवळेी खवध्वसंकही होती. एकीकडे आईच्या पे्रमािी खतला 
अखनवार भकू होती, तर त्यािवळेी स्वतःच्या आईला मारून टाकण्यािी खततकीि िुिूम्य इच्छा होती. 
मार्मशयािे अलस्तत्वि मुळी आईला मारून टाकण्याच्या इच्छेतून खनमाण झाले होते. खतला जेव्हा ती 
लहानशी शवपेखटका मोठी मोठी होत जावी, असे वाटले होते, त्यािवळेी र्फार पूवीि ही इच्छा प्रकट झाली 
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होती. पण आईला मारण्याच्या या इच्छेिे रुपातंर मार्मशयाच्या मनात आत्मघाताच्या इच्छेत व्हायिे. खसखबल 
जेव्हा हडसन निीच्या तीरावर उडी घेण्याच्या पखवत्र्यात होती, तेव्हा त्यामागिी पे्ररक शतती होती मार्मशया. 

 
पुन्हा खतकाटण्याकडे वळत मार्मशया खविार करायला लागली, मला असं आयुष्ट्य जगायियं ज्यात 

विेना नसतील, गुिमरण ंनसेल, रडणं नसेल. मला कोणीतरी आपलं म्हणणारं हव ंआहे. या जगात मला 
माझं नाव व्हायला हवं आहे. सकाळी उठ्यावर मला प्रसन्न वाटलं पाखहजे. मी रात्री खबछान्यावर पडाव,ं 
झोपी जावं, आखण मला जाग आ्यावर — मग त्यावेळी खसखबल जागी असो वा नसो — माझे डोळे मला 
उघडता यावेत, एवढीि माझी इच्छा आहे. 

 
१७ ऑगस्ट १९५९ याखिवशी खसखबलने डॉतटरानंा पत्र खलखहले — 
 
“कुठेि काहीि िुकत नाहीये, असं काही मी तुम्हाला म्हणणार नाही. काहीतरी िुकतंय हे 

आप्याला िोघींनाही माहीत आहे. पण मी जी तुमिी समजूत करून खिली आहे, तसं ते नाहीये. मला 
अनेक व्यलततत्व ं वगैरे काहीही नाहीत. इतकंि काय, पण ‘िुहेरी व्यलततत्व’ असं म्हणूनही माझा बिाव 
व्हायिा नाही. मी तशी केवळ बतावणी करत होते. व्यलततत्व–खवभाजन ही माझी समस्याि नाही, कारण 
ती मुळात अलस्तत्वाति नाही. पण काहीतरी गैर असलंि पाखहजे, त्याखशवाय का मी अशी बतावणी केली 
असती ? आखण माझ्या आईखवषयी खविाराल तर खतच्यासंबधंी मी ज्या खवखित्र आखण िमत्काखरक गोिी 
तुम्हाला साखंगत्या त्या िऱ्या नव्हत्या. काहीकाही वळेी ती िमत्काखरकपणे वागायिी, कधी हुशारीने 
वागायिी, माझी नको इतकी काळजी घ्यायिी, हे सगळं िरं, पण तरीही खति ं माझ्यावर पे्रम होतं. 
माझ्यावर खतिी सारिी नजर असायिी. माझं व्यलततमत्त्व खतच्यासारिं आकषूक नव्हतं. इतर अनेक 
पालकापेंक्षा माझे आईवडील खकतीतरी िागंले होते. छान घर होतं आमि.ं भरपूर िायला होतं. उत्तमोत्तम 
कपडे होते. खिक्कार िेळणी आखण िूप पुस्तकं होती माझ्याकडे. माझ्या गाण्यात ककवा खित्रकलेत माझे 
आईवडील हस्तके्षप करीत िरे, पण त्याि ं कारण त्यानंा समज नव्हती. त्यात खनष्ट्काळजीपणा नव्हता. 
मला तिार करायि ंकाहीही कारण नव्हतं. का मी अशी खवखित्र झाले कोण जाणे !’ 

 
हे पत्र खलखह्यानंतर खसखबलिे जवळजवळ िोन खिवस हरवले. ‘भानावर आ्या’वर खवभाजनापूवी 

खलखहलेलें  हे पत्र खतला खमळाले. खतने डॉतटरानंा खलखहले— 
 
‘माझ्या व्यलततत्वावंर माझा ‘जाणतेपणी’ ताबा नाही, असं अटळपणे वाटणं, त्यावर खवश्वास ठेवावा 

लागण ंआखण ते कबूल कराव ंलागण ंहे र्फार र्फार कठीण आहे. एिािी अशी मूिूपणािी गोि आप्याला 
हवी तेव्हा थाबंवता येते, असा खवश्वास असला तर ठीक आहे. पण असं काही आप्या हाती नसण ंहे खकती 
भयंकर आहे ! 

 
मी यापूवीिं पत्र खलखहलं, तेव्हा मला तुम्हाला िािवायि ंहोतं की मीही शातं आखण थंड राहू शकते. 

मी तुम्हाला काही सागंण्यािी ककवा तुम्ही मला काही स्पि करून सागंण्यािी ककवा तुमच्या कस्याही 
मितीिी मला आवश्यकता नाही. हे अनेकात्मव्यलततत्व वगैरे काहीही िरं नव्हतं, तर ती केवळ बतावणी 
होती, असं तुम्हाला सागंून तुमिी मला काहीही जरूर नाही, असं मी तुम्हाला िािव ूशकणार होते. खनिान 
माझी तशी क्पना होती, पण ती िरंि बतावणी असती, तर र्फार बरं झालं असतं. उलट आता मला 
अपराधी वाटतंय् ते तुमच्याकडे येण्याआधी प्रिीघू काळ कुठेि काही िुकत नव्हतं, असा मी िेिावा केला, 
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एवढ्यािमुळे. ही व्यलततत्व ं मुळी अलस्तत्वाति नाहीत, असा मी आव आणला आखण पखरणामी माझे िोन 
खिवस हरवले. 

 
तीन आठवड्यानंी खसखबलने खतच्या शाळेत्या खमस् अपडाइक पखरिाखरकेला पत्र खलखहले. त्यातही 

इतर व्यलततत्व ेआहेत, अशा समजुतीलाि खतने िुजोरा खिला होता — 
 
‘काही मखहने खवश्लेषण झा्यानंतर मी तुम्हाला पत्रात खलखहले होते की अनेकात्म व्यलततत्व म्हणजे 

काय हे डॉ. खव्बुरानंी मला समजावनू साखंगतले आहे आखण मी ज्याला ‘कोरे कालिंड’ म्हणायिी, ते इतर 
कोणत्याही अथाने नव्हे, तर माझ्या स्मृतीच्या दृिीने कोरे होते. एिािं काम मी करायला घ्याव ं आखण 
िुसऱ्या एिाद्या व्यततीनं त्यािा ताबा घ्यावा. ककवा काहीतरी कारणानं मला शतय न झाले्या गोिी 
कराव्यात ककवा बोलाव्यात असं व्हायिं. मग ती कारणं काहीही असतील. पखरणामािंं भय असेल, 
आत्मखवश्वासािा अभाव असेल, पैंशािी िणिण असेल ककवा मला ‘मी’ म्हणून तोंड िेण ंअशतय असले्या 
समस्यापंासून ककवा िडपणापंासून मी पळ काढीत असेन, म्हणून असेल. 

 
मी ज्यानंा ‘कोरे कालिंड’ म्हणायिी, आखण ज्यािंा मी वयाच्या िौथ्या वषापासून अनुभव घेत 

होते, त्यात मी वळेोवळेी उद् भवले्या पंधरा व्यलततत्वापंैकी कोणीतरी एक होऊन भतूकाळात्या ककवा 
वतूमानकाळात्या समस्यामंधून माग ू काढण्यासाठी काहीतरी कृती करायिी. यातले बरेिसे प्रश्न हे 
माझ्या आईमुळें  खनमाण झाले होते. कधी ती तासन् तास खनःस्तब्ध असायिी, तर कधी वडे्यासारिी हसत 
सुटायिी. कधी अगिी हुशारीनं खवनोि करायिी, तर कधी रस्त्यावर नाि करायिी, िेवळात मोठमोठ्यानं 
बोलायिी ककवा िारिौघात वडेगळ वागायिी, कधी कधी ती अगिी िुिपणानं वागायिी तर कधी खतिा 
थागंि लागायिा नाही. असो. तर जे काय आतापयंत केलं गेलंय ते सगळं धुऊन काढायिा आम्ही प्रयत्न 
करतो आहोत. तुम्हाला जी माझ्या आईखवषयी काहीशी अप्रीती होती, त्यात नक्कीि काहीतरी अथू होता.’ 

 
ते पत्र वाितावािता खमस् अपडाइकना त्या खसखबलला घरी पोिवायला गे्या होत्या, तेव्हािा 

प्रसंग आठवला. त्या प्रवासात एिाद्या सरड्यासारिी भराभरा खसखबलिी रूपे बिलत होती. त्यावळेी त्या 
खतच्या केवळ ‘लहरी’ असतील असे म्हणून त्यानंी ते सोडून खिलं होतं. खमस् अपडाईकना असंही आठवत 
होतं की मध्येि कधीतरी खसखबलनं त्याचं्या माडंीवर डोकं ठेवलं होतं. पण नंतर ती पुन्हापुन्हा सागंत होती, 
“असं काही मी कधी करणिं शतय नाही.” 

 
भतूकाळात अ्ानामुळे आखण वतूमानकाळात शरमेमुळे ज्यािें अलस्तत्व नाकारले होते, त्या इतर 

व्यलततत्वािंी आता ििल घेतली गेली होती. 
 

॰  ॰  ॰ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

: देहाच्या प्रपजऱ्यात कोंडलेले कैदी : 
 
ह्या इतर व्यलततत्वािें अलस्तत्व नाकारणे खसखबलला आतापयंत शतय झालेि नव्हते. पण आता तर 

मेरी स्वतंत्रपणे घर खवकत घ्यायला खनघाली होती. पेगी प्रधान – व्यलततमत्त्वि बळकाव ू पहात होती. 
व्हेनेसाने धुलाईच्या यंत्रावर काम खमळवनू पूवीच्या परावलंखबत्वािे पखरमाजून िालवले होते. मार्मशया 
मोठ्या ईषनेे लेखिका होण्यािे बेत रिीत होती. हे सगळे पाखह्यावर खसखबलला आणिीि तीव्रतेने 
वाटायला लागले की आप्यालाि या व्यलततत्वानंी ओलीस ठेवलेले आहे. खसखबलच्या दृिीने पाखहले तर 
इतर व्यलततत्वाचं्या या साऱ्या कृती म्हणजे केवळ लुडबुड होती. आतापयंत खतने त्या लुडबुडीिे अलस्तत्वि 
नाकारून खतला आप्या जीवनातून हद्दपार करण्यासाठी धडपड केली होती. पण लव्हकीच्या मते मात्र या 
जरी पूणाच्या नसून अंशाचं्या हालिाली अस्या, तरी ही आरोग्याच्या खिशनेे पडलेली महत्त्वािी पावले 
होती. ती डॉतटरानंा म्हणालीसुिा की “या पखरलस्थतीतही मी शतयतो खसखबलला धोका पोिणार नाही, 
यासाठी प्रयत्न करते आहे आखण इतराचं्या किायातनं सोडवनू खति ं आयुष्ट्य शतय खततकं सुिकर 
करायला बघते आहे.” 

 
पण-प्रत्यक्षात मात्र र्फारि थोडे खिवस लुडबुडीखशवाय जायिे. पैशािी िणिण असूनसुिा 

खसखबलच्या कपाटात खतने न िरीिले्या कपड्यािें प्रिशनू भरलेले असायिे. खतच्या अनुपलस्थतीत खतिी 
खिते्र पुरी केलेली असायिी. ठरले्या खिवसाचं्या खकतीतरी आधीि औषधे संपून जायिी कारण इतर 
व्यलततत्वसुेिा स्वतंत्रपणे आपापला डोस घ्यायिी. 

 
एकिा अशीि ती िोलीत ‘भानावर’ आली तर खतच्या डोळ्याला बडेँज - सायतलॉपससारिी ग्रीक 

पुराणात्या एकाक्ष राक्षसासारिी – खिसत होती ती. अशीि एकिा बर्फाच्या स्केट् स बाधूंन िोलीत 
जखमनीवर धडपडताना ती खतला आढळली. 

 
कधी कोणी खतिी पसू ककवा कपडेि लपवी आखण मग ठर्यावळेी एिाद्या खठकाणी पोिणे खतला 

अशतय होई. कधीतरी खतिे हे बधंक खतला इततया लाबं कुठेतरी घेऊन जायिे की वळेेवर इलच्छत स्थळी 
पोिणे खतला शतयि नसायिे. बऱ्यािवेळा ती परीके्षत नापास व्हायिी, कारण खतला कैि करणारानंी 
मुद्दामि िुकीिी उत्तरे खिलेली असायिी, तर कधी एिािा तुरंुगाखधकारी – खवशषेतः पेगी लू – आवश्यक 
ती गखणती ककवा रासायखनक सूते्र अडवनू ठेवायिी. 

 
अशी ही िौिा पयायी व्यलततत्व े मनाला येईल तेव्हा या जगात अवतार घ्यायिी आखण त्यामुळे 

न्ययूॉकूमध्या रस्त्यावंर भटकणारी खसखबल डोसेटिी लहानशी मूती ििावनू जायिी. 
 
पेगी लू एकिा पावसात कहडत होती. खर्फरत खर्फरत ती ब्रॉडववेरच्या िुकानात आली. र्फोडून 

टाकण्याच्या इराद्याने खतने खतथली कािेिी बशी उिलली, लव्हकी म्हणाली. “नाही.” 
 
“तुम्हाला हवी आहे का ती बशी ?” िुकानात्या माणसाने खविारले. 
 
“नाही,” पेगी लू म्हणाली, “मला ती र्फोडायिी आहे.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“ठेवनू िे ती बशी,” लव्हकी ओरडली. 
 
पेगी लूने ती ठेवनू खिली. मग िोघी बरोबरि खतथून बाहेर पड्या. तो िुकानिार आपला बघति 

राखहला की हे खगऱ्हाईक असं स्वतःशीि काय बोलतंय. 
 
िौकात आ्यावर एकाएकी पेगी लूला आखण मेरीला बरं वाटेनासं झालं. पेगी लू एका इमारतीला 

टेकून उभी राखहली. 
 
“काही होतंय् का बाई तुम्हाला ?” पोखलसाने खविारले. 
 
“खतला बरं नाहीये,” लव्हकी म्हणाली. 
 
“कुणाला ?” पोखलसाने खविारले. 
 
“मला,” पेगी लू म्हणाली. 
 
मग िोघी रस्त्याच्या अध्यापयंत आ्या आखण मधेि एकिम थाबं्या. िोन्ही बाजंूनी रहिारी 

िालूि होती. 
 
“मला त्या समोरच्या िुकानात जायियं,” पुढे खनघत पेगी म्हणाली. 
 
“मला नाही जायिं,” असं म्हणत लव्हकी परत खर्फरून माघारी यायला लागली. 
 
“हाय राम ! अहो बाई, काय ते एकिा नक्की ठरवा,” रहिारीखनयंत्रक ओरडला. 
 
खसखबलने प्रिशनूात एक खित्र ठेवले होते. ते खतला परत आणायिे होते. गेले खकत्येक मखहने ती 

खतकडे जायिा प्रयत्न करीत होती. पण प्रत्येंकवळेी मार्मशया खतला भलतीकडेि न्यायिी. शवेटी खसखबलने 
नाहीि, डॉतटरानंीि परत आणले ते – 

 
मार्मशया आखण पेगी लू एकिा खसखबलला मनॅहॅटनमध्या कॉर्फीच्या िुकानात घेऊन गे्या. खतथे 

खसखबल भानावर येऊन पहाते, तर जवळ एक पैसा नाही. इततया लाबं परत जायिे कसे ? खतने टेबलावरिे 
खटप म्हणून ठेवलेले नाणे उिलले आखण डॉतटरानंा र्फोन केला. मग परत एकिा डॉतटरानंी खतिी सुटका 
केली. िुसऱ्या खिवशी परत खतथे येऊन खसखबलने आपले िेणे िुकते केले. 

 
यातली गंमत अशी होती की हे कैि करणारे लोक खसखबलला कैिी मानण्याऐवजी मालकीण मानत 

होते. त्याचं्या सामाईक िेहािी मालकीण. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

एकजात सगळ्यािंी तिार होती की खसखबल आम्हाला पोटभर िाऊखपऊ घालत नाही. आमच्या 
आवडीिे पिाथू िेत नाही. हे तर आणिीि अवघड काम होते, कारण प्रत्येकीच्या आवडीखनवडी वगेळया 
होत्या. 

 
त्याचं्यातली एिािी कोणी आजारी असली की इतरानंा बरं असूनसुिा त्यािी झळ पोिायिी. 

खसखबल एकिा पोटाच्या खवकाराने आजारी होती, तेव्हा लव्हकी तिार करायिी, “माझ्या अंगावर कुठे काही 
मासं म्हणून उरलं नाहीये.” कधी कधी खसखबल ॲन ककवा नॅन्सी लू ॲन यानंा उिासवाणे वाटायला 
लागायि.ं त्या खबछान्यावर पड्या की इतरािंी पंिाईत व्हायिी. त्यानंा कुठं यायजायला खमळायिे नाही. 
कधी मेरी आखण खसखबल ॲनना झटके यायिे आखण इतरानंा त्यािा अखतशय त्रास व्हायिा. गार हवा असली 
की पेगी लूला पुरेसे कपडे न घालताि बाहेर जायिी लहर यायिी. मग लव्हकी तिार करायिी, “मला पण 
मग थंडी वाजते.” कधी कधी लव्हकी म्हणायिी, “डोकं उठतं अगिी ही मेरी रडायला लागली की !” 

 
एरवी खसखबलिी पिंाईत करणाऱ्या या व्यतती स्वतःही खकत्येकवेळा अडकून पडायच्या. खसखबलिे 

सामाखजक जीवन त्याचं्या त्याचं्या आवडीखनवडीशी जुळणारे असायिेि असे नाही. काही लोक त्याचं्या 
सगळ्याचं्या आवडीिे होतेही, पण सगळ्याचं्याि बाबतीत काही तसे नव्हते. आपापसातसुिा त्यािंं 
लाडकंिोडकं होतं. मार्मशया – व्हेनेसा, तसंि माइक – खसड, माजोंरी – रुथी, पेगी लू – पेगी ॲन हे 
जोडीजोडीने काम करायिे. अगिी जोडी नसली तरी मेरी आखण व्हेनेसा याही िागं्या मखैत्रणी होत्या. 

 
इतर लोकाचं्या बाबतीत बोलायिे तर व्हेनेसाला र्फतत ढोंगी व्यतती आवडायच्या नाहीत. 

खसखबलच्या आईसारिे खििाऊ आखण भपकेबाज लोक पाखहले की पेगीिे मस्तक खर्फरायिे, लव्हकीिा कल 
खवशषेतः बुखिमान आखण उच्चभ्र ू लोकाकंडे होता. मेरी आखण खसखबलला लहान मुले र्फार आवडायिी. 
सगळ्याचं्या माखहतीच्या एका बाईबद्दल मेरी म्हणाली होती, “आम्हाला कुणालाि ती आवडायिी नाही.” 
यातून त्याचं्या स्वायत्ततेपेक्षा त्यािंा ‘एक’ पणाि जास्त सूखित होत होता. 

 
संगीताबद्दलच्या गपपा म्हट्या की पेगी लू िुशाळायिी. पण एरवी मात्र खहिे कान बिं. बायकी 

गपपा म्हट्या की माइक आखण खसड अगिी कंटाळायिे. बऱ्याि वळेा ते खसखबलला ठरले्या खठकाणी 
शतयतो जाऊि द्यायिे नाहीत, आखण त्यातूनही त्यानंा जायलाि लागले, तर सारिे कटकट करायिे. 

 
असेि एकिा ते अडकून पडले असताना माइक खसडला म्हणाला, “मला, पुस्तकासंाठी एक र्फळी 

लावायिी आहे.” 
 
“मला पण घरी जायला हवं,” खसड म्हणाला, “थोडं टायकपग राखहलंय माझं.” 
 
िार लोकामंधे गे्यावर अवघड्यासारिं कसं होतं, हे सागंताना माजोरी डॉतटरानंा म्हणाली, 

“मी पण खसखबलबरोबर खतच्या मखैत्रणीकडे जाते. पण माझ्या आवडीच्या खवषयावंर त्या काही बोलतील, तर 
शपथ. त्यािें खवषय म्हणजे घर सामान मुलंबाळं पण लॉरा हॉच् खकन्स आली की मला बरं वाटतं. कारण मग 
त्या संगीत-मरै्फलींबद्दल गपपा मारतात.” 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याचं्यापैकी नॅन्सी लू ॲन् ला राजकारणात भयंकर रस होता. बायबलमध्या भखवष्ट्यवाणीशी 
त्यािा संबधं होता. खसखबलमध्या या इतर व्यततींिी धार्ममक मते वेगवगेळी होती. पुस्तकािंी आवडखनवड 
खनराळी होती. त्यािंा शब्िसंग्रह, हस्ताक्षर बोलण्यािी पित, शरीरािी ठेवण सारेि वगेळे होते. 
कामजीवनासंबधंीही त्यािंी मते एक नव्हती. हॅटी डोसेटच्या प्रतापामुंळे त्यानंा कोणाही व्यततीच्या जवळ 
जायिी भीती बसली होती. तशीि या खवषयाबद्दलही मनात भीती होती. पेगी लू आखण मार्मशया यानंी तर या 
गोिीिा धसकाि घेतला होता. व्हेनेसाच्या एकूण जीवनोल्लासाभळेु खतच्यात वासनेिे काहीसे उन्नयन झाले 
होते. खसखबल ॲन् मधली भीती कमी होऊन या बाबतीत ती खनर्मवकार झाली होती. 

 
या व्यलततत्वात आपापसात हेविेावहेी असायिे. प्रािीन अमेखरकन र्फर्मनिरबाबत लव्हकीला िूपि 

माखहती होती. त्यामुळे पेगीिा अगिी खतळपापड व्हायिा. मग लव्हकीवर मात करण्यासाठी पेगीने रात्रीच्या 
रात्री जागून या खवषयावरिी पुस्तके वािून काढली. पानेच्या पाने पाठ केली. मग जेव्हा एिाद्या तज््ाच्या 
थाटात या खवषयावर खतला बोलता यायला लागले, तेव्हा खतिे समाधान झाले. लव्हकीला या सगळ्या 
प्रकारािी गंमत वाटत होती. 

 
या सगळ्या व्यलततत्वािें कलागुण आखण महत्त्वाकाकं्षा जवळपास सारिीि होती. लव्हकीच्यामते 

खसखबल ही त्या सवात उत्तम खित्रकार. लव्हकीिे बरेिसे खशक्षण खसखबलबरोबर ककवा खसखबलसाठी झाले 
होते. त्या िोघींनाही डॉतटर व्हायिे होते. खसखबलने वैद्यकीय खशक्षण घ्यावे की नाही, याबद्दल डॉतटरानंी 
पेगीला खविारले, तेव्हा ती उत्तरली, ‘खतला कुठली एवढी एकाग्रता जमायला, पण मनात आणलं तर मला 
जमू शकेल ते.” 

 
बऱ्यािवळेा ही व्यलततत्व ेएकत्रही असायिी. कधी कधी ती खसखबलच्या कायूिमात खवघ्ने आणायिी 

िरी, पण एरवी खतला मितही करायिी, खसडने खतला पार्मटशन बाधूंन खिले होते. ओमाहामध्ये त्या 
सगळ्यानंी खमळून खिते्र काढली होती. पेगी लूला तैलरंगात खिते्र काढायला आवडत नसतानाही ती त्यात 
मित करायिी. मार्मशया एकिा ‘त्यानंी सगळ्यानंी खमळून काढले्या’ एका अमूतू शलैीत्या खित्राबद्दल 
मोठ्या उत्साहाने बोलत होती. 

 
खसखबलला शतय नसेल, तेव्हा मार्मशया खतच्या तासानंा जायिी. खसखबलला नंतर अभ्यास करता 

यावा, म्हणून खटपणे ध्यायिी, हजेरीपत्रकावर खसखबलच्या नावाने सही करायिी, आखण मालकाच्या 
अनुपलस्थतीत त्यािा खिटणीस जसा मालकािी सही करून त्यािाली स्वतःिी सही करतो, तशी ती 
खसखबल आय् . डोसेट या सहीिाली स्वतःिी आद्याक्षरं घालायिी 

 
या व्यलततत्वाचं्या बुखिमते्तत र्फारसा र्फरक नव्हता, पण त्यानंी खभन्नखभन्न खवषयािंा अभ्यास केला 

होता. त्यािंी वयं वगेवगेळी होती. पण खजिे खतिे वय ठरलेले होते. त्यािें भावखवश्व वगेळे होते. कोणी 
जास्त िळवळं होतं, तर कोणी अगिी जरूर पडली तरि हालिाल करायि.ं वगेवगेळ्या पखरलस्थतीत 
खनरखनराळ्या आघातापंासून बिाव करण्यासाठी त्यािंा उद् भव झालेला होता. त्यामुळे अथाति प्रत्येकीिे 
वागणेही वगेळे असायिे. त्याचं्यातले हे र्फरक इतके सुस्पि होते की कोणी डॉतटरानंा र्फोन केला की 
केवळ आवाजावरूनि नव्हे, तर वागण्याच्या वणनूावरूनसुिा डॉतटरानंा कोण र्फोन करतंय, हे लक्षात 
यायि.ं 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

“डॉतटर, मी बारमधनं बोलते आहे. इथं रंगीबेरंगी खिवे लावलेले आहेत. सगळेजण अगिी मजा 
करताहेत.” र्फोनवरिी व्यतती बोलत होती, - “मी बीयर का घेऊ नये ?” 

 
“घे की पेगी, काहीि हरकत नाही,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“पण तो वाह्यातपणा नाही का होणार ?” पेगी लूिी भखूमका बिलली होती. 
 
“नाही,” डॉतटर म्हणा्या,” खकतीतरी लोक बीयर खपतात.” 
 
“नकोि पण,” पेगी लूने ठरवले, “मी घरीि जाते.” 
 
बखंिकार आखण बखंिवान खसखबलिाही टेडी रीव्हज् वर मध्यस्थ म्हणून भरंवसा होता. टेडीसुिा 

खसखबलच्या अनेकात्मव्यलततत्वात रस घेऊन खतच्या या ‘जोडा’च्या आयुष्ट्यावर भाष्ट्य करायिी. कोण केव्हा 
आलं गेलं, कोणी काय केलं, हे ती खसखबलला सागंायिी. त्यामुळे खसखबलला आप्या िोन 
अवतरणामंध्या कोऱ्या जागािें िुव ेसाधंता यायिे. 

 
१९५७ साली एक खित्रपट लागला होता, ‘थ्री केसेस ऑर्फ ईव्ह’ या नावािा. तो 

अनेकात्मव्यलततत्वाबद्दल आहे, असे ऐकले होते, म्हणून खसखबल आखण टेडी तो बघायला गे्या. 
 
त्यात डॉतटराशंी बोलताबोलता ईव्ह व्हाईटिे ईव्ह ब्लॅकमध्ये रुपातंर व्हायिे आखण त्यावेळी खतच्या 

डोळ्यािंी ििंल, नािरी हालिाल व्हायिी. टेडी खसखबलिा हात पकडून पुटपुटली, “तू अगिी असंि 
करतेस.” खसखबलिा काहीतरी गैरसमज झाला. खतला वाटलं, टेडीला म्हणायियं् की तीही असा 
उठवळपणा करते. 

 
“अशी वागते का मी लोकाशंी ?” खसखबलने िेिाने खविारले. 
 
“नाही ग. तुझ्यात जेव्हा बिल होतो, तेव्हा तू अशी खिसतेस. एक क्षणभर तुझी नजर खनर्मवकार 

कोरी असते.” 
 
“अगिी खसखबलसारिंि होतं त्या खित्रपटात,” टेडी नंतर डॉतटरानंा म्हणाली. 
 
“नाही,” डॉतटर स्पि करायला लाग्या, खसखबल आखण ईव्ह यािं ं व्यलततमत्त्व सारिं नाही. 

त्याचं्या खवभाजनािी कारणहंी वगेवगेळी आहेत. पण हे मात्र मला मान्य की त्याचं्यात बिल होताना 
िोघींिीही नजर कोरी असते.” 

 
अगिीि असाधारण पखरलस्थतीमुळे खसखबल आखण टेडी जवळ आ्या होत्या िऱ्या, पण त्यािें संबंध 

खबघडायला लागले होते. पेगी लूच्या हट्टी स्वभावामुळे आखण मार्मशयाच्या औिाखसन्यामुळे टेडी वैतागायला 
लागली, त्याने खसखबल अस्वस्थ झाली खतला जास्ति एकटे वाटायला लागले. 
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आखण एक खिवस या ताणले्या संबंधानंा तोंड रु्फटले. १९५९ च्या उन्हाळ्यािा अिेरिा प्रसंग 
टेडीने डॉतटराचं्यासंबधंी काही िोडसाळ खवधाने केली, “त्याचं्या िाजगी प्रयोगासंाठी त्या तुझा गैरवापर 
करून घेताहेत.” 

 
“पुन्हा असं बोलशील तर याि राि. मला िपायिं नाही ते,” जेवणावरून उठत खसखबल रागाने 

म्हणाली. 
 
“बरोबरि आहे. नाहीतरी तुला िरं कधी ऐकायििं नसतं,” टेडी र्फटकन म्हणाली. 
 
रागािा पारा िढला आखण पेगी अखधकारावर आली,” मी िालले, “खतने जाहीर केले. 
 
“नाही. तू जायि ं नाहीस,” टेडीने अखधकारवाणीने साखंगतले,” आता तू पुन्हा पळून जाणार 

नाहीयेस. तुला आवडो अथवा नावडो, मी तुला इथेि ठेवनू घेणार.” 
 
“माझ्या वाटेला जाऊ नकोस. नाहीतर मी तुला मारीन बघ,” पेगी लूने बजावले. 
 
“टाप तुझी,” टेडीने आव्हान खिले. 
 
“बाजूला हो हं. मी आधीि सागंून ठेवते. नाहीतर मग बघशील,” िाराकडे धाव घेत पेगीने धमकी 

खिली. 
 
टेडीने वाट आडवायिा प्रयत्न केला, तशी पेगी लू खिडकीकडे धावली. टेडीने खतिे मनगट घट्ट 

धरून ठेवले. खतिा हात झटकून पेगी रागंायला लागली आखण टेडीकडे पाठ करून का मोठ्या 
कपाटािाली जाऊन बसली. टेडीने पुन्हापुन्हा सागंूनसुिा पेगी बाहेर येईना. शवेटी खतने डॉतटरानंा र्फोन 
केला. 

 
तासाभरात डॉतटर खतथे आ्या त्यांनी िाली बसून पेगीला हाक मारली, उत्तर नाही. “पेगी, अगं 

मी डॉतटर खव्बरू आले आहे,” त्या पुन्हापुन्हा म्हणा्या. 
 
“ह्याः !” पेगी उद् गारली. अजूनही खतिी त्याचं्याकडे पाठि होती. आपली नक्की कोणीतरी मस्करी 

करतंय, असे खतला वाटत होते. “तुम्ही कुठून आलात” 
 
“मी घरनं आले माझ्या. तुला भेटायला आले.” 
 
“कुठं रहाता तुम्ही ?” 
 
डॉतटरानंी त्याचं्या घरािे, खिखकत्सालयािे वणून करून साखंगतले. 
 
“पण तुम्ही िर् रं डॉ. खव्बूर आहात का ?” 



 

 

अनुक्रमणिका 

“अगिी िरं.” 
 
“ती मुलगी आहे का इथं अजून ?” पेगीने खविारले. 
 
“हो, आहे.” 
 
“मग खतला जायला सागंा. ती गे्याखशवाय मी मुळीि बाहेर यायिी नाही.” 
 
अिेर बरीि आजूव ेके्यानंतर डॉतटर पेगीला बाहेर काढण्यात यशस्वी झा्या. 
 
काही मखहन्यानंंतर ‘ती मुलगी’ िरंि खनघून गेली. 
 
“शतयतो मी कुणाला माझ्या र्फारसं जवळ येऊ िेत नाही,” खसखबल िेिाने डॉतटरानंा म्हणाली, 

“र्फतत तुम्हाला आखण काही अंशी टेडीला येऊ खिलं आखण त्यािं हे असं झालं.” 
 

॰  ॰  ॰ 
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: ‘एक’त्वाकडे वाटचाल : 
 
१९५९ च्या शरि ऋतूत डॉतटराचं्या लक्षात आले की डोसेट प्रकरणािी प्रगती अखतशय मंिावलेली 

आहे. त्यात अडथळेि जास्त आहेत. कधी कधी खसखबलिी प्रकृती अगिी छान सुधारलेली वाटायिी. काही 
वळेेला ती बरेि खिवस खटकायिीही. पण मग एकिम एिािे व्यलततत्व खनराशाग्रस्त व्हायिे, भयभीत 
व्हायिे आखण स्वतःलाि त्रास करून घ्यायिे. आखण मग तोपयंत जे काय साधले असेल, त्या सगळ्यावरि 
पाणी पडायिे. त्यािाि एक दृश्य पखरणाम म्हणजे खसखबलला खशक्षण सोडावे लागले. खतच्या आजारामुळे 
खतला खशकणे अशतयि झाले. 

