
  



खपू ऑर्डर्ड अर्लले ंउपाहारगहृ 

 

अगदी ब्रिटीश र्ैब्रिकांर्ारखा पोशाख केललेे दोि तरुण एका र्ोंगराळ इलाख्यातल्या 

बऱ्याच दगुडम, वाळलेल्या पािांचा र्र्ा पर्लेल्या भागातूि चालत होते. तयांच्या 

खांद्ांवर चकाकणाऱ्या बंदकुा होतया आब्रण र्ोबत होते पांढऱ्या अस्वलांर्ारख ेददर्णारे 

दोि कुत्रे. तयांतला एकजण म्हणाला, " आता म्हणावं तरी काय या र्ोंगरांिा! एक पक्षी 

ककवा जिावर कुठे ददर्ेल तर शपथ!" "काहीही चालेल मला! कधी एकदा दणादण 

गोळ्या घालतोय अर् ं झालंय!" "हो िा! हरणाच्या ब्रपवळ्या पोटात बाजूिं दोितीि 

गोळ्या घालायला दकती मजा येईल िाही? थोर्ा वेळ कर् ंगरगर दिरतं ते आब्रण मग 

धाड्कि खाली कोर्ळतं. खेळ खलार्!" ते र्ोंगराचं्या बरेच आत आले होते. तयांिा वाट 

दाखवणारा जाणकार ब्रशकारीही वाट चुकूि कुठेतरी गायब झाला होता. ब्रशवाय तो 

र्ोंगराळ भाग चांगलाच खर्तर अर्ल्यामुळे पांढऱ्या अस्वलांर्ारख्या ददर्णाऱ्या तया 

दोि कुत्रयांिाही अचािक चक्कर आली. जरावेळ ते ब्रवव्हळल े आब्रण मग तोंर्ांिा िेर् 

येऊि दोघेही गतप्राण झाले. "झालं! दोि हजार चारशे येिचं िुकर्ाि!" कुत्रयाच्या 

र्ोळ्यांची पापणी जरा मागे र्ारत एकजण म्हणाला. "अरे माझ ंतर दोि हजार आठश े

येिचं िुकर्ाि झाल!ं" अर् ं म्हणत दरु्ऱ्यािं खदेािं माि खाली घातली. पब्रहल्याचा 

चेहरा पांढरािटक पर्ला, आब्रण दरु्ऱ्याच्या चेहऱ्याकर् ेटक लावूि बघत तो म्हणाला, 

"मला वाटतं आपण परत दिरललें बरं." "ह,ं थंर्ीही वाढलीय आब्रण पोटात कावळे 

कोकलतायत. मलाही वाटतं मागे दिरावं आपण." "चला तर मग, आज एवढयावर पुरं 

करू. परतीच्या वाटेवर कालच्या तया ब्रवश्रामगृहातूि काही जंगली पक्षी घेऊ ब्रवकत." 



"अरे हो, तयांच्याकर् ेर्र्ेही ब्रमळत होते िाही का? मग काय, आपण 

ब्रशकार केल्यार्ारखंच आह.े चला तर मग परत." पण ददुवैािं 

कोणतया ददशेिं गेल ं की परत दिरता येईल ह े तयांिा काही केल्या 

कळेिार्ं झालं. वारा र्रू्ू वाहत होता, गवत र्ळर्ळत होतं, झार्ांची पािं खर्खर्त 

होती आब्रण झार् ं कर्कर् वाजत होती. "भकेुिं कार्ावीर् झालाय जीव. मघापार्ूि 

पोटात एका बाजूला दखुतंय." "माझ्याही दखुतंय. छे! अजूि थोर्हंी चालण्याची इच्छा 

िाही माझी!" "मलाही िकोर्ं झालंय चालण.ं करायचं तरी काय? काहीतरी खावंर् ं

वाटतंय!" "हो, मलाही खायचंय काहीतरी!" र्ळर्ळणाऱ्या गवतातूि वाट काढत दोघ ं

अर् ं बोलत होते. आब्रण तयाच क्षणी तयांिी र्हज मागे पाब्रहल ं तर काय! पाश्चात्त्य 

पद्धतीचं एक भव्य घर ब्रतथे उभं होतं. 

  

प्रवेशद्वारावर पाटी होती: RESTAURANT पाश्चातय उपाहारगृह WILDCAT HOUSE 

रािमांजर ब्रवहार "काय गड्या, अगदी योग्य जागा! काय तर उघर् ंअर्लेलं उपाहारगृह! चल, 

ब्रशरू या आत!" "कमाल आह!े उपाहारगृह आब्रण तेही अशा ठठकाणी? पण ते काही अर्ो, 

ब्रिदाि काहीतरी खायला तरी ब्रमळेल िक्की..." "िक्कीच ब्रमळेल. पाटीवर ब्रलब्रहलंय की तर्ं!" 

