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अतििागमन
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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आपले र्वाचून झाल्यार्वर आपण हे फ़ॉरर्वडट करू िकता.
हे ई पुस्तक र्वेबसाईर्र्वर ठे र्वण्यापुर्वी ककां र्वा र्वाचनाव्यन्रतररक्त कोणताही र्वापर

करण्यापुर्वी ई सान्रहत्य प्रन्रतष्ठानची-लेखी परर्वानगी घेणे आर्वश्यक आहे.

The Wild Duck is an 1884 play by the Norwegian playwright
Henrik Ibsen. It is considered the first modern masterpiece in the
genre of tragicomedy.Wikipedia
First performance: 9 January 1885

Henrik Ibsen is one of the most famous and controversial writers in world

literature. Born in Norway in 1828, his plays would make him a household
name. Ibsen is a founder of the Modernist theater movement. His plays
broke new ground and earned him the nick name "the father of realism," a
style of theater that focused on domestic interactions. The goal of realism
was to create theater that resembled real life and had dialogue that
sounded more natural.
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प्रकािझोतापासून दूर रान्रहलेला हा एक मनस्र्वी कलांदर लेखक. त्याांची डझनभर
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त्याांचा पत्ता
र्वसांत बागुल, ३०२, न्यु न्रिर्वम अपार्टमेंर्, स्र्ेिन रोड, उल्हासनगर-४, न्रि. ठाणे
फोन: 0251-2587832, 8149068977
vasant_pandit2002@yahoo.com

GHOSTS
अन्रततागमन
भुते

तीन अांकी कौर्ुांन्रबक नार्क
(१८८१)

GHOSTS
(GENGANGERE)
A Domestic Drama in Three Acts.
(1881)

इब्सेनचे हे अठरार्वे नार्क.
ह्या नार्कात त्याने स्त्री-पुरूषाांचे सांबांध दाखन्रर्वण्यात अभूतपूर्वट न्रधर्ाई
दाखन्रर्वली आहे; र्वन्रडलाांच्या गुप्त रोगाचा मुलार्वर कसा पररणाम होतो हे दाखर्वून
त्याने लोकाांची नारािी ओढर्वून घेतली. आपल्या नीन्रतकल्पनेच्या बाबतीत मुळीच
नमते न घेण्याचा कडर्वेपणा आन्रण प्रमाद र्व त्याचे उत्तरदान्रयत्र्व ह्या न्रर्वषयीचे
िागरूक कु तूहल ह्या दोन गुणाांच्या सहाय्यानेच त्याने बहुसांख्य लोकाांची मते झुगारून
देण्यात यि न्रमळन्रर्वले.
)Ghosts) ‘भुते’ हे इब्सेनच्या श्रेष्ठ नार्काांपैकी एक. ह्या नार्कात एका
महत्त्र्वाच्या अिा समस्येला इब्सेनने रोकठोकपणे र्व र्वास्तर्वर्वादी पद्धतीने हाताळले
आहे, िी पन्रिमेकडील ककां र्वा पूर्वेकडील कोणत्याही समािाला ग्रस्त करणारी आहे.
ए डॉलहाऊसमधील हेल्मरचा न्रमत्र डॉक्र्र रॉक—ज्याची व्याधी असाध्य
असते—र्वन्रडलाांच्या स्र्वच्छांदी िीर्वनाचां प्रायन्रित्त त्याला भोगार्वां लागतां. हे िे तत्त्र्व
इब्सेनने मोठ्या कु िलतेने गोर्वलेले आहे, ते इब्सेनच्या दोन कें द्रान्रभमुखी
)converging)

कल्पनाांचे स्पष्टीकरण देते. त्या काळातील अनुर्वाांन्रिकतेच्या

न्रनयमाांचे महत्त्र्व सर्वटश्रेष्ठ होते. दैर्वाची नैन्रतक आन्रण िैन्रर्वक (Biological) कल्पना
न्रितक्या िोरदारपणे माांडता येईल न्रततक्या िोरदारपणे इब्सेनने आपल्या Ghosts
ह्या नार्कात र्वापरली आहे. Mrs. Alving च्या गुणर्वान, कलाकार मुलाला,
Oswald ला िे भोगार्वां लागतां त्या र्वेडािी न्रतचा िो न्रनष्फलतेने सामना चालू असतो
त्यातून सांपूणट नार्काला िी भार्वर्वृत्ती प्रदान के ली िाते ती ऍररस्र्ॉर्लला अन्रभप्रेत
असलेल्या िोकाांन्रतके च्या त्रयींच्या अपेिापूतीचे ितन िर्वळ िर्वळ चाांगले कु िलतेने
के ले आहे. ‘दोष हा आहे की सारी मानर्विात अपयिी ठरते.’ असे इब्सेनने ह्या
नाट्यकृ तीसाठी काढलेल्या रर्पेत म्हर्ले आहे, आन्रण त्याचा अथटही तोच आहे. A Doll
House पेिाही Ghosts हे समािाला के लेले अन्रधक न्रनर्भटड आव्हान आहे. Nora
चे आपला पती र्व आपल्या मुलाांना सोडू न िाण्यार्वर िे आिेप घेतले गेले त्याला उत्तर
म्हणून इब्सेनने (Ghosts) हे नार्क न्रलन्रहले आहे, असे सर्वटश्रुत आहे. Helmer पेिाही
अन्रधक दुष्ट नर्वऱ्याबरोबर बाांधले िाऊनही Mrs. Alving त्याला सोडू न िाण्याऐर्विी
आपल्या र्वैर्वान्रहक िीर्वनाचे ‘िर्व’ पूज्यिोभेच्या र्वस्तूांनी झाकू न ठे र्वते. ती खन्रचतच
Nora Helmer पेिा अन्रधक प्रौढ, मनाने अन्रधक