 
यात र्फार झपायाने सुधारणा होणे आवश्यक होते. काहीतरी हालिाल करायलाि हवी होती 

डॉतटरानंा आता ते र्फारि तीव्रतेने जाणवायला लागले. 
 
डॉ. माटून खप्रन्सनी खिस्टीन ब्यिूाम्पवर संमोहनािा प्रयोग केला होता. त्याबद्दलिा वृत्तान्त 

डॉतटरानंी पुन्हापुन्हा वािून काढला. खसखबलबद्दल आप्या सहकाऱ्याशंी ििा केली. पण सगळ्यािें एकि 
मत पडले, “तुम्ही जे काही करताहात, तेि योग्य आहे. असंि पुढे िालू ठेवा.” अपखरखित के्षत्रात नव्याने 
पाऊल टाकणे र्फतत गौरवािेि नसून खकती किािेही असते, हे त्यानंा जाणवत होते. 

 
खसखबलच्या बाबतीत मनोखवश्लेषण हाि उत्तम उपाय आहे, अशी त्यािंी अजूनही िात्री होती. पण 

जर खतला काही अपाय होणार नसेल, तर एिािा प्रयोग करून बघायला काय हरकत आहे, असेही 
एकीकडे वाटत होते. केवळ एक रोगी म्हणूनि नव्हे, तर एक व्यतती म्हणूनसुिा खसखबलबद्दल त्यानंा अपार 
आपुलकी होती. 

 
बालपणीच्या यातनातून उद् भवलेले अनेकात्म व्यलततत्व आखण इतरही सारी शारीखरक 

िुिणीिुपणी मनोखवश्लेषणाच्याि उपायाने नाहीशी होणार आहेत, याबद्दल त्यानंा िात्री होती. 
 
प्रश्न असा होता की ही एकीकरणािी प्रखिया अखधक वगेाने कशी काय साधता येईल. पेंटॉथॉलमुळे 

हे खसि झाले होते की, एिाद्या खवखशि आघाताच्या ककवा दं्वद्वाच्या स्वरूपािी जागृत व्यलततत्वाला स्पि 
जाणीव करून खिली की त्या आघाताशी खनगखडत असलेली लक्षणे नाहीशी होऊ शकतात. 

 
पण आता पेंटॉथॉल वापरणे अखतशय धोतयािे होते. कारण खसखबलला त्यािे व्यसन जडू पहात 

होते. आखण म्हणूनि त्यानंी इतर माग ूशोधायला सुरुवात केली. 
 
खसखबल उन्मािी (hysteric) होती. असे लोक िटकन संमोखहत होतात. हे िारकॉट आखण फ्रॉइड 

याचं्या वळेेपासून माहीत होते. पूवी डॉतटरानंी त्याचं्या काही रोग्यावंर त्यािा यशस्वीपणे वापरही केला 
होता. आता त्यानंी त्यािा खवश्लेषणातही प्रयोग करायिे ठरवले एक धाडसि होते ते. 

 
असाि एकिा खवश्लेषणािा एक तास अगिी वाया गेला, तेव्हा डॉतटरानंी हळूि खवषय काढला, 

“खसखबल, न्ययूॉकूमधे अगिी पखह्यािंा जेव्हा तू माझ्याकडे आलीस, तेव्हा तू माझ्याकडून विन घेतलं 
होतंस की मी तुझ्यावर संमोहनािा वापर करणार नाही. त्यावळेी मी ते मान्यही केलं होतं. पण या इततया 
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प्रिडं अडथळ्यािंी त्यावळेी मला क्पनाि नव्हती. आता मात्र मला असं वाटतं की संमोहनािा आप्याला 
िागंला उपयोग होईल. 

 
“माझी काहीही हरकत नाही,” खसखबलने शातंपणे उत्तर खिले. 
 
‘एक’ होण्यासाठी आता एका नव्या प्रातंातून प्रवास सुरू झाला. गभाशयातील आखिम 

सुिासीनतेिा पुनःप्रत्यय िेणाऱ्या डॉ. खव्बुराचं्या उबिार खवमशकूक्षात अवघ्या भावखवश्वाला भारून 
टाकणाऱ्या आखण त्यात हळुवार बिल घडवनू आणणाऱ्या संमोहनखनदे्रच्या पाळण्यात आंिोळत खसखबल 
भतूकाळात खशरली. इतर व्यलततत्वािंाही प्रवास सुरू झाला — काळाच्या ओघाच्या उलटही आखण 
सुलटही. सुलट अशासाठी की त्या सगळ्यानंी खसखबलच्या वयाइतके मोठे व्हाव.े कारण सगळी व्यलततत्वे 
एकाि वयािी झाली की डॉतटराचं्या मते एकीकरण जास्त सोपे होणार होते. त्यािें अलस्तत्व हेि मुळी 
खसखबलिं एकूणि व्यलततत्व भतूकाळात्या आघातानंी पूणपूणे जिडून गेले आहे आखण त्याला प्रग्भतां 
आलेली नाही, यािे द्योतक होते. 

 
िोन वषांच्या रुथीपासून सुरुवात करणे योग्यि होते. “काय कसं काय ? बरी आहेस ना ?” 

संमोहनावस्थेत रुथीला बोलावनू डॉतटरानंी खविारले. 
 
“होय.” 
 
“मी आठवते का तुला ?” 
 
“हो.” 
 
“केव्हा बरं पाखहलंस तू मला याच्या आधी ?” 
 
“तपखकरी िुिी.” 
 
“बरोबर. याआधी तू इथं कधी आली आहेस का ?” 
 
“एक खिवस आखण आणिी एक खिवस.” 
 
“बरोबर. ही िोली कशासारिी खिसते ?” 
 
“िुिीसारिी.” 
 
“बरं. आखण कभतींना रंग कोणता आहे ?” 
 
“खहरवा.” 
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“बरोब्बर. रुथी, तू आता िोन वषांिी आहेस हो की नाही ? तुला तीन वषाि ंव्हायला आवडेल का 
?” 

 
“हो.” 
 
“अजून िहा खमखनटानंी मी सातला पाि कमी आहेत, असं म्हणेन, तोपयंत तू एक वषानं 

वाढायिसं. आता सगळं ठीक होणार आहे रुथी, तू मोठी होणार आहेस मग इतरही सगळ्याजणी मोठ्या 
होणार आहेत. तुला आवडेल ना हे ?” 

 
“हो. मग मला रंगवता येईल ना ?” 
 
“हो. रंगीत पेलन्सलींनी िडंूनी तुला काय वाटे्टल ते खित्र काढता येईल, ककवा खसखबललाही मित 

करता येईल. 
 
“हो ?” 
 
“हो ना ती खितं्र काढायला लागली की तुला खतला मित करता येईल.” 
 
“बरं.” 
 
“अजून काय काय करायि ंआहे तुला ?” 
 
“सगळं.” 
 
“मग तू सगळ्यानंा सगळं करायला मित करशील. आता तू मोठी होणार. मोठी. मोठी, पुन्हा 

कधीही तू इतकी लहान होणार नाहीस. तीन वषांिी झालीस की थोडा वळे तू खतथंि थाबंशील आखण मग 
परत मोठी व्हायला लागशील, आता कुठलातरी छान खिवस खनवड हं तीन वषांिी व्हायला. तुला 
आवडणारा.” 

 
“रे्फ मावशी.” 
 
“ठीक आहे. आता तु रे्फमावशीकडे गेली होतीस, तेव्हािा एिािा खिवस घे.” 
 
“ती आई होती माझी.” 
 
“िरी नव्हती काही. ती तुझी आई आहे, अशी क्पना करायला तुला आवडायि.ं कारण तुझी 

आई काही िूप िागंली नव्हती ना. आप्याला माहीत आहे ते. आपण आता तुला मोठी व्हायला मित करू 
म्हणजे परत कधी तुला आईिी भीती वाटणार नाही. आलं लक्षात ?” 
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“हो.” 
 
रुथी तीन वषांिी झाली. हे मोठे होणे म्हणजे केवळ संमोहनात्या अखभसूिनेमुळे घडलेली याखंत्रक 

खिया नव्हती; वाढ रोिून धरणारे आघात आखण दं्वदे्व बुज्याखशवाय हे होणे शतय नव्हते, यािी डॉतटरानंा 
पुरेपूर जाणीव होती. वय वाढवणे हे साध्य नसून ते स्वास्थ्यप्रापतीिे साधन होते. 

 
िोन मखहन्यानंी डॉतटर रुथीला म्हणा्या, “आता िहा खमखनटात तू सहा वषांिी होशील. तेव्हा 

वसंत ऋतू असेल मग मी तुला आणिी मोठी व्हायला मित करीन, म्हणजे तू इतराचं्या बरोबरीला येशील. 
आता िहा खमखनटात तू सहा वषांिी होणार हं. नंतर कधीही तू त्यापेक्षा लहान होणार नाहीस. मोठीमोठीि 
होत जाशील. आता तू मोठी झालीस ना की तुला तुझ्या मनाप्रमाणे वागता येईल. इतरािंी ताबेिारी 
रहाणार नाही. तू एक वषानं वाढशील, मग िोन, मग तीन. एिािा िागंलासा खिवस खनवड.” 

 
“बाबा मला िाऱ्याच्या भाऱ्यामध्ये खकराणा िुकान माडंायला मित करतील ?” 
 
“म्हणजे उन्हाळाि ना ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“खहवाळा,” रूथी ठामपणे म्हणाली. 
 
“खहवाळ्यात िारा ?” 
 
“हो. आखण त्याच्या माथ्यावर खहम, मग त्याच्यात एक भोक पाडून आत खरकामे डबेडुबे ठेवनू िुकान 

माडंायि.ं” 
 
“ठीक तर. आता तू सहा वषािी झालीस.” 
 
“आम्ही शतेावर आहोत, उन्हाळ्यािे खिवस आहेत,” रूथी म्हणाली. 
 
हाि तो खहवाळा. हॅटी तेव्हा स्तंभनावस्थेत होती, खसखबलिी वडलाशंी जास्त गट्टी जमली होती, 

शतेावर रूथी र्फार िुषीत होती, आईिी कटकटही नव्हती आखण बाबािंा सहवासही जास्त खमळत होता. 
 
“आता तू सहा वषांिी झालीस. आता यापेक्षा तू कधीही लहान होणार नाहीस. आता मी तुला 

आणिी मोठी व्हायला मित करीन, म्हणजे तू इतराएंवढी आखण नंतर खसखबलएवढी होशील. आवडेल ना 
तुला ?” 

 
“हो.” 
 
“आता मी जेव्हा तुझ्या उजव्या हाताच्या कोपराला स्पश ू करीन ना, तेव्हा मला माईक आखण 

खसड् शी बोलायियं. माईक ! खसड् !” 
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“नमस्ते !” 
 
“नमस्ते ! तुम्हा िोघानंा मोठं व्हायला आवडेल का ?” 
 
“हो, आवडेल की नाहीतरी मला लहान मुलगी असलेलं आवडति नाही. मलापण बाबासंारिं 

मोठं व्हायियं, म्हणजे मलापण त्याचं्यासारिं सगळं करता येईल.” 
 
“ठीक तर मग. आता तुम्ही िोघं मोठे होणार आहात ना. त्याआधी तुम्हाला काही सागंायि ंआहे 

का ?” 
 
माईकने एक मोठा िमत्काखरक प्रश्न खविारला. “त्या मुली आम्हाला मारून टाकतील, असं 

तुम्हाला वाटतं का ?” 
 
“मुली तुम्हाला मारणार आहेत, असं मला वाटतं का ?” डॉतटरािंा त्या प्रश्नावर खवश्वासि बसत 

नव्हता. 
 
“हो ना,” माईकच्या शब्िातून भीती व्यतत होत होती. 
 
“मुली ? कुठ्या मुली ?” माईकला नेमके काय म्हणायिे आहे हेि डॉतटराचं्या लक्षात येत 

नव्हते. 
 
“मार्मशया आखण व्हेनेसा,” माईक म्हणाला. 
 
“त्यानंी जर त्यानंा मारलं तर आम्हीपण मरणार का ?” खसड् ला किता होती. 
 
“त्यानंी म्हणजे कुणी ?” 
 
“अशी ऐकीव बातमी आहे की या मुली एकमेकींना मारून टाकणार आहेत आखण लौकरि अशी वेळ 

येणार आहे की त्याचं्यापैकी काहीजणी हयात नसतील,” खसड् ने स्पि केले. 
 
“आता अशी वळे येणार आहे,” डॉतटर मुद्दामि जोर िेत म्हणा्या की, “तुमच्यापैकी कुणीि 

स्वतंत्र राहू शकणार नाही. तुम्ही सगळे आता खमळून काम करणार आहात, आता आपण परत तुमच्या 
प्रश्नाकडे वळू या. माईक तुझं लक्ष आहे ना ? खसड् तुझं ? नीट लक्ष िेऊन ऐका मी काय सागंते ते. मार्मशया 
आखण व्हेनेसा जर मे्या तर तुमिहंी मरण अटळ आहे म्हणून तुम्ही त्यानंा जगायला आखण खसखबलला 
गाठायला मित करा. म्हणजे त्यािं ंमरण ओढवणार नाही.” 

 
“पण त्यानंा र्फार वाईट वाटतंय” खसड् म्हणाला. 
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“होय ना. मला माहीत आहे ते,” डॉतटर म्हणा्या. मग काहीशा आग्रहाने त्या म्हणा्या, “पण 
तुम्ही मित केलीत, तर त्यानंा खिलासा खमळेल. तुम्ही त्यानंा उ्हखसत करा. कोणी कोणाला मारणार 
नाही. आता तुम्ही मोठे होणार आहात हं. मोठे. मोठे.” 

 
आयुवूधूनािा हा प्रयोग यशस्वी झाला आखण डॉतटरानंा िूपि हायसे वाटले. आता िरेिुरे 

मनोखवश्लेषण िालू झाले होते. या मुलानंी नुकताि इतराचं्या आत्महत्येिा खविार बोलून िािवला होता 
त्यािप्रमाणे आप्या मनातली भीतीही व्यतत केली होती की, एकीकरणामुळे त्यािंहंी मरण ओढवणार की 
काय ? 

 
एखप्रल १९६० पयंत ही वयं वाढवण्यािी प्रखिया िालू होती, आता कोणीही व्यलततत्व अठरा वषांहून 

लहान नव्हते. पण खसखबलिे वय होते ३७ वषं ३ मखहने, एकीकरणाच्या दृिीने सगळ्यािें वय एकि असणे 
ही अत्यंत महत्त्वािी पायरी होती. २१ एखप्रलला डॉतटरानंी लव्हकीजवळ हा खवषय काढला. 

 
लव्हकी म्हणाली, “मी एवढी मोठी होणार, या क्पनेनेि मला इतकं छान वाटतंय.” 
 
“मग करू या ना तसं.” 
 
शातंता. 
 
डॉतटरानंी एक क्षणभर खविार केला आखण मग खनराळाि पखवत्रा घेतला; “लव्हकी, तुला प्रत्येकािी 

िडा न् िडा माखहती आहे. तू तर स्मरणरेिाि आहेस. खसखबलच्या व्यलततत्वातली रिनात्मक शतती 
आहेस. खसखबल तुझ्यापेक्षा मोठी िरी, पण खतच्या आयुष्ट्यातील अनेक वषांच्या आठवणी तर तुझ्याकडेि 
आहेत. मग तूही खतच्याइतकीि वयानं असण ंयोग्यि नाही का ? म्हणजेि िरी समता प्रस्थाखपत होईल की 
नाही ?” 

 
“होय बहुधा.” लव्हकी म्हणाली, खतला िाळीशी गाठण्यात र्फारसा रस नव्हता. तजूनीने टेबलावर 

हळूहळू वाजवत ती डॉतटरानंा म्हणाली, “मी तुम्हाला हे कधी साखंगतलं आहे का की खसखबलला 
माझ्यासारिं व्हायला िूप आवडेल. पण कसं व्हायि ंतेि खतला माहीत नाही.” 

 
“तुला जर खतच्या वयाि ंकेलं, तर खतला ते जास्त सोप ंहोईल.” डॉतटरानंी स्पि केले, “मग करू 

या का तसं ?” 
 
लव्हकी हळूि म्हणाली, “डॉतटर तुम्ही आहात.” 
 
मग रुग्ण संमोहनखनद्राधीन झा्यावर डॉतटरानंी खविारले, “सगळे आले का ?” 
 
“हो,” कुणीतरी म्हणाले. 
 
“रूथी ?” डॉतटरानंी नाव उच्चारले. 
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“हो,” अठरा वषांिी रूथी म्हणाली. 
 
“माईक, तुला सितीस वषाि ंव्हायला आवडेल का ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“नक्कीि,” माईक उत्तरला. 
 
“खसड् तुला ?” 
 
“हो तर.” 
 
हाि प्रश्न पेगी लूला खविार्यावर खतने उत्तर खिलें , “होय, पण अगिी जरूर असेल तरि.” 
 
“नाही, तुझ्यावर तशी सतती नाही. पण तुझी अडिण काय आहे ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“ऊं . . .” पेगी जरा घुटमळली, “मग मला टी. व्ही. नाही बघता येणार.” 
 
“सितीस वषांिे लोक बघतात की टी. व्ही.,” डॉतटर हसत म्हणा्या. 
 
“मला नाही सारिा अभ्यास करत बसायिं.” पेगीने तिार केली. 
 
“नाही ना. सारिा अभ्यास करत बसण ंकोणाच्याि दृिीनं िागंलं नाही. तुलाही तसं नाहीि करावं 

लागणार.” डॉतटर म्हणा्या. 
 
मग पेगी लूने मान्यता खिली. 
 
डॉतटरानंी पेगी ॲन् ला खविार्यावर ती म्हणाली, “हो बहुधा.” 
 
“काहीतरी शकंा खिसते आहे तुझ्या मनात,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“ऊं . . . मला प्राथूनामंखिरात जाव ंलागेल का मग ?” पेगी ॲन् ने आपली किता व्यतत केली. 
 
“नाही. नाही जाव ंलागणार,” डॉतटरानंी ग्वाही खिली. 
 
“पण इतर मोठी माणसं जातात ना,” पेगी ॲन म्हणाली. 
 
“खसखबलसुिा मोठी आहे.” डॉतटरानंी उिाहरण खिले. 
 
“पण ती कुठं जाते ? तूसुिा आता अठरा वषांिी आहेस. तू तरी कुठं जातेस ?” 
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“बरं, ठीक आहे.” पेगी अँनने संमती खिली. 
 
डॉतटरानंी प्रत्येक व्यलततत्वाला खविारले. नॅन्सी लू ॲन, मार्मशया, व्हेनेसा, तलारा, माजोरी, 

हेलन, खसखबल ॲन् यािंी काहीि हरकत नव्हती. 
 
पण मेरीने खवरोध िशवूला, “मला इतकं िम्यासारिं वाटतंय्.” 
 
“पण तू खसखबलएवढी झालीस की तुला असं िम्यासारिं होणार नाही. उलट जास्त बरंि 

वाटेल, कारण मग तुला इतराकंडूनही मित खमळेल. त्यािंा आधार होईल. मग आवडेल ना तुला ?” 
 
“पण तरी तुम्ही माझ्याशी मतै्री ठेवाल ना ?” मेरीने आपली भीती व्यतत केली. 
 
“अगिी नक्की.” 
 
“मला सोडून नाही ना जाणार ?” 
 
“अखजबात नाही.” डॉतटरानंी विन खिले. 
 
“ठीक तर मग,” अिेर मेरीने तयारी िािवली. 
 
“लव्हकी, तू तयार आहेस ना ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“हो.” 
 
“इतर सगळेही तयार आहेत ना ?” 
 
“होय,” लव्हकी उत्तरली. “आम्ही सगळे तयार आहोत.” 
 
“आता आपण सुरुवात करू या हं,” डॉतटरानंी जाहीर केले. 
 
“आता तुम्ही सगळे मोठे होणार आहात हं. अजून पधंरा खमखनटानंी तुम्ही खसखबलएवढे म्हणजे 

सितीस वषू तीन मखहन्यािें असाल.” 
 
“सितीस वषं म्हणजे र्फारि मोठं वाटतं,” नॅन्सी लू ॲनने हरकत घेतली, “काहीि करता येणार 

नाही मग.” 
 
“नाही. तसं अखजबात नाही,” डॉतटर पटवनू िेऊ लाग्या, “मी तर खकतीतरी गोिी करते आखण 

माझं वय तर त्याहीपेक्षा जास्त आहे. 
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मग डॉतटरानंी संमोहनािा उपिार सुरू केला. संमोखहत करणाऱ्या एका खवखशि लयीत त्या म्हणू 
लाग्या, “तुम्ही मोठ्या होत आहात, –मोठ्या, –अजून मोठ्या, –वय वाढतंय् तुमि.ं –वाढलं. –अजून 
वाढलं. २५, २८, ३१, ३३– आता अजून सहा खमखनटात तुम्ही सगळ्या ३७ वषं आखण तीन मखहन्याचं्या 
होणार.” 

 
खटक् खटक् खटक् खटक् . सेकंि. सेकंिािंी खमखनटं. डॉतटर वाट पहात होत्या. खसखबलच्या पंधरा 

व्यलततत्वाचं्या अंगागंातून अिानक एक लहर िमकून गेली, हे त्यानंा कळणे शतयि नव्हते. उपिाराच्या या 
नवीन प्रातंात खसखबलने आखण खतच्या व्यलततत्वानंी प्रवेश केला तशी खतच्या नसानसातून आखण पेशीपेशीतून 
उते्तजक नवीनता रु्फलून आली, अजूनही त्या संमोहखनदे्रति होत्या. तरीही ती नवीन सामथ्यू िेणारी 
थरारून सोडणारी लाट त्यानंा जाणवत होती. 

 
खसखबल शातं खनधास्त वाटत होती. डॉतटर म्हणा्या, “आता तुम्ही सगळेजण ३७ वषं ९ मखहन्यािें 

झालात. आता तुम्ही यापेक्षा लहान कधीही होणार नाही. तुम्हा सगळ्यािं ंवय आता एकि आहे.” 
 
आता आपण एकया पडणार की काय, या रोग्याच्या मनात्या धास्तीिा पुन्हा उच्चार झाला. 
 
“आता आम्ही मोठ्या झालो, तरी तुम्ही आमच्यावर पे्रम करणार ना ?” पेगी लूने आशकेंने 

खविारले. 
 
“मी नेहमीि तुमच्यावर पे्रम करीन.” 
 
“आखण पूवी होतात, तश्याि आमिी मैत्रीण रहाल ?” मार्मशयाने खविारले. 
 
“अगिी नक्की.” 
 
“आता सगळी पखरलस्थतीि बिलेल,” व्हेनेसा जाणतेपणाने म्हणाली. 
 
“हो ना. आता तुमिे कधी मतभेि झाले, तर तुम्हाला आपापसात त्यािी नीट ििा करता येईल. 

भाडंाव ंलागणार नाही,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“ककवा पळून जाव ंलागणार नाही,” पेगी लूने पुिी जोडली. 
 
“आता तुम्हाला खकतीतरी गोिी एकत्र करता येतील. आता तुमच्या बऱ्यािशा आवडीखनवडी 

सारख्या आहेत. पूवी तुमिी र्फार भाडंणं व्हायिी. कुणािा कुणाला मेळ नसायिा, याि ंएक कारण म्हणजे 
तेव्हा तुमच्या वयात र्फार र्फरक होता. आता मार्मशयाला कंटाळा आला की तुम्ही सगळ्या खतला उत्साखहत 
करू शकाल. खसखबल ॲन् अस्वस्थ झाली, तर तुम्ही खतिं नैंराश्य पार पळवनू लावाल.” 

 
“म्हणजे आता आम्हाला बरं वाटेनासं झालं, तर आम्ही तुमच्याकडे नाही यायिं ?” मार्मशयाने 

खविारले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

“नाही नाही. तसं नाही,” डॉतटर प्रामाखणकपणे म्हणा्या, त्या सगळ्याचं्या मनात कुठली भीती 
ठाण माडूंन बसली आहे, यािी त्यानंा पूण ूजाणीव होती. तीि भीती मार्मशयाने बोलून िािवली होती–मी 
बरी झाले की, मला सोडून िेणार का ? उपिार संपले म्हणजे डॉतटरािंा सहवासही संपणार की काय, 
अशी त्या सगळ्या व्यलततत्वानंा धास्ती वाटत होती, त्यामुळेि ते सगळे अस्वस्थ झाले होते. त्याचं्या दृिीने 
डॉतटर आता नुसत्या डॉतटर राखह्या नव्हत्या त्या त्याचं्या मतै्रीणही बन्या होत्या. 

 
“आता तुम्ही उठायि ंहं,” डॉतटरानंी संमोहनाच्या त्या खवखशि लयीत सुरुवात केली, “ए ऽऽऽ क 

— उठा. तुम्ही उठताय् हं आता, िो ऽऽऽ न, जागें व्हा जागे व्हा. आता तयार हं, तीन.” 
 
खसखबलने डोळे उघडले. खतने आखण डॉतटरानंी आतुरतेने एकमेकींकडे पाखहले. त्याचं्या डोळ्यात 

परस्पराचं्या आशा प्रखतकबखबत झा्या होत्या. शवेटी डॉतटरानंी खविारले, “आता कसं काय वाटतंय् तुला 
?” 

 
“शातं. खनधास्त,” खसखबल पुटपुटली. ती पुढे म्हणाली, “आता मला जास्त वळे खमळेल, आखण 

आमच्यात्या प्रत्येकाला तो वापरता येईल.” 
 
“अगिी बरोब्बर,” डॉतटर म्हणा्या, “आता तुम्ही घरी जायि.ं खिवस अगिी मजेत घालवायिा. 

सकाळी परत भेटू आपण.” आखण मग खतला आश्वासन िेत त्या म्हणा्या, “आता कोणी लहान राखहलेलं 
नाही. त्यामुळे तुला इथे वेळेवर यायला काहीही अडिण यायिी नाही.” 

 
संमोहनाद्वारा वयं वाढवनू डॉतटरानंी भतूकाळात खथजले्या व्यलततत्वाचं्या भागािें वतूमानात 

जगणाऱ्या भागात रुपातंर केले होते आता या भक्कम पायावर एकीकरणािा इमला उभारता येईल, अशी 
त्यानंा आशा होती. त्यातूनि मूळिी खसखबल साकार होणार होती. 

 
॰  ॰  ॰ 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

: त्यापि ‘मी’च आहेत : 
 
िुसऱ्या खिवशी म्हणजे २२ एखप्रल १९६० ला सकाळी डॉतटरानंी खविारले, “खसखबल तुला इतरानंा 

भेटायि ंआहे ?” 
 
“तुम्ही म्हणत असाल तर भेटते,” खसखबलने संमती िशखूवली. 
 
खसखबल गाढ संमोहखनदे्रत गे्यावर डॉतटर म्हणा्या, “मी प्रथम तुझी रूथीशी ओळि करून िेते, 

काही मखहन्यापूंवी ती केवळ िोन वषांिी होती, आता मी तुझ्या उजव्या कोपराला स्पश ू करून खतला 
बोलावते हं.” 

 
डॉतटरानंी रूथीला बोलावले. शातंता. डॉतटर वाट पहात होत्या. मग खसखबलिा आवाज आला. 

“मला खिसते आहे ती.” 
 
अखतशय अथूपूण ूक्षण होता हा. खसखबल आता प्रथमि खतच्या व्यलततत्वापैकी एकािी दृश्य प्रखतमा 

पहात होती. खतच्या जाखणवते त्यानंा अलस्तत्व असण्यािी ही पखहलीि वळे. खसखबलला जी रूथी खिसत 
होती, ती काही अंतराळात खवहार करणारी एिािी व्यतती नव्हती ककवा भ्रामक क्पनेतून खनमाण झालेली 
प्रखतमाही नव्हती. ती केवळ खतच्या अंतश्चक्षूंनी रूथीला पहात होती. यावरूनही खतला ‘सायकॉखसस’ न 
झा्यािेि पुन्हा एकिा स्पि होत होते. 

 
“पाखहलंस ना खतला ?” डॉतटरानंी खविारले, “आता मला असं सागं, तू खतला इतकं मागे का बरं 

ठेवलंस ?” 
 
“कारण खतच्या क्पना काही वगेळ्याि होत्या, मी साखंगतलेलं ती ऐकायिीि नाही.” मोठी 

िमत्काखरक क्पना होती ही, जागृत मनाने खिलेले आिेश आखण नेखणवनेे त्याप्रमाणे करायिी 
अंमलबजावणी यामध्ये आ वासून असले्या िरीिे िशनू होते हे. 

 
“आता काय वाटतं तुला त्याबद्दल ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“आता नाही मला ते बरोबर वाटत. पखरलस्थती बिलत असते ना सारिी,” ती पुढे म्हणाली, 

“रूथीनं बाहू पसरलेत. मला वाटतं, खतला माझ्याकडे यायि ंआहे.” 
 
“तुला काय वाटतं खतच्याबद्दल ?” डॉतटरािंा आवाज अगिी िालच्या पट्टीत होता, “तुला 

आवडली का ती ? खतला बरोबर ध्यायला आवडेल तुला ?” 
 
काहीवळेा अगिी शातंता. श्वासोच्छ् वासािाि काय तो आवाज. मग खसखबल म्हणाली, “होय. मला 

हवी आहे ती. माझीि आहे ती.” 
 
“रूथी आता तुझ्याबरोबरि असेल,” डॉतटरानंी त्यािें संबधं प्रस्थाखपत केले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

“मला हवी आहे ती,” खसखबल उद् गारली. 
 
“ती आता तुझ्याएवढीि आहे. ती तुला मित करू शकेल,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“मला हवी आहे खतिी मित,” खसखबलने कबुली खिली. 
 
“आता कसं वाटतंय् तुला ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“िूप बरं वाटतंय.” खसखबल हलकेि पुटपुटली. 
 
“खसखबल, या इतरजणीही जम्या आहेत इथे. आता आणिी कोणाला भेटायला आवडेल तुला 

?” 
 
“लव्हकीला,” क्षणािाही खवलंब न लावता खसखबल म्हणाली, “अद्याप मी खतला भेटले नसले, तरी 

खकतीतरी गोिी खशकव्या आहेत खतनं मला.” 
 
“आप्याला खतनं मितही िूप केली आहे.” डॉतटर म्हणा्या, “इतरानंा माहीत नसले्या ककवा 

माहीत अस्या तर सागंता येत नसले्या खकतीतरी गोिी खतनं साखंगत्या. 
 
“लव्हकी मतै्रीण आहे का माझी ?” खसखबलने खविारले. 
 
“हो तर ! अगिी जवळिी मैत्रीण !” डॉतटराचं्या उत्तरात पुरेपूर खवश्वास होता. “आता मी बोलावते 

हं खतला. लव्हकी.” 
 
“हाय्,” लव्हकी म्हणाली. 
 
आता िोघीही नेखणवचे्या पातळीवर अस्याने या सुपत व्यलततत्वािंी ओळि करून िेणे सोपे झाले 

होते, “लव्हकी, ही खसखबल,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
अवघडून टाकणारी शातंता, “खतिी आहे का मैत्री करायिी इच्छा ?” खसखबलने खविारले. 
 
डॉतटरानंी लव्हकीला तसे खविारले, “मला तर िूपि आवडेल,” लव्हकी िुषीने उत्तरली. 
 
“आता तुम्हाला काहीही अडिण नाही. तुम्ही िुशाल मैत्री करू शकता,” डॉतटरानंी त्याचं्या 

मतै्रीिी घोषणा केली. 
 
आखण अिानक घळाघळा अश्रू वहायला लागले. आप्याला आप्यामधेि एक मैत्रीण खमळणार या 

क्पनेने एकाकी खसखबलला रडू कोसळले होते, “आता लव्हकी तुझाि एक भाग झाली आहे,” डॉतटरानंी 
जाहीर केले. मग त्यानंी खविारले, “खसखबल, तू लव्हकीला का मागे ठेवलं होतंस ?” 



 

 

अनुक्रमणिका 

“मी नाही खतला मागे ठेवलं, मला एिािी गोि जमत नाही, असं खिसलं की लव्हकी करायिी ती 
माझ्यासाठी. मी कधीि सोडलं नव्हतं खतला,” खसखबल म्हणाली. 

 
डॉतटरानंी त्याला पुिी खिली, “लव्हकी म्हणजे तुझ्यातलाि एक हवाहवासा वाटणारा अंश आहे.” 
 
“आता मला िोन मखैत्रणी खमळा्या. त्या स्वचे्छेने आ्या माझ्याकडे,” खसखबल म्हणाली, आखण मग 

खतने त्याचं्या स्वीकारािी घोषणा केली, “त्यासुिा ‘मी’ि आहेत.” 
 
पुन्हा शातंता. मग खसखबल म्हणाली, “मला घरी जायियं.” “ठीक आहे,” डॉतटर म्हणा्या, “मी 

या इतरानंा सागंते की तू पुन्हा कधीतरी भेटशील त्यानंा. आज आता इथंि थाबंू या आपण.” 
 