"चल, आत जाऊ या. मी तर आता भकेुिं कोर्ळण्याच्या बेतात आह!े" दोघ ं प्रवेशद्वारापाशी 

गेले. आतमध्य े िेणारी वाट ब्रचिीमातीच्या ब्रवटांिी बांधूि काढली होती. खरोखरच अप्रब्रतम 

होती ती. शेवटी एक काचेचा दरवाजा होता, आब्रण तयावर र्ोिेरी अक्षरांत ब्रलब्रहल ं होतं-- 

'र्वाांचं स्वागत आह.े कुणीही र्ंकोच करू िये.' दोघंही भलतेच खूष झाल,े आब्रण म्हणाल,े "ह े



पाब्रहलंर्? बघ, जग दकती र्ुंदर आह!े आज ददवर्भर आपल्याला खूप 

कष्ट पर्ले खरे, पण आता बघ, अशा झकार् जागी आलो आपण. ह े

उपाहारगृह तर आहचे, ब्रशवाय िुकट खायला घालतायत ते!" "मलाही 

तर्ंच वाटतंय. 'कुणीही र्ंकोच करू िय'े  

अर् ं म्हणूिच ब्रलब्रहलंय तयांिी". दरवाजा उघरू्ि दोघं आत ब्रशरले. तो एक कॉठरर्ॉर होता 

आब्रण ब्रतथल्या काचेच्या दरवाजाच्या आतल्या बाजूला ब्रलब्रहल ं होतं: "गुबगुबीत पाहुण्यांचं 

आब्रण तरुण पाहुण्यांचं ब्रवशेष स्वागत!" आपल ं ब्रवशेष स्वागत होत अर्लले ं पाहूि दोघंही 

आणखीच खूष झाले. "बघ बघ, ब्रवशेष स्वागत आह ेआपलं!" "हो िा! आपण तरुणही आहोत 

आब्रण गुबगुबीतही!" कॉठरर्ॉरमधूि झपाझप पावल ं टाकत पुढ े जावं, तर ब्रतथ े एक ब्रिळ्या 

रंगािं रंगवलेलं दार होतं. "ब्रवब्रचत्रच आह े बुवा ह े घर. कशार्ाठी बिवली अर्तील एवढी 

दारं?' "अरे, रब्रशयि पद्धतीचं घर आह े ह.े थरं्ीच्या ठठकाणी ककवा र्ोंगराळ जागी अशीच 

अर्तात र्गळी घरं तयांची." दोघं ते दार उघर्णार एवढ्यात वरच्या बाजूला र्ोिेरी अक्षरातं 

अर्ं ब्रलब्रहलले ंतयांिा ददर्ल.ं 'ह ेउपाहारगृह खूप मागणी अर्ललें उपाहारगृह आह ेया गोष्टीची 

कृपया िोंद घ्यावी."  

"वा! चांगलंच तेजीत चालललें ददर्तंय ह ेउपाहारगृह. तेही अर्ल्या र्ोंगराळ भागात." "हो, 

तर्ं अर्णारच. आता बघ, टोदकयोमधली मोठमोठी हॉटेलरं्ुद्धा मुख्य रस्तयांवर थोर्ीच 

आहते?" अर्ं बोलत अर्तािाच तयांिी ते दार उघर्ल.ं मागच्या बाजूला ब्रलब्रहललें होतं: 'ऑर्डर्ड 

खूपच जास्त अर्ू शकतील, तेव्हा एकेक ऑर्डर कृपया र्ंयमािं घ्या.' "आता याचा अथड तरी 

काय?" एकजण त्राब्रर्क चेहऱ्यािं म्हणाला. "अरे म्हणजे ऑर्डर्ड खपूच जास्त अर्ल्यामुळे तुमची 



व्यवस्था करण्यार्ाठी वेळ लागेल, तेव्हा कृपया र्बरुीिं घ्या अर् ं म्हणायचं अर्णार तयांिा 

िक्की." "ह,ं तर्ंच अर्ेल. लवकर जेवण्याच्या खोलीत ब्रशरावंर् ं वाटतंय." "आब्रण टेबलापाशी 

बर्ावंर्ं वाटतंय." पण तयांच्या वैतागात भरीर् भर म्हणूि की काय, ते पुन्हा एका दारार्मोर 

आले. दाराशेजारी आरर्ा लावललेा होता, आब्रण तयाच्याखाली एक लांब दांर्याचा िश 

ठेवलेला होता. दारावर लाल अक्षरांत ब्रलब्रहललें होतं: 'येथे पाहुण्यांिी आपले केर् िीटिेटके 

करावे आब्रण पादत्राणांिा लागलेला ब्रचखल काढूि टाकावा.' "ह े तर अगदी योग्यच आह.े 

मघाशी प्रवेशद्वारापाशी मला वाटलं होतं, र्ोंगराळ भागातलं मामुली उपहारगृह अर्ेल ह े

र्ाधं." "रीतीठरवाज आब्रण ब्रशष्टाचार कटाक्षािं पाळणारे लोक ददर्तायत ह.े बर् े बर् े लोक 

र्ाततयािं येत अर्णार इथे." दोघांिीही केर् िीटिेटके केले आब्रण बटुांिा लागलेला ब्रचखल 

काढूि टाकला. आब्रण काय आश्चयड! तयांिी िश िळीवर ठेवला ि ठेवला तोच तो िश ब्रवरूि 

गेल्याप्रमाणे अदशृ्य झाला आब्रण वाऱ्याचा एक झोत खोलीत ब्रशरला. 