त्याच्या साऱ्या सांर्वेदनिमतेसह

अन्रधक समथट पात्र आहे. Pastor Manders र्वर प्रेम असूनही ज्यार्वर न्रतचे प्रेम नाही
अिा माणसािी ती लग्न करते, हा न्रतने अांगार्वर ओढर्वून घेतलेला गतकाळातील
पन्रहला अपराध होय. न्रतचा दुसरा अपराध म्हणिे ‘Christon’ न्रर्वर्वाहाच्या
आदिाटिी तडिोड करून त्यापासून पलायन करण्यापेिा ती आपल्या कौर्ुां न्रबक
िीर्वनाच्या भीषणतेकडे Pastor च्या आज्ञेर्वरून परत येते. तेर्वढ्या साऱ्या प्राांतात
न्रतच्या नर्वऱ्याच्या नार्वाचा दबदबा रहार्वा म्हणून ती कमीत कमी बाह्यात्कारी काही
बचार्व करण्यात यिस्र्वी होते. तथान्रप न्रतच्या गृहसांसाराच्या उज्र्वल दिटनीभागापेिा
न्रतचे अांतगटत कौर्ुांन्रबक िीर्वन सांपूणटपणे र्वेगळे असते. न्रतच्या नर्वऱ्याच्या मृत्यूनांतर

एक र्वषाटने Mrs. Alving, Pastor Mandors ला न्रतची र्वास्तर्व दुगटती उघड करून
दाखन्रर्वते.
‘त्याांना सांध्याकाळी र्व रात्री घरी ठे र्वण्यात, बाहेर िाऊ न देण्याकरता त्याांच्या
खोलीत त्याांच्या मद्यपानात, त्याांचा िीर्वि, कां ठि दोस्त म्हणून मला सहभाग घ्यार्वा
लागे. त्याांच्याबरोबर मला न्रतथे बसार्वे लागे, त्याांच्याबरोबर दारू प्यार्वी लागे.
त्याांच्या घाणेरड्या अश्लील गोष्टी ऐकाव्या लागत. हसार्वे लागे. न्रबछान्यार्वर त्याांनी
झोपी िार्वे म्हणून त्या पािर्वी िक्तीबरोबर झगडार्वे लागे. माझा मुलगा लहान होता,
त्यासाठी मला सहन करार्वे लागे. पण िेव्हा अपमानाचा अगदी कळस झाला—िेव्हा
माझी मोलकरीणच—तेव्हा हे सगळे चाळे थाांबले पान्रहिेत, बांद के ले पान्रहिेत असा
मी न्रनिय के ला. साऱ्या गोष्टी पूणटपणे मी आपल्या ताब्यात घेतल्या—पूणटपणे—
त्याांच्या र्व दुसऱ्याांच्याही! माझ्यािर्वळ त्याांच्यान्रर्वरूद्ध एक िस्त्र होते. ते बोलू िकत
नव्हते. अिा पररन्रस्थतीत ऑसर्वल्डला दुसऱ्या रठकाणी पाठर्वार्वे लागले. तो त्यार्वेळी
सात र्वषािंचा असेल. त्याला काही गोष्टी फ़दसत असत. र्व लहान मुले प्रश्न न्रर्वचारतात,
त्याप्रमाणे तो मला न्रर्वचारी. मी ते सारे सहन के ले. ह्या दून्रषत घराच्या र्वातार्वरणात
तो र्वाढला तर त्याचे िीणे न्रर्वषारी होईल असे मला र्वार्ले, म्हणूनच मी त्याला दूर
पाठर्वून फ़दले. आन्रण आईर्वन्रडल न्रिर्वांत असेपयिंत त्याने ह्या घरात पाऊल र्ाकले नाही.
मला काय दुःख झाले असेल ते माझे मलाच माहीत.’
२
Mrs. Alving सांपण
ू टपणे आपल्या नर्वऱ्याला दोषी धरत नाही. त्याचा
स्र्वान्रभमान, िीर्वनान्रर्वषयीचे त्याचे नैसर्गटक प्रेम ह्या दृष्टीने त्याला ते व्यक्त करायला
ह्या िुष्क, ढोंगी आन्रण नीरस िीर्वनात आनांदाचा योग्य मागट न्रमळण्याऐर्विी
उच्छृ ांखलता न्रमळाली आन्रण ह्याच गोष्टींनी िेर्वर्ी गुप्त बाहेरख्यालीपणाचा आकार
त्याने धारण के ला. त्या गरोदर मोलकरणीला लर्वकरच एक मोठी रक्कम लाच म्हणून