“होय,” खसखबलने संमती खिली, “मला त्यानंा जरा नंतरि भेटायला आवडेल.” ही सगळी 

व्यलततत्वे कुठ्या ना कुठ्या संघषापासून खसखबलिे संरक्षण करत होती, त्यामुळे या व्यलततत्वानंा भेटायिे 
म्हणजे या संघषांना तोंड द्यायिे, यािी खसखबलला पूणू जाणीव होती, त्यामुळे एका खिवशी िोन 
व्यलततत्वाशंी झालेली भेट पुरे, असा शहाणपणािा खनणूय खतने घेतला. 

 
“कुशीवर वळ खसखबल आखण जरा खवश्रातंी घे. मी या इतरानंा समजावनू सागंते आखण मग जा तू 

घरी.” 
 
“पेगी ॲन,” डॉतटरानंी हाक मारली. 
 
पेगी ॲनने ओ खिली. 
 
“खसखबल आज तुम्हाला का भेटणार नाही, ते सगळ्यानंा समजलं का ?” 
 
क्षणािाही खवलंब न लावता पेगी ॲन म्हणाली, “हो, समजलं की. िालेल आम्हाला. आम्ही 

कुठलीही अवाजवी मागणी करणार नाही. पूवी काही बाबतीत आम्ही खतला िुिवलं आहे. पेगी लू आखण मी 
खतला खर्फलाडेल्र्फयाला, एखलझाबेिला आखण आणिी कुठेकुठे घेऊन गेलो होतो. के्या िऱ्या अशा काही 
गोिी आम्ही.” 

 
“इतरानंा यािी जाणीव आहे का ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“ही मुलं हसताहेत,” पेगी ॲन म्हणाली, “त्यानंा ही सगळी गंमति वाटते आहे.” 
 
“कुठली ?” 
 
“हेि की म्हणजे हे मोठं होणं, खसखबलला भेटणं वगैरे. आखण ही मुलं आता पुरुष झाली आहेत, 

यािी मलाही गंमति वाटते आहे. सितीस वषांिी म्हणजे पुरुषि की !” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“त्याचं्या बाबतीत हे िरं नाही.” डॉतटर म्हणा्या, “लौकरि ते स्त्री होतील, अशी मला आशा 
आहे.” ििावनू गेलेली पेगी ॲन, “ओह !” एवढेि उद् गारली. 

 
मग पुन्हा मूळ खवषयाकडे वळून डॉतटर म्हणा्या, “आपण जरा वाट बघू या, तुम्हाला 

भेटण्यासाठी खसखबलच्या मनािी जरा तयारी होऊ िे. ठीक आहे ?” 
 
“ठीक आहे, ठीक आहे.” पेगी ॲन म्हणाली. 
 
“खकत्ती शहाण्या आखण समजूतिार आहात तुम्ही ! खसखबलिी तुमच्याशी ओळि झाली, की 

खतलाही पटेल तुम्ही खकती शहाण्या आहात ते !” 
 
“डॉतटर,” पेगी ॲन आवगेाने म्हणाली, “खसखबल, ‘मी’ म्हणायच्या ऐवजी ‘आम्ही’ म्हणणार नाही, 

अशी मला आशा आहे.” 
 
डॉतटरानंी खवषय बिलला, “आता मी तुमच्या उजव्या कोपराला हात लावला की मला खसखबलशी 

बोलायिं आहे.” 
 
“काय ?” खसखबलने खविारले. 
 
“मी आता तुला जागी करणार आहे. जागी झा्यावर तुला असं खिसून येईल, की लव्हकी, तू आखण 

रूथी आता एकत्र आहात. पुन्हा कधीही तुम्हाला खवभतत व्हायिी गरज भासणार नाही, तुम्ही आता कायम 
एकत्र रहाणार आहात, आता उठायि ंहं. ए ऽऽ क. उठायि ंबरं का. िो ऽऽ न. आता उठलीस तरी िालेल. 
तीन. 

 
खवश्लेषणात आतापयंत नेहमीि असे झाले होते, की जरा प्रगती होते आहे, सुधारणा होते आहे, 

असं वाटतंय तोवर परत पखरलस्थती खबघडायिी. एक पायरी पुढे गेलं की एक पायरी परत मागे यायला 
लागायिे. लव्हकी आखण रूथीशी खसखबलने तह केला िरा, पण त्यानंतर इतर व्यलततत्वानंा भेटायला ती 
तयारि होईना. त्यानंतर मखहना झाला. जुलै उजाडला, तरी पखरलस्थती आपली जैसे थे. एवढेि नव्हे तर 
पेगी लू डॉतटरानंा स्पि म्हणालीही की अनेक जुन्या ताणतणावानंी पुन्हा डोके वर काढले होते आखण 
त्यामुळे त्रासून जाऊन खसखबलच्या मनात परत एकिा आत्महत्येिे खविार घोळायला लागले होते. 

 
पेगी लू आता बाई झाली होती, ििेला सुरवात करताना ती म्हणाली, “मी काहीतरी मूिूपणा 

करून बसेन, अशी मला भीती वाटते. सारिी किता वाटते आहे मला.” 
 
“का बरं ?” डॉतटरानंी खविार करत खविारले. 
 
“बराि काळ मी लहान मुलगीि होते आखण आता एक बाई झाले आहे. त्यामुळे माझ्या काही जुन्या 

सवयी आता मला योग्य वाटत नाहीत.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“मला नाही तशी काही किता वाटत,” डॉतटर म्हणा्या, “मला खिसतंय त्यावरून तरी अगिी 
उत्तम िाललंय तुझं, मला तुला एक खविारायि ंआहे.” 

 
“खविारा ना.” 
 
“खसखबल रूथी आखण लव्हकीला भेटली, तेव्हा तर खतला आनंि झाला होता. मग आता त्या 

आनंिाला ग्रहण का लागलं ?” 
 
“पूवीच्याि सगळ्या भावभावना परत उद् भव्या आहेत,” पेगी जाणतेपणाने म्हणाली, “मला तर 

वाटलं होतं की आता परत असं काही व्हायि ंनाही.” 
 
“खतनं मला बोलावलं होतं,” डॉतटरानंी खतला खवश्वासात घेऊन साखंगतले. 
 
“मला माहीत आहे ते.” 
 
“मला तर मुळी जाव ं की न जावं, हेि कळत नाही. काहीवळेा मला असं वाटतं की मी खतथं 

गे्यावर खतला मला बोलावनू घेत्याबद्दल अपराधी वाटायला लागतं.” 
 
“िरं आहे ते,” पेगी लू म्हणाली. 
 
“तुझ्या स्वतःबद्दलच्या भावनािंा माझ्याकडून अनािर होऊ नये, असं मला वाटतं. तसंि खतच्याही 

भावनाबंद्दल वाटतं. खतच्या मनात पुन्हा ते आत्महत्येिे खविार घोळायला लागले आहेत ?” 
 
“होय. पखह्यापेक्षाही जास्त प्रकषाने” पेगीने किता व्यतत केली, “आखण यािं कारण म्हणजे भीती 

सध्या खतला धमािी र्फार भीती वाटते आहे. काल खतनं ते तुम्हाला सागंायिा प्रयत्नही केला, पण खतला ते 
शतय झालं नाही.” 

 
त्या भीतीिा पगडा इतका खवलक्षण होता की रूथी आखण लव्हकी याचं्याशी समेट होऊनसुिा 

पखरलस्थती िालावति िालली होती. 
 
“खसखबलला भीती वाटते आहे की कशाकशाला तोंड द्याव ंलागणार कोण जाणे.” पेगी म्हणाली, 

“एकिा मी लव्हकी खसखबलला समजावत असताना ऐकलं. ती म्हणत होती, ‘जरा धीरानं घे,’ पण खसखबलला 
धास्ती वाटते आहे की परत पूवीसारिीि पखरलस्थती होणार की काय ?” 

 
“धमािी कसली भीती वाटते आहे खसखबलला ? आखण तेही सगळ्या कठीण धार्ममक संघषांना मेरी 

तोंड िेत असताना ?” 
 
“या धमात काहीि अथू नाही, असा साक्षात्कार होईल, हीि ती खवलक्षण भीती,” पेगी खविारमग्न 

होत उद् गारली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

“आप्याला या धमाति रहायि ंनाहीये, यािी जाणीव होण्याच्या भीतीने तरती अस्वस्थ नाही ना 
?” 

 
“तसं खतच्या मनात आलं तर ती अस्वस्थ होईलही. खतच्या या भीतीलाही कारण आहे. त्याि ंकाय 

आहे, खतिा िेवावर खवश्वास आहे. िहा आ्ा िऱ्या आहेत, यावरही खवश्वास आहे. एक आ्ा अशी आहे की 
आत्महत्या करू नये. त्यामुळे ती आत्महत्या करू धजावत नाही. खतच्या आयुष्ट्यावर खतिी मालकी नाही.” 

 
“पुढे ?” 
 
“आखण ही क्पना जर खतच्या मनातून काढून टाकली, तर काय होईल सागंवत नाही डॉतटर, 

िरंि सागंवत नाही” 
 
“आणिी काही कारण ंनाहीत का खतनं असं न करायला.” 
 
“आहेत ना, आणिीही आहेत. एक म्हणजे आम्ही आता खतला आवडायला लागलो आहोत; 

त्यामुळे आमिी खतला जबाबिारी वाटते. म्हणून आमिा नाश करायिी खतिी इच्छा नाही.” 
 
खसखबलने जगावे, यासाठी पेगी लूने नेहमीि खतच्यावर िबाव आणले होते, पण आतािी खतिी रीत 

वगेळी होती. आता ती त्यात इतर व्यलततत्वािेंही साहाय्य घेत होती. आता खसखबलमधे जगण्यािी इच्छा 
खटकून होती ती इतराचं्या काही खियापेंक्षाही त्याचं्याबद्दलच्या खसखबलच्या प्रखियेमुळे. 

 
“तर िेवामुळे, आमच्यामुळे आखण तुमच्यामुळेही खसखबल आत्महत्येला धजावत नाही. खतला 

तुम्हाला िुिवायि ं नाहीये. खतला शतयि नाही तुम्हाला िुिवण.ं तसंि खतला िेवाच्या आ्ेखवरुिही 
जायि ंनाहीं. पण िेव अलस्तत्वाति नाही, असं जर खतला आढळून आलं, तर यातला एक अडसर गळून 
पडेल. खशके्षिी भीती नाही खतला. काही काही वेळेला तर खतला वाटतं की खशक्षा काय लवकर संपून जाईल. 
कायम काही तुम्ही जवळ रहात नाही. पण िेव अलस्तत्वाति नाही आखण तुमच्या आमच्याखशवाय खतला 
थाबंवणारं खतसरं कुणीही नाही, या क्पनेिी खतला भीती वाटते.” 

 
“म्हणजे पेगी, तुला असं म्हणायि ंआहे का, की आपला िेवावर आखण िशा्ावंर खवश्वास असावा, 

अशी खतिी इच्छा आहे ?” 
 
“काही गोिी अशा आहेत की खसखबलच्या मते तुम्हाला त्या मूिूपणाच्या वाटतील. िरी त्यातली 

मेि अशी आहे की खतला स्वतःलाि त्या मूिूपणाच्या वाटताहेत पण ते सत्य स्वीकारण्यािी खतिी तयारी 
नाही. कारण खतलाि जर असं वाटायला लागलं, तर कोसळेलि ना सगळं.” 

 
“तर मग याि कारणामुळे खतला धमासंबधंी काही बोलायिी भीती वाटते का ?” 
 
“आखण जेव्हा पखरलस्थती वाईट होती, तेव्हा मितीसाठी ती ईश्वरािी प्राथूना करायिी, आखण तो 

आप्याला मित करतो, असं खतला वाटायि.ं तशी श्रिा होती खतिी.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

“बरं ?” 
 
“तरीसुिा त्यािा काही उपयोग होत नव्हताि, पण त्याला िुसरं काहीतरी कारण असेल, असं 

खतला वाटत होतं. खतनं त्याबद्दलि ं खति ंस्वतंत्र तत्त्व्ानही बनवलं होतं. पण तुम्ही खतच्या मनात गोंधळ 
खनमाण केलात. आता खतला त्यािा खनरास करायिा आहे. ते के्याखशवाय गत्यन्तरि नाही, यािी खतला 
पूण ूक्पना आहे. मला याबद्दल एवढंि सागंता येईल की नेमतया कशाकशावर आपली श्रिा आहे, हे खतनं 
एकिा खनखश्चत ठरवायला हव.ं इतरािंं याबद्दल काय मत आहे, यािी मला काही क्पना नाही, ते आपले 
नुसते बघताहेत.” 

 
“हे बघ पेगी, तू आखण आणिी काहीजणी अद्याप खसखबलपासून िूरि आहात. तुम्ही जर मला मित 

केलीत, तर खसखबलिी काही प्रगती होऊ शकेल. आप्याला याबाबत काही करता येईल.” 
 
“होय. मला तर त्यात काही हरकत खिसत नाही,” पेगी उत्साहाने म्हणाली. 
 
ही नवीन पेगी लू खसखबलच्या बाजूिीही होती आखण खतच्याबद्दल त्रयस्थपणे खविारही करू शकत 

होती. 
 
१९६० िा उन्हाळा न्ययूॉकूमधे अगिीि रिरिीत होता, वातावरण िागंलंि तापलेलं होतं. सारा 

िेश खनतसन–केनेडी लढतीकडे डोळे लावनू बसला होता. त्यािवळेी इकडे वैंयलततक पातळीवर डोसेट 
प्रकरणातही प्रिडं उलथापालथ िालू होती. 

 
आश्चयाने डॉतटराचं्या भवुया आकंुखित झा्या. खसखबल मोहखनदे्रत होती. डॉतटरानंी पेगी लूला 

बोलावले होते. पेगी लूच्या िुरिुरीत ‘हाय्’ िी त्या वाट पहात होत्या, तर त्याऐवजी त्याचं्या कानावर 
पडले, “मी स्वतःला खसखबल म्हणवते.” 

 
आवाज होता िरा पेगी लूसारिा. पण हा संिेश र्फारि िमत्काखरक होता, “मी स्वतःला खसखबल 

म्हणवते ?” 
 
झोपले्या रुग्णाकडे रोिून पहात डॉतटर हळूि म्हणा्या, “पण मी तर पेगी लूला बोलावलं 

होतं.” 
 
“तुमच्या लक्षात नाही आलं डॉतटर,” उत्तर आले, “मी पेगी लूि आहे. तुमिी हाकही ऐकली मी. 

मीि खसखबलसुिा आहे आखण लव्हकीसुिा.” 
 
युती ? पण कशी काय ? आतापयंत तर र्फतत लव्हकी, रूथी आखण खसखबल याचं्याि बाबतीत ती 

साध्य झाली होती. पेगी लू आखण इतरही व्यलततत्वे अजून खसखबलपासून िूरि होती. आखण तरीसुिा 
कुठ्याही प्रस्तावनेखशवाय पेगी लू खतिी खतिीि या आत्या वतूुळात येऊन सामील झाली होती. “मी पेगी 
लूि आहे. तुमिी हाकही ऐकली मी. मीि खसखबलसुिा आहे आखण लव्हकीसुिा.” 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

डॉतटरानंी पुन्हा एकिा पेगी लूला हाक मारली. 
 
“आम्हाला ऐकू येतंय तुमि ंबोलण ंतुम्हाला आश्चयू वाटलं याि ंआम्हाला नाही आश्चयू वाटलं पण 

तुम्हाला आमिी सवय होईल. आता आहोत त्या अशा आहोत आम्ही.” 
 
“लव्हकी,” डॉतटरानंी हाक मारली. 
 
“आम्ही लव्हकीि आहोत.” 
 
“खसखबल,” डॉतटरानंी खसखबलला हाक मारली. 
 
“आम्हीि खसखबलही आहोत.” 
 
पेगी लू, लव्हकी आखण खसखबल एका सुरात बोलत होत्या. 
“ठीक तर,” डॉतटर म्हणा्या, “आता उठायिी वळे झाली. आता तुम्ही उठलात की तुम्हाला 

अगिी स्वस्थ आखण शातं वाटेल. मग तुम्ही कोणतीही समस्या सोडवण्याच्या भानगडीत पडायि ं नाही. 
इतरजणी अजून तुमच्यात एकवटले्या नाहीत िऱ्या, पण मी त्यानंा काही न खविारता त्यानंीि मला 
आपणहून असं साखंगतलेलं आहे की त्या तुमच्याबरोबरि आहेत आखण तुम्हाला मित करणार आहेत. आता 
तुम्ही उठाल तेव्हा तुम्हाला एकटं एकटं वाटणार नाही. तुमिा आत्मखवश्वास वाढलेला असेल. कोणत्याही 
प्रकारिी भीती न बाळगता तुम्ही तुमिी कामं पार पाडू शकाल.” 

 
त्यािंा रोगी जागा झाला. 
 
“खसखबल ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“होय.” 
 
“र्फतत खसखबल ?” 
 
“असं काय खविारताय तुम्ही ?” खसखबलने खविारले, “आणिी कोण असणार ? मी र्फतत मीि 

आहे. मला त्या इतर लोकाशंी अखजबात संबधं ठेवायिा नाही.” 
 
“कसं काय वाटतंय तुला ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“बरं वाटतंय.” 
 
“तुझी भीती जरा कमी झाली की नाही ?” 
 
“होय असं वाटतंय िरं.” 
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“आज तू जे काय करायि ंठरवलं आहेस, ते तू नीट करू शकशील, असं वाटतं का तुला ?” 
 
“आज िुपारी काजी बटण ंकरण्यािा खविार आहे माझा,” खसखबल म्हणाली 
 
“आजिा खिवस तुम्हा सगळ्यानंा छान जाईल,” डॉतटरानंी वतूवले. 
 
“मी िरोिरी केवळ मीि आहे,” खसखबल आग्रहाने म्हणाली. 
 
“तुम्ही सगळ्याि केवळ तुम्हीि आहात,” डॉतटरानंी भखवष्ट्य केले. 
पण त्यात तसा काही िम नव्हता, कारण हे एकीकरण प्रत्यक्षात केव्हा उतरणार, यािा काहीि 

अंिाज येत नव्हता. आता या भेटीत जे काही घडले होते ते उत्स्रू्फतू आखण नेत्रिीपक होते िरे, पण त्याला 
खकतपत महत्त्व द्यायिे, हे अजून डॉतटराचं्या लक्षात येत नव्हते. पेगी लू खनखद्रस्त खसखबल, लव्हकी आखण 
रूथी यानंा जाऊन खमळाली होती, ती स्वयंस्रू्फतीने, मोहखनदे्रच्या द्वारा नव्हे, हे तर उघडि होते, डॉतटर 
काही खतला असे म्हणा्या नव्हत्या की, “पेगी लू, मी आता तुझी खसखबलशी गाठ घालून िेते,” पेगी लूि 
स्वतःहून म्हणाली होती की ‘मी लव्हकीपण आहे आखण खसखबलपण आहे.’ पण स्वयंस्रू्फतीने सामील झालेला 
हा घटक मोहखनदे्रत प्रकट झाला होता. त्यावरून तो खनखद्रस्त खसखबलमधे सामील झाला होता, जागृत 
खसखबलमधे नाही. “आता या स्वयंस्रू्फतू एकीकरणािे पुढे काय होते, ते स्वस्थपणे बघत रहाणे हाि 
शहाणपणािा माग ूहोय, असे डॉतटरानंी ठरवले. 

 
िरम्यान जुलै १९६० पासून ते १९६२ च्या जानेवारी पयंत खवश्लेषण पुढे सुरूि होते. मानखसक 

धततयािंी उकल होत होती. भतूकाळािे प्रिडं अवशषे हळूहळू ढासळून पडत होते. हा अडीि वषांिा काळ 
म्हणजे प्रतीके्षिाि काळ होता. वाटत होते एिािी काहीतरी घटना घडेल आखण खसखबल एकात्म बनेल. 

 
॰  ॰  ॰ 
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: णतरस्काराचा उदे्रक : 
 
खसखबल आखण डॉतटर आता खकतीतरी वळेा बाहेर खर्फरायला जात. १९६२ च्या जानेवारीच्या 

सुरुवातीला एक खिवस त्या अशाि बाहेर खनघा्या होत्या. ‘वसे्ट साइड हायवे’ वरून गाडी िालली होती. 
खसखबल उिास, मलूल होती. एरवी खतला डॉतटराबंरोबर असे खर्फरायला जायला आवडायिे. पण आज 
आकाशात मळभ आले होते, खसखबलच्या उत्साहालाही खनराशनेे ग्रासून टाकले होते. 

 
“तू आज उिास आहेस, कारण तुला राग आलेला आहे, आखण तू स्वतःवरि तो राग काढते 

आहेस. बहुतेक तुझ्या आईवर रागावलेली असावीस तू,” डॉतटरानंी आघाडी उघडली. 
 
“पण याने त्यात काही र्फरक पडणार नाही,” खसखबल बिावािा पखवत्रा घेत म्हणाली. मग ती 

खिडकीबाहेर बघू लागली. हा खवषय इथेि संपलेला आहे, हेि खतला यातून सुिवायिे होते. 
 
डॉतटरािें हात िाकावर होते, नजर समोरच्या रहिारीवर कें खद्रत झाली होती; पण त्यािें मन मात्र 

खविार करत होते, ते खसखबलच्या जाणीव आखण नेखणवेमधे आ वासून असले्या िोल िरीबद्दल. 
 
नेखणविेे प्रखतखनखधत्व करणाऱ्या जवळजवळ सवू व्यलततत्वानंी आतापयंत आईबद्दलिा खतरस्कार 

जोरिार व्यतत केला होता. तसाि खतरस्कार खसखबलनेही त्या माजंरीबद्दलच्या स्वपनात व्यतत केला होता. 
पण अद्यापही इतर व्यलततत्वाचं्या त्या प्रखतखिया ककवा खसखबलिे ते स्वपनातले वागणे जाखणवचे्या पातळीवर 
खझरपले नव्हते. 

 
अंतःसत्य आखण बाह्यजाणीव यामंधे पसरलेली ही िरी आता अगिी स्पि खिसत होती. खसखबलच्या 

एकीकरणाला बाध आणणाऱ्या या अडथळ्यावर उघडउघड हल्ला िढवण्यासाठी हाि क्षण योग्य आहे, असे 
डॉतटरानंी ठरवले. 

 
खतच्या िादं्यावर हात ठेवनू डॉतटरानंी हाक मारली. 
 
“खसखबल.” 
 
“काय ?” खसखबलने नाराजीनेि ओ खिली. 
 
“तुझ्या या हताशपणाच्या मुळाशी पोिण्यासाठी मी मोहखनदे्रिा वापर केला तर ?” 
 
“इथे ?” डॉतटराकंडे अखवश्वासाने बघत खसखबलने खविारले. 
 
“होय,” उत्तर खनणायक होते. 
 
आजूबाजूला गाड्यािंी ये-जा िालू आहे, कणे वाजताहेत, अशा पाश्वूभमूीवर मोहखनदे्रिा मंत्र सुरू 

झाला. जागृती नाहीशी होत होत खसखबल हळूहळू झोपी गेली, आखण मग गाडीत्या बठैकीत निे रोवत ती 
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पुटपुटली, “एिािी व्यतती तुमिी आई आहे म्हट्यावर तुम्हाला खतला मान द्यावाि लागतो, खतच्यावर पे्रम 
करावंि लागतं.” 

 
“नाही. ती जर तुमच्या पे्रमाला लायक नसेल, आिराला पात्र नसेल, तर नाही.” 
 
“ती माझी आई होती, म्हणून मला खतिी मजी रािायिी होती,” खसखबल हळू आवाजात बोलत 

होती, “पण मला ते कधीि शतय झालं नाही. ती म्हणायिी की मी खवखित्रि आहे. खतच्यासंबधंी खविार 
करायला लागलं की मला गुिमर्यासारिं होतं, रडावसंं वाटतं. ती मला बाधूंन ठेवायिी. र्फार िुिायिं 
त्यानं. ती सारिी काहीतरी त्रास िेत असायिी, खकळसवाण्या गोिी करायिी.” खसखबलिा आवाज 
कापायला लागला होता. सवांग थरथरत होतं. 

 
“खसखबल ?” डॉतटरानंी शातंपणे खविारले. 
 
“माझा अगिी गोंधळ उडून जायिा. काही समजायििं नाही. ती ते आत िोलवर घालायिी. तो 

काळा बिं आखण त्याला एक गोल भोक. आत्तासुिा खिसतंय् मला ते.” 
 
स्तब्धता. विेनानंी कण्ह्यािा एक हलकासा आवाज. डॉ. खव्बरू श्वास रोिून बघत होत्या. 

एिाद्या श्यखवशारि महत्त्वािा छेि घेण्यासाठी सुरी घेऊन सज्ज असावा, तशी खसखबल नेखणवते्या पीडेिा 
आखवष्ट्कार करण्याच्या बेतात आहे, हे डॉतटरानंा कळत होते. खसखबलिा आवाज िढला होता, “मी 
स्वतःला सागंायिी की मी आईवर पे्रमि करते, मला खतिा जो खतरस्कार वाटतो, तो िोटा आहे. पण तो 
िोटा नव्हता.” बोलता बोलता खसखबलिा आवाज र्फाटला. म्हणजे भावनोदे्रकािा धोका आता टळला 
होता. खसखबल पुढे म्हणाली, “मला िरोिरीि खतच्याबद्दल खतरस्कार वाटायिा —अगिी मला आठवतंय 
तेव्हापासून.” घृणेच्या अनावर लोंढ्यात खसखबल बुडून गेली. 

 
खसखबलच्या मनातील तीव्र खतरस्कार जागृत झाला होता. “मला अखजबात आवडत नाही ती,” असे 

म्हणून खसखबल श्वास घेण्यासाठी थाबंली, “जेव्हा जेव्हा ती मला िुिापत करायिी, तेव्हा तेव्हा मला 
वाटायि ंकी खतिा जीव घ्यावा — गळा िाबनू ककवा आणिी काहीतरी करून. भोसकून. खकतीतरी वळेा 
मला खतिा भोसकून िून करण्यािी इच्छा झाली होती खतच्या शरीरावर खिळे ठोकलेले आहेत. अशी खितं्र 
मी काढायिी पण घरी नाही कधी काढली, काढायिी ती शाळेत ककवा कधीकधी लोिंडी सामानाच्या 
िुकानात. पण नुसते खित्रात नव्हे तर िरोिरि तसे करण्यािी माझी इच्छा होती. तीव्र इच्छा होती. ती 
मेली तेव्हा क्षणभर मला वाटलं, मीि खतिा िून केला की काय ? माझी िीघूकाळिी इच्छा होती ती. मला 
खतला मारून टाकायि ंहोतं.” 

 
नेखणवतूेन उर्फाळून आलेला हा खतरस्कार आता जाखणवचे्या पातळीवर आिमण करतो आहे, हे 

डॉतटरानंा जाणवत होते. आतून अशी. घुसळून खनघालेली खसखबल पुढे रे्फकली गेली. ती पुढे आिळण्याच्या 
आति डॉतटरानंी खतला धरले, पण खतच्यातला तो खतरस्कारािा आवगे आवरणे त्यानंा शतय नव्हते, आखण 
शतय असते तरी त्यानंी तसे केले नसते. “मला खतरस्कार वाटतो खतिा संताप येतो अगिी त्या 
िाडंाळणीिा. मला िून करावासा वाटतो माझ्या आईिा, अगिी ती माझी आई असली तरी मला खतला 
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मारून टाकायियं. मी खधक्कार करते खतिा.” तुम्हाला ऐकू येतंय का ? मी खधक्कार करते खतिा.” उत्तरोत्तर 
खसखबलिा आवाज खटपेला पोिला होता. 

 
समोरच्या र्फळीवर खसखबल मुठी आपटत होती सेंट मेरी हॉलस्पटलमधे अगिी पखह्यािंा जेव्हा 

खसखबलिे अलस्तत्व काही काळापुरते थाबंले होते, तेव्हापासून जो राग ती सतत नाकारत आली, तो आता 
‘आत वळ्यावर’ खतने पुन्हा स्वीकारला होता. 

 
गाडीत शातंता होती. बाजूने जाणाऱ्या गाड्यािंा, त्याचं्या कण्यांिा आवाज येत होता. पण या 

बाहेरच्या गोिींकडे डॉतटरािें लक्ष नव्हते. अनेकात्म व्यलततत्वाच्या मूळ कारणािे आता समूळ उच्चाटन 
झाले आहे, हे डॉतटरानंा कळून िुकले. त्यानंी खसखबलला उठवायिे ठरवले. 

 
“मी माझ्या आईसंबंधी नाही ना र्फार खविार केला ?” खसखबलने पखहले उद् गार काढले ते हे. खतला 

अजून आठवत होत याि ं डॉतटरानंा आश्चयू वाटले. त्या म्हणा्या, “उलट तू िूपि खविार केलास 
खतच्याबद्दल आखण खतनं तुझ्यावर पे्रम करावं, अशी तुझी र्फार र्फार इच्छा होती.” 

 
उपहासाने हसत खसखबल म्हणाली, “स्वतःच्या आईला मारून टाकण्यािी इच्छा करणं हे काही 

र्फारसं िागंलं नाही.” 
 
डॉतटर आता आणिीि ििक्या, मोहखनदे्रत बोललेले खतला काय काय आठवत होते कोण 

जाणे, पण एवढे मात्र त्याचं्या लक्षात आले की खवश्लेषणाने आता एक महत्त्वािा टपपा गाठलेला आहे. 
मोहखनदे्रतले बोलणे खसखबलला आठवत होते. एवढेि नव्हे तर माइकने हॅटी डोसेटिी पुतळी करून खतला 
मारून टाकले होते, हेही खतला आठवत होते आखण तो िून खतने खतिा म्हणून स्वीकारलाही होता. हॅटी 
डोसेटबद्दल खतला वाटणारा खतरस्कार खतने आधीि कबूल केला होता. आताच्या या िोन घटना म्हणजे 
त्यापुढच्या िोन पायऱ्या होत्या. सुधारणेच्या दृिीने त्या अखतशय महत्वाच्या होत्या. त्यामुळे एकीकरणाच्या 
खिशनेे आता झपायाने प्रगती होणार होती. 

 
वयाच्या साडेतीन वषानंतर आत्ता पखह्यािंा खसखबलला रागावणे शतय होत होते. त्यामुळे रागाशी 

सामना करणाऱ्या व्यलततत्वािंी गरज आता कमी झाली होती आखण त्यािें खसखबलमधे अंशतः खवलीनीकरण 
झाले होते. त्यािप्रमाणे आपली आई मरून जावी, अशी जी मार्मशयािी इच्छा होती, तीही आता खसखबलिी 
इच्छा झाली होती. त्यामुळे त्या िोघींनाही आता आणिी जवळ येणे शतय होणार होते. पण त्यापेक्षाही 
महत्वािी गोि म्हणजे राग व्यतत करण्यािी क्षमता खसखबलला पुन्हा प्रापत झा्यावर इतर भावनाचं्या 
दृिीनेही माग ूमोकळे झाले होते. हॅटी डोसेटसंबधंीिा राग खसखबलने व्यतत केला आखण त्या एका कृतीने 
खसखबलिे सारे स्वरूपि पालटून गेले. आता यापुढे खतला भावना व्यतत करता येणार होत्या. खतिी आता 
पूणतू्वाच्या, एकत्वाच्या खिशनेे वाटिाल सुरू झाली होती. 

 
‘वसे्ट साईड हायवे’ वर आप्या खतरस्काराने हॅटीिा िून करीपयंत खसखबलच्या दृिीने ती िरी 

मेलेली नव्हतीि. पण आता मात्र खसखबलच्या सुधारणेच्या मागातला खतच्या रूपातला महत्वािा अडथळा 
बाजूला झाला होता. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

आखण मग झपायाने खसखबलिी मुततता झाली. त्यानंतर खकत्येक आठवड्यानंी खसखबल जेव्हा 
डेरॉइटला खतच्या वडलानंा भेटायला गेली होती, त्यावळेी मोठ्या नायपूण ूरीतीने हे सत्य प्रकट झाले. 
त्याचं्या घरात ती सोफ्यावर बसलेली होती. खवलाडू खतथे आला. खतला वाटले की पूवीप्रमाणेि आताही तो 
‘आर्मकटेतिरल र्फोरम’ मधे डोके घालून बसेल पण तो िक्क खतच्या शजेारी येऊन बसला, खतच्याशी गपपा 
मारायला, ती काय सागेंल ते ऐकायला. त्यावळेी पखह्यािंा ती त्याच्याशी मोकळेपणाने बोलू शकली. 

 
त्याचं्या गपपा सुरू झा्या आखण भतूकाळातील आठवणी खतच्या मनात गिी करू लाग्या. ती 

म्हणाली, “मी सहा वषांिी होते, तेव्हा तुम्हाला मज्जािाह झाला होता, त्यावळेी पखह्यािंा तुम्ही मला 
तुमच्याजवळ येऊ खिलंत.” नकळति खवलाडूच्या िेहऱ्यावरिा एक स्नाय ूक्षणभर आिसला. हळुवारपणे 
तो उत्तरला, “त्यावळेी मला क्पनाही नव्हती की हे असं काही असेल.” 

 
“त्यावषी खहवाळ्यात आपण शतेावर गेलो होतो. खतथे आपण आणिीनि खनकट आलो. पण 

शतेावरनं आपण परतलो आखण तुम्ही परत तुमच्या कामात बुडून गेलात. माझीही शाळा सुरू झाली आखण 
परत एकिा आपण एकमेकानंा परके झालो.” ओशाळा होत खवलाडू म्हणाला, “मी तुला सगळं काही खिलं. 
िागंलं घर, िागंले कपड, िेळणी खगटार खशकवलं. तुझ्याबद्दल मला काहीतरी वाटत होतं, म्हणूनि मी या 
गोिी के्या.” तो समथून करीत म्हणाला. 

 
“बाबा.” खसखबल आपण उच्चारणार असले्या शब्िािंा अंिाज घेऊ लागली. मग नुकत्याि परत 

खमळाले्या आत्मखवश्वासाने पे्ररीत होऊन खतने ती उडी घेतली, “मला जेव्हा व्हायोलीन हवं होतं, तेव्हा 
तुम्ही मला खगटार खिलंत. तुम्हाला तेव्हा असं नव्हतं का वाटत की आणण हे व्यथू श्रम करीत आहोत ? 
आपण कुठ्याही प्रकारे खहच्याशी संवाि साधायिा प्रयत्न करत नाही ?” खसखबलने खविारले. 

 
खवलाडू ताडकन उभा राखहला, “खगटार खशकायला बसलीस की तू अस्वस्थ, उिास होतेस, हे 

मला कळायि ं पण िरोिरि मला त्याि ं कारण कधी कळलं नाही. आता मला खकतीतरी गोिीिा अथू 
कळायला लागला. मला नेहमीि तुझ्यासाठी काहीतरी िागंलं आखण योग्य तेि करायिं होतं. पण कसं 
करावं, ते माझ्या लक्षात यायि ंनाही.” 

 
त्यािे खनकटसाखन्नध्य खतला तीव्रतेने जाणवत होते. आयुष्ट्यात प्रथमि आपण त्याच्यावर उघडउघड 

हल्ला केला, तरीही त्याने आप्याला त्याबद्दल िोष खिला नाही, यािे खतला आश्चयू वाटत होते. आतापयंत 
पार गाडून टाकले्या सगळ्या गोिींना आता वािा र्फोडायिीि, असा खतने खनणूय घेतला. 

 
“बाबा, मी लहान असताना माझ्याबाबतीत अनेक गोिी घडायच्या,” ती बोलू लागलीं. लेकीच्या 

आठवणींिा ओघ थोपवनू धरण्यासाठी खवलाडूने डोळे खमटून घेतले. पाि वषांपूवी त्याने डॉ. खव्बुराचं्या 
खिखकत्सालयात आपला अपराध कबूल केला होता. या आठवणींमुळे तो अपराध आणिीि गंभीर होत 
होता. “बाबा, तुम्ही ठीक आहात ना ?” काळजी वाटून खसखबलने खविारले. 

 
खवलाडूने डोळे उघडले, आपला हात वर उिलून खतिी खवनवणी करत तो म्हणाला, “बास, बास, 

खसखबल. आता काही नको सागंू. मी अगिी म्हातारा झालो आहे आता. बाकी कशािा नाही, तरी माझ्या 
वयािा तरी खविार कर.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्या खवनवणीकडू िुलूक्ष करून खसखबल पुढे बोलू लागली, “बाबा, मी लहान होते, तेव्हा खकतीतरी 
घाणेरड्या गोिी घडत असत. तुम्ही त्या थाबंव्या नाहीत.” 

 
“गव्हािी कोठी, बुटािा बिं,” खवलाडू पुटपुटला. आखण मग खसखबलकडे बघत तो आजूवाने 

म्हणाला, “मला क्षमा कर.” 
 
आता खसखबल उठली आखण येरझारा घालू लागली. पूवीिी खसखबल असती, तर खतने नक्कीि नमते 

घेतले असते. गेले्या काळाला, गेले्या वषाना क्षमा करू ? नव्यानेि खतच्यात उर्फाळून आलेला राग 
क्षमाशीलतेला अटकाव करत होता. “असो, तो मृत भतूकाळ त्याच्या थडग्याति राहू िे,” खतने समेट 
केला. ती सारे खवसरून जायला तयार होती, पण पूवीच्या अथाने नव्हे. पूवी ज्या गोिींना ती तोंड िेऊ 
शकायिी नाही, त्याचं्यापासून ती माघारि घ्यायिी. पण आतािी खतिी भखूमका वगेळी होती. मागे जे काय 
घडून गेले, ते आता उकरून काढायिे नाही, अशी समजूतिारपणािी होती. 

 
तो क्षण गेला आखण खतिी मनोवस्था बिलली–खनिान बाह्यतः खवलाडू आखण खसखबल इतर कमी 

त्रासिायक गोिींवर आखण आताच्या भेटीत योजून ठेवले्या आनंििायक गोिींवर गपपा मारू लागले. 
आखण त्यानंतर प्रथमि खवलाडू डोसेट त्याच्या लेकीच्या अंतधान पावण्याबद्दल खतच्याजवळ बोलला. त्याने 
खतला खविारले, “मी जर तुला जास्त पैंसे खिले, तर तुझं हे अंतधान पावण ंथाबंेल ?” “पैशािी नेहमीि 
मित होते,” खसखबल म्हणाली, “पण आता या गोिीला छत्तीस वषू झा्यानंतर केवळ जास्त पैसे खि्यानं 
प्रश्न सुटणार नाही, पण आता ते हळूहळू कमी कमी होत िाललंय, बरीि सुधारणा आहे.” 

 
“आपण आता पैशाबद्दलि बोलतो आहोत म्हणून सागंतो खसखबल, एक लक्षात ठेव. माझं जरी काही 

बरंवाईट झालं तरी तुला काही मी वाऱ्यावर सोडणार नाही. आत्ता जे हे माझं नवीन बाधंकाम िाललेलं 
आहे, हे तुझ्या मालकीिं होईल.” 

 
“धन्यवाि बाबा,” खसखबल म्हणाली. आज इततया वषात पखह्यािंा त्यानं खतच्याखवषयी काही 

काळजी व्यतत केली होती. त्यावर एकिम खवश्वास ठेवण ंखतला शतय नव्हतं. 
 
आखण अिानक खवलाडूने एक िमत्काखरक प्रश्न खविारला, “खसखबल, तू हे लोक आहेत म्हणतेस, 

त्याचं्याशी बोलतेस वगैरे, कोण आहेत तरी कोण हे ?” 
 
खसखबल िखकति झाली. इतकी वष ू पेगी, लव्हकी, मार्मशया, व्हेनेसा, मेरी इत्यािींच्याबरोबर एका 

छपरािाली राखहले्या त्या माणसाकडे खनरिून पाहू लागली. 
 
“बाबा,” ती बोलायला लागली, “डॉतटरानंी तुम्हाला या इतर लोकाबंद्दल जे साखंगतलं, त्याबाबत 

तुमिा काहीतरी गैरसमज झालेला खिसतोय्, मी कधीि त्याचं्याशी बोलत नाही ककवा ते माझ्या माखहतीिे 
आहेत, असंही मला वाटत नाही. डॉतटरानंी मला त्याचं्याबद्दल सागेंपयंत ते आहेत, हेही मला माहीत 
नव्हतं नुकती कुठे मला त्यािंी माखहती झाली आखण मी त्याचं्याशी बोलायला सुरवात केली. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

खवलाडूला हे सगळे अनाकलनीयि होते. त्यािा अथू लावण्यािा प्रयत्न करीत तो र्फतत एवढंि 
कसंबसं उद् गारला, “खसखबल, तुझं सगळंि इतकं गूढ आहे. माझ्या काही लक्षाति येत नाही.” एवढ्यात 
फ्रीडा बोलवायला आली आखण ते जेवायला गेले, पण खवलाडूच्या मनातला गोंधळ काही कमी झाला 
नव्हता. 

 
त्यारात्री खसखबल खतथे पाहुण्याचं्या िोलीत झोपली असताना खतला खवलो कॉनूसूमध्या खतच्या 

िोलीिे स्वपन पडले. हॅटी वारली म्हणून खसखबल तातडीने वडलानंा भेटायला आली होती. त्याचं्या 
घरातला एकमेव पलंग आता त्या िोलीत ठेवलेला होता. हाि तो प्रखसि पाढंरा लोिंडी पलंग. 
याच्यावरि खतिे आईवडील झोपत असत. खसखबलला कुठेतरी झोपायिे होतेि आखण घरात हा एवढाि 
पलंग म्हणून ती त्याच्यावरि एका कडेला झोपली होती. िुसऱ्या बाजूला खतिे वडील झोपले होते. आखण 
ती अिानक जागी झाली, तर खतला खिडकीत एका माणसािा िेहरा खिसला. त्याच्या ओठािंी हालिाल 
झाली. तो कोणालातरी सागंत होता, अरे, ते बघ काय करताहेत !” 

 
स्वपनाति खसखबल वडलानंा उठवायला लागली, “खतकडे बघू नका बाबा. खिडकीतनं एक माणूस 

बघतो आहे. त्याला वाटतंय की आपण एकत्रि झोपलो आहोत.” नंतर खतने पाखहले तर त्या माणसाकडे 
कॅमेरा होता. र्फोटोत आप्याला कोणी ओळिू नये, म्हणून खतने डोळ्यावंर हात धरला. “बाबा, मला एक 
पेलाभर गरम िूध आणून िेता ? म्हणजे मला जरा नीट झोप लागेल,” खतने वडलानंा खवनवलं. त्याप्रमाणे 
खतिे वडील िूध आणायला गे्यावर ती त्या माणसािा िेहरा बारकाईने पाहू लागली. म्हणजे पोखलसापंुढे 
त्यािे स्पि खित्र उभे करता येणार होते. त्या माणसािे ताबंुस केस पाहून खसखबल अस्वस्थ झाली. 

 
खतच्या डोतयाशी असले्या िाडं्यामंधून जपून हात बाहेर काढून ती जखमनीवरिा र्फोन शोधू 

लागली. 
 
“ऑपरेटर, मला पोखलसाशंी बोलायियं,” खतने साखंगतले. पखलकडून उत्तर आले, “ते नाहीत इथं, 

गस्तीला गेलेत,” “मग र्फौजिार तरी द्या,” खसखबल अजीजीने म्हणाली. “तेही नाहीत,” थंड आवाजात 
प्रत्युत्तर आले. “अहो, पण मला कोणािी तरी मित आवश्यक आहे हो. इथं माझ्या खिडकीपाशी एक 
माणूस उभा आहे.” 

 
“तुमच्या वडलािंा खवमा आहे का ?” त्या आवाजाने पचृ्छा केली. 
 
“त्यािा इथे काय संबंध ?” खसखबल ओरडली. 
 
“तुमच्याकडे जर नंबर असला, तर मी खवमा एजंटाला र्फोन करीन,” तो आवाज नम्रपणे म्हणाला. 
 
खसखबलने भराभरा खवमा कंपन्यािंी काडे िाळली, ती नाव वािायला लागली, पण त्याच्यावरि ंते 

बारीक अक्षर खतला लागेिना. “नंबर द्या. नंबर द्या,” असा आवाज खतच्या मेंिूवर आिळत होता. “मला हे 
नंबर वािताि येत नाहीयेत,” खसखबल असहाय होऊन म्हणाली, “ही काडू घसरताति आहेत सारिी,” 
खसखबल ती काडं नीट धरून ठेव ूपहात होती; पण व्यथू ! ती त्यािंी त्यािंीि पुढेमागे होत होती. 
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“हा र्फोन बिं करा बरं,” शवेटी ऑपरेटरिा आवाज आला. 
 
“अहो, मला कोणािीतरी मित हवी आहे हो,” खसखबलने खवनवणी केली. 
 
पण एकिम शातंता पसरली आखण त्या भयाण शातंतेने खसखबलला वास्तवािे भान करून खिले. 

यापूवी ज्या वास्तवाशी ती कधीि सामना करू शकली नव्हती, असे वास्तव आखण ते म्हणजे या 
खिडकीत्या माणसाला कुणीही धडा खशकवणार नाही ककवा एकूणि कोणत्याही बाबतीत कोणीही कधीही 
आप्याला मित करायला येणार नाही. 

 
त्यानंतर तीन मखहन्यानंी डॉतटरानंा फ्रीडा डोसेटिे पत्र आले. त्यावर तारीि होती १२ एखप्रल 

१९६२, त्यात खलखहले होते — 
 
“आमच्या डॉतटरानंी आज िुपारीि मला बोलावनू साखंगतलं की खसखबलिे वडील काही आता र्फार 

काळािे सोबती नाहीत मी पूवी तुम्हाला खलखहलंि होतं की त्यानंा कॅन्सर झालेला आहे. 
 
डॉतटरानंी मला असं सुिवलं की मी तुम्हाला पत्र खलहून असं कळवाव ं की तुम्ही जर त्यानंा 

भेटलात, तर ते तुमच्याशी बोलतील आखण तुम्हाला सगळी पखरलस्थती सागंतील. त्यािं ं काडू मी सोबत 
पाठवीत आहे. 

 
खसखबल परत खतच्या वडलानंा भेटायला येणार आहे की नाही, याबाबत खतनं ककवा खतच्या वडलानंी 

मला काहीि साखंगतलेलं नाही. मी यासंबंधी काही बोलति नाही, कारण ती तुमच्याखशवाय राहू शकते की 
नाही, यािी मला काहीि क्पना नाही. त्यािंा आजार खकती गंभीर आहे, यािी त्या िोघानंाही जाणीव 
नसावीसं वाटतं. डोसेट तर सारिे म्हणताहेत की मी एकिोन खिवसाति बरा होईन. डॉतटरानंी त्यानंा 
पुरेशी विेनाशामकं खिलेली आहेत. पण त्यामुळेि त्यािं ं खित्तही थाऱ्यावर नाही. जवळजवळ आठवडा 
झाला त्यानंी खसखबलच्या पत्राबद्दल एका अक्षरानंही िौकशी केली नाही. एरवी त्याचं्या दृिीने ती खकती 
महत्त्वािी असत. परवा मी त्यानंा खतिे एक पत्र वािून िािवायला लागले, तर त्यानंी मला वािूि खिलं 
नाही. 

 
मला जर खसखबलिी काळजी घेता येण्यासारिी असेल, तर ती इथं येऊन राखहलेलीही मला िूप 

आवडेल. पण अगिी स्पिि सागंायिं, तर मला त्यािी किताि वाटते. मी नोकरी करते, हे तुम्हाला 
माहीति आहे. त्यामुळे खिवसा काही मी खतच्याबरोबर राहू शकणार नाही. 

 
तुम्ही जर काही सुिवणार असलात, तर मी नक्कीि त्यािंा खविार करीन. 
 
िोन आठवड्यानंी डॉतटरानंी खसखबलला खवलाडूिा मृत्य ू झा्यािे कळवले. खसखबलने त्या 

बातमीिा शातंपणे स्वीकार केला. पण आप्या वडलावंर खनरखतशय पे्रम करणाऱ्या मेरीला ते सहन झाले 
नाही. खसखबलला काही अंत्यसंस्कारानंा जायिे नव्हते आखण शवेटी झाले खतच्याि मनाप्रमाणेि; पण 
अंत्यसंस्काराचं्या खिवशी रात्री खसखबलला एक स्वपन पडले. ती एका मेजवानीला गेली होती, खतथे डॉ. 
खव्बुरानंी खतला खतच्या वडलािंा मृत्यू झा्यािे साखंगतले, “नाही. नाही. ते मेलेले नाहीत,” आपला खवरोध 
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खसखबलला ऐकू आला. मग ती स्वपनात खतच्या िोलीकडे धावली, खतथे खतला खवलाडू खिसला. खजवतं. 
पलंगावर खनजला होता तो आखण भोवती लोक जमलेले होते. “नाही ते मेलेले नाहीत. ते मेलेले नाहीत,” 
असे म्हणत खतने स्वतःला खबछान्यावर त्याच्याशजेारी लोटून खिले. 

 
पण खसखबलला कधी शकंाही आली नसती, अशा भीषण रीतीने खतच्या दृिीने खवलाडूिा अंत झाला 

खवलाडूने खसखबलला कपर्मिकही ठेवलेली नाही, या बातमीच्या रुपाने ते भयंकर सत्य खसखबलवर येऊन 
आिळले खसखबलच्या स्वपनामुंळे खतिी मनािी तयारी झालेलीि होती, डॉ. खव्बरू खतिी समजूत घालत 
म्हणा्या, “खसखबल, तुला ना तुझ्या वडलाबंद्दल आसतती होती िरी, पण खततकाि त्यािंा तू खतरस्कारही 
करायिीस. मूळिी खसखबल खतच्या आईिा आखण वडलािंा िोघािंाही खतरस्कार करायिी.” 

 
त्या खतरस्काराला आता उपहासािीही जोड खमळाली. ‘माझं जरी काही बरंवाईट झालं तरी मी 

काही तुला वाऱ्यावर सोडणार नाही,’ हे त्यािें शब्ि आता खतला खिजव ूलागले. 
 
वाऱ्यावर सोडणार नाही ? त्यानंी खतच्यासाठी काही ठेवले तर नव्हतेि, पण आता त्याचं्याकडून 

िर मखहन्याला येणारे पैसेही थाबंणार होते. त्यामुळे खसखबलिा उिरखनवाहही कठीण होता. सुिैवाने खतिे 
खशक्षण संपलेले होते, त्यामुळे र्फी भरण्यािा प्रश्न नव्हता. पण खवश्लेषणािे पैसे काही आता िेणे शतय नव्हते 
— खसखबलिे एकीकरण करण्यासाठी डॉ. खव्बुरानंी केलेली ती गुंतवणूकि होती, पण खसखबलच्या दृिीने 
मात्र ते कजू होते आखण आज ना उद्या ती ते रे्फडून टाकणार होती. घरभाडे, िाणेखपणे, कपडालत्ता या 
आखण यासंारख्या इतर जीवनावश्यक गोिींसाठी खतला खतिी खमत्रमंडळी िेतील त्या भेटींवर अवलंबनू रहावे 
लागणार होते. अथात खतच्या दृिीने तेही कजूि होते, खशवाय रु्फटकळ खशकवण्या, कुठे खित्रािंी खविी 
यातून काहीतरी थोडेर्फार खमळायिे. वसे्टिेस्टर हॉलस्पटलमधली नोकरी खतने सोडूनि खिली होती, पण 
सध्या व्हेनेसाने खमळवले्या तात्पुरत्या नोकरीिा आधार होता. 

 
िरम्यानच्या काळात खसखबलला राग व्यतत करता यायला लाग्याने खवश्लेषणाला गती खमळाली 

आखण त्याने काही महत्त्वािे टपपे गाठले. सगळ्या व्यलततत्वानंा संपूण ू खसखबल डोसेटिा भतूकाळ आखण 
वतूमानकाळ सागंून लव्हकी त्यानंा एकत्र आणण्यािे काम करत होती. “डॉतटर, आता त्या गगँिं 
एकमेकाशंी जमायला लागलंय हं,” खतने डॉतटरानंा साखंगतले. 

 
आता िोन्ही पेगींिी परत एकि पेगी लुइखझयाना झाली होती आखण खवशषे म्हणजे खसखबलमधे 

खमसळून जायिी क्पना या नव्या पेगीने खिलाडूपणाने स्वीकारली होती. १९६२ च्या मे मध्ये एके खिवशी 
सकाळी खतिा तो िास कोट घालून डोळ्याचं्या कोपऱ्यातून बघत ती डॉतटराचं्या िोलीत प्रखवि झाली. 
खतने खतथ्या टेबलािुच्यांच्या िाली पाखहले आखण एिाद्या प्रविनकाराच्या थाटात जाहीर केले, 
“आप्याला या साऱ्या सघषाच्या मुळाशी जायला हव.ं त्यासाठी आप्याला िूपि गुपत तपास करावा 
लागेल, डॉ. खव्बरू, आपलं डॉ. वटॅ् सन.” 

 
“ठीक तर खम. शरेलॉक होम्स, आज कशािा उलगडा करू या आपण ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“तुकडे, डॉ. वटॅ् सन, या अखद्वतीय प्रकरणािा उलगडा करतील, असे सगळे तुकडे गोळा 

करायला हवेत,” पेगीने उत्तर खिले. 
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लागोपाठ तीन खिवस पेगी शरेलॉक होम्सच्या भखूमकेति होती. या तीन खिवसात डॉतटरानंी खतच्या 
मितीने भतूकाळातील अनेक आघातािंी उकल केली आखण त्यािें पखरणाम खनपटून काढले. 

 
आता एकीकरण अगिी हाताच्या अंतरावर आले आहे, असे नुकते कुठे डॉतटरानंा वाटायला 

लागले होते. आखण अिानकि मेरी कमालीिी हताश झाली. 
 
जून १९६२ मधे ती डॉतटराकंडे आली होती, पण इतकी उिास होऊन बसली होती की खतला एक 

शब्िही उच्चारता येत नव्हता. िुसऱ्या खिवशी भेटीला कुणीि आले नाही. डॉतटरानंी घरी र्फोन केला, तर 
काही उत्तरि खमळाले नाही. शवेटी बऱ्याि िटपटीनंतर डॉतटरानंी खतच्या घरात प्रवशे केला, तर मेरी 
कपाटािाली जाऊन बसलेली त्यानंा खिसली. ती बाहेर यायलाि राजी नव्हती. महत्प्रयासाने डॉतटरानंी 
खतला खतथून बाहेर काढले आखण खबछान्यावर झोपवले. पुन्हा िुसऱ्या खिवशीही कुणी भेटीला आले नाही. 
परत डॉतटर खतच्या घरी गे्या. पुन्हा तोि प्रवशे. त्यानंतर खकतीतरी वेळा या घटनेिी पुनरावृत्ती झाली. 

 
अशाि एका प्रसंगी मेरी तणतणली, “मी इथे आत आहे.” 
 
“कुठे ?” 
 
“इथे. हे एक िगडानंी बाधंलेलं खठकाण आहे, त्याला कुठेही िारंखिडतया नाहीत, ते गोल आहे, 

आखण वर उघडं आहे, पण इततया वर जायला रस्ताि नाही. मी खतथे पोिणार तरी कशी ? बाहेर 
पडायलाि काही माग ूनाही. मी या कभतींमधे अडकून पडले आहे.” 

 
प्रथम डॉतटरानंा वाटले की, या कभती म्हणजे मेरीच्या ‘आपलं स्वतःि ंघर असावं,’ या असर्फल 

इच्छेच्या प्रतीक असाव्यात. 
 
“कशी आहे ती जागा मेरी ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“इग्लूसारिा आकार आहे त्यािा,” मेरी उत्तरली. 
 
डॉतटरानंा पूवी मेरीबरोबर केले्या धमासंबधंीच्या ििा आठव्या. त्यावळेीसुिा ती ‘मी या 

कभतीच्या आत अडकून पडले आहे,’ असे म्हणाली होती. डॉतटरानंी खविारले, “हा इग्लू म्हणजे धमूसंस्था 
का ?” 

 
“मला माहीत नाही. मला माहीत नाही,” मेरी हंुिके िेत म्हणाली. 
 
हा कैं ि करून ठेवणारा इग्लू म्हणजे धमूि आहे आखण त्यामुळेि खवश्लेषणाला िीळ बसली आहे, हे 

स्पि झाले. डॉतटरानंा त्या इग्लूमधला िगड न् िगड उिकटून काढून तो पार जमीनिोस्त करावा 
लागणार होता, त्यासाठी त्याला कारणीभतू असले्या धार्ममक समस्येिे पुन्हा खवश्लेषण करणें आवश्यक 
होते. पण त्या धमासंबंधी जास्त ििा करायला लाग्या की मेरी आणिीि उिास व्हायिी. ती उिास 
झाली की एकूण व्यलततमत्त्वि खनराश व्हायिे आखण त्यािी आत्महत्येिी इच्छा जास्ति प्रबळ व्हायिी. 
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मार्मशयाला हडसन निीत उडी घेऊन जीव द्यायिा होता. यापूवीच्या प्रसंगी लव्हकीने खसखबलिे रक्षण केले 
होते, पण आता ती डॉतटरानंा म्हणाली, “मार्मशयाला निीत उडी घ्यायिी आहे आखण मला नाही वाटत मी 
आता खतला अटकाव करीनसं.” 

 
“थाबं. मी खतथे येईपयंत वाट बघ,” डॉतटरानंी खवनवले. मेरीच्या या झपायाने पसरत जाणाऱ्या 

खनराशलेा लव्हकीने प्रखतसाि खिला होता िरा पण तरी डॉतटर येईपयंत ती वाट पहात थाबंली. 
 
आत्महत्येिे ते िुःस्वपन िालूि होते, मेरी म्हणायिी, “तुम्ही कायम जळत राखहलात तरी तुम्हाला 

र्फार थोडा काळ त्याच्या विेना होतात,” ककवा “मला स्वगात प्रवशे खमळाला नाही, तरी मला त्यािी पवा 
नाही. एकाि कारणासाठी मला खतथं जायियं आखण ते म्हणजे खतथं मला आजीला भेटता येईल. पण 
खतथंही जर आई असेल, तर ती मला आजीपासून िूरि ठेवील.” मग रडतरडत मेरी खतच्या िुःिपूणू 
बा्याबद्दल आखण खवलो कॉनूसूमध्या प्राथूनामंखिरात्या त्या उजाड कभतींबाबत बोलत रहायिी. 

 
पेगीने खनषेध नोंिवला, “आम्हाला खकतीतरी गोिी करायच्या आहेत, पण मेरी त्या करूि िेत 

नाही.” 
 
‘वसे्टसाइड हायवे’वर खसखबलिी आईपासून मुततता झा्यानंतरसुिा इतर काही व्यलततत्वात 

आत्महत्येिी इतकी तीव्र इच्छा असावी, हे िमत्काखरक वाटत होते. डॉतटरानंा नेहमीि असे वाटत आले 
होते की आप्या आईबद्दल वाटणारा राग खसखबल स्वतःवर काढते, आखण तोि राग खतच्या आत्महत्येच्या 
इच्छेतून प्रकट होतो. मग डॉतटरानंी असा तकू बाधंला की खसखबल जरी त्यातून मुतत झालेली असली, तरी 
मार्मशया अद्याप मुतत झालेली नसावी. या इच्छेिा बहुताशं भार तीि वहात होती आखण लव्हकीने स्पि 
के्याप्रमाणे आईही सगळ्यात जास्त खतलाि हवी होती. 

 
खसखबलिी खतच्या आईच्या किायातून सुटका झाली, यािा मेरीवर र्फारसा काही पखरणाम झाला 

नाही, कारण आई ही मेरीिी र्फारशी महत्त्वािी समस्या नव्हती. खतिा मुख्य संबंध होता, तो खतच्या 
वडलाशंी. डोसेट आजीशी आखण त्याचं्यावर झाले्या रं्फडामेंटाखलस्ट संस्काराशंी. आपले जीवन आिश ू
असावे, ही डोसेट आजीिी सरळसोपी श्रिा, मेरीही त्याप्रमाणेि वागायिी. तेव्हा खतिी मनःलस्थती ठीक 
असायिी. धमूसंस्था आखण िैवतशास्त्र यासंारख्या गोिींपासून डोसेट आजी अगिी अखलपत होती, डोसेट 
आजोबा आखण खसखबलिे वडील हे मात्र त्यात अगिी बुडून गेले होते, मेरी जेव्हा या गोिींबद्दल खविार 
करायला लागायिी, तेव्हा आपण धमाच्या सापळ्यात सापडलो आहोत असे िडपण खतच्या मनावर यायिे. 
हे िडपण थोड्यार्फार प्रमाणात बहुतेक सगळ्याि व्यलततत्वांवर आखण खसखबलवरही होते, त्यामुळे या 
धार्ममक संघषातून सुटका झा्यािेरीज मेरीच्या मनातील ही आत्महत्येिी ऊमी नाहीशी होणे ककवा कमी 
होणे शतय नव्हते. 

 
१९६२ ते ६५ पयंतिा काळ अशा कुतरओढीति गेला. वषानुवषं मेरी खतच्या इग्लूति अडकून 

पडली होती. बिाव की आत्महत्या, बरं व्हायि ंका आजारीि रहायिे अशी रस्सीिेि सुरूि होती, “आम्हा 
सगळ्यानंाि बरं व्हायिी भीती वाटते आहे,” मार्मशयाने अंिरकी बात डॉतटरानंा साखंगतली, पण 
त्यािबरोबर एक सूक्ष्म आखण अव्यतत भीतीही त्याचं्या मनात वास करत होती, पूवी माईक आखण खसडने ती 
बोलूनही िािवली होती. त्यानंी खविारले होते, “त्या आम्हाला मारून टाकणार का ?” 
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‘मी आता मरणार का ?” प्रत्येक व्यलततत्वाने डॉतटरानंा खविारले होते काही व्यलततत्वानंा तर 
‘खवलीनीकरण’ म्हणजे ‘मरण’ असेि वाटत होते. डॉतटर वारंवार सागंत होत्या की तुम्ही खसखबलमधे 
खमसळून गेलात, तरी खनरखनराळ्या व्यलततत्वािें अलस्तत्व लोपणार नाही, पण यावर त्या साऱ्यािंा जेमतेमि 
खवश्वास होता. व्हेनेसा मार्मशयाला म्हणाली होती, “मला अजून इततया गोिी करायच्या आहेत, पण आता 
काही र्फार काळ मी इथे असणार नाही.” डॉतटर एकिा खसखबलला म्हणा्या होत्या की मूळ खसखबलिे 
खकत्येक गुण िुद्द खसखबलपेक्षाही लव्हकीमधे जास्त आहेत, तेव्हा खसखबलनेसुिा त्यािा िुकीिा अथू लावला 
आखण ती आवेगाने उद् गारली. “स्वतः मरून त्या बोलभाडं मुलीला जागा करून िेण्यािी माझी अखजबात 
इच्छा नाही.” 

 
त्यानंतर िोन प्रसंग असे घडले की एकीकरण आणिीि िूर गेले. 
 
सगळ्यािें वय सारिे झा्यावर काही काळाने माईक आखण खसडिेही खवलीनीकरण झालेले 

असणार, असा डॉतटरािंा कयास होता. कारण सितीस वषांच्या ‘पुरुषानंी’ एका बाईच्या शरीरात रहावे, 
ही क्पनाि अशतय कोटीतील होती. प्रत्येक स्त्रीमध्येि असणाऱ्या पुरुषत्वाच्या अंशाच्या रूपाने ते नव्या 
खसखबलमध्ये रहात असतील, असे डॉतटरानंा वाटत होते, पण १९६४ मधे एक खिवस अिानक ते धारिार 
उद् गार डॉतटराचं्या कानावर पडले, “मी माईक, डॉतटर, मला तुमच्याशी काही बोलायि ंआहे.” 

 
“बोल माईक,” डॉतटर म्हणा्या. आपण यापूवी कधीही अनेकात्म व्यलततत्वासंबंधी काम केलेले 

नाही. त्यामुळे त्यात केव्हा काय मधेि उपटेल, यािी आप्याला पुरेशी क्पना नाही आखण म्हणूनि माईक 
आखण खसडिे अद्याप खवलीनीकरण झालेलेि नाही, याबद्दल आश्चयू व्यतत करायिे काही कारण नाही, अशी 
डॉतटरानंी स्वतःिी समजूत घालून घेतली. 

 
“मला काही माखहती हवी आहे,” माईक तर भाडंायच्याि पखवत्र्यात होता. 
 
“काय रे ?” 
 
“मला आखण खसडला या इतर बायकामंधे खमसळून टाकण्यािा हा तमाशा तुम्ही खकती खिवस िालू 

ठेवणार आहात ?” 
 
“पण मी तर तुम्हाला पूवीि समजावनू साखंगतलेलं आहे की तुम्ही एका स्त्रीच्या शरीरात रहाता 

आखण ही वस्तुलस्थती तुम्हाला मान्य करायलाि हवी,” डॉतटरानंी आठवण करून खिली. 
 
“मग मारे िेवािा आव आणून तुम्ही आम्हाला पुरुष तरी का बनवलंत ? तेव्हा काही वाटलं नाही 

तुम्हाला ?” 
 
“तुला आखण खसडला मी पुरुष बनवलेलं नाही,” डॉतटर शातंपणे म्हणा्या, “ज्याप्रमाणे तुम्ही 

िऱ्या अथाने मुलगे कधीि नव्हताि, त्यािप्रमाणे आताही तुम्ही पुरुष नाही. अजूनही तुम्हाला खशश्न 
नाही.” 
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“िोटं आहे हे,” माईक संतापाने म्हणाला, “धािातं िोटं. खशश्न आहे की नाही, हेसुिा इतर 
अनेक गोिींप्रमाणेि बघणाऱ्याच्या दृिीवर अवलंबनू आहे. माझ्या मनःिक्षूंनुसार मला खशश्न आहेि, मी 
अगिी उत्तम पुरुष आहे,” डॉतटराकंडे रोिून पहात तो पुढे म्हणाला, “मी अखजबात एिाद्या बाईिा अंश 
होऊन रहाणार नाही आखण खसडही नाही.” 