देण्यात आली आन्रण इब्सेनच्या पात्राांच्या दालनातील प्रमुख खलनायक आन्रण ढोंगी
Engstrand ला ती न्रमळाली. सारे काही िाांत झाले. Mrs. Alving च्या कायटकुिल
व्यर्वस्थेमुळे कु र्ुांबाची साांपन्रत्तक न्रस्थती सुधारली र्व बाह्य डौल साांभाळला गेला. नांतर
न्रतच्या स्र्वतःच्या कारणास्तर्व न्रतने न्रतच्या नर्वऱ्याच्या स्मृतीप्रीत्यथट एक अनाथाश्रम
बाांधले (Alving Orphanage) र्व त्या अनाथाश्रमाची िेर्वर्ची तयारी चालली
असतानाच नार्काला सुरूर्वात होते.
नार्काच्या सुरूर्वातीची र्वेळच अिी न्रनर्वडली आहे की त्या र्वेळी Oswald हा
पॅरीसहून त्याच र्वेळी परत येतो. Oswald हा अगोदरच काही फ़दर्वसाांपूर्वी आलेला
असतो. तरीही त्याला त्या िागेतील र्वातार्वरण न्रनरािािनकच र्वार्ते. काम करणे
म्हणिे एखाद्या पापाबद्दलची न्रििा र्वार्े, आन्रण माणसाचे िीर्वन म्हणिे काहीतरी
क्लेषकारक, कसेतरी आधी र्वा नांतर सांपर्वायचे असे र्वार्े. तो सुद्धा िन्मिात आनांदाने
पररपूणट आहे, ज्याचा त्याने न्रखन्न अिा उत्तरे पासून दूर- परदेिात िोध घेतला होता,
तो आनांद त्याला त्याच्या कलेच्या व्यर्वसायात सापडतो.
‘आई तुझ्या लिात आलां आहे का की िे सारां काही मी न्रचतारलां आहे त्याचां
रूपाांतर माझ्या िीर्वनाच्या आनांदात झालां आहे? प्रकाि आन्रण सूयटप्रकाि स्र्वच्छ
हर्वा- आन्रण आनांदाने झळकणारी मुखमांडले... म्हणून मला घरी तुझ्याबरोबर रहायला
भीती र्वार्ते... मला भीती र्वार्ते, न िाणो माझी उपित बुद्धी कु रूपतेत ना गुांडाळली
िार्वो.’
इब्सेनच्या इतर नायकाांप्रमाणेच त्याला सुट्टट्याांचा आनांद आन्रण मिा लुर्ार्वीिी
र्वार्ते. परां तु त्यासाठी तो त्याच्या गार्वाला (Bergen) त्याच्या पार्वसाळी
िन्मभूमीला योग्य समित नाही. न्रिर्वाय बऱ्याच काळापासून ज्या गुप्तरोगाने तो
पछाडलेला असतो त्याने आपल्याला र्वेड लागेल अिी भीती त्याच्या मनात उभी

रान्रहल्याने तेथे त्याला न्रनरािाच र्वार्त असते. त्याच्या मूळ कारणान्रर्वषयी तो
अांधारातच असतो. त्याचे स्र्वतःचे िीर्वन सांपूणटपणे स्र्वच्छ आन्रण न्रनमटळ असते. इतके
की त्याचा आिार हा आनुर्वांन्रिक कलांक आहे र्व त्याचे कारण त्याच्या र्वन्रडलाांचे
चाररत्र्य असे र्वार्णे ही अिक्यप्राय गोष्ट होऊन िाते. त्याची त्यान्रर्वषयीची भ्ाांत
न्रस्थती र्व सततचे हचांतन ते अन्रधक न्रनकृ ष्ट करते. पण काहीही होत नाही. Mrs.
Alving ला तथान्रप ह्या लिणाांचा पूणट अथट र्व ती कोठू न न्रनमाटण झाली हे मान्रहत
असते. त्यासाठी आपण काय करून ठे र्वले, ह्याबद्दल भीतीग्रस्त झालेली Mrs. Alving
त्याला मदत करण्यासाठी तयार असते. न्रतच्या सुांदर पण अनुभर्वी मोलकरणीर्वरील
(रे न्रिनार्वरील) प्रेमाला ती िमा करण्यास कचरत नाही. ती Engstrand ची मुलगी
असते पण खरोखर ती Oswald ची अनौरस मार्वसबहीण असते हे त्याला ठाऊक
नसते. मग असा िण येतो की Mrs. Alving न्रतच्या मुलाच्या मनार्वरचा ताण त्याच्या
र्वन्रडलाांच्या गतिीर्वनातल्या सत्य घर्ना साांगून कमी करण्याचा प्रयत्न करते. पण
न्रतचा उपदेिक Paster Manders ज्याने अनाथाश्रमाची सूत्रे हाती घेतलेली
असतात तो मात्र हा अनैन्रतक हेतू ऐकण्यास तयार नसतो.
‘तुझ्या आईच्या हृदयात असा आर्वाि नाही का, की िो तुझ्या मुलाचे आदिट
नाि पार्वण्यापासून परार्वृत्त करू िके ल?’
‘पण सत्यान्रर्वषयी काय?’
‘पण आदिाटन्रर्वषयी काय?’
‘ओह! आदिट!! आदिट !!! िर मी न्रभत्री नसते तर?’