 
“खसड कुठं आहे ?” वळेकाढूपणा करत डॉतटरानंी खविारले. 
 
“हा काय मी इथे,” खसड उत्तरला, “मीही माईकबरोबरि आलो. आमच्या िोघाचं्याही वतीने तो 

बोलत होता, बाबा गे्यामुळे आता कुटंुबातले कते पुरुष आम्हीि आहोत आखण कुठलीही डॉतटर 
म्हणवणारी बाई आता आमच्या मागात खवघ्न आणू शकणार नाही.” 

 
“खसड, मी असं काय केलंय की तू माझ्याशी अशा पितीनं बोलावंस ? मला तर वाटत होतं की 

आपण िागंले खमत्र आहोत.” 
 
“मग आमिे खमत्र अस्यासारख्याि वागा,” माईक म्हणाला, “आम्ही जसे आहोत, तसं असण्यािं 

स्वातंत्र्य आम्हाला द्या.” 
 
“तेि तर करते आहे मी,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“असं िुटपपी बोलून आम्हाला र्फसवायला बघू नका,” खसड् ताडकन् म्हणाला, “त्या सगळ्या 

बायाचं्या र्फलटणीत आम्हाला सामील करण ंम्हणजे स्वातंत्र्य होय ? कैि आहे ती कैि !” 
 
“आता र्फार झालं त्याचं्याकडे ओलीस म्हणून रहाण.ं” माईकने आपले श्य व्यतत केले, “आता 

आमिी सुटका अगिी हाताशी आली आहे. तुम्हाला ते आवडो अथवा नावडो, पण आम्ही काही एका बाईिा 
अंश म्हणून रहाणार नाहीं, आम्ही आमिे स्वतंत्र, स्वायत्त पुरुषि होणार.” 

 
“तुम्ही जे आहात ते आहात,” डॉतटर म्हणा्या. 
 
“मला तुम्हाला आणिी एक सागंायि ंआहे,” माईक म्हणाला, “खसखबलनं स्वतंत्रपणे, स्वतःच्या 

पायावर या जगात वावरावं, यासाठी तुम्ही खतला तयार आहात, एक स्वतंत्र स्त्री होऊन स्वतःि ं असं 
काहीतरी खनखश्चत स्थान खमळवणं, या खतच्या स्वपनाला तुम्ही ितपाणी घालता आहात. खतच्या इच्छेप्रमाणे 
किाखित ती होईलही खशक्षक. पण खशक्षणके्षत्रात्या सगळ्या वरच्या जागा पुरुषाचं्याि हातात असतात. 
पूवीसारिी मी आखण खसड खतला अखजबात मित करणार नाही. आता आम्ही खतला काहीही बाधूंन वगैरे 
िेणार नाही ककवा कुठ्या िुरुस्त्याही करणार नाही. डॉतटर व्हायच्या खतच्या त्या मूिू स्वपनाबद्दल 
बोलायिं तर त्याला आवश्यक ती योग्यताि खतच्याजवळ नाही. इतकी वषं इतकी डोकेर्फोड करून ती 
शास्त्रखवषय खशकते आहे, पण त्यािा पखरणाम शून्यि. वैद्यकीय शाळा तर मुलींच्या बाबतीत र्फारि िोिंिळ 
असतात. खतला तर त्या अखजबाति िालवनू घेणार नाहीत. अजूनही हे पुरुषािंंि जग आहे, आखण खस्त्रयानंा 
िरं तर संधीि नाही खतथं. डॉतटर, आता डोळे उघडे ठेवनू खसखबल डोसेटबद्दलिं सत्य जाणून घेण्यािी 
वळे आलेली आहे. ती एक स्त्री आहे आखण स्त्री काही जग कजकू शकत नाही.” 
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एवढे बोलून ते िोलीबाहेर पडले. िारातून माईकने खनवाणीिी सूिना खिली, “आम्हाला आमिं 
स्वातंत्र्य द्या, डॉतटरीणबाई. हे जग आमि ंआहे, तुमिं नाही.” 

 
माईक आखण खसड असे खवरोधात आखण मेरी अजूनही खतच्या इग्लूत. अशा पखरलस्थतीत काळ साधंणे 

शतयि नव्हते. आजवरच्या आठ वषांप्रमाणेि आताही पुन्हा एकिा धीर धरणे डॉतटरानंा भाग होते. 
 
िुसऱ्या खिवशी सकाळी खसखबल आली. लव्हकी, पेगी आखण रूथी यानंी खतच्याभोवती कडे केले होते. 

खतला मित करण्यासाठी त्या खतच्या अगिी जवळि होत्या. खवश्लेषणाच्या सुरवातीच्या काळात खसखबल 
संगीताबद्दल बोलायिी, तशीि आजही संगीताबद्दलि बोलत होती. पण पित वगेळी, “खकत्ती खिवसात मी 
खपयानो वाजवला नाही. अगिी लहान असताना काय वाजवला असेल तेवढाि !” ती िेिाने म्हणाली, 
“सगळं खवसरले मी आता. इतकं वाईट वाटतं त्याि ं!” 

 
“अजूनही वाजवशील तू,” डॉतटरानंी आश्वासन खिले. खवलो कॉनूसूमध्या औषधाचं्या 

िुकानातील डॉ. टेलरसुिा व्हायोलीनबद्दल अशाि शब्िात आश्वासन द्यायिे, “अगिी उत्तम खपयानो 
वाजवशील.” 

 
“कशावरून म्हणता तुम्ही असं ?” खसखबलने गोंधळून खविारले. “तुला आश्चयू वाटेल,” डॉतटर 

म्हणा्या, “पण तुझ्यातलं एक व्यलततत्व खपयानो अगिी सुरेि वाजवतं. तू जेव्हा खतच्याशी एकरूप 
होशील, तेव्हा आपलं ते कसब ती तुला बहाल करील. पेगीनं नाही का तुला रागावण्याि ंसामथ्यू परत केलं 
तसंि.” 

 
खसखबल गोंधळली. खतिे हसू मावळले, “कोणतं व्यलततत्व ?” खतने खविारले. 
 
“व्हेनेसा,” डॉतटर म्हणा्या, “मी आता व्हेनेसाशी यासंबधंी बोलते, आखण खतला तुझ्या जवळ 

यायला सागंते. अजून ती तुझ्यापासून िूप िूर आहे. पण लौकरि खसखबल, तुम्ही पधंराजणी एक व्हाल. 
आखण मग सगळं खित्रि बिलेल.” मेरी, माईक आखण खसडिा खविार मनात आला आखण आपला हा 
आशावाि अनाठायी तर नाही ना असे डॉतटरानंा वाटून गेले. 

 
१९६६ िा मागू उजाडला. अजूनही माइक आखण खसड एकीकरणाखवरुि जोरिार लढा िेति होते. 

पण आता मेरी खतच्या इग्लूतून बाहेर आली होती. खवश्लेषणाच्या एका सत्रात खतने जाहीर करून टाकले. 
“धमूसंस्था काही का म्हणेना, महत्त्व आहे ते तुम्ही खिस्ती पितीला अनुसरून उत्तम प्रकारे आयुष्ट्य जगता 
की नाही आखण आप्या बाधंवावर पे्रम करता की नाही याला.” हे तर डोसेट आजीिे तत्त्व्ान होते. 
खवश्लेषणाच्या सुरूवातीला मेरीने हेि साखंगतले होते पण मध्या काळात धमूसंस्थेिा प्रश्न खनघाला, मेरी 
अडकून पडली आखण हे तत्व्ान अंधारात गेले. 

 
मार्मशयाच्या आखण मेरीच्या समस्यािें आता खनराकरण झाले होते. त्यामुळे खसखबलिी लस्थती आता 

िूपि सुधारली होती. न्यूयॉकूला आ्यापासून आत्ता पखह्यािंाि खतला पूणू वेळ नोकरी करता येणार 
होती. 
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लव्हकी डॉतटरानंा म्हणाली. “व्हेनेसाच्या मते या जगात आता पुन्हा प्रवशे करायिा तर त्याला 
साजेसे कपडे आमच्याकडे नाहीत. 

 
मग डॉतटर खसखबलला घेऊन िुकानात गे्या आखण त्यानंी खतच्यासाठी बरेि नवीन कपडे िरेिी 

केले. नवीन कपड्याचं्या त्या खिलितात आखण पेगीने परत केले्या आत्मखवश्वासाने खसखबल 
न्ययूॉकूमध्या हरतऱ्हेच्या रोजगारकें द्रात िकरा घालू लागली. गे्या िहा वषांत कुठे काही खशकवलेले 
नस्याने आता अध्यापनके्षत्राकडे परत वळणे शतय नव्हते. 

 
आठ ऑगस्टला खसखबल पावणेपािला जागी झाली. आप्या ‘पेगीच्या भावना’ बळावताहेत हे 

खतला जाणवले. खतने डोळे खमटून घेतले आखण बघूया तरी पेगीला काय हव ेआहे, असं म्हणून खतने आपला 
खविारप्रवाह पुढे वाहू खिला. खसखबलच्या अंतश्चक्षूंना खहरव्या खशडाच्या जाभंळ्या बोटी खिसायला लाग्या. 
प्रा. लतलंगरच्या तासाला एकिा खतने हे असे खित्र काढले होते. पण जाभंळी-खहरवी रंगसंती काही खतला 
र्फारशी भावणारी नव्हती. तेवढ्यात पेगी म्हणाली, “पण त्या जहाजावंर गुलाबी झेंडे आहेत की.” खसखबल 
खबछान्यावर झोपली होती. पािं वाजले होते. नोकरी शोधायला बाहेर पडायला अजून बराि अवकाश 
होता. काढू िे पेगीला गुलाबी झेंडेवा्या जाभंळ्या खहरव्या बोटींि ंखित्र, असे ठरवनू खतने पेगीला कागि-
पेलन्सल खिली. खसखबलला िरे तर रंगािें हे खमश्रण भयानकि वाटत होते. पण खतने खविार केला, “जाऊ िे 
ना. पेगी तर िूष होईल.” सहा वाजता पेगीच्या नौका तयार होऊन खशडे उंि उभारून प्रवासाला खनघा्या 
सुध्िा. पेगीला त्या खित्राला नाव द्यायिे होते ‘गुलाबी ध्वज,’ तर खसखबलला ‘नौका आखण सर्फर’ हे जास्त 
पसंत होते. पण शवेटी खसखबलने पेगीच्या मनासारिे करायिे ठरवले. 

 
सकाळी खसखबल रोजगार केन्द्रावर खनघाली, तेव्हा खतला िूपि खनधास्त वाटत होते. आप्या या 

आनंिी मनःलस्थतीिे श्रेय सकाळी आपण पेगीला खित्र काढू खिले याला आहे असे खतला वाटत होते. त्याि 
खिवशी खसखबलला न्यूयॉकूच्या एका हॉटेलमध्ये स्वागखतका म्हणून नोकरी खमळाली. 

 
खतथे काम करायला लागून एक आठवडा झाला आखण रामोन ॲखलग्रीने खतला डेकटगसाठी खनमंत्रण 

खिले. खतने ते स्वीकारले. खहशबेतपासनीस म्हणून रामोनिी त्या हॉटेलात खनयुतती झालेली होती. काम 
संप्यावर लौकरि तो आप्या मायिेशी िखक्षण अमेखरकेला परत होणार होता. पखह्यापासूनि 
त्याच्याबद्दल खसखबलिे अनुकूल मत झाले होते. 

 
त्यािंी पखहली भेट झाली, त्याच्या िुसऱ्याि खिवशी डॉतटर एका पखरसंवािासाठी झुखरिला 

खनघणार होत्या. आखण नंतर सुट्टीसाठी परिेशाति राहणार होत्या. खसखबल त्यानंा पोिवायला 
खवमानतळावर गेली होती. खतथे ती रामोनबद्दल त्याचं्याशी बोलली, “मला आवडतो तो,” खतने न लाजता 
सरळपणे सागंून टाकले. पूवी कधी कुठ्याि माणसाबाबत अशा पितीने बोलताना पाखहलं नव्हतं. आज 
परत त्याने मला बोलावले आहे. “हा म्हणजे हल्लाि करतोय की तुझ्यावर,” डॉतटर हसून म्हणा्या, “असं 
म्हणतात का ह्याला ? पूवी कधी मी मुलाबंरोबर गे्याला आता इतकी वषू झाली आहेत की मी त्यातले 
वाक् प्रिारही खवसरून गेले आहे.” 

 
डॉतटरािें खवमान आकाशात अगिी खिसेनासे होईपयंत खसखबल त्याच्याकडे पहात होती. नंतर 

बाहेर येऊन ती एका बाकावर बसली. त्या सुिि गार हवते आसपासिा पखरसर न्याहाळू लागली. डॉतटर 
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आत्ता खतच्याजवळ नसूनही खतला एकटे वाटत नव्हते. शातं वाटत होते. या स्वास्थ्याच्या जाखणवते अथात 
रामोनबद्दलच्या खविारािंाही वाटा होताि. आनंिािी धंुिी म्हणतात ती हीि का ? आत्तापयंत हा शब्ि 
खतच्या कोशाति नव्हता. 

 
त्या रात्री खसखबल घरी परतली. रामोन यायला अजून अवकाश होता. अजूनही डॉतटर 

आप्याबरोबरि आहेत असे खसखबलला वाटत होते. डॉतटर नेहमी म्हणायच्या की असेि असायला हव.े 
पण यापूवी असा कधी अनुभव आला नव्हता. पण आत्ता मात्र खसखबलला िरोिरीि तसे वाटत होते. 

 
आपण डॉतटरानंा रामोनबद्दल सागंू शकलो यािाि खसखबलला आनंि झाला होता. 

खिखकत्सालयाच्या बाहेर अनुभवलेला डॉतटरािंा सहवास हा खसखबलच्या मते या उपिार योजनेतील अत्यंत 
महत्वािा ककवा खनणायक घटक होता. आखण आता रामोन. त्यािा नुसता खविार मनात आला तरीसुध्िा 
कसे शातं आखण स्वस्थ वाटत होते. ज्याच्यासाठी खसखबलने मनािी कवाडे िुली ठेवली असा हा एकमेव 
माणूस. 

 
॰  ॰  ॰ 
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: रामोन : 
 
रामोन ॲखलग्रीमुळे खसखबलच्या मनात अगिी अनोख्या भावना जागृत झा्या होत्या. आतापयंत 

कुठ्याही व्यततीला — मग ती स्त्री असो की पुरुष — परत परत भेटायिी खतला भीती वाटत असे. आपला 
वळे ‘हरवतो’ हे त्याला कळेल ककवा आप्या एिाद्या पयायी व्यलततत्वाशी त्यािी गाठ पडेल, अशी खतला 
धास्ती असायिी. ‘उद्या’ किाखित आपला नसेलही, या शकेंने कुठलाही कायूिम आगाऊ ठरवणे खतला 
अशतयि होऊन बसले होते. आखण आता मात्र सतत आठ आठवडे रामोनच्या खनकट सहवासात रहाण्यािे 
धाडस खसखबलने केले होते. 

 
खिवसभर तो खतच्या दृिीसमोर असायिा. तो आप्या आप्या कामात गकू असूनही तो आप्या 

अगिी खनकट आहे असे खतला वाटत असायिे. रात्री आखण सुटीच्या खिवशी ते कुठे नाटक खसनेमाला ककवा 
एिािे कलािालन बघायला जायिे, ककवा सेंरल पाकूमधे खर्फरायला जायिे. तर एिािी संध्याकाळ 
खसखबलच्या घरीि घालवायिे. टेडी गे्यापासून र्फतत िोनि व्यततींना जवळ यायला परवानगी होती. एक 
लॉरा हॉिखकन्स — लव्हखटअर हॉलपासूनिी मैत्रीण आखण िुसरी फ्लोरा ऱ्हेटा श्राइबर. हीखह खसखबलिी 
मतै्रीणि होती. ती लेखिका होती. १९६२ मधे डॉतटरानंी या िोघींिी ओळि करून खिली होती. पण लॉरा 
आखण फ्लोरा यानंा खसखबल हे अनेकात्म व्यलततत्व आहे, हे माहीत होतं. फ्लोरा तर इतर व्यलततत्वानंा 
भेटलेलीही होती. पण रामोनला मात्र खसखबलच्या या पखरलस्थतीिी काहीि क्पना नव्हती. आखण म्हणूनि 
खसखबलने त्याला इततया सातत्याने भेटणे म्हणजे आपण आता ‘आपण’ राहू शकतो, याबद्दलिा 
आत्मखवश्वास व्यतत करणेि होते. 

 
आखण िरोिरीि एका गुरुवारी संध्याकाळी रामोन जेवायला येणार म्हणून स्वैपाक करत असताना 

अिानक खसखबलला जाणवले की आपण पूवी जशा होतो, तशा आता नाही. आपण आता भकास नाही. पे्रम 
करायला ककवा िाजगी संबधं ठेवायला असमथू नाही. खवश्लेषणातला सारा तपशील ती स्वतः आखण 
डॉतटरही फ्लोराला सागंत असत. रामोनला भेटायच्या थोडेि आधी खसखबल एकिा फ्लोराला म्हणाली 
होती. “मला मुळी काही वाटति नाही. एिाद्याच्या भावनाखवश्वात इतकी सरखमसळ झालेली असताना 
त्याला काही वाटण ंशतयि कसं आहे ? अशा वळेी स्वतःच्या अलस्तत्वािी सगळी गुंतागुंत करून टाकणाऱ्या 
भावनामंधे तुम्ही इतके गुरर्फटून गेलेले असता की इतर कुठ्या भावनानंा अवसरि उरत नाही.” 

 
पूवी स्टॅनने खसखबलवर पे्रम केले होते. त्याने शरीरसंबंधखवरखहत लग्नािी क्पना सुिवली होती, 

आखण खतलाही ‘त्या’ गोिीिे र्फारसे आकषणू नस्याने त्यािे खतच्याशी बरे जमले होते. नंतर त्याने खतला 
नकार खिला होता. पण त्यावळेिी ती कोशात िडणारी खसखबल आता पार बिलली होती. 

 
रामोनबरोबरिे खतिे संबंध वगेळे होते. खतच्या भावना उत्कट होत्या. हे पे्रम होते का ? 

भतूकाळात्या हेलकावणाऱ्या भावना जाऊन त्माऐवजी लस्थरतेिा अनुभव जसा नवीन होता, तशीि अगिी 
अनोिी भावना होती ही. 

 
आता ती बरी झाली होती का ? खतला कळत नव्हते. खतच्यावरिे अवजड िडपण िूर करून खतच्या 

या जगात्या पुनःप्रवशेासाठी िार िुले करणारे हे आरोग्यि होते का ? 
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काय होते या िारापखलकडे ? खसखबलला माहीत नव्हते. खनरोगी माणसाचं्या जगात खतने डोकावनू 
पाखहले होते िरे, पण अद्यापही आपण र्फार िूर आहोत. यािी खतला जाणीव होती. डॉतटर खव्बरू जवळ 
नव्हत्या. रामोनबरोबर ती अगिी वगेळ्याि भावना अनुभवत होती. पण असे असतानाही या आठ 
आठवड्यात खतिे एकिाही खवभाजन झाले नव्हते, पण अजूनही खतिी काही व्यलततत्व ेअलस्तत्वात होती. 

 
लव्हकी खतला म्हणाली होती. “रामोन छान माणूस आहे, पण तो र्फारि घाई करतोय.” पेगी 

म्हणाली होती, “तो कोलंखबयािा आहे ना. खकत्ती छान ! मला जायिंि आहे त्या भागात.” लव्हकी आखण 
पेगी आता खतच्या अगिी खनकट होत्या. पण इतर काही व्यलततत्वे मात्र कधीि इतकी जवळ आलीं नाहीत. 
एकीकरणाला ती सतत खवरोधि करत होती. रामोनला जरी अजून खतने सत्य साखंगतलेले नसले तरी 
अद्यापही ती अनेकात्म होतीि. 

 
एकीकडे जेवणािी तयारी करता करता खसखबल खविार करत होती. हे प्रकरण िालू असतानासुिा 

आप्या हताशपणाच्या ककवा आत्महत्येच्या भावना पूणपूणे खवझले्या नाहीत. अगिी या आठ 
आठवड्यातसुिा खनराशा, हे सगळे संपवावे, मरून जावे, अशी इच्छा आप्याला िेित होतीि. 

 
खसखबल झोपायच्या िोलीत जाऊन कपडे बिलायला लागली. खतने आरशात पाखहले. रामोनशी 

भेट होण्यापूवी आरशानंा खतच्या जीवनात पूणू मज्जाव होता. शवेटी धीर करून जेव्हा खतने आरशात पाखहले, 
तेव्हा त्या िशनूाने ती नाराज तर नक्कीि झाली नव्हती. आरशासमोर उभी असताना खसखबलला असेही 
जाणवले की खतच्याबद्दलिी जी गोि ती रामोनपासून लपव ू पहात होती, ती पखरलस्थती िेिील आता 
बिलते आहे. वयाच्या एकेिाखळसाव्या वषी ती रामोनिी एिाद्या सोळासतरा वषाच्या मुलीसारिी वाट 
पहात होती. आयुष्ट्यात प्रथमि ती प्रणयािा अनुभव घेत होती. 

 
िारावरिी बेल वाजली आखण खसखबल तंद्रीतून जागी झाली. िारात रामोन उभा होता. हातात 

ताबंड्या गुलाबािंा गुच्छ घेऊन “कॅरा,” खतिे िुंबन घेत तो म्हणाला, “मला तुझी र्फार आठवण येत होती.” 
एकमेकानंा ते हॉटेलमधे भेटले– त्याला आता जेमतेम िोन तास होत होते. कालिी त्यािंी पे्रमभेट 
झा्याला अजून पुरते िोवीस तासही लोटले नव्हते. 

 
“रामोन, मलाही तुझा खवरह र्फार जाणवत होता,” खसखबल उत्तरली. 
 
व्यततींना, मनोवस्थानंा, वस्तंूना खसखबल नेहमीि रंगरूप द्यायिी. खतच्या हरवले्या िोन वषांिे ती 

खनळी वष ेअसे वणनू करायिी. खतच्या क्पनेत कोंबडीच्या खपलािें पाय खनळे होते. रामोन खतच्या दृिीने 
कपगट रंगािा होता. धरतीसारिा. तो इततया सहजगत्या खतला खमठीत घ्यायिा. त्यािा स्पश ू इतका 
भावखवभोर असायिा की पूवी कुणािा एवढासाही स्पश ू सहन न होणारी खसखबल त्याला अखजबात खवरोध 
करायिी नाही. 

 
“नवीन खित्र कॅरा ?” र्फळ्याकडे नजर गे्यावर रामोनने खविारले, त्याच्यावर काळ्यापाढंऱ्या 

रंगातली एक खविारमग्न आकृती काढलेली होती, “स्वतःि ंखित्र का ?” 
 
खसखबल अस्वस्थ झाली. ते पेगीने काढलेले खसखबलिे खित्र होते. 
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“अखतशय प्रभावी खिसते आहे ही खित्रातली आकृती,” रामोन उद् गारला 
 
. . .तरीही गपपि. 
 
“हे तर मला नेहमीि आवडतं,” गडि खनळ्या पाश्वूभमूीवर काढले्या एका खनळ्या अमूतू 

शलैीत्या खित्राकडे जात तो म्हणाला. यावळेी मात्र खसखबलला बरे वाटले, कारण ते खित्र खतने स्वतः 
काढलेले होते. 

 
“रंगाच्या छटा बघ ना त्यात्या,” ती म्हणाली, “सगळ्या खनळ्या रंगाच्या आहेत, खनळं म्हणजे 

पे्रम.” 
 
“मला काही कधी पे्रम खनळं वाटलं नाही,” रामोन म्हणाला. 
 
“आकाशासारिं खनळं, सागरासारिं खनळं. मला तर नेहमीि असं वाटतं,” खसखबल म्हणाली. 
 
रामोनने ते खित्र काळजीपूवूक पाखहले. “पे्रम व्यतत होतं िरं यातून.” त्याने मान्य केले. मग ज्यात 

प्रामुख्याने लहान मुलाचं्या आकृत्या होत्या, अशा खित्राकंडे बवत तो म्हणाला, “तू मोठ्या माणसािंी खितं्र 
काढत नाहीस कधी. प्रौढाचं्या जगावर तू काय बखहष्ट्कार वगैरे टाकला आहेस की काय ?” 

 
खसखबल हसायला लागली, “अगिी तसंि काही नाही,” ती ियाळपणे म्हणाली, “पण सध्या 

माझ्या डोळ्यासंमोर एक मोठ ठं घर आखण त्यात िूप बहीणभावडंं रागेंनं उभी आहेत, असंि खित्र असतं. मी 
एकुलती एक अस्यानं असं असावं बहुतेक.” 

 
“तुझ्या भतूकाळाबाबत तू मला साखंगतलेली ही पखहलीि गोि,” रामोन म्हणाला, “आता आठ 

आठवडे झाले तरी मला एवढंही माहीत नव्हते. 
 
त्याच्या उद् गारानंी खसखबल अस्वस्थ झाली. आप्याबद्दलिे ते सत्य कळू नये, अशी काळजी 

घेताना खतने आपले सारे पूवूिखरत्रि िडवून ठेवले होते. 
 
“मला असलेली माखहती म्हणजे, तूही साधारण माझ्याि वयािी आहेस आखण तुझंही पूवी कधी 

लग्न झालेलं नाही. कारणही एकि असाव ंमला वाटतं आप्या िोघानंाही इतर उद्योगि र्फार होते.” 
 
आता तर खसखबलिी अस्वस्थता आणिीि वाढली. खतने खवषय बिलला आखण ती म्हणाली, “अरे, 

मला ते भट्टीतनं बाहेर काढायलाि हव.ं करपेल नाहीतर.” 
 
रामोन रोमन कॅथॉखलक अस्याने जेवताना त्याने प्राथूना म्हटली, खसखबलला नॅन्सीिी आखण 

मेरीिी आठवण झाली. नॅन्सी अगिी पक्की कॅथॉखलक दे्विी तर मेरी कॅथॉखलकािंा दे्वष करणाऱ्या धमूसंस्थेत 
अडकून पडलेली, पण आता नॅन्सीच्या समस्येिे खनराकरण झाले होते. ती स्वतः नाहीशी झाली होती. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मेरीिीही आता धार्ममक संघषातून मुततता झाली होती. खसखबलच्या मनात आलं, या गोिी झा्या नसत्या, 
तर आज रामोन इथे या टेबलापाशी खिसलाि नसता. 

 
प्राथूनेनंतर रामोन म्हणाला, “आज माझ्या भािीि ंपत्र आलंय. तुला बघायियं ?” 
 
“मला स्पॅखनश नाही वािता येत,” असे म्हणत खसखबलने तत्परतेने ते पत्र घेतले. “यातं शब्िापेंक्षा 

खितं्रि जास्त आहेत, नाही” ती म्हणाली, ते पत्र हाताळताना खतला बरं वाटत होतं, “सहा वषािी असताना 
मीही असंि करायिी.” 

 
रामोनच्या या भािीला खसखबलने पाखहले नव्हते िरे. पण ती आखण खतिे िोघे भाऊ खसखबलला 

आवडायला लागले होते. खतला तर मी आता रामोनिीि मुले वाटायला लागली होती. त्यािंी आई म्हणजे 
रामोनिी बहीण आखण खतिा नवरा मोटार अपघातात वारले होते. रामोन आता या मुलानंा ित्तक घेण्याच्या 
खविारात होता. त्यादृिीने त्याने कायिेशीर हालिालही सुरू केली होती. 

 
सुरुवातीपासूनि रामोनच्या या कुटंुबवत्सलतेने खसखबल भारावनू गेली होती. त्याच्यासंबधंी जास्त 

माखहती खमळत गेली आखण शून्यातून खवश्व खनमाण करण्यािे आपले स्वपन िरे करण्यासाठी त्याने 
िािवलेली धमकही खतच्यावर पखरणाम करून गेली. नऊ भावडंातला हा सगळ्यात मोठा. हा एकटाि 
खशकू शकला. एक खशष्ट्यवृत्ती खमळाली म्हणूनि केवळ तो त्याच्या गावी बोगोटाला कॅथॉखलक कॉलेजात 
जाऊ शकला. खिवसा अभ्यास आखण रात्री नोकरी करून त्याने कोलंखबया खवद्यापीठाच्या स्कूल ऑर्फ 
खबखझनेसिी पिवी खमळवली. आज तो एक उत्तम खहशबेनीस होता. खकतीतरी उत्कृि अमेखरकन हॉटे्सिी 
कामं त्याला खमळाली होती. 

 
खसखबलने त्याला पत्र परत खिले. “तुला मुलं र्फार आवडतात,” तो म्हणाला. 
 
शाळामास्तरणीला साजेसंि नाही का हे ? “खसखबलने वळे मारून नेली.” खशकवणं सोडून 

खि्याला आता िूप वषू झाली असली तरी काय झालं ! या पिवीच्या अभ्यासाति मी इतकी बुडून गेले 
होते.” भतूकाळािे धागे अशा रीतीने वतूमानाशी खभडायला लाग्याने खसखबलला धास्ती वाटायला लागली 
होती. 

 
“तू लग्न करायला हव ंहोतंस. उत्तम आई झाली असतीस तू,” रामोन म्हणाला. 
 
िोलीत अगिी शातंता पसरली. लहानपणापासून मातृत्वासंबधंी केले्या अनेक क्पनानंी खतच्या 

मनात गिी केली खतला स्वतःिा आवाज ऐकू येऊ लागला. मी मोठी झाले की मला िूप मुलं होतील. मग 
ती एकमेकाशंी िेळतील. मी छान वागेन त्याचं्याशी. त्यानंा हव ं ते करू िेईन. त्यानंा मारणार नाही की 
बाधूंन ठेवणार नाही. गव्हाच्या कोठीत पुरणार नाही. मी – – – 

 
आपण आई आहोत, अशी क्पना करून आप्या पन्नास–एक बाहु्याशंी, खशवाय कागिाच्या 

बाहु्याशंी आपण कशा िेळायिो, हे खतला आठवले, आखण अिानक खतला जाणवले की या सगळ्या 
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िेळात खतने कधीही आप्याला आता मूल होणार आहे ककवा आपण मुलाला जन्म खिला आहे, असे वाटले 
नव्हते. रामोनिे तयार कुटंुब खतच्या क्पनेत्या जगाला साजेसेि होते. 

 
कॉर्फी घेताना ती खविार करत होती, मी या मुलावंर िूप पे्रम करू शकेन. मला स्वतःला तर 

बहुतेक मुले होण्यािी शतयताि नाही. 
 
“मला अजूनही तुझ्यातली लहान मुलगी जाणवते.” रामोन म्हणाला “होय, खसखबल मनात 

म्हणाली.” ती लहान मुलगी, नव्हे. त्या अनेक लहान मुली नको खततका वळे इथे रेंगाळ्या होत्या. 
 
नंतर ते पुस्तके, संगीत, धमू याचं्यावर गपपा मारायला लागले. ‘धमासंबंधी पूवी माझ्या इततया 

िमत्काखरक क्पना होत्या, खसखबल म्हणाली, खतच्या मनात आलं, नशीव आता ते सगळं स्वच्छ झालंय, 
नॅन्सी आखण खतच्याबरोबरि तो कडवा दे्वषही नाहीसा झाला आहे, हे खकती बरं आहे. रामोन कॅथॉखलक 
अस्याने नॅन्सीला तो कधीि िालला नसता, खसखबललाही खतने कधी त्याच्याशी मतै्री करू खिली नसती. 
पण आता त्याचं्या धमूश्रिा वगेळ्या असूनही खसखबल रामोनशी मतै्री करू शकत होती. 

 
बाजारभाव ऐकण्यासाठी रामोनने रेखडओ लावला. खनविेक एका िूनिट्यातील एका 

मानसोपिार तज््ािी साक्ष झा्यािे सागंत होता. 
 
“ही सगळी अमेखरकन थेरं,” रामोन खिडून म्हणाला, “जे लोक िरे अडिणीत असतात, त्यानंा या 

अशा गोिीिी आवश्यकताि नसते. लॅटीन अमेखरकेतले ककवा युरोपातले लोक तुम्हा अमेखरकन 
लोकापं्रमाणे मानसोपिारावंर अशी मूिासारिी उधळपट्टी नाही करत.” 

 
शातंता. 
 
“तुला राग आला का कॅरा ? माझं काही िुकलं का ?” 
 
“नाही नाही रामोन,” खतने त्याच्या कपग्या केसाकंडे, नािऱ्या डोळ्याकंडे पाखहलें , अमेखरकन थेरं ! 

अमेखरकन थेरं ? खकती थोडं माहीत आहे याला, आपलं अलस्तत्व धोतयात आणणाऱ्या भावना हा कधी 
समजूि शकणार नाही. 

 
टेबलापासनं उठून खसखबल भट्टीजवळ बसली, “ऑतटोबरमधेसुिा कधी कधी थंडी वाजते नाही,” 

जाळ करत ती म्हणाली, 
 
“िल, मीपण तुला मित करतो कॅरा.” खतच्या जवळ बसत तो म्हणाला. 
 