प्रश्न हा उद्भर्वतो की िर ती कमी न्रभत्री असती तर ती Oswaldची न्रििा र्ाळू
िकली असती? अर्ळ दैर्व थाांबले असते का? त्यासाठी िर्वळचा मागट िोधून
Oswaldच्या सांकर्ाची घाई करून प्रन्रतकात्मक अनाथाश्रमाला िाळले आहे. ज्याला
पुण्यर्वान सुतार Engstrand कडू न गुप्तपणे आग लार्वली िाते. Oswald ती आग
न्रर्वझन्रर्वण्याचा र्व र्वन्रडलाांच्या स्मृतीचे प्रन्रतक र्वाचन्रर्वण्याचा खूप प्रयत्न करतो. त्यामुळे
तो इतका थकतो की दुसऱ्या फ़दर्विी सकाळीच तो कोसळतो र्व न्रर्वचारिक्ती गमार्वून
बसतो. नार्काच्या िेर्वर्ी Oswald सूयाटसाठी मूखटपणे रडतो तेव्हा Mrs. Alving
चा न्रनरािेने चक्काचूर होतो. ती त्याच्या बािूला ऊभी रहाते पण असाध्य व्याधीने
दुबळ्या झालेल्या, खुरडणाऱ्या एकु लत्या एका मुलार्वर दया येऊन त्याला
यातनाांपासून मुक्त करण्यासाठी िहर द्यार्वे ककां र्वा नाही हे न्रतला ठरन्रर्वता येत नाही.
ह्याचे कु णाला हसू येणार नाही पण कु णीही ह्या गोष्टीबद्दल न्रस्मतहास्य िरूर
करे ल- की िो पैसा, Alving Orphanage च्या खचाटसाठी राखून ठे र्वला आहे तो
िेर्वर्ी (न्रनःसांिय Pasture Manders च्या हस्ते) Engstrand ला द्यार्वा िो त्याचा
गुप्तपणे (disguise) कुां र्णखान्यासाठी भाांडर्वल म्हणून उपयोग करे ल, ज्याचे मुख्य
आकषटण त्याची मुलगी Regina असेल.
३
Ghost चा प्रभार्व त्याच्यापुढे येणाऱ्या र्वातार्वरणाबरोबर असामान्य असू
िकतो. बोधर्वादाबद्दल इब्सेनला दोष देण्याकडे कल असलेले सुद्धा मान्य करतात की
हा अन्रतिय िोखमीचा न्रर्वषय आहे र्व तो अन्रतिय कौिल्यपूणट युक्तीने हाताळला
आहे. कृ तीच्या ऐर्विी नार्कात सांभाषणाांची मान्रलका आहे र्व हेच इब्सेनचे िोमदार
र्वक्तृ त्र्व आहे. आन्रण हेच इब्सेनच्या रहस्याांपैकी एक आहे. एखादा त्याच्या स्र्वतःच्या
न्रखन्नतेचे न्रर्वश्लेषण करतो तेव्हाच िेर्वर्ी सांियाचे खांडन होत िाते. तथान्रप हे सर्वट

असून सुद्धा िोकाांन्रतके ची पररणामकारकता िीर्वनाला दृढ बनन्रर्वते. त्याच्या न्रर्वरूद्ध
येथे आपण हे मत सोडू िकत नाही की मनुष्यप्राणीही खरोखर अयिस्र्वी झालेला
असून सुधारणा होण्याच्या पन्रलकडे गेलेला आहे. Mrs. Alving कदान्रचत इब्सेनच्या
िोकाांन्रतके ची नान्रयका िरी असली तरी हे नार्क िोकाांन्रतके पेिाही अन्रधक
न्रनरािार्वादी आहे. इब्सेनचा आर्वडता न्रर्वषय म्हणिे के लेल्या दुष्कृ त्याांबद्दलचा
पिात्ताप (लहान मुलाांर्वर सुद्धा). येथे न्रनन्रितच एखादा न्रनराि र्व सांभ्न्रमत होईल,
कारण त्यात ओिस्र्वी र्वास्तर्वर्वादी र्व प्रन्रतकात्मकररतीने खरोखर आपल्या
िीर्वनाच्या िान्रणर्वा खोल ककां र्वा उदात्त न करता मोठ्या सामर्थयाटने पिात्तापाची
नैन्रतक र्व िैन्रर्वक पद्धतीने त्याने माांडणी के ली आहे.
िर मानर्वी अन्रस्तत्र्वाची अांन्रतम र्व अन्रधक उच्चतम िक्यता नसेल, िर
माणसाच्या िीर्वनाचा आन्रण भन्रर्वतव्याचा न्रनसगाटच्या कठोर न्रनयमाबरोबर िैन्रर्वक
पद्धतीने ऱ्हास झाला (त्यापैकी आनुर्वांन्रिकता एक आहे) मग पुन्हा एखादा न्रनराि
गूढर्वादात उतरतो िेथे सारे काही खेळ र्व थट्टेचे असते, िेथे सर्वटकाही घडते कारण ते
घडायला हर्वे असते. मग धडपडीचा आन्रण प्रन्रतकाराचा उपयोगच काय? िेव्हा
अपराध आन्रण प्रायन्रित्त काहीसे लादल्याप्रमाणे र्व यांत्रर्वत होते िे अथटहीन आहे- मग
दोघाांिी र्वैयन्रक्तक कारणाांचा र्वैयन्रक्तक सांबांध राहत नाही. ते फक्त साधन आहे, त्या
गूढ िक्तीचा न्रनन्रष्िय बळी आहे. तथान्रप Oswald च्या आन्रण त्याच्या र्वन्रडलाांच्या
बाबतीत कु णीही असा न्रर्वचार करणार नाही की याांन्रत्रक उपाय (कदान्रचत गमी ककां र्वा
उपदांिार्वरील औषधाांच्या व्यापारी न्रिक्क्याचा प्रकार) र्वेळेर्वर न्रमळे ल आन्रण पुरेिा
प्रमाणात त्याच याांन्रत्रक पद्धतीने प्रायन्रित्त घेतले िाईल. इब्सेनचे Ghosts र्वाचीत
असताना आपल्याला खूपच दया र्व भीती र्वार्ते. पण मूळ न्रर्वरे चन मात्र होत नाही.
Hardy च्या Jude the Obscure ककां र्वा Salty korslakhedrin च्या The
Golovlyov Family प्रमाणे िोकाांन्रतके च्या बािूला त्याचा न्रनरािार्वाद तसाच
राहतो.

पण इब्सेनला ज्या बांद गल्लीिी तोंड द्यायचे आहे, न्रतला िरण िाण्यास तो
नाकारतो.

त्याच्यातील

सुधारक

आन्रण

प्रयत्नर्वादी-

नीतीर्वादी

तरीही

न्रनरािार्वादाकडे िेर्वर्ी िरण िाण्याचे- हचांतन करत नाही- त्याच्या युयुत्सू (युद्धन्रप्रय)
स्र्वभार्वाला कोणत्याही उद्भर्वणाऱ्या हल्ल्याने उद्दीन्रपत के ले नाही. िगाने Ghosts
मध्ये कौर्ुांन्रबक िीर्वनाच्या पन्रर्वत्र गोष्टींबद्दलची िुद्र हनांदा पान्रहली. अश्लीलतेबद्दलचा
हनांद्य र्वषाटर्व लेखकार्वर सतत होत रान्रहला. ह्या नार्काच्या सांदभाटत र्वापरलेला,
‘उघडी गर्ार’ हा िब्द तुलनेने सौम्य होता. त्या काळातील इां न्रग्लि छापखान्यातून
र्वेचलेले हे हृदयांगम पुष्पगुच्छ Bernard Shaw च्या Quintesence of Ibsenism
मध्ये सापडू िकते. असे म्हणणे उन्रचत होईल की न्रर्विेषतः Scandinavia मध्येच ही
हनांदा तीव्र स्र्वरूपात होती, Brandes आन्रण BjÖrnson कडू न Ghosts चे न्रनर्वारण
झाले. िरी त्याांच्याकडू न प्रोत्साहन न्रमळाले तरी इब्सेनने त्याच्या प्रकािकाला
Hegel ला (March 1882) मध्ये न्रलन्रहलेः Ghosts च्या सांदभाटत मला न्रनन्रित असे
र्वार्ते की चाांगल्या लोकाांच्या मनापुढे ह्याचा खरा अथट लर्वकरच उघड होईल. सारे
अिक्त, दुबळे , र्वृद्ध िे त्याकाळी कृ तीर्वर तुर्ून पडले आहेत. त्याांना हे न्रचरडू न
र्ाकार्वेसे र्वार्ते ते स्र्वतः र्वाङ्मयाच्या इन्रतहासाच्या न्रनणटयाखाली न्रचरडू न िातील.
पण अिा न्रनणटयाची र्वार् न पाहता त्याची मानहानी करणाऱ्याांना त्याने An Enemy
of the people या नार्काद्वारे उत्तर फ़दले.
IBSEN AN APPROACH:
By Janko Lavrin pp. 81-85

पात्रे
श्रीमती हेन्रलने ऍलहर्वांग, न्यायालयीन उच्चान्रधकाऱ्याची न्रर्वधर्वा.
ऑसर्वल्ड ऍलहर्वांग, न्रतचा मुलगा, न्रचत्रकार.
न्रिस्ती धमटगरू
ु , मॅन्डसट.
सुतार इां गस्रँड.
रे न्रिना इां गस्रँड, श्रीमती ऍलहर्वांगच्या घरातील मोलकरीण.
(घर्ना, श्रीमती ऍलहर्वांगच्या पन्रिम नॉर्वेतील मोठ्या खाडीलगत असलेल्या
गार्वाच्या र्वसाहतीत घडतात.)

पन्रहला अांक
(समुद्रररनाऱ्यािर्वळील एक प्रिस्त फ़दर्वाणखाना, एक दरर्वािा डाव्या हभांतीत
असून दोन दरर्वािे उिव्या हभांतीत आहेत. फ़दर्वाणखान्याच्या मध्यभागी एक र्ेबल
असून त्याभोर्वती खुच्याट आहेत. र्ेबलार्वर काही अांक आन्रण र्वतटमानपत्रे पडलेली
आहेत, त्यालगत डाव्या बािूस एक न्रखडकी आहे. आन्रण न्रतच्या समोर एक छोर्ासा
कोच आन्रण न्रिर्वणकामाचे र्ेबल आहे. मागील बािूस काहीिा लहान पुष्पर्वारर्के कडे
फ़दर्वाणखाना उघडतो. त्यास मोठी तार्वदानाची हभांत आहे. पुष्पर्वारर्के च्या उिव्या