खतच्या मनात येत होते — याने माझ्यावर पे्रम करावे, माझे स्वतःिे बाळ असलेले मला खकती 

आवडेल, पण मला शतयि नाही ते. मी र्फार घाबरते. आज आठ आठवडे माझ्या या भीतीमुळे तोही िबकून 
आहे. आम्ही एकमेकानंा स्पश ूकेला. िुंबन घेतलं. पण बस्स ! तेवढंि ! मला आणिी हवयं – – आणिी 
हवयं. 



 

 

अनुक्रमणिका 

जणू खतिी ही अव्यतत खवनवणी त्याला ऐकू आली आखण त्याने खतला जवळ घेतले. खतिे मस्तक 
त्याच्या छातीवर खवसावले. त्याने खतला घट्ट खमठी मारली. “खसखबल, िालेल ?” त्याने खविारले. 

 
खसखबल कसनुशी हसलीं. खतला आठवलं, खतला वाटायि,ं पे्रमानं र्फार िुितं. लोक तुमच्यावर पे्रम 

करायला लागले की ते तुम्हाला मारतात. आखण तुमच्यात फ्लॅशलाइट, बाट्या वगैरे िुपसतात. पण 
लगेि खतने भतूकाळात्या त्या क्पना झटकून टाक्या. 

 
“कॅरा, तू मला हवी आहेस,” रामोन आवेगाने पुटपुटला. 
 
“नको रामोन,” खसखबल म्हणाली. उर्फाळून आले्या इच्छेने खसखबल थरारून गेली होती. खतने 

स्वतःला त्याच्या खमठीतून सोडवनू घेतले. 
 
खतच्या पाठीमागे वळून तो खतच्या कपड्यािंी िेन काढू लागला. 
 
कतने मान हलवली, िेन वर ओढली आखण ती सोफ्यावर जाऊन बसली. 
 
“माझं तुझ्यावर पे्रम आहे खसखबल,” तो म्हणाला. 
 
“माझंही तुझ्यावर आहे रामोन, पण म्हणूनि मी नाही म्हणते.” 
 
“पण मला समजत नाही, असं का ?” 
 
“मान्य. पण मला भीती वाटते.” 
 
“माझी भीती वाटते खसखबल ?” त्याने गोंधळून खविारले. 
 
“अगं, माझं पे्रम आहे तुझ्यावर.” 
 
“मलाही तू आवडतोस रे,” ती म्हणाली, “मला भीती वाटते, ती वगेळ्याि कारणाने.” 
 
त्याने खतच्याकडे बखघतले. त्याच्या मनात्या गोंधळाबरोबरि खतच्याबद्दलच्या त्याच्या कोमल 

भावनाही त्याच्या नजरेतून व्यतत होत होत्या. आपली इच्छा पूणू करायला अधीर असूनही खसखबलिे खतच्या 
भीतीपासून संरक्षण करायला तो उत्सुक होता. तो शातंपणे म्हणाला, “कोण जाणे, किाखित ही योग्य वळे 
नसेल.” कोट घालून तो िाराकडे गेला. उद्या रात्री ऑपेरा. मी सहाला येतो. प्रथम आपण जेवायला जाऊ 
या. कुठेतरी नव्या खठकाणी” खतच्या बोटाचं्या अग्रािंा मुका घेऊन तो खनघून गेला. 

 
िार बिं झाले आखण खसखबलच्या मनात आलं — उद्या तो जर आलाि नाही तर ? – – – आखण 

आला तर ? 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यानंतरच्या रखववारी सकाळी खसखबल आखण रामोन सेंरल पाकूमधे कहडत होते. वाटेत लागलेला 
कठीण िडक म्हणजे खसखबलला स्वतःच्या एकात्मतेिे प्रतीक वाटत होते, बोडकी झाडे पाहून खसखबलला 
स्वतःच्या गळून गेले्या पानािंी आठवण होत होती. खकती पाने खमसळून गेली हे सागंण ंही रस्त्यात गळून 
गेलेली पाने मोजण्याइतकेि कठीण होते. 

 
“आज अगिी शातं आहे नाही,” रामोन म्हणाला “मी या गळून गेले्या पानािंा आखण या भक्कम 

िडकािा खविार करीत होते,” ती म्हणाली. 
 
“माझी लहानुली अगिी काव्यात्म आहे.” 
 
“लहान असताना मी कखवता करायिीही.” 
 
नंतर रामोनने सुिवले की आपण या पयूटकासंाठी असले्या घोडागाडीतून खर्फरून येऊ या.” 

शवेटी मी तुमच्या िेशात पाहुणाि नाही का !” त्याने खिडवले. 
 
गाडीतून जाताना रामोनने खिशातून एक छोटी डबी काढली. पाढंऱ्या कागिात गुंडाळलेली ती 

डबी खनळ्या खर्फतीने बाधंलेली होती. “मी बघ तुझ्यासाठी काय आणलय्,” डबी उघडत तो म्हणाला. “आत 
एक खहरा आखण माखणक जडवलेली अंगठी होती, खसखबल आ वासून बघति राखहली “आता र्फार काळ नाही 
हा,ं” तो म्हणाला, “आपण लगेिि लग्न करू या. मग मुलासंाठी तूपण माझ्याबरोबरि बोगोटाला येशील. 
खतथून आपण सगळेि परत इथं येऊ. िालेल ना तुला ?” 

 
खसखबलच्या मनािी अक्षरशः कुतरओढ िालली होती, ती गपप होती, शतय असते तर रामोनपेक्षाही 

खतला ती मुले जास्त हवी होती. ती त्यािंी आई झाली असती, त्याचं्याशी िूप छान वागली असती, खतला जे 
जे काय भोगाव ेलागले, त्या सवािे खतने पखरमाजून केले असते. क्पनेतही जे कधी शतय वाटले नव्हते, ते 
आत्ता खतच्या बोटात, रामोनने घातले्या या अंगठीत होते. “तू काहीि बोलत नाहीयेस,” रामोन अधीर 
होऊन म्हणाला, “काहीतरी बोल ना.” 

 
थोडा वळे र्फतत घोड्याच्या टापािंा आवाजि येत होता. “आपण र्फार काळ बोगोटात थाबंणार 

नाही. म्हणजे तुला घरापासून लाबं आ्याि ंर्फार जाणवायला नको.” 
 
घरिी आठवण ! ती तर आत्ता त्याच्याबरोबर जायला तयार होती. खतला रामोनशी लग्न करायिे 

होते. त्याच्या मितीने त्या मुलानंा वाढवायिे होते. “मला लगेि उत्तर हवयं् कॅरा, आप्याला र्फार वळे 
नाहीये,” रामोन खवनवत होता, “मुलानंा आता र्फार थाबंण ंशतय नाही. त्यानंा आईिी आवश्यकता आहे.” 

 
खसखबलच्या मनात भावनािें अगिी तंुबळ रणकंिन माजले होते. उत्तर िेणे खतला शतय होत नव्हते. 

रामोनला ती गंभीर अनाकलनीय वाटत होती. बोलण्यासाठी म्हणून खतने तोंड उघडले आखण परत बिं 
केले. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

“तुला बरं वाटत नाही का ?” रामोनने व्याकुळ होऊन खविारले. खसखबलिी अवस्था िोलायमान 
झाली. खतला खतच्या नखशबािे िार कायमिे बिं तर करून टाकायिे नव्हते, पण – – – 

 
“तू हो म्हणायला हवसं,” रामोन आग्रह करत होता. “खकती तरी खिवस तुझ्या नजरेत होकार 

तरळतोय्” 
 
अिेर अगिी हळू, भग्न आवाजात खसखबल म्हणाली, “मला तू आवडतोस रामोन. मला तुझ्याशी 

लग्न करायिंय्, त्या मुलानंा वाढवायियं्. पण मला शतय नाही ते.” 
 
“का ? आप्याला अडवणारं तर कोणीि नाहीये.” 
 
स्तब्धता ! नवरा ककवा खप्रयकर असं कुणी नव्हतं िरं त्यािंी वाट अडवायला. पण हे ‘इतर लोक’ 

होते नो ! पण हे त्याला कसं सागंणार ? खतनं जर त्याला ती अनेकात्म अस्यािं साखंगतलं, तर िेिाि 
करील तो खतिी, इतर लोकापं्रमाणेि तोही हे समजूि शकणार नव्हता. इतर कोणताही आजार अगिी 
मानखसकसुिा तुम्ही लोकानंा सागंू शकता. पण खतिा हा आजार मात्र ती अगिी मोजतयाि लोकानंा सांगू 
शकली होती. 

 
“उत्तर िे ना कॅरा,” रामोन म्हणत होता, “मला वळे िे रामोन,” खतने खवनवणी केली. 
 
“खसखबल आप्याला वळे नाहीये, हे आत्ताि ठरवायला हवयं्. या मुलानंा आई खमळायलाि हवी, 

आखण त्यािंी आई ही माझी पे्रयसी असली पाखहजे.” 
 
“काळ !” खसखबल व्यखथत झाली. काळाने माझा नेहमीि घात केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र खतने 

एवढेि खविारले, “पण का वळे नाही ?” 
 
“तुला कसं कळत नाही ?” तो म्हणाला, “मला बायको अस्याखशवाय ही मुलं माझी होऊ शकत 

नाहीत. आखण माझी बायको अमेखरकन अस्याखशवाय मी त्यानंा इथं आणू शकत नाही. 
 
आत्ता अिानक रामोनच्या खवनवणीतील खनकड खतच्या लक्षात आली. आखण ती हािरलीि. त्याला 

या मुलासंाठी आई हवी होती. अमेखरकन हवी होती. पण खतच्यात कोणतीही ‘अमेंखरकन थेरं’ नको होती. 
कोण कोण वाढवणार होतं या मुलानंा ? केवळ खसखबल नव्हे, तर पेगी, मार्मशया, व्हेनेसा, मेरी, आखण माईक 
आखण खसड सुिा. रामोन हे कधी समजूि शकणार नाही. 

 
“हे आत्ताि ठरायला हवं,” रामोनला आत्ता असह्य होत होते. 
 
“इतर लोक” खतच्या अंतरंगात त्याचं्या योग्य त्या खठकाणी जाऊ लागले होते. ती बरी होत होती. 

पण उंबऱ्यापयंत पोिली असली तरी खतने उंबरा ओलाडंला नव्हता. थोडा वळे खमळाला असता तर हे पे्रम 
सुिरूप पैलतीरी पोिू शकले असते. पण रामोन तर खनवाणीिेि बोलत होता, “आत्ता या क्षणी नाही तर 
कधीि नाही.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

“तू माझ्याशी लग्न कर आखण इथेि राहा. मी जाऊन मुलानंा घेऊन येतो,” रामोन आता यालाही 
तयार झाला. 

 
“रामोन,” खसखबल तीव्र खनराशनेे उद् गारली, “त्यािा काही उपयोग नाही. मला तुझ्याशी लग्न 

करणंि शतय नाही.” 
 
“हरे राम ! पण का ?” तो ओरडला 
 
“मला शतय नाही,” ती पुन्हा पुन्हा सागंत होती. 
 
आपली खनराशा लपवण्यासाठी ती मान वळवनू खिडकीबाहेर बघायला लागली. 
 
खतने ती अंगठी डबीत घातली आखण डबी रामोनला परत केली. 
 
“अगिी गूढ बाई आहेस तू,” रामोन रागाने म्हणाला, “मला यािं कारण सागं, नाहीतर मी िूर 

खनघून जाईन.” एकिम त्याच्या रागािा पारा िाली उतरला आखण त्यािा स्वर मृिू झाला, “काही गंभीर 
असलं, त्रासिायक असलं, तरी तू मला सागं. मला तू र्फार आवडतेस. खसखबल, मी सगळं नीट ऐकून 
घेईन.” 

 
आधीच्या काळातलं ते ‘सागंू धजत नाही’ पुन्हा परतलं. खतला सतावायला लागलं. पण आता ती 

सागंू धजत नसली तरी पूवीप्रमाणे सत्यापासून लाबं पळणार नव्हती. रामोनच्या दृिीने िरोिरीि ती गूढ 
बाई होती, पण इततया वषांच्या खवश्लेषणानंतर खतिे खतला ते गूढ राखहले नव्हते. इतर लोकािंा त्याचं्या 
अबोध मनाशी काहीही संपकू नव्हता, पण खतिे अबोध मन खतच्यापुढे स्वच्छ होते. खतला ते स्पि खिसत होते, 
खतच्या अबोध मनाने आपले अंतरंग खतच्यापुढे िुले केले होते. आजवर इतर कोणत्याही माणसाच्या 
बाबतीत हे घडले नसाव.े 

 
“मी नक्की ऐकेन,” रामोन म्हणाला. 
 
खतच्याखवषयी जाणून घ्यायला रामोन अखतशय उत्सुक होता. पण ते जर त्याला कळले असते, तर 

ते समजून घ्यायला तो खततकाि असमथूही होता. खतच्यामधे आखण जगामधे एक जाड पडिा पसरलेला 
होता. रामोनने त्या पडद्यािा भेि केलेला आहे, असे खतला वाटत होते. पण प्रत्यक्षात तसे घडलेले नव्हते. 
तो पडिा होता तसाि होता. 

 
गाडी थाबंली. िाली उतरताना रामोनने खतला हात खिला. त्याच्या स्पशाने खसखबलच्या अंगावर 

रोमािं उभे राखहले. 
 
नंतर टॅतसीत िोघेही गपपि होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खसखबल आखण रामोन ओ्ड ब्राऊनस्टोनच्या प्रवशेद्वाराशी येऊन पोिले. “तू पुनर्मविार करणार 
आहेस ?” त्याने खविारले. खवषण्णतेने त्यािा िेहरा झाकोळून गेला होता. 

 
“करता आला असता तर र्फार बरं झालं असतं,” ती उत्तरली. 
 
काय करू मी ? खति ंमन आिंित होते, पूवी कधी मी कुठले प्रश्न हाताळलेि नाहीत. ते काम मी 

इतरावंरि सोपवायिी. पण आता मी तशी राखहलेली नाही. माझ्या समस्या सोडवायला माझी मी समथू 
आहे. अद् भतु आखण सत्य यातला र्फरक मला समजू शकतो. रामोनिे माझ्यावर पे्रम आहे. पण त्या 
पे्रमालाही बधंनं आहेत. माझंही त्याच्यावर पे्रम आहें. ती मुलंही मला हवीशी वाटताहेत. पण काळ हा माझा 
पुन्हा एकिा घातकी शत्र ूठरणार आहे. 

 
रामोनिे गाल ओठ पाढंरेर्फटक पडले होते. तो अखतशय खनराश झाला होता. तो खतिा खनरोप घेऊ 

लागला, “मी तुझं काहीही वाईट कितणार नाही,” तो खवमनस्कपणे म्हणाला, “तुझं भलंि होवो. पण तुझं 
मन बिल्याखशवाय आखण तसं तू मला कळव्याखशवाय आपली पुन्हा भेट अशतय.” 

 
“असाि खनरोप घेणार का आपण रामोन ?” खतने खविारले. 
 
“हा तुझा खनणयू आहे खसखबल.” तो थंडपणे म्हणाला, “पण लक्षात ठेव तो न बिलणहंी तुझ्याि 

हातात आहे.” 
 
कडे कोसळायला सुरुवात झाली होती. पण अजून धरती िुभगंली नव्हती. त्याने कडवट वातप्रहार 

सुरु केले आखण ती अिेर िुभगंली, “केवळ मलाि नाही. तर त्या मुलानंाही तू नकार िेते आहेस. त्यानंा 
पाखहलेलं नसूनसुिा ती तुला आवडायला लागली आहेत, असं म्हणत होतीस ना तू. पण मी पुन्हा एकिा 
सागंतो, तुझा खनणयू बिलण ंसवूस्वी तुझ्याि हातात आहे.” खतच्याकडे पाठ खर्फरवनू तो काही पावलं गेला 
आखण परत खर्फरला. अंगठीिी डबी खतच्या हातात ठेवत तो म्हणाला, “ही राहू िे तुझ्याकडे. तो तुझाि 
जन्मिडा आहे. आखण तुला संुिर गोिी आवडतात. तू नाकारले्या आयुष्ट्यािे, तुझ्या नकाराि ं स्मरण 
म्हणून ठेव ती.” 

 
खसखबल आत पळाली. 
 
खतच्या मनात येत होतं, आज मी रामोनला नाकारलं. पूवी इतरानंीही अनेकिा मला असंि 

नाकारलं. साडेतीन वषांिी असताना मी त्या डॉतटरानंा खविारलं होतं. “तुम्हाला एक छोटी मुलगी 
आवडेल ?” माझ्याकडे पाठ खर्फरवनू ते खनघून गेले. खतनं आता रामोनकडे पाठ खर्फरवली तसेि, त्या 
डॉतटरानंी पूवी एका मुलीकडे पाठ खर्फरवली होती. तशीि आज खतनं त्या तीन मुलाकंडे पाठ खर्फरवली 
होती. 

 
पण क्षणाधात खति ं खतलाि जाणवलं ती खतनं जे काय केलं, त्याबद्दल खतला अपराघी वाटायि ं

काहीि कारण नाही. खतला अपराधी ठरवण्यािे रामोनिे सारे प्रयत्न वाया गेले होते. या जाखणवनेे खतला 
बळ आले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

माझे अनेकात्म व्यलततत्व मी बुरिा म्हणून तर वापरत नाही ना ? मला तीव्रतेने हव्या असले्या 
गोिींपासून मला िूर ठेवणारी िरी भीती मी या बुरख्यािाली िडवत तर नाही ना ? ती स्वतःलाि खविारत 
होती. का मी इतकी नीखतमान् आहे, उिात्त आहे की रामोनला आखण त्याच्या मुलानंा माझ्या खवकृतीपासून 
िूर ठेवण्यासाठी मी माझ्या सुिावर पाणी सोडते आहे ? पण खसखबलला हे पटलेलेहो ते की आप्या 
सुधारत असले्या तब्येतीिी मनोभाव ेकाळजी घेण्याति आपले िरे क्याण आहे. 

 
घरात खशर्याखशर्या खतने पखहली गोि कुठली केली असेल तर ती म्हणजे तीन खिवसापूंवी 

रामोनने खिलेली आखण आता सुकून गेलेली ती गुलाबािी रु्फले खतने रु्फलिाणीतून काढून टाकली. 
 
िुसऱ्या खिवशी कामावर जायिे खतच्या अगिी खजवावर आले होते पण तरीही ती गेली. पुन्हा एकिा 

खववकेािा खवजय — खतच्या मनात आले. पण रामोन खतथे नव्हता. िौकशी के्यावर खतला कळले की त्यािं 
खतथले काम संपले होते. तो आता पुन्हा त्या हॉटेलात येणार नव्हता. 

 
म्हणजे रामोन जे वेळ नाही म्हणत होता, ते िरेि होते तर. 
 
आठवडाभर खसखबलने खतथे काम केले िरे. पण खजथे रामोनने आखण खतने बरोबर काम केले होते, 

खतथे आता एकटीने रहाणे खसखबलला असह्य झाले आखण खतने ती नोकरी सोडून खिली. 
 
रामोन कुठ्याही तऱ्हेने आप्याबद्दल सूडबुिी बाळगणार नाही यािी खसखबलला िात्री होती. 

त्यािा तो स्वभावही नव्हता आखण ते त्याच्या तत्त्वातही बसणारे नव्हते. किाखित खतने त्याच्या पे्रमािा अव्हेर 
के्याबद्दल तो खतला कधी क्षमा करणार नाही. पण तो वगेळा प्रश्न. 

 
अखतशय त्रासिायक होत्या त्या आठवणी. काहीशी पश्चात्तापािी भावना खतच्या मनाला जाळीत 

होती. खतच्या मनात ठसठसणारे िुःि ओसरत नव्हते. कसे शातं होणार हे ? त्याच्या मागणीत व्यावहाखरक 
खहशोब होते, योजनापूवूक आिलेले बेत होते, िरे पे्रम नव्हतेि ते — असे म्हणून आपली िंत शमवण्यािा 
खतने प्रयत्न करून पाखहला. 

 
तरीसुिा खिवस न् खिवस खतिे डोळे भरून यायिे. अजूनही खतच्या अंतरंगात असले्या इतर 

व्यलततत्वाचं्या टोमण्यानंी खतिे िुःि जास्ति तीव्र व्हायिे. लव्हकी म्हणायिी, “छान होता तो, आम्हाला 
सगळ्यानंा आवडला होता, तू त्याला सगळं सागंून टाकायला हवं होतंस.” पेगी म्हणायिी, “गे्रटि होता 
तो. आम्हाला सगळ्यानंा त्याच्याशी लग्न करायि ंहोतं.” व्हेनेसा टोिायिी, तू त्याला नाकारलंस, कारण 
बहुतेक मनातून तो तुला आवडलेलाि नसावा.” 

 
रामोन गेला आखण लगिि डॉतटर खव्बूर परत्या. आप्या रोग्यािी प्रगती पाहून त्यानंा आनंिि 

झाला. खसखबलिी त्यानंा पते्र यायिी. “तुम्ही िूर आहात आखण तरी मी पूणपूणे ‘मी’ ि राखहले आहे, अशी ही 
पखहलीि वळे !” त्याचं्या अनुपलस्थतीत खसखबलकडे लक्ष िेणाऱ्या डॉतटरानंी याला िुजोराि खिला होता. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

खशवाय खवश्लेषण पुन्हा सुरू झा्यावर ऑखर्फसमधे आखण बाहेरसुिा खसखबल जास्त समथू वाटत 
होती. खतिा आत्मखवश्वास वाढलेला कळत होता. खतिे वजनही वाढले होते वजन वाढणे हे खतच्या बाबतीत 
शारीखरक आखण मानखसक आरोग्यािेही लक्षण होते. 

 
पण खसखबल आखण रामोन याचं्या संबधंानंी डॉतटर अस्वस्थ झा्या. खसखबलने पत्रात त्यासंबधंी 

उल्लेि केले होते. पण ते इतके घखनि आहेत, असे त्यात ओझरतेही सूखित झाले नव्हते. डॉतटरानंा वाटत 
होतं, आपण असायला हवं होतं त्यावळेी इथं. म्हणजे आपण रामोनशी व्यवलस्थत बोललो असतो. त्यानं हा 
प्रश्न बरािसा सोपा झाला असता. 

 
पण खसखबलच्या मते त्यानं काहीही र्फरक पडणार नव्हता. कारण रामोन मानखसक आजार ककवा 

भावखनक आजार समजूि शकत नव्हता. डॉतटरानंी खतला आग्रह केला की तू रामोनला बोलावनू घे. मी 
त्याच्याशी बोलते. तेव्हा ती त्यानंा म्हणाली, “मला आधी मी कधी बरी होईन ते सागंा.” 

 
“आता तर तुझी तब्येत िूपि सुधारली आहे,” डॉतटर म्हणा्या, “तू मला खलखहलंही होतंस की 

मी नसतानासुध्िा तू ‘तू’ होतीस. रामोन गे्यानंतरसुध्िा ते िरं होतं का ?” 
 
“होय,” खसखबल आत्मखवश्वासाने म्हणाली.” इतर मुली काहीवळेी माझ्याशी बोल्या. खवशषेतः 

शवेटी, पण तरीही प्रत्येकवेळी खनणयू माझाि होता. 
 
खसखबलमध्या या बिलािी डॉतटर नोंि घेत होत्या, एवढ्यात खसखबल म्हणाली, “पण तुम्ही 

माझ्या प्रश्नाला उत्तर नाही खिलंत अजून. मी केव्हा बरी होणार ?” 
 
“खसखबल, ते अजून मलाही माहीत नाही. रामोनबरोबर वागता–बोलताना तू िूपि खनरोगीपणा 

िािवला आहेस. पण तरीही मुलं अजून एकीकरणाला खवरोध करत आहेत.” 
 
खसखबल एकटक डॉतटराकंडे बघत होती.” माझ्या प्रश्नाि ंउत्तर मला खमळालं. तुम्ही जर म्हणाला 

असतात की मी एक मखहन्या िोन मखहन्यात, तीन मखहन्यात बरी होईन, तरी मी त्याला पत्र खलखहलं असतं. 
तुम्ही त्याच्याशी बोलून तो काही समजून घेऊ शकेल ही शतयता मान्य केली असती, पण पुन्हा एकिा 
काळानं माझा घात केला आहे.” 

 
“त्याि ंजर तुझ्यावर पे्रम असेल, तर तो समजून घेईलही. आपण त्याला खलहू आखण प्रयत्न तर 

करून पाहू.” 
 
“नाही”, खसखबल शातंपणे म्हणाली, रामोन व्यवहारी आहे. एिाद्या मनोखवकृतासाठी तो थाबंणार 

नाही.” 
 
खसखबल डॉतटराचं्या िोलीबाहेर पडली. खतला भयाण एकाकी वाटत होते. खतच्या मनात येत होतं, 

गाण्यामंधे लोक िुसऱ्यािे होतात पे्रम करतात, जगतात, नाितात, बागडतात. पण माझ्या वायाला मात्र 
केवळ खवयोगि आला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आता पुन्हा आपण कधी पे्रम करू, असे खतला वाटत नव्हते. पण या पराभवातही खवजय होता. 
पूवींिा काळ असता, तर अशा प्रसंगात खसखबलिे नक्कीि खवभाजन झाले असते. पण यावळेी मात्र ती ‘ती’ि 
राखहली होती. एवढेि नव्हे तर ती अभगंता, ती एकसंधता खतला सतत जाणवत होती. रामोनच्या खवयोगाने 
खतला िुःि झाले होते. अगिी असह्य होते हे िुःि. पण तरीही ही नवीन पखरलस्थती, हे वास्तव खनखश्चत 
िागंले होते. खतला यातना होत होत्या, पण तरीही आता या जगातले आपले स्थान रािायला ती समथू 
होती, एकसंध अभगं होती. 

 
॰  ॰  ॰ 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

: एक : 
 
जाने. १९६५ मधे एक खिवस मार्मशया मोहखनदे्रत बोलत होती, “मला या जीवनािी भीती वाटते. या 

जगात प्रवशे करायिी भीती वाटते. माझा कुणी अपमान करील. वाळीत टाकील, नाकारील असं वाटतं.” 
पुन्हा प्रवशे करताना अशी भीती वाटणे अगिी साहखजकि होते. 

 
व्हेनेसा म्हणाली, “मला एक िागंली व्यतती होऊन िागं्या लोकामंधे रहाण्यािी इच्छा आहे 

आयुष्ट्य हे जगण्यासाठी आहे. खकती काळ वाट पहाते आहे मीं त्यािी.” 
 
त्याि भेटीत माईकने कबुली खिली, “खसखबलला वाटतं त्यापेक्षा ककवा मला आखण खसडला वाटत 

होतं, त्यापेक्षा ती खकतीतरी िागंली आहे. लोकानंा खकती पे्रम वाटतं खतच्याबद्दल. फ्लोराला, खतच्या आईला 
आखण अथाति डॉतटरानंा आखण रामोनला.” 

 
“खसड सागंत होता, “मला आखण माईकला खकतीतरी गोिी करायच्या होत्या. पण आजवर 

आम्हाला कधी संधीि खमळाली नाही. पण किाखित् खसखबल त्या सगळ्या गोिी करूही शकेल. एिाद्या 
बाईला पार्मटशन बाधंताही येईल. खसखबलला जशी स्त्री व्हायि ंआहे, तशी ती होईलही, कतूबगार होईल. 
माईकि ं आखण माझं कौश्य आखण आमिा उत्साह जर खतला खमळाला, तर अगिी नक्की खतला हे शतय 
आहे. खतला जे काय करायिं आहे, त्याला माझी आखण माईकिी पूण ूसंमती आहे. ही नवी खसखबल आम्हाला 
आवडते. 

 
नवी खसखबल ? मग मी कोण आहे ? खतने स्वतःलाि खविारले. डॉतटरानंाही तोि प्रश्न पडला होता 

की ही नवी खसखबल कोण ? कारण खसखबल जरी अजून पूणतूः एकात्म झाली नव्हती, तरी ती आता केवळ 
जागृत व्यलततत्वही उरली नव्हती. 

 
सध्या ही नवी खसखबल एवढी एकि व्यतती भेटीला यायिी. डॉतटरानंा इतर कुणाशी जर बोलायिे 

असेल तर ते र्फतत मोहखनदे्रति शतय होते. 
 
मेरी खतच्या इग्लूतून बाहेर आ्यानंतर लगेिि खतिे आखण खसखबल ॲनिे खवलीनीकरण झाले होते. 

इतर अनेक व्यलततत्वापेंक्षा व्हेनेसा ही खसखबलच्या नेहमीि जास्त जवळ असायिी. खतिीही त्याि खिशनेे 
प्रगती िालली होती. व्हेनेसा िाखंभकतेिा जोरिार खधक्कार करायिी, त्यातून नव्या खसखबलिी सगळ्या 
जुन्या — नव्या िंभाबंद्दलिी जाणीव तीव्र झाली होती. अशा रीतीने इतर व्यलततत्वाचं्या अनुभतूींिा वारसा 
खमळा्यामुळे या नव्या जागृत व्यलततत्वािी जाण अखधक समृि होत होती. खसखबलला बरं होताना जे खवखशि 
भय वाटत होतं, ते पूवी मार्मशया नेहमी बोलून िािवायिी. पण आता तीही खसखबलला येऊन खमळाली 
होती. आखण खतिहंी बरं िाललं होतं. आपली आई मरावी, असं आप्याला वाटत होतं, हे मार्मशयानं 
स्वतंत्रपणे कबलू केलं आखण त्यानंतर हे खवलीनीकरण घडून आलं. 

 
आता बोलावलं तरी पेगी यायिी नाही. पेगी लू आखण पेगी ॲन् यािं ंकेव्हाि खवलीनीकरण झालं 

होतं आखण केवळ पेगी खशल्लक राखहली होती. पण नंतर आणिी प्रगती झाली आखण खविुरले्या 
भतूकाळाच्या या साक्षी त्याचं्या संतापजनक आखण भयंकर आठवणींसह खसखबलकडे परत्या होत्या. 
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रामोनने कौतुक केलेले ते खित्र काढ्यानंतर पेगीिे एक स्वतंत्र व्यलततत्व म्हणून असलेले अलस्तत्व 
संपुिात आले. खतने काढलेले ते शवेटिे खित्र. पण खतिा ठामपणा नव्या खसखबलमधे अगिी उघडउघड 
खिसून येत होता. 

 
पण डॉतटरानंा पखह्यािंा वाटले होते, त्यापेक्षा ही नवी खसखबल र्फारि वगेळी होती. लव्हकीला सवू 

गोिींिे स्मरण होते. मुळात्या खसखबलच्या खकतीतरी गोिी जागृत खसखबलपेक्षाही खतच्यात अखधक होत्या. 
त्यामुळे डॉतटरानंा वाटत होते की सगळ्या व्यततींिे अगिी जागृत खसखबलिेसुिा खवसजून करायिे आखण 
लव्हकीला सगळा ताबा घेऊ द्यायिा, असे केले तर जास्त िागंले होईल. पण मग डॉतटराचं्या लक्षात आले 
की इतर व्यलततत्वापं्रमाणेि लव्हकीसुिा जागृत ककवा मध्यवती व्यलततत्वाला असह्य असणाऱ्या भावना 
छपवण्यासाठीि अलस्तत्वात आलेली होती. 

 
त्यामुळे जागृत व्यलततत्व तसेि ठेवायिे, इतर सवू व्यलततत्वाचं्या स्मृती, भावना, ्ान आखण 

वतूनपिती त्याला परत करायच्या आखण मूळ बालकाच्या सवू शततीं अशा रीतीने एकखत्रत करायच्या, 
एवढा एकि उपाय होता. यािाि अथू खसखबलच्या एकतृतीयाशं आयुष्ट्यातले सारे अनुभव – – जे इतर 
व्यलततत्वानंी अनुभवले होते–ते सारे पुन्हा जागृत व्यलततत्वाला परत करायिे, डॉतटर खब्वुरानंा हे एक 
आव्हानि होते. 

 
आता सगळी व्यलततत्वे खसखबलच्या जवळ आली आहेत, हे डॉतटरानंा जाणवत होते. खसखबल जशी 

बिलली, तशीि इतर व्यलततत्वहेी बिलली होती, पूवी खसखबलच्या आईिे अलस्तत्व िोन पातळ्यावंर 
नाकारले जात असे. हॅटी डोसेट आपली आई आहे, हे खसखबलला मान्य होते, पण खतच्याबद्दल वाटणारा 
खतरस्कार ती नाकबलू करत होती, इतर व्यलततत्वानंा खतरस्कार वाटायिा, पण ज्या स्त्रीबद्दल वाटायिा ती 
आपली आई आहे, हे त्यानंा मान्य नसायिे. त्याक्षणी गाडीत सगळ्यािा खनिरा झा्यावर खसखबलने त्या 
खतरस्कारािा स्वीकार केला, मग इतर व्यलततत्वानंीही हॅटीिा स्वीकार केला आखण आता आता तर त्या 
खतला ‘आपली आई’ ही मानायला लाग्या होत्या. लव्हकीिे आईवडील खतला फ्रान्समधे न्यायला कधी 
आलेि नाहीत, त्यामुळे खतनेही शवेटी कबूल केले की खसखबलिी आई हीि माझीही आई आहे. 