बािूकडील दरर्वािा बागेकडे िातो. तार्वदानातून सांथ अन्रर्वरत पार्वसाने झाकोळलेली
धूसर खाडी फ़दसत आहे.
सुतार इां गस्रँड बागेच्या दारात उभा आहे. त्याचा डार्वा पाय काहीसा र्वाकडा
आहे, बुर्ाच्या तळव्याखाली लाकडाचा ठोकळा बसर्वलेला आहे. रे न्रिना, फु लझाडाांना
पाणी घालण्याची ररकामी झारी न्रतच्या हातात आहे, त्याला ती आत येण्यास मज्जार्व
घालते.)
रे न्रिनाः (हलक्या आर्वािात) काय हर्वांय तुला? न्रिथां आहेस न्रतथेच उभा रहा. हचांब
न्रभिून न्रनथळतो आहेस तू.
इां गस्रँडः ही देर्वाची र्वृष्टी आहे, माझ्या पोरी.
रे न्रिनाः सैतानाची र्वृष्टी आहे, ही.
इां गस्रँडः हे देर्वा, काय बोलतेस तू हे, रे न्रिना (तो लांगडत आत पाऊल र्ाकतो.) मला
काय म्हणायचां होतांरे न्रिनाः तुझ्या ह्या पार्वलाांचा खडखडार् करू नकोस रे , माणसा! छोर्े मालक र्वर
झोपले आहेत.
इां गस्रँडः अिूनही झोपले आहेत? मध्यान्ह झाली तरीही?
रे न्रिनाः तुला काय कराचांय त्याच्यािी?
इां गस्रँडः काल सायांकाळी बाहेर पडू न खूप मौिमस्ती के ली मीरे न्रिनाः होय, र्वार्लांच मला तसां.
इां गस्रँडः होय, आम्ही सारी दुबळी माणसां ना, माझ्या पोरी!
रे न्रिनाः होय, आहोत आपण तसे.

इां गस्रँडः -आन्रण नानान्रर्वध प्रलोभने आहेत ह्या दुन्रनयेत, तुला ठाऊक आहेच -,
तरीसुद्धा मी िपथेर्वर साांगतो की, मी सकाळी अगदी साडेपाचलाच
कामार्वर पोहोचतो.
रे न्रिनाः होय, होय, आता तू येथून िा. तुझ्या िर्वळ उभां राहून तुला भे र्ण्याचां हे
काही सांकेतस्थळ नाही.
इां गस्रँडः तुला काहीच का नको आहे?
रे न्रिनाः माझ्या िर्वळ तुला भेर्ेल असां इथां कु णीही नाही. बघ म्हणून, तू आता येथून
न्रनघ.
इां गस्रँडः (काहीसा िर्वळ येत) तुझ्यािी बोलल्यान्रिर्वाय येथून िाणां फार र्वाईर्,
िाला-गृहाचां काम मला दुपारी पूणट करायलाच हर्वां, आन्रण मग मी रात्रीच्या
बोर्ीनां घराकडे पसार होईन.
रे न्रिनाः (पुर्पुर्त) तुझा प्रर्वास सुखाचा होर्वो!
इां गस्रँडः आभारी आहे त्याबद्दल, माझ्या पोरी. उद्या मनोरूग्णाश्रमाचे उद्घार्न आहे,
आन्रण त्याच र्वेळी साऱ्या काही गोष्टींबरोबर दारू सुद्धा आहे, बघ तू. आन्रण
असा काही प्रसांग आला की कु णीही असां म्हणणार नाही की िेकब
इां गस्रँडला मोह आर्वरत नाही.
रे न्रिनाः होय!
इां गस्रँडः होय, कारण तेथे सकाळी न्रनन्रितच खूप चाांगली माणसां येणार आहेत. पाद्री
मॅन्डसट सुद्धा िहरातून येथे येणार असे र्वार्ते.
रे न्रिनाः ते आि अगोदरच येणार आहेत.

इां गस्रँडः होय तू बघतेच आहेस ते. आन्रण म्हणून त्याांनी माझ्या न्रर्वरूद्ध काही बोलू
नये ह्याची मी अत्यांत दिता घेईन समिलां तुला?
रे न्रिनाः ओ हो, असां आहे काय!
इां गस्रँडः काय तुझ्या म्हणण्याचा अथट?
रे न्रिनाः (धूतटतेने त्याचा अांदाि घेत) काय ह्यार्वेळी पुन्हा पाद्री मॅन्डसटना फसर्वायची
युक्ती करणार आहे तू
इां गस्रँडः िूss, िूss, र्वेडी आहेस का तू? मी पाद्री मॅन्डसटना फसर्वीन? ओ नाही,
पाद्री मॅन्डसट माझ्यािी फ़कती प्रेमाने र्वागत आले आहेत आिपयिंत. पण मला
तुझ्यािी बोलायचां होतां ते ह्याबाबतीत, बघ, मी रात्री घरी परततोय पुन्हा.
रे न्रिनाः िुभस्य िीघ्रम्, हा प्रर्वास माझ्यासाठी सुखाचा होर्वो.
इां गस्रँडः होय, पण तू माझ्याबरोबर यार्वीस असां र्वार्तांय मला, रे न्रिना.
रे न्रिनाः (आियाटने तोंड र्वासत) मी यार्वां असां र्वार्तांय? काय म्हणतोयस तू?
इां गस्रँडः होय, माझ्याबरोबर घरी यार्वांस, असां म्हणतोय मी.
रे न्रिनाः (न्रतरस्काराने) कदान्रप नाही. तू मला तुझ्या घरी कधीच घेऊन िाणार
नाहीस.
इां गस्रँडः होय, बघूच ते आपण.
रे न्रिनाः होय, ते न्रनन्रितच पाहू या आपण. मी, न्रिला एका न्यायालयीन
उच्चान्रधकाऱ्याच्या न्रर्वधर्वा श्रीमती ऍलहर्वांगने आपल्या घरात र्वाढर्वलां-?

िर्वळिर्वळ स्र्वतःच्या तान्ह्या बाळासारखां ितन के लां-? न्रतने तुझ्या
घराकडे परत यार्वां? अिा घराकडे? िरम र्वार्ायला हर्वी तुला!
इां गस्रँडः काय डाांबरर्पणा हा? स्र्वतःच्या बापान्रर्वरूध्द िातेस, व्दाड?
रे न्रिनाः (कु रकु रत, त्याच्याकडे न बघता) तू र्वारां र्वार र्वाट्टेल तेर्वढ्याांदा म्हणालास
की मी तुझी कु णी नव्हते.
इां गस्रँडः च् च् ; त्या न्रर्वषयी तू स्र्वतःला का त्रास करून घेतेस—
रे न्रिनाः फ़कतीतरी र्वेळा तू मला न्रिव्यािाप फ़दले नाहीस का आन्रण-? नीच!
इां गस्रँडः खरोखर असा घाणेरडा िब्द कधीही र्वापरला नाही मी.
रे न्रिनाः ठीक आहे, तू र्वापरलेला िब्द मी पुरेिी िाणून आहे.
इां गस्रँडः होय, पण फक्त त्या अर्वस्थेत होतो म्हणून- हां. नानान्रर्वध प्रलोभने आहेत
ह्या िगात, रे न्रिना.
रे न्रिनाः हूांs
इां गस्रँडः आन्रण खरोखर तेव्हा तुझी आई हट्टी होती. काहीतरी बोलून न्रतचां मन
र्वळर्वायचां असायचां मला, माझ्या बाळा. नेहमी सभ्यपणाचा आर्व
आणायची ती. (न्रर्वडांबन करीत) “िाऊ दे मला इां गस्रँड! सोड मला!
रोसेनर्वोल्डमधील उच्चान्रधकारी ऍलहर्वांगच्या घरात तीन र्वषे सेर्वा के ली
मी.” (हसत) देर्वा र्वाचर्व आम्हाला, ती सेर्वा करीत असलेल्या काळात
कप्तान उच्चान्रधकारी झाला हे ती न्रर्वसरूच िकत नव्हती.

रे न्रिनाः गरीब न्रबचारी आई,- दुःख आन्रण यातना देऊन तू त्या िीर्वाला अकालीच
मृत्यूच्या खाईत लोर्लांस.
इां गस्रँडः (खाांदे उडन्रर्वत) होय खन्रचतच मी, साऱ्या गोष्टींबद्दल मीच दोषी आहे.
रे न्रिनाः (श्वास रोखीत, हळू आर्वािात) हूांs—! आन्रण म्हणून ते हाडू क.
इां गस्रँडः काय म्हणालीस तू, बाळ माझ्या?
रे न्रिनाः मेंढराचा पाय.
इां गस्रँडः इां ग्रिी आहे, हे?
रे न्रिनाः होय.
इां गस्रँडः होय- होय, इथे न्रिकायला न्रमळालां तुला, आन्रण त्यात, पारां गत झालीस,
रे न्रिना.
रे न्रिनाः (काही िणाांनांतर) आन्रण ह्या िहरात तुला माझ्याकडनां काय हर्वांय?
इां गस्रँडः कसा प्रश्न न्रर्वचारतेय एका बापाला एकु लती एक मुलगी? मी एक गरीब
न्रबचारा न्रर्वधुर नव्हे का?
रे न्रिनाः ओह, असा मूखटपणा करू नकोस माझ्यािी! मी िहरात यार्वां असां तुला का
र्वार्तां?
इां गस्रँडः ठीक, मला तुला साांगू दे, मी आता एक नर्वा न्रबझनेस सुरू करणार आहे.
रे न्रिनाः (फु रफु रत) तू पुष्कळदा तसा प्रयत्न के ला आहेस आन्रण तो नेहमी फसला.

इां गस्रँडः होय, पण ह्या र्वेळी बघ तर खरां , रे न्रिना! ह्यार्वेळी िर मी मूखाटसारखां काही
के लां तररे न्रिनाः (पाय आपर्ीत) बांद कर तुझां िपथा घेणां!
इां गस्रँडः िाांत, िाांत, तू अगदी बरोबर आहेस पोरी. मला फक्त एर्वढांच साांगायचां होतां
की येथे नव्या अनाथाश्रमाचां काम करताना मी थोडां पैसे िमर्वलेत.
रे न्रिनाः खरां च? तुझ्यासाठी फार चाांगलां आहे ते.
इां गस्रँडः पण येथे खेड्यात माणसानां पैसा किार्वर खचट करार्वा?
रे न्रिनाः बरां , मग?
इां गस्रँडः होय, म्हणून तू बघ, मी असा न्रर्वचार के ला की मी पैसा त्यात ओतार्वा
ज्यातून मला काही फायदा होईल. समुद्रार्वर काम करणाऱ्या लोकाांचा
श्रमपररहार व्हार्वा म्हणून त्याांच्यासाठी एक हॉर्ेलरे न्रिनाः िीss!
इां गस्रँडः अगदी व्यर्वन्रस्थत पन्रहल्या प्रतीचां पन्रथकाश्रम, तुला कळतांय का? अगदी
िुनार् डु क्करखाना नव्हे त्या खलािाांसाठी. न्रिथां बोर्ीचे कप्तान आन्रण इतर
हान्रपससट येतील असां चाांगल्या लोकाांसाठी, समिलां का तुला?
रे न्रिनाः आन्रण मला करार्वां लागेलइां गस्रँडः तू? तुला मदत न्रमळे ल, बघ. तुला फक्त बाकीच्या गोष्टी बघाव्या लागतील,
िर माझां ऐकिील. तुला काही फारसां करार्वां लागणार नाही, तुला आर्वडेल
तसां तू कर.