 
खसखबल आता इतराचं्या वागण्यािा अवलंब करायला लागली होती. उिा. काळ्यापाढंऱ्या रंगात 

खिते्र काढणे हा िरे तर पूणतूः पेगीिा प्रांत पण आता खसखबलही तशी खिते्र काढायला लागली होती. 
ककबहुना सगळ्याि व्यलततत्वाचं्या खित्रामंधे एकमेकाचं्या शैंलीिे खमश्रण खिसायला लागले होते. पण हे 
अजून सगळ्या बाबतीत झाले नव्हते. पािव्या इयते्तत खमस् हेण्डरसनच्या वगात पेगी पाढे खशकली होती. ते 
खतने खसखबलला परतही केले होते. पण अजूनही खसखबलला त्यािंा नीट उपयोग करता येत नव्हता. 

 
१९६५ च्या मे जूनमधें तर मोहखनद्रा अखधकाखधकि खनरुपयोगी होत िालली, इतर कुठ्या मागानी 

ज्यानंा गाठणेि शतय नाही, अशाि व्यलततत्वापंुरती ती मयाखित राखहली. खसखबलिे अिानक खवभाजन 
होणार आखण त्यातून उत्स्रू्फतूपणे एिािे िुय्यम व्यलततत्व अवतार घेणार, असे खिवस आता जवळजवळ 
संप्याति जमा होते. 

 
न्ययूॉकूबाहेर नोकरी खमळावी, म्हणून खसखबलने नाव नोंिवले होते. त्याच्यासाठी काही टािणं 

काढीत ती घरात बसली होती. आता डॉतटरािंी मित न घेता आपले आप्याला सगळे व्यवहार करता 
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येतील, असा खतला खवश्वास वाटत होता. आपले हे स्वातंत्र्य खसि करून िािवायला ती र्फार उत्सुक 
होती. टाइकपग करताकरता खसखबलिी बोटे एकिम बखधर झाली. घाबरून जाऊन खतने डॉतटरानंा र्फोन 
करण्यािा प्रयत्न केला. पण व्यथू ! मग खतने फ्लोराला र्फोन केला. फ्लोरा र्फोनवर आली तोवर खसखबलिे 
सवांग बखधर झाले होते, “मला कसंतरी होतंय,” ती र्फोनवर ओरडली, “माझं काही बरंवाईट झालं तर 
माझा स्टॅप अ्बम खवकून टाक — डॉ खव्बुरानंा खवश्लेषणािे सवू पैसे खमळतील, अशी िक्षता घे . . .” 
खसखबलला आणिीही काही बोलायिे होते, पण खतच्या हातातून खरसीव्हर गळून पडला. स्वतःच्या 
हातपायावंरिा खतिा ताबा गेला. त्यािंी आपोआपि हालिाल होऊ लागली. पुढे जाऊन ती कभतीवर 
धडकली. आखण मग अगिी लोळागोळा होऊन ती जखमनीवर पडली. 

 
फ्लोरा आली त्यावळेी खसखबल काळीखनळी होऊन तशीि पडलेली होती, अगिी भयानक अवस्था 

झाली होती खतिी. शवेटी खतला जेव्हा बोलता यायला लागलं, तेव्हा ती खवजयाने म्हणाली, “मी सगळं 
पाखहलं. क्षणाक्षणाला जे काय घडत होतं, ते मला अगिी पूणूपणे कळत होतं.” 

 
खसखबल उभी राखहली, तेव्हा एरवीपेक्षा जास्त उंि वाटत होती. खसखबलपेक्षा तरुण वाटणारा, 

कोमल खकणखकणता आखण आनंिी आवाज उद् गारला, “खसखबलला जसं असावंसं वाटतं, तशी मी आहे. 
माझे केस कपगट आहेत आखण मन हलकंरु्फलकं आहे.” 

 
मग ती जाऊन खसखबल आली. “मी खवझले होते ना ?” ती म्हणाली, अजूनही ? कसं शतय आहे हे 

?” 
 
आत्ता हे जे कपग्या केसािें व्यलततत्व उद् भवले होते, ते आपण पाखहले्या पूवीच्या पधंरा 

व्यलततत्वापंैकी नव्हते, हे फ्लोराच्या लक्षात आले. आत्ता खवश्लेषणाच्या या टपपयाला नवीन व्यलततत्व ? 
आखण तेही खसखबलिे एकीकरण इतके हाताशी आलेले असताना ? आधी झपायाने काही गोिी पार 
पाडायला हव्या होत्या. खसखबलला खबछान्यावर झोपवणे, खतच्या जिमानंा औषध लावणे आखण डॉतटरानंा 
र्फोन करणे. आखण पुढे ? 

 
“मुख्यतः तो पिनसंस्थेिा खवकार होता.” त्याखिवशी संध्याकाळी डॉतटर फ्लोराला सागंत होत्या, 

“आखण त्यािवळेी खतिा स्वतःवरिा ताबा गेला. खतला वातािे झटके यायला लागले. पण या सगळ्या 
प्रसंगात खसखबलला काय घडतंय् यािी पूण ूजाणीव होती.” 

 
मग फ्लोराने डॉतटरानंा त्या व्यलततत्वाबद्दल साखंगतले, अगिीि थोडा वळे होती ती. जेमतेम 

खमखनटभर असेलनसेल. 
 
डॉतटर खविार करत म्हणा्या, गे्या रे्फबु्रवारीत मी या व्यलततत्वाला माझ्या ऑखर्फसमधे भेटले 

होते. पण त्यावळेी मी खतला ओळिलं नाही. त्यावळेी बोलताबोलता खसखबल एकिम कोरी खिसायला 
लागली. मग तू म्हणतेस तसा आवाज ऐकू आला. पण र्फतत खमखनटभरि. नुसती एक झलक होती ती.” 
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िुसऱ्या खिवशी ऑखर्फसमधे डॉतटरानंी खसखबलला मोहखनखद्रत केले. प्रथम मेरी ॲन् आली, 
“आम्हाला झटका आला होता. झटका येण्यासारख्या अनेक गोिी आहेत आसपास, खवलो कॉनूसंमध्या 
त्या जुन्या उजाड, गखलच्छ ििंमधली ती माणस. आम्हाला अगिी राग येतो त्या माणसािंा.” 

 
लव्हकी म्हणाली, काल रात्री आमच्या िोलीत वगेळंि कोणीतरी आलं होतं.” 
 
“कपग्या केसािंी ना ती ? मी पाखहलं खतला,” मार्मशया म्हणाली, “मला नाव नाही माहीत खति.ं” 
 
“इथं कुणाला माखहती आहे ?” व्हेनेसा. 
 
“मला वाटतं लव्हकीला माखहती आहे. खतच्या ती ओळिीिी असावी, असा माझा अंिाज आहे, कोण 

आहे ग ती ?” मार्मशया. 
 
“ती नवीन आहे, पण तशी नवीनही नाही.” लव्हकी म्हणाली. 
 
अशी अिानक ती नवागता आवाज उंिावनू, वगेळ्याि पितीने बोलायला लागली — भाषण पाठ 

के्यासारिी, ‘िरं तर तशी मी नवीन नाही. आज एकोणीस वष ू मी इथं आहे. खसखबलला जशी मुलगी 
व्हायला आवडेल, तशी मी आहे शातं, समघात लस्थतीत माझा जन्म झालेला अस्याने मी कोणाच्या दृिीस 
पडले नाही. बाकीच्या सगळ्या लहानि राखह्या, पण मी मात्र खकशोरी झाले. त्यामुळे बाळपणीिे कुठलेही 
ओझे माझ्यावर नाही. हॅटी ककवा खवलाडू डोसेटला मी पाखहलेलेही नाही. खवलो कॉनूसूमधे रहायिी 
माझ्यावर वेळि आली नाही. खतथ्या ििूमधेही मी कधी गेले नाही. मी आले ओमाहात कॉलेजमधे मी 
िुषीत असायिी. न्ययूाकू मला िूप आवडते. मी खवद्याथी – मंडळािी सभासि झाले असते. खमत्राबंरोबर 
िूप कहडले असते. िेळाच्या सामन्याचं्या वळेी बकप करायला गेले असते. सगळ्या बाबतीत पुढाकार 
घेतला असता. जीवनावर माझे पे्रम आहे. पण या जगात वावरायला माझी मी स्वतंत्र नव्हते. पण आता या 
इतरजणी जगात प्रवशे करणार आहेत. त्याचं्याबरोबर मीही जाईन. इतराचं्या मनावरिी िडपणे आता िूर 
झाली आहेत. तेव्हा मीपण त्याचं्यातलीि एक होईन. माझ्या जीवनोल्लासामुळे त्याचं्यात िैतन्य येईल. 
माझ्या खनकोप भतूकाळामुळे त्याचं्यात आत्मखवश्वास येईल. मी कधीही आजारी नव्हते. खनरोगी लोकाचं्या 
या असंरखक्षत जगात मी खसखबलच्या सोबत असेन.’ 

 
“सुस्वागतम्” लव्हकी म्हणाली. 
 
“आपण िोघी र्फार जवळच्या आहोत लव्हतटोखरया,” ती अनाखमका म्हणाली. “इतरापं्रमाणे आपला 

जन्म मानखसक आघातातून झालेला नाही. तर खसखबलच्या स्वपनातून झालेला आहे. सोळा जणामंध्ये 
आप्या िोघींिेि केस र्फतत कपगे आहेत. खसखबलच्या आजोळी अनेकािें केस कपगे होते. खसखबलच्या 
आईला या रंगािा र्फार अखभमान. त्यामुळे खसखबललाही आपले केस असे असते तर बरं झालं असतं असं 
वाटायि.ं म्हणून आपले केस या रंगािे.” 
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ही मुलगी स्वपनाळू होती, खकशोरवयीन हुरहुरीने धडधडत्या अंतःकरणाने रामोनिी वाट पहात 
खसखबलबरोबर हीही आरशासमोर उभी असायिी. खतिे बोलणे जरा कृखत्रम वाटायिे, तेही खतच्या 
खकशोरवयािेि लक्षण होते. नव्यानेि प्रापत झालेले ्ान आखण आत्मखवश्वास त्यातून प्रकट होत होता. 

 
“मी खसखबलला मुतत करण्यासाठी आले आहे,” खतने जाहीर केले. खतने या जगात प्रवशे केला की 

मार्मशयाच्या त्या वठले्या द्राक्षवलेी वगैरे ती रे्फकून िेईल आखण नवी, कोवळोकोवळी पालवी रु्फटले्या 
वृक्षराजीतून माझ्याबरोबर कहडू लागेल, आयुष्ट्यातला खहवाळा संपून वसंतऋतू सुरू होईल.” 

 
शातंता. त्या मुलीने आणिी काहीतरी बोलावे, अशी डॉतटरािंी इच्छा होती. पण तेवढ्यात 

लव्हकीिा आवाज आला, “कपग्या केसािंी ही मुलगी म्हणजे खसखबलिं खकशोरवय आहे.” 
 
“पण आता हा उशीरि नाही का ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“उलट आत्ताि ती खसखबलबरोबर असायला हवी.” लव्हकी म्हणाली. 
 
“आणिीही कुणी राखहलंय ?” डॉतटरानंी खविारले. त्या जणू खवश्लेषणाच्या सुरवातीच्या 

खिवसािंा नव्याने अनुभव घेत होत्या. 
 
‘का बरं ?” लव्हकी आश्चयाने म्हणाली, “या कपग्या केसाचं्या मुलीिी आप्याला क्पनाि नव्हती, 

हे मान्य. पण खतनं तुम्हाला साखंगतलंि की, की ती जरी खियाशील नसली, तरी आज एकोणीस वषू 
आसपास वावरत होतीि आखण ती खियाशील होणार तरी कशी ? कारण खसखबल लहानपणीििं ओझ 
वागवीत होती ना ! केवळ शारीखरक वाढीच्या दृिीनेि ती काय खकशोरवय जगली असेल तेवढंि,” लव्हकी 
थाबंली. ती पुढे म्हणाली, “िारिौघासंारिं खकशोरवय खसखबलला लाभण ंकठीणि होतं. खतिे खकतीतरी 
अंश भतूकाळात, बालपणाति कंुखठत झाले होते, पण आता खसखबलनं बालपणात्या त्या मानखसक 
आघातािंी ओझी झुगारून खिली आहेत. त्यामुळे खतिं ते हरवलेलं खकशोरवय पखरपक्वतेिा शोध घेण्यासाठी 
परत आलं तर त्यात नवल नाही.” 

 
लव्ि्कीिे बोलणे संपतंय् न संपतय् तोि तो खकणखकणता, वरच्या पट्टीतला आवाज परत कानावर 

आला, “खसखबल पे्रमात पडेपयंत मी मागेि राखहले. पण रामोनखवषयीच्या अपेक्षा प्रत्यक्षात येणार नाहीत, हे 
जेव्हा माझ्या लक्षात आलं, तेव्हा त्या खकशोरवयीन खसखबलिा मनोभगं होऊ नये, म्हणून खति ं रक्षण 
करण्यासाठी मी प्रकट झाले. रामोनबरोबर होती, तेव्हा ती एक खकशोरीि होती.” 

 
डॉतटर म्हणा्या, “खसखबलिी इच्छा असली, तर ती अजूनही पे्रमात पडले्या खकशोरीसारिी 

वागू शकेल. त्यात अडिण काहीि नाही. सवू वयािे लोक असे वागतात, वयाच्या बेिाखळसाव्या वषीसुिा 
ती अठरा एकोणीस वषांच्या मुलीसारिी असू शकेल. तुला ती आप्यात सामावनू घऊ शकेल.” 

 
“घेतलंि आहे,” ती नवागता म्हणाली, “मी खतच्या आरोग्याच्या वाटिालीत अडथळा नाही 

आणणार काही. उलट माझ्यामुळे जास्त झपायाने बरी होईल. ती.” 
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“ऐकते आहेस ना तू हे खसखबल ?” डॉतटरानंी खविारले. 
 
“होय,” खसखबल उत्तरली, “माझा हा अनाखमक अंश सत्य तेि सागंतो आहे.” 
 
स्वपनकन्येच्या रूपात प्रकट झाले्या त्या आकाकें्षमुळे खसखबलच्या अननुभतू आयुष्ट्याला, 

भकासपणा आखण िंखडतपणा यामुंळे अकालीि गळून पडले्या खतच्या स्त्रीत्वाला नवीन िैंतन्य प्रापत झाले. 
 
या व्यलततत्वािे आगमन गोंधळात टाकणारे, हािरवनू सोडणारे होते िरे, पण त्यािबरोबर 

नवजीवन िेणारेही होते. खसखबलच्या आजारािी ही परमावधी होती. त्या वषीच्या जून मखहन्यापासून इतर 
व्यलततत्वानंी आप्या भाववृत्तीत, ्ानात. अनुभवात खसखबलला स्विुषीने सहभागी करून घेतले होते, या 
प्रसंगानंतर खकत्येक खिवस खसखबल या सवू भावना आखण अनुभव आपलेसे करत, आप्या भावखवश्वात 
सामावनू घेत नुसती बसून असायिी. आप्या या उियोन्मुि व्यलततत्वािे ती नव्या दृिीने अवलोकन करत 
असताना खतच्या अंतरंगात व्यलततत्वािी र्फार मोठी पुनरूिना सुरू होती. भतू–वतूमानािी सागंड घातली 
जात होती. वगेवगेळ्या व्यलततत्वािंा एकमेकाशंी खमलार्फ सुरू होता. भतूकाळ परतला आखण त्यािबरोबर 
खसखबल नावािी मूळ बाखलकाही परतली. साडेतीन वषािी झा्यानंतर ती स्वतंत्र व्यतती म्हणून 
अलस्तत्वाति नव्हती. एकिम काही सगळे जाखणवचे्या पातळीवर आले नाही. पण िारिौघासंारिी स्मृती 
आखण काळािी जाणीव या महत्त्वाच्या गोिी खतला प्रापत झा्या. एकोणिाळीस वषांच्या प्रिीघू 
कालिंडानंतर आता खतला कालििािे आकलन होऊ लागले होते. 

 
७ जुलैच्या त्या प्रसंगानंतर एका आठवड्याने खसखबल उत्साहाने डॉतटराशंी खतच्या पुढच्या 

योजनाबंद्दल बोलत होती. खतला ‘ऑतयुपेशनल थेरखपस्ट’ (व्यवसायद्वारा मानसोपिार – तज््) व्हायिे 
होते. त्यासाठी न्ययूॉकू सोडणे आवश्यक होते. 

 
“पूवीिी भीती आता पार पळून गेलेली खिसते आहे,” डॉ. खव्बरू म्हणा्या “पूण ूबरी झालीस तू !” 
 
“होय, डॉतटर,” खसखबल मंि हसत म्हणाली, “आता शवेटच्या झटतयातूनही पार पडले मी, पण 

त्यावळेी काय काय घडतंय् यािी मला पूण ूजाणीव होती. पूवीसारिं नव्हतं त्या कपग्या केसाचं्या मुलीबद्दल 
बोलायि ंझालं तर मला ती माझ्यात असलेली जाणवते. आता पुन्हा कधीही माझं खवभाजन होणार नाही, 
यािी मला पूण ूिात्री आहे.” 

 
“पूवी कधीही तू असं म्हटलं नव्हतंस. या इततया कालावधीत कोणीही अवतर्या नव्हत्या, तरीही 

म्हटलं नव्हतंस. 
 
“पूवी मला कधी असं वाटलंि नव्हतं, तर तसं म्हणणार तरी कशी मी ?” 
 
“इतर सगळ्याचं्या स्मृती जर तू आप्याशा के्या असशील, तर आप्याला तसं म्हणता येईल. 

आपण िािणी घेऊन बघू या.” 
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त्यानंतर खकतीतरी बठैकी झा्या. त्यात डॉतटरानंी खसखबलला मोहखनखद्रत करून खतच्या स्मृतींिी 
आखण अजूनही स्वतंत्रपणे ओळिू येणाऱ्या इतर व्यलततत्वाचं्या स्मृतींिी तुलना केली. 

 
खसखबलला माहीत नाही अशी एकही स्मृती आता यात्या एकाही व्यलततत्वाकडे नव्हती ! 
 
खसखबलिा या व्यलततत्वाकंडे बघण्यािा दृखिकोनही आता बिलला होता. प्रथम ती त्यानंा 

स्वीकारायलाि तयार नव्हती, नंतर खतिे त्याचं्याशी वैर होते. आता खतने त्यानंा स्वीकारले होते. पे्रमाने 
स्वीकारले होते. स्वतःच्या या अंशावंर पे्रम करायला खशक्यावर खतिी आत्मकनिेिी भावना नाहीशी होऊन 
ती स्वतःवरहीं पे्रम करायला लागली. खतिे एकीकरण आखण पुनरूिन झालेले आहे, यािा हा महत्त्वािा 
पुरावा होता. 

 
७ जुलैच्या त्या प्रसंगानंतर तीन आठवड्यानंी डॉतटरानंी खसखबलला मोहखनखद्रत केले आखण लव्हकी 

अंत्वायनेतला बोलावले. “कसं काय िाललंय् लव्हकी ? काय काय प्रगती आहे ?” त्यानंी खविारले. 
 
“मी आता खसखबलिाि एक भाग बनले आहे,” लव्हकी म्हणाली. “माझ्यासारिं असावं, असं खतला 

नेहमी वाटाियं. आता आम्ही एकि आहोत. पूवी मी म्हणायिी ‘अमुक अमुक घटना माझ्या 
कालिंडापूवीिी आहे.’ पण आता मी म्हणते, ‘हे माझ्या कालिंडानंतरिं आहे.’ म्हणजे आता माझी मी पूणू 
स्वतंत्र असण ंहे इखतहासजमा झालेलं आहे.” 

 
डॉतटरािें आखण लव्हकीिे हे शवेटिे संभाषण. 
 
२ सप्टेंबर १९६५ या खिवशी डॉतटरानंी आप्या डोसेट प्रकरणीच्या िैनंखिन खटपणात नोंि केली, 

“सवू व्यलततत्व ंएक झाली आहेत.” 
 
३० सप्टें. हा ओ्ड ब्राऊनस्टोनमधे प्रयाणािा खिवस होता. खसखबलला पेन् खस्व्हाखनयामधे नोकरी 

खमळाली होती. खतिे सामान, खिते्र वगैरे सगळं खतकडे रवानाही झाले होते. न्ययूॉकूमधले अिेरिे िोन 
आठवडे ती फ्लोराकडे घालवणार होती, आता ती खतकडेि खनघाली होती. 

 
फ्लोराच्या घरी आलेली खसखबल ही फ्लोराच्याि नव्हे, तर खसखबलच्याही दृिीने नवीन होती, ती 

आता पूवीिी जागृत खसखबल नव्हती. पण पंधरा व्यलततत्वापंैकीही कुणी नव्हती. या साऱ्या खमळून ती बनली 
होती. टेंपेस्टमध्या खमराडंाप्रमाणे साक्षात्काराच्या उंबरठ्यावर उभी राहुन ती म्हणत होती. 

 
“नवल, नवल, नवल अहा ! 
सुिखरत हे जीव खकती ! 
सुन्िर ही मनुजता 
सुधीर खवश्व हे नवे ! 
लोक नािंतात इथे 
हे असे —” 
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सारे जग खतला नवीन वाटत होते, कारण आता ती नवीन झाली होती; िरे वाटत होते, कारण 
जाणतेपणीच्या खतच्या आयुष्ट्यात आज प्रथमि खतिे व्यलततत्व पूणू आखण िरे होते. कोट वगैरे काढून खतने 
सामान लावले आखण एका िुिीत ती स्वस्थ बसून राखहली. काही वळेाने ती म्हणाली, “मी इथे पूवी 
आलेली आहे — आखण तरी आलेली नाहीही !” 

 
“कोण ही मी ?” फ्लोराने खविारले. 
 
“खजला भावना आहेत.” खसखबल म्हणाली, “आता नवीन भावना आहेत माझ्या. िऱ्या भावना 

आहेत. पूवीसारिं नाही आता.” 
 
गेली एकोणिाळीस वषे इतर व्यलततत्वाकंडे असले्या भावना आता खसखबलला प्रापत झा्या 

होत्या, पण तरी अजूनही ती जागृत व्यलततत्वाच्या संिभाति बोलत होती, हे या “पूवीसारिं नाही आता” 
यावरून स्पि होत होते. 

 
फ्लोराने िायला केले. िातािाता त्याचं्या इकडच्या खतकडच्या गपपा िाल्या होत्या. मधेि, 

पूवीच्या बोलण्याशी काही आगापीछा नसताना खसखबल उद् गारली, “स्मृतींनी माणसाि ं भावखवश्व खकती 
पखरपक्व होतं !” खसखबलने जरी सामान्य खवधान केलेले असले, तरी ती हे स्वतःला उदे्दशून म्हणत होती, हे 
तर उघडि होते. खतला जणू असे सुिवायिे होते की इतर व्यलततत्वानंी त्याचं्या स्मृती मला परत के्यामुळे 
माझे भावखवश्व समृि होऊ शकले, आता मी पखरपूण ूआखण म्हणूनि पखरपक्व आहे. 

 
पण ही नवी खसखबल जास्त पखरपक्व वाटत असूनही वयाच्या मानाने िूपि तरुण खिसत होती, 

“माझ्या वयाच्या इतर लोकानंा ज्या गोिी आज अनेक वष ूमाहीत आहेत, त्या मला नव्यानेि कळताहेत,’ 
असे ती म्हणाली, तेव्हा तर हे जास्ति प्रकषाने जाणवायला लागले. 

 
िुसऱ्या खिवशी न्याहारीच्या वळेी खसखबल म्हणाली, “पूवी मला वाटायिं, आप्या आयुष्ट्यात 

कधीतरी अशी वेळ यावी की आपण काय करतो आहोत, याि ंआप्याला सतत भान असाव.ं” नंतर ती 
आवगेाने म्हणाली, “आता माझ्याजवळ खमखनटाखमखनटािा खहशबे असतो. जागी झा्यावर मला कायकाय 
घडलं, ते सगळं आठवत असतं. आज काय काय करायियं तेही ठरवता येतं.” फ्लोराकडे आखण 
फ्लोराच्या आईकडे बघत खतने उत्कटतेने खविारले, “आपला संपूणू खिवस आप्या हातात असणं, तुमच्या 
स्वतःच्या हातात असण ंम्हणजे काय, यािी तुम्हाला क्पना आहे ?” 

 
आज इतके खिवस पुरी एकोणिाळीस वष ूखवपरीत घड्यानंतर आत्ता कुठे खतला िोवीस तासािंा 

आतिा खिवस खमळत होता. पूवी इतर व्यलततत्वानंी घेऊन उरलेला वळे खतच्या वायाला यायिा. आता 
साराच्या सारा वेळ आत्मानुभतूीसाठी उपलब्ध होता. 

 
रोज सकाळी ती खिवसािा कायूिम ठरवायिी, तेव्हा खतिे डोळे िमकायिे. खतिा आनंि ओसंडत 

असायिा. खतिा कायूिम पाखहला, तर एरवी कोणालाही तो आनंि अनाठायी वाटला असता. खिवस सुरू 
व्हायिा आखण पुस्तके वािणे, टी. व्ही. बघणे, गपपा मारणे यासंारख्या साध्या साध्या गोिी ती करायिी, 
तेव्हा तर खतिी ही आतुरता जास्त जास्ति व्यतत व्हायिी. 
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एक खिवस ती फ्लोराला म्हणाली, “मी एिाद्या प्रखतखित व्यततीि ंनाव वतूमानपत्रात वािते. पुन्हा 
ते टी. व्ही. वर बघते. नंतर कोणीतरी त्याच्याखवषयी बोलत असतं. प्रत्येकवळेी मला ते ओळिीिं वाटतं. 
पूवी अनेकिा अशी वळे यायिी की, यातलं काहीही मला शतय नसायि.ं” हे बोलताना खतच्या डोळ्यात 
अस्पिशी वेिना तरळत होती. पूवी अनुभवले्या भीतीबद्दल वाटते तसे एक प्रकारिे िमत्काखरक आकषूण 
खतच्या या स्मृखतकितनातून डोकावत होते. आखण मग त्यावळेिे वणनू करत ती म्हणाली, “पूवी मी ते नाव 
वतूमानपत्रात वािलेलं असायि.ं पण ते टी. व्ही. वर यायिं, तेव्हा ते िुसरंि कुणीतरी पहायिं, आखण 
संभाषणात यायि ंतेव्हा तर आणिी खतसरंि कुणीतरी उपलस्थत असायि.ं या सगळ्या भागािा एकमेकाशंी 
मेळि नसायिा.” 

 
पुन्हा एकिा ‘मी’ िा उल्लेि तीं जागृत व्यलततत्वाच्या संिभात करत हीती. पण पुढे ती खवजयाने 

म्हणाली, “पण आता ते भाग एकत्र आले आहेत. सारं जग आता एकसंध वाटतंय.” 
 
अिानक ती गंभीर झाली आखण फ्लोराकडे एकटक पहात म्हणाली, “आप्याला ‘आतून’ काहीही 

अडथळे न येता टी. व्ही. वरिा संपूणू कायूिम सलग पाहता येतो. याि ंइतरानंा काही वाटणारही नाही. 
पण माझ्या दृिीने तो िरोिरी साक्षात्कारि आहे.” 

 
खतच्या इतर नव्या जाखणवाही शब्िरूप घेत होत्या. एके खिवशी ती म्हणाली, “इथे इतकं शातंशातं 

वाटतंय, माझं मनसुिा मला अगिी शातं शातं वाटतंय, कुठलाही वाि िाललेला नाही माझा माझ्याशी !” 
 
एकिा ती, फ्लोरा आखण फ्लोराच्या आई जेवायला गे्या होत्या. परत आ्यावर खवजयी स्वरात 

खतने सारा वृत्तान्त साखंगतला, “सगळा वळे मी खतथं होते. मी स्वतः खसखबल. मला जेवण समोर खिसतंय. 
संभाषणातला शब्ि न् शब्ि आठवतो आहे. सगळं सगळं आठवतंय.” 

 
साध्या साध्या गोिी खतच्या दृिीने र्फार महत्त्वाच्या होत्या. उिाहरणाथू एकिा सकाळी ती िरेिीला 

गेली होती. घरी परत आ्यावर खतच्या लक्षात आले की आपण संत्र्यािा रस आणायिा खवसरलो. “हे 
म्हणजे अगिी अजबि झालं की !” ती गंमतीने म्हणाली, “मला आता इतर लोकासंारिं खवसरताही 
यायला लागलं.” या खबधानातील खवनोिापेक्षाही इतर लोकामंध्ये स्वतःिा समावशे के्यािी घोषणा 
महत्त्वािी होती. ती आता या मानवजातीतीलि एक होऊन गेली होती. 

 
एकिा खसखबलला काही कापड िरेिी करायिे होते. फ्लोरा पण खतच्याबरोबर गेली होती. 

िुकानात िूप गिी होती. खतथ्या खविेतीने खसखबलच्या नंतर आले्या बाईिी खसखबलच्या आधी ििल 
घेत्यावर खसखबलने खतला खवरोध केला. “मार्फ करा पण मी त्याचं्या आधी आलेली आहे. फ्लोरा श्वास 
रोिून खतच्याकडे बघत होती. पूवी असा काही ठामपणा िािवायिी वळे आली की खसखबलला ते अशतयि 
असायिे. मग िुसरे कोणतेतरी व्यलततत्व — बहुधा पेगी लू— खसखबलिी जागा घ्यायिी. पण आता मात्र 
एकि व्यलततत्व खतथे हजर होते आखण ते म्हणजे ही नवी, आत्मखवश्वासू खसखबल. 

 
खवश्लेषण यशस्वी झा्यािे आणिीही एक खिन्ह लगेिि खिसले. खविेतीने खसखबलला खबल 

खि्यावर खतने ते तपासले. भाव काय, कापड खकती यािा खहशबे करून एकूण रक्कम बरोबर आहे की नाही, 
ते पाखहले. पूवीिा काळ असता तर खसखबलने ते खबल तपासायला आप्या मखैत्रणीला बोलावले असते. पण 
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पािवीच्या वगात खशकलेले आखण तेव्हापासून आप्याजवळि ठेवलेले अंकगखणत पेगी लूने खतला परत 
केले होते. आखण नंतर खवश्लेषणानंतरच्या उपिारात डॉतटर खव्बूरानंी खसखबलला इतरानंी परत केले्या 
्ानािा कसा उपयोग करायिा, हे खशकवले होते. त्यामुळे आता सारा व्यवहार खसखबल स्वतः करू शकत 
होती. 

 
तयार कपड्याचं्या खवभागात खसखबलने तपखकरी रंगािा एक पोशाि खवकत घेतला. त्याच्या 

बाह्यावंर आखण पट्टयावर लाल – सोनेरी नक्षी होती. िुकानातून बाहेर पड्यावर खसखबल फ्लोराला 
म्हणाली. “हा तपखकरी पोशाि मी खसखबलसाठी घेतला. पण ती नक्षी मात्र खतच्यात्या पेगीच्या अंशासाठी 
घेतली.” 

 
परतताना फ्लोरा टॅतसीला हात करायला लागली. खतला थाबंवनू खसखबल म्हणाली. “बसनं जाऊ 

या की.” पूवी खसखबलला बसिी खकती भीती वाटायिी ते फ्लोराला माहीत होते. त्यामुळे खसखबलिे हे 
उद् गार खतला खवशषेि जाणवले “कोणीही बसावं बसमध्ये आखण प्रवास करावा. खकती सोपं आहे ते,” 
खसखबल आत्मखवश्वासाने उद् गारली. बसमध्ये बस्यावर खसखबलने िुकानात फ्लोराच्या मनात आलेले 
खविार बोलून िािवले. ती म्हणाली, “आतापयंत मी इतंर लोकानंाि माझ्यासाठी खहशबे करायला 
सागंायिी. ककवा अखजबात खहशबेि करायिी नाही. पण आता माझा मला खहशबे करता येतो. मला हव्या 
त्या गोिी मागता येतात. टॅतसी बिलता येते. कापड वगैरे मोजता येतं. पूवी अशतय असले्या सगळ्या 
गोिी आता मला करता येतात. पुन्हा ‘पूवी’ या शब्िावर खवशषे जोर होताि. आपले नव्याने खमळालेले 
स्वातंत्र्य व्यतत करताना खतिा िेहरा उजळून खनघाला होता. 

 
काहीकाही वेळेला खसखबलमध्ये पूवीच्या व्यलततत्वािंी झलकही खिसायिी. ही नवी खसखबल 

खिवाणिान्यात येरझारा घालत म्हणायिी, “मी आता िूर िालले. नवं आयुष्ट्य घडवायला िालले. सगळंि 
इतकं अद् भतु आहे. खकतीतरी गोिी करायच्या आहेत, खकतीतरी खठकाणी जायि ंआहे.” पेगी सगळ्यानंा 
सोडून जायला खनघाली होती, तो खिवस फ्लोराला आठवला. 

 
कुणी पाहुणे आले की लव्हकीिी झलक खिसून यायिी. खसखबल जुन्या अमेखरकन र्फर्मनिरखवषयी 

बोलायला लागायिी ककवा म्हणायिी, “एिाद्याला कंटाळा येतोि कसा, मला समजत नाही.” 
 
अगिी शवेटीशवेटी प्रकट झालेली आखण लगेिि खमसळून गेले्या त्या कपग्या केसाचं्या मुलीिे 

अलस्तत्व खसखबलच्या या नव्या उत्साहात सवूत्र आखण सतत जाणवत असायिे. 
 
नव्या खसखबलने एक खिनी मातीिी रु्फटकी रु्फलिाणी िुरुस्त केली. पूवी हे काम माईक आखण खसड 

करत. पूवी मेरी जे सूप बनवायिी, ते आता खसखबललाही करता यायला लागले. सगळ्यात खवशषे म्हणजे 
आता खतला खपयानो वाजवता यायला लागला. पूवी खपयानो र्फतत व्हेनेसाि वाजव ूशकत असे. 

 
फ्लोराशी बोलताना कधीकधी खसखबलमध्ये नॅन्सी लू ॲन् डोकवायिी. “खकती संकुखित आखण 

िमत्काखरक मतं होती माझी. आता त्यािी अगिी लाज वाटते. आता कॅथॉखलकािंी भीती वाटत नाही मला 
ती पुढे म्हणाली, “अजूनही मूलभतू धार्ममक मतं तीि आहेत. पण आता त्यातला कडवेपणा कभी झाला 
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आहे आखण त्यामुळे त्याला एक नवीनि पखरमाण लाभले आहे.” जणू काय ती म्हणत होती, —“मेरी खतच्या 
इग्लूतून बाहेर आली आहे.” 

 
त्या व्यलततत्वािें स्वतंत्र आखण स्वायत्त अलस्तत्व आता संपले होते. त्यािें यशस्वी एकीकरण झाले 

होते; आखण त्यािंी वैखशष्ट्ये ही आता पखरपूण ूव्यलततत्वािे खनरखनराळे पैलू बनले होते. 
 
व्यलततत्व अिंड झा्यामुळे आता खसखबलला जगण्यात आनंि वाटायला लागला होता, सारा 

खिवस आपला आहे, हे खतला अगिी अद् भतु वाटत होते. जगाशी व्यवहार करताना आत्मखवश्वास वाटत 
होता. नव्याने प्रापत झाले्या या पखरपक्वतेमुळे समतोल प्रापत झाला होता. तारुण्य परत खमळाले होते. पण 
एवढे सगळे असूनही खसखबलिे नवे व्यलततत्व अजूनही काहीसे नाजूक होते. स्वतःवर पूण ूभरंवसा ठेवायला 
तयार नव्हते. अजूनही एिाद्या क्षणी ती हािरून जायिी. खकतीही िडपली तरी भखवष्ट्याबद्दलिी तीव्र भीती 
खतच्या मनात उर्फाळून यायिी. “मला पुन्हा आजारी पडायि ंनाहीये,” ती वारंवार पुटपुटायिी, “खिवस 
संपून रात्र पडायला लागली की आता काय होईल, अशी मला भीती वाटते” खसखबलला वाटणाऱ्या या 
भीतीत फ्लोराला प्रथम कारुण्य जाणवले. पण त्यावर िूप खविार करून खतने असा खनष्ट्कषू काढला की 
इतरापं्रमाणेि खसखबललाही अशी वृित्वािी भीती वाटणे खकती सहज आखण म्हणूनि खकती अद् भतु आहे ! 

 
सगळ्यात किकर होते ते रामोनसंबंधी बोलणे. नव्या नोकरीसाठी खनघायच्या आि्या रात्रीपयंत 

खसखबलने तो खवषयि काढला नव्हता. पण त्यावेळी मात्र ती अिेर म्हणाली, “मी इततया लवकर बरी 
होईन, अशी मला आधी जरा जरी क्पना असती, तरी मी त्याला थाबंायला साखंगतले असते, आखण पूवी 
रडू न शकणाऱ्या खसखबलच्या डोळ्यातून घळाघळा अश्रू वहायला लालले. 

 
खसखबल फ्लोराकडे रहात असताना डॉतटर खब्बूरही जवळि होत्या. रोजच्या रोज खसखबलला 

त्यािंा र्फोन यायिा बऱ्यािवळेा त्या खतथे जेवायलाही यायच्या. एकामेकींच्या नव्या नव्या योजनावंर त्या 
गपपा मारायच्या. खसखबलला पेन् खस्व्हाखनया रुग्णालयात भावखनक समस्या असले्या मुलािंी 
व्यवसायद्वारा. . . मानसोपिारतज्् म्हणून नोकरी खमळाली होती, खसखबलच्या दृिीने ही नोकरी तात्पुरती 
होती. नंतर खतला अध्यापनाच्या के्षत्रात जायिे होते. 

 
१५ ऑतटो. १९६५ या खिवशी संध्याकाळी डॉतटर आखण खसखबल फ्लोराकडून खनघा्या, अकरा वषू 

या िोघींनी एकत्र प्रवास केला होता, आज खसखबलच्या नव्या आयुष्ट्याच्या सुप्रभाती त्यािें माग ूवेगळे झाले 
होते. पूवीच्या वैराण जागृत व्यलततत्वािी जागा घ्यायला हे सतराव े व्यलततत्व आले होते, बाह्यात्कारी 
खिसते, ते सवूस्वी िरे नसते. शवेटी सत्य हे अंतरंगीि असते, यािा हा पुरावा होता. जगाला खिसणाऱ्या 
त्या वैराण व्यलततत्वाति ही नवी, पखरपूण ूआखण आतापयंत नाकारली गेलेली स्त्री िडलेली होती. 

 
॰  ॰  ॰ 
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: नहया काळातील नवी णिणिल : 
 
खसखबलिे आखण माझे, म्हणजेि या पुस्तकाच्या लेखिकेिे तथा या कहाणीतील फ्लोरािे अगिी 

जवळिे संबंध आहेत. माझ्या घरून ती खनघाली, त्याला आता सात वषांपेक्षाही जास्त काळ लोटला आहे. 
खतने मला पाठवले्या पत्रातले काही पखरच्छेि वािलेत. तर नव्या काळातील नव्या खसखबलिी तुम्हाला 
ओझरती ओळि होईल. 

 
४ नोव्हें. १९६५ — माझं हे घर तू प्रत्यक्षि पहायला हवसं. कॉनीि ं(डॉ. खव्बरू) मत पडलं की ते 

भाड्यानं घेण्यापेक्षा खवकत घेतलेलंि जास्त बरं होईल. खतने मला त्यासासाठी पैसेही खिले. पाहुण्यासंाठी 
जी िोली आहे ना ती छान प्रशस्त आहे. ती आळीपाळीने तुझ्यासाठी, डॉ. कॉनींसाठी आखण लॉरासाठीि 
आहे. अगं, माझं स्वतःि ंघर आहे, यािा मला इतका आनंि वाटतो ! काप्रीपण इथे माझ्याजवळ आहे, कधी 
कधी माझ्या मनात येतं खतलाही कळत असेल का की मी र्फतत ‘मी’ि आहे ?” 

 
२० जाने. १९६६ — “गे्या खहवाळ्यात मला काही पुस्तकं वािायला वेळ खमळाला – फ्रें डखशप 

ॲण्ड फॅ्रखरसाइड, पपंा हेकमग्वे, ि ज्यरूी खरटनूस्, ि ककग इन् ि कॅसल् वगैरे. मी वािले्या अनेक 
खनयतकाखलकात्या गोिींप्रमाणेि या पुस्तकामंध्याहंी अनेक घटना आखण व्यतती त्या काळात अगिी 
प्रकाशात होत्या. पण तेव्हा माझ्यात इतके ‘मी’ वास करत होते की कशािा कशाला पत्ताि लागत नसे. 
काहीतरी िूरान्वयानेि केवळ या गोिी ऐकले्या असायच्या. अजून इततया गोिींिी माखहती अद्ययावत् 
करून घ्यायिी आहे ! उिा. आ्गर खहस् आखण लव्हटॅकर िेम्बसू हा तर आता आतापयंत माझ्या दृिीने 
केवळ नाविं होती. 

 
२५ सप्टें. १९६६ — “खविार कर, जवळजवळ एक वष ूमी इथं आहे. सातत्य असलेलं असं हे माझ्या 

आयुष्ट्यातलं पखहलं वषू, काय आश्चयू आहे – नेमतया खिवसािंा बरोबर आठवडा होतो, नेमतया 
आठवड्यािंा बरोबर मखहना बनतो; मी भतूकाळािा िक्क खविार करते आखण मला तो आठवतो. आत्तापयंत 
र्फतत एकि खिवस मी कामाला जाऊ शकले नाही. (खहवाळ्यात कान िुित होता तेव्हा.) आजवरिा माझा 
हा सगळ्यात गे्र ऽऽऽ ट अनुभव. लोक हे सगळं र्फार गृहीत धरतात. माझ्यामते हा मुद्दाि त्याचं्या लक्षात येत 
नाही. 

 
सगळं कसं छान पार पडलं. सारं काही सोप ंनव्हतं, पण त्रास काही झालं नाही. सात मखहन्यानंंतर 

मला पगारवाढ खमळाली मला िरं तर आश्चयूि वाटलं कारण मी ठराखवक रकमेच्या करारावर सही केलेली 
अस्यानं मला तशी अपेक्षाि नव्हती, पण तरीही मला अध्यापनाकडे वळण्यािी र्फार इच्छा आहे, बरीि 
शतयताही आहे तशी. 

 
तू खविारलं आहेस की मी खित्रकलेच्या ज्या िाजगी खशकवण्यािंा उले्लि केला आहे, त्या 

माझ्यासाठी आहेत का मी घेते, मला नक्की असं वाटलं असणार की मी पूवी यासंबधंी तुला साखंगतलेलंि 
आहे. अग, मनात्या मनात मी इततया वळेा तुला भेटते की मग प्रत्यक्षात तुला मी या गोिी साखंगतले्याि 
नाहीत, हेि खवसरून जाते. तर ते तैलरंगकामािे वगू आहेत आखण प्रौढासंाठी आहेत. माझ्या घरात्या 
स्टुखडओत मी त्यानंा खशकवते. लक्षात घे हं – माझं घर, नुसतं मी खजथं रहाते ती जागा नव्हे. खमळालं 
एकिाि ंत्या मेरीला आखण इतरानंा घर. पण आता मेरी ककवा इतर कुणी नाहीि आहे. केवळ मीि आहे.” 
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८ जाने. १९६७ — “खनरोगी माणसाला करण्यासारख्या खकती गोिी आहेत, या क्पनेने मी 
अजूनही कधीकधी थक्क होते, मी इतकी नखशबवान आहे.” 

 
१४ जाने. १९६७ — “मी काय पुरं केलं माखहती आहे ? तुला ओळिूि येणार नाही. तुझ्या 

टेबलाच्या वर लावण्यासाठी एक खित्र. तुम्हा िोघीसाठी म्हणून मी करायला घेतलं होतं, ते हे नव्हे. तुझी 
आई गे्यावर ते पुरं करण्यात माझं मनि लागेना. आपण काहीतरी गमावलंय्, असं मला वाटत होतं, मला 
वाटतं तू समजू शकशील हे, नंतर मी एक अगिी वगेळंि खित्र काढायला घेतलं ते केसीनमध्ये काढलेलं 
आहे. (केसीन हा तैलरंगासारिाि आखण त्याच्याइतकाि खटकाऊ द्रव आहे.) त्याला िौकटही करून 
झाली आहे. अगिी तय्यार आहे ते आता. आम्ही न्यूयॉकूला येऊ तेव्हा घेऊनि येऊ. ते तुला कॉनीनं 
साखंगतलंि असेल ना ! अजून पंधरा खिवसानंी आम्ही िोन खिवसासंाठी न्ययूॉकूला येणार आहोत. खतिी 
काही कामं आहेत खतथं. आखण मी खित्र द्यायला म्हणूनि येणार आहे. (आखण हो, ते खवखशि भावच्छटा व्यतत 
करणारं आहे. वास्तववािी वगैरे नाही.) लॉरालाही भेटायियं, थोडीर्फार िरेिीही करायिी आहे. अच्छा 
भेटूि.” 

 
८ रे्फबु्र. १९६७ — पुस्तकं पाठव्याबद्दल धन्यवाि, तू इतकी धडपड करून ती माझ्यासाठी 

खमळवलीस, आखण मी ती िक्क खतथेि खवसरून आले, हा िरंि मूिूपणाि झाला. अथात् कॉनी म्हणेल की 
कुठंतरी माझ्या नेखणवते मला तुझ्याकडनं हलायि ंनव्हतं आखण त्यामुळेि असं झालं. अगिीि धावती भेट 
झाली, नाही ! अथात् पुन्हा भेटूि. खनिान अशी आशा करायला तर काही हरकत नाही. पुस्तकं बरोबर 
नस्याि ंबऱ्याि उशीरा जेव्हा माझ्या लक्षात आलं, तेव्हा मला वाटलं मी टॅतसीत खवसरले असणार. पण 
िुसऱ्या कोणीतरी ती मुद्दाम लपवनू ठेवली असतील वगैरे काहीही माझ्या मनात आलं नाही 

 
११ ऑगस्ट १९६७ — “आत्ता सकाळी तुला एक झटपट पत्र टाकते आहे. कारण माझी ही महान 

बातमी तुला आखण कॉनीलाि प्रथम कळायला पाखहजे. अथात माझ्या दृिीने महान बातमी. कालि 
खवश्वासाहू वृत्त कळलं की १ सप्टेंबर पासून मी अखसस्टंट प्रोरे्फसर होणार, मला इतका आनंि झाला आहे ! 
अठरा लोक होते मुलाितीला. माझी तर िात्रीि होती की मला कधीि अशी संधी खमळणार नाही. पण 
डीनने मला साखंगतलं की माझी मुलाित झा्याझा्याि एकमताने हा खनणूय झाला. त्यामुळे माझी 
अलस्मता सुिावली आहे. भाग्यवान् आहे की नाही मी ? तपशील आखण इतर बातम्या लवकरि. . .” 

 
२४ ऑगस्ट १९६७ — “ही सुटी कॉनीबरोबर घालवली. खतनं माझी केशरिना करून खिली. मी 

एक पाढंऱ्या छापील नॉयलॉनिा पोशाि खशवला. मग आम्ही खतन्ही कुत्री धुतली आखण कातरली. त्यानंा ते 
काही र्फारसं आवडत नाही. माझं ककिाळतं आखण खतिी िोन आम्हाला िावायलाि बघतात. मग तर 
आणिीि गंमत येते. खतिा रंगीत टी. व्ही. आखण लस्टखरओ एकिम छानि आहेत. पण तरीही अजूनसुिा 
आम्ही शब्िकोड्यािा आमिा आवडता िेळ िेळायला वळे काढतोि. नेहमीप्रमाणेि खतनातले िोन डाव 
खतनेि कजकले. मी माझ्या भोवऱ्याति गुंतून पडलेली आहे. पण मला त्यात सुि आहे. माझं ‘मॉक आँरेंज’िं 
झाड इतकं छान रु्फललंय. तू बघायलाि हवसं ते. आता सगळ्या प्रकारिी रु्फलं आहेत माझ्या बागेत.” 

 
२० नोव्हें. १९६८ — सगळं इतकं सुरळीत िाललंय हे अद् भतू वाटतं. आता तीन वषं होऊन गेली, 

पण अजूनही काहीवळेेला मी इतकी भाग्यवान् आहे, यावर खवश्वास बसत नाही. मला प्रत्येक गोि आठवते, 
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खमखनटा – खमखनटािा खहशबे लागतो, मी र्फतत खसखबलि आहे. यात मला खकती सुरखक्षत वाटत असेल हे 
तुला िागंलं समजू शकेल, कारण तसं नसतानाही पखरलस्थतीिी तुला िागंली माहीत आहे. 

 
६ जून १९६९ — ला खसखबलनं कळवलं की एका पखरसंवािासाठी खतच्या संस्थेिी प्रखतखनधी म्हणून 

ती न्ययूॉकूला येणार आहे. जे शहर अकरा वषं खतच्या खवस्कखळत जीवनािे वसखतस्थान होते, खतथे ती 
माझ्याबरोबर कहडली, काही खठकाणी एकटीही कहडली. २ जुलैं  १९६७ ला खतच्या सध्याच्या सुरखक्षत घरात 
बसून खतने त्या भेटीिी उजळणी केली — “न्ययूॉकूमध्या रस्त्यावंरून कहडताना अधवूट खवसरले्या 
अनेक आठवणी पुन्हा जागृत झा्या. पण कुठ्याही भावनाखतरेकाखशवाय, मी ते जुने खिवस आठवत होते, 
त्यावळेिी मनःलस्थतीही मला आठवत होती. पण मी आठवणी जगत मात्र नव्हते, मी पुन्हा त्या त्या खठकाणी 
गेले, तेव्हा मला काहीकाही आठवायि.ं पण ते माझ्या संिभात नसायि.ं माझ्यात्या पूवीच्या कोणत्यातरी 
व्यततीच्या संिभात असायिं, पेगी कपडे िरेिी करायिी ते िुकान होतं. माखरया आखण व्हेनेसा रात्रभर 
राखह्या होत्या. ते हॉटेल होतं. ‘मेरॉपॉखलटन म्युखझयम ऑर्फ आटू’ मध्ये लव्हकीच्या मखैत्रणीिी माखरयन 
लुडलॉिीही गाठ पडली. माखरयननं मला लगेि ओळिलं. आता लव्हकी माझाि एक भाग होती, त्यामुळे 
खतच्या द्वारा मलाही ती आवडली माझी मतै्रीण म्हणून मी खतिा स्वीकार केला आखण खतच्याशी गपपा 
मार्या.” 

 
आता ती सवूसामान्य माणसाप्रमाणे या जगात वावरू शकत होती. घड्याळे वेळ िािवण्यात 

काहीही िमत्काखरकपणा करत नव्हती, याबद्दलिा आनंि खतच्या सवू पत्रात व्यतत होत असे. 
भतूकाळातील सारी भीती आता शातंावली होती. 

 
कधीकधी खतच्या पत्रात काहीही िंत डोकावायिी. २८ मे १९७० च्या पत्रात ती म्हणते, “पखरलस्थती 

वगेळी असती, तर मी कायकाय करू शकले असते, पण मला असंही वाटतं, की आज माझ्या खवद्याथ्याच्या 
बाबतीत जी समज आखण दृिी मला प्रापत झाली आहे, ती एरवी खमळाली नसती. माझ्या पूवीच्या 
व्यलततत्वाशंी खनगखडत असले्या भावना अजूनही मला ओळिू येतात, पण आता त्या इतर लोकापं्रमाणेि 
असतात. एकाि व्यततीिे खनरखनराळे पैलू असतात. 

 
आखण काळ ? तो तर अद् भतुि आहे, तो नेहमी जाणवतो, एक खिवस माझ्या वगात मजाि झाली. 

तुलाही ऐकून गंमत वाटेल. माझी एक खवद्यार्मथनी खशखक्षका आहे. ती आजारी होती म्हणून खतिे बरेि तास 
बुडले. ती खतिे उपलस्थखतपत्रक पुन्हा पुन्हा बघत होती, पण आपले खकती तास बुडले आहेत, हे काही खतला 
खनखश्चत करता येईना. “खमस् डोसेट,” खतने खविारले, “तुम्हाला कधी तुमच्या वेळािा मेळ घालताना अशी 
अडिण आली होती ?” “हो, आली होती की !” खतच्या प्रश्नािा िुहेरी अथू जाणवनू मी शतय खतततया 
मोकळेपणाने खतला म्हटले.” 

 
खतच्या या वातयाने मला खसखबलच्या कालिोराशंी झालेली माझी प्रत्यक्ष भेट आठवली. एकिा मी 

खसखबलबरोबर खतच्या घरी जेवत असताना खतथं पेगी लू प्रािुभूंत झाली होती. कपग्या केसाचं्या ‘त्या’ 
अनाखमकेला मी पाखहलं होतं. डॉतटरानंी स्वतःि एकिा या व्यलततत्वािंी आखण माझी गाठ घालून खिली 
होती. ही पुस्तक खलखहणार असली, तर खहला सहकायू कराल का, असं त्या त्यानंा खविारणार होत्या. 
त्यानंी खसखबलला मोहखनखद्रत केलं. लव्हकीला मी कधीि भेटलें  नव्हते, पण ती नम्रपणे म्हणाली, “मी बऱ्याि 
खिवसापंासून फ्लोराला, ओळिते” रूथीने तिार केली, “खसखबल आम्हाला पुरेसं िायला घालत नाही,” 
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पेगी लूनं शरेा मारला. “मला कळत नाही, बाकी सारे सोडून तुला खसखबलवरि काय पुस्तक खलहावसंं 
वाटतं ?” 

 
खसखबल आता खतच्या अनेकात्म व्यलततत्वाच्या केवळ आठवणीि सागंत होती, इकडे डॉतटर खव्बूर 

तर अनेकात्म व्यलततत्वामध्येि वावरत होत्या. या सात वषात त्यानंी या खवकृतीच्या सहा रुग्णावंर यशस्वी 
उपिार केले, त्यात्या पाि खस्त्रया होत्या आखण एक पुरुष, त्याचं्यापैकी कोणाििं त्यानंी मनोखवश्लेषण 
केलं नाही. मोहखनद्रा आखण खवश्लेषक मानसोपिार ही तंते्र वापरून त्या सवांिे एकीकरण साधले होते. 
त्यात्या एका रुग्णाच्याि बाबतीत र्फतत आजार उलटला आखण िुसऱ्यािंा एकीकरण कराव ेलागले. 

 
हे रुग्ण डॉतटर खव्बुराकंडे प्रथम आले, त्यावळेिी त्यािंी वये १२ वषापासून ३३ वषांपयंत होती. 

त्यात्या िोघािें खवभाजन प्रत्येकी िोन व्यलततत्वात झाले होते. खतघािें प्रत्येकी िार व्यलततत्वात आखण 
एकािे सात व्यलततत्वात. बारा वषांिी एक मुलगी सोडून बाकी साऱ्या पिवीधर होत्या. पण खसखबलइतकी 
बुखिगुणसंपन्न जाखण गुंतागुंतीिीही कोणीही नव्हती. वैद्यकीय इखतहासात खसखबल डोसेट एकमेव अखद्वतीयि 
राखहली. 

 
गोवराच्या लक्षणाचं्या इततयाि खनखश्चत िमाने या सगळ्यािंी लक्षणे खिसून आली. खसखबलप्रमाणेि 

एक मध्यवती, जागृत व्यलततत्व आखण बाकीिी आलटून पालटून ताबा घेणारी व्यलततत्व ेअसायिी. या इतर 
व्यलततत्वाचं्या स्मृतींिे आखण अनुभवािें मध्यवती व्यलततत्वाला भान नसायिे. खशवाय स्मृखतप्रवाहािे काम 
करणारे आखण इतर सवू व्यलततत्वाखंवषयीच्या सवू बारीक सारीक गोिींिी नोंि ठेवणारे लव्हकी – सदृश 
व्यलततत्वही या सगळ्या रुग्णामंध्ये आढळून आले. 

 
व्यलततत्वाच्या अशा खवभाजनािे नेमके कारण मात्र सापडू शकले नाही. पण खसखबल आखण ही ६ 

प्रकरणे बारकाईने पाखह्यास एक समाईक घटक मात्र जाणवतो आखण तो म्हणजे बालपणी भोवती 
असलेले अंधश्रिाळू, कडक खशस्तीिे वातावरण आखण भडक डोतयािे खवभतत कुटंुब, उिाहरणाथू — 
कें टकी खवद्यापीठाच्या वैद्यकीय खवद्यालयाच्या रुग्णालयात डॉतटर खव्बरूानंी एका खशखक्षकेवर उपिार 
केले. खतिे िार व्यलततत्वात खवभाजन झाले होते. खतिे वडील िुगमू डोंगराळ भागातले एक धमूगुरु होते. 
साक्षात् जमिग्नीिा अवतार. थेट खसखबलच्या डोसेट आजोबािंीि आठवण करून िेणारा हा सद् गृहस्थ 
खिवलेागणी नंतर आप्या मुलानंा घराबाहे पाऊल ठेव ू िेत नसे; कारण त्याच्या मते सूयांस्तानंतर 
कातरवेळी डोंगरातून सैतानािा अंमल सुरू होई. 

 
उन्माि–खवकृतीजनक वातावरणात राखह्यामुळे ही खवकृती (खहस्टेखरया) जडते आखण मग जुलमी 

वातावरणाच्या जािक बंधनातून सुटण्यासाठी अशी उन्माि–खवकृत व्यतती खवखवध अलस्मता धारण करते 
आखण अनेकात्म व्यतती बनते, अशी उपपत्ती माडंता येणे शतय आहे. पण तरीही, अशा खवखशि 
वातावरणातून सुटण्यासाठी एक व्यतती हा माग ूअवलंबते, पण तशाि वातावरणातली िुसरी व्यलतत मात्र 
हा माग ूिोिाळत नाही, असे का ? — यािे उत्तर मात्र सापडत नाही. 

 
अथात् एक गोि मात्र स्पिपणे खसि होते आखण ती म्हणजे जागृत व्यलततत्वाला थागंपत्ता न लागू 

िेता अशा प्रकारिे पलायन धडवनू आणणे हा अबोध मनानेि लढवलेला डावपेि असतो, आखण हेही नक्की 
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अबोध मनाच्या डावपेिािा भाग असलेली आखण जागृत व्यलततत्वाच्या जाखणवचे्या कके्षबाहेर असणारी ही 
व्यलततत्व ेस्वायत्त अलस्तत्व अस्याप्रमाणे वावरत असतात. 

 
खसखबलच्या, डॉ. खव्बुरानंी बऱ्या केले्या िुसऱ्या सहा रुग्णाचं्या आखण इतर मानसोपिारतज््ानंी 

हाताळले्या अनेकात्म व्यलततत्वाचं्या खनरीक्षणातून त्याचं्या या स्वायत्तपणालाि िुजोरा खमळतो. वस्तुखनि 
मानसशास्त्रीय कसोया लावनू पाखह्यावर एक आश्चयूकारक गोि खनष्ट्पन्न झाली, ती म्हणजे, अनेकात्म 
व्यलततत्वातील जागृत व्यलततत्व आखण अन्य िुय्यम व्यलततत्वे अगिी खभन्न खभन्न माणसापं्रमाणे प्रखतसाि 
िेतात. 

 
उिाहरण पखहले — िोवीस वषांच्या एका रुग्णाच्या िार व्यलततत्वानंा स्वतंत्रपणे एक 

मानसशास्त्रीय शब्ि – संबंधकसोटी (वडू–असोखसएशन टेस्ट) खिली असता असे आढळून आले कीं, 
सुया शब्िावंरच्या ककवा शब्िसमूहावंरच्या िारीहीं व्यलततत्वाचं्या प्रखतखिया संपूणूपणे वगेवगेळ्या होत्या. 
एकही शब्िसंबधं एका व्यलततत्वातून िुसऱ्या व्यलततत्वात खशरला नव्हता. या व्यलततत्वात कसलीि 
िेवाणघेवाण होत नव्हती. िारही जणू अगिी स्वतंत्र व्यतती होत्या. 

 
उिाहरण िुसरे — अकाइव्हज् ऑर्फ जनरल सायकॉलॉजी’ या खनयतकाखलकाच्या एखप्रल १९७२ 

च्या अंकात आनो्ड लुडखवश्, एम्. डीं., जेफे्र ब्रडँस्मा, एम्. डी., कॉनेखलया खव्बरू, एम्. डी., र्फनांडो 
बेंटरे्फ्ड, एम्. डी. आखण डग्लस जेम्सन, एम्. डी. अशा पाि डॉतटरानंी खलखहलेला ‘खि ऑब्जेलतटव् स्टडी 
ऑर्फ मल्टपल् पसूनॅखलटी’ या शीषकूािा एक शोधखनबंध प्रकाखशत झाला आहे. ‘सोसायटी र्फॉर 
एतस्पेखरमेंटल ॲन्ड लतलखनकल खहपनॉखसस’ या संस्थेिे उत्तम संशोधनािे पाखरतोखषक या अभ्यासाला 
खमळाले आहे. या संशोधनाच्या वळेी ‘जोना’ नामक एका सत्तावीस वषांच्या रुग्णाच्या िार व्यलततत्वानंा 
काही मानसशास्त्रीय आखण मलस्तष्ट्कशास्त्रीय कसोया खि्या होत्या. त्यावळेी या िारी व्यलततत्वािें वतून, 
इतकेि नव्हे, तर त्याचं्या मेंिूतील खवदु्यल्लहरींिे आलेिसुिा अगिी वेगवगेळ्या माणसासंारिे आले होते. 

 
पण याि ‘जोना’ िे रोगखनिान करण्यात प्रथम तेरा सैखनकी डॉतटर अयशस्वी झाले होते. 

खसखबलमुळे अनुभवी बनले्या डॉ. खव्बुरानंी नंतर नेमके खनिान केले. त्यामुळेि असे वाटते की प्रत्यक्षात 
या खवकृतीिी लागण पुष्ट्कळ मोठ्या प्रमाणात होत असावी, पण ती डॉतटराचं्या नजरेतून सुटत असावी. 
‘स्मृखतभ्रंश’ असे खनिान केले गेलेले खकत्येक रुग्णही प्रत्यक्षात अनेकात्म–व्यलततत्वािे असणेही काही 
अशतय नाही. एकिा अिूक खनिान झा्यावर या खवकृतीवरील उपिार पुष्ट्कळि र्फलिायी ठरतात, हे तर 
नक्कीि. त्यामुळेि र्फारसे संशोधन न झाले्या या उपेखक्षत खवषयाच्या वैद्यकीय माखहतीिा अखधक प्रसार 
व्हायला हवा. 

 
फ्रॉइडच्या ‘खि इंटरखप्रटेशन ऑर्फ ड्रीम्स’ या खनबधंातील एका पखरच्छेिात हे सूखित झाले आहे. तो 

म्हणतो — 
 
“उन्माि–खवकृतीतील खविारप्रखियािें खवश्लेषण के्यानेि जाखणवसेंबंधीच्या खवखवध जखटल 

समस्यािंा उलगडा होऊ शकेल. . . . एिािा खविार खवखशि पखरलस्थतीत जाखणवेच्या कके्षत कसा घुसतो, 
ककवा िुसऱ्या एिाद्या खविाराला जाखणवेच्या कके्षत खशरण्यापासून कसे रोिले जाते, यािी उिाहरणे 
क्षीणमनस्कतेच्या संिभात खिलेली आढळतील.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

वरील पखरच्छेिातील ‘खविार’ या शब्िाच्या जागी ‘िुय्यम व्यलततत्वे’ असे शब्ि घातले की डॉ. 
खव्बुरानंी बऱ्या केले्या खसखबलसह सात अनेकात्म व्यलततत्वािेंि वणनू तयार होते. 

 
या पुस्तकाच्या लेिनािी समापती साजरी करण्यासाठी १९७२ च्या कोलंबस खिनाच्या सुट्टीत 

खसखबल, डॉ. खव्बरू आखण मी जमलो होतो. खसखबल त्यावळेी उत्तमि होती. कधीकाळी ती यापेक्षा वगेळी 
होती, अशी पुसटशी शकंासुिा आली नसती. व्यावसाखयक प्रगतीिे टपपे ती िपळाईने ओलाडंत होती. 
सहकाऱ्यािंा आिर आखण खवद्याथ्यांिे पे्रम खतला लाभत होते. नव ेखमत्र खमळाले होते. खतिे स्वतःिे घर होते. 
स्वतःिी मोटार ती स्वतःि िालवत होती. आखण आता इखतहासजमा झाले्या उपिाराचं्या शु्कािे हपतेही 
ती डॉ. खव्बुरानंा खनयखमतपणे िेत होती. खतच्या खकत्येक कलाकृतींमधून एकात्म कलावतंािे पूणू व्यलततत्व 
प्रखतकबखबत होत होते. पूवीच्या खवखवध शलैींच्या, गोंधळािा कुठे मागमूसही नव्हता. साराशं, खसखबल एक 
छान आयुष्ट्य जगत होती, पूण ूआयुष्ट्य जगत होती ! 

 
एकत्र गपपा मारताना मी खसखबलला साखंगतले की या पुस्तकािे टंकलेिन करणारी माझी एक 

सहाखयका या कहाणीशी इतकी तदू्रप झाली होती, की खतला आपण ‘खसखबल’ झालो आहोत, असे स्वपन 
पडले होते. िुसऱ्या खिवशी न्याहारी करताना ओठानंा ियाळ मुरड घालीत खसखबल हसली आखण 
म्हणाली, “काल रात्री मीं स्वपनात खसखबल झाले होते !” 

 
माझ्या टंकलेखिकाला खजच्याखवषयी स्वपन पडले होते, ती आखण त्यावळेी माझ्यासमोर बसली 

होती ती, या िोघी अगिी वगेळ्या खस्त्रया आहेत, असे मला तेव्हा वाटले, ते स्वपन, छे ! ते िुःस्वपन आता 
इततया िूरच्या भतूकाळात जमा झाले होते, की ऑतटोबरच्या त्या सकाळी न्याहारीसाठी खनःसंशयपणे 
आम्ही र्फतत खतघीि होतो — (डॉ. खव्बरू एक, मी एक आखण खसखबलही एकि !) खसखबल समाधानात 
होती आखण खतिी सिी या नात्याने मीही खतच्या या कहाणीच्या सुिान्ताने आनंखित होत होते. 

 
॰  ॰  ॰ 

 
– िमाप्त – 