रे न्रिनाः ओह, खरां च!
इां गस्रँडः पण त्या िागेत काही बाया हव्यात हे तर फ़दर्वसाउिेडाइतकां स्पष्ट आहे,
कारण आपल्याला थोडांसां छानसां िीर्वन हर्वांय सायांकाळी- गाणां बिार्वणां,
नाचणां आन्रण अिा प्रकारचां काहीतरी. तुला हे लिात ठर्वायला हर्वां की, हे
लोक म्हणिे सागरार्वरचे दयाटर्वदी िीर्वन िगणारे . (िर्वळ येत) आता
मूखटपणा करू नकोस आन्रण स्र्वतःच्या प्रगतीच्या आड येऊ नकोस, रे न्रिना.
इथां राहून काय न्रमळर्वणार आहेस तू? तुझ्या मालकीणीने खूप न्रिकर्वलांय
तुला, काय तुला त्याचा फायदा? मी असां ऐकलां आहे, की त्या नव्या
अनाथाश्रमातल्या बालकाांचां तुला सांगोपन करार्वां लागणार आहे. ते काय
तुझां काम आहे? त्या काट्यािंसाठी का तुझां आयुष्य बरबाद करणार आहेस?
रे न्रिनाः नाही, माझ्या इच्छेप्रमाणे काही गोष्टी घडू न आल्या, नांतर- होतील तिा,
ठीक आहे. होय होतील तिा! साांगता येत नाही.
इां गस्रँडः साांगता येत नाही, म्हणिे काय म्हणायचांय तुला?
रे न्रिनाः तू त्याचा न्रर्वचार करू नकोस. फ़कती पैसे िमर्वलेस तू?
इां गस्रँडः इकडचे न्रतकडचे सारे न्रमळू न मी म्हणेन सात आठिे िोनसट.
रे न्रिनाः तेही काही कमी नव्हेत.
इां गस्रँडः सुरूर्वात करायला पुरेसे आहेत, माझ्या पोरी.
रे न्रिनाः त्या पैकी थोडेसे पैसे मला द्यायचा न्रर्वचार नाही का तुझा? एक िोनर
म्हणिे एक न्रिहलांग आन्रण साडेतीन पेन्स.
इां गस्रँडः नाही, मला नाही र्वार्त मी देऊ िके न!

रे न्रिनाः तुला नाही र्वार्त का की माझ्या पोषाखासाठी मी काही कापड घ्यार्वां?
इां गस्रँडः तू माझ्याबरोबर िहरात चल, मी लगेचच तुला पुरेसे कपडे घेऊन देईन.
रे न्रिनाः छीss मी स्र्वतः घेऊ िकते माझ्यासाठी.
इां गस्रँडः नाही, तुला तुझ्या र्वन्रडलाांच्या मागटदिटनाचा हात तयार आहे तुझ्या
इच्छापूतीसाठी, रे न्रिना. मला त्या बांदराांच्या गल्लीत एक छानसां घर न्रमळू
िकतां. त्याांना काही फारसे पैसे नकोत. त्याचां आपण खलािाांसाठी एक
र्ु मदार न्रर्वलासगृह करू िकतो. बघच तू!
रे न्रिनाः पण मला तुझ्याबरोबर रहायचां नाही. तुझा माझा काहीही सांबांध नाही.
चालता हो येथून.
इां गस्रँडः तू काही माझ्याबरोबर फार काळ राहू िकणार नाहीस. सुदर्व
ै ानां तसां
होणार नाही- िर तू स्र्वतः स्र्वतःचां बुन्रद्धचातुयट दाखर्वलांस. ह्या दोन र्वषाटत
तू फ़कती सुांदर तरूणी फ़दसायला लागलीसरे न्रिनाः होय-?
इां गस्रँडः लर्वकरच तू एखादा िोडीदार पर्र्विील आन्रण तो एखादा कप्तानही असू
िके लरे न्रिनाः त्यापैकी मला कु णािीच लग्न करायचां नाही. खलािी प्रामान्रणक नसतात.
त्याांना नम्रता र्व मॅनसट नसतात.
इां गस्रँडः काय नसतात म्हणालीस?
रे न्रिनाः मला ठाऊक आहे हे खलािी काय असतात ते. ते लग्न करण्याच्या लायकीचे
नसतातच मुळी.

इां गस्रँडः लग्नाबद्दल

न्रर्वसर.

तसेही

तुला

बरे च

पैसे

न्रमळतील.

(अन्रधक

आत्मन्रर्वश्वासाने) तो- इां न्रग्लि माणूस- न्रिडाची नौका असलेला, त्याने
तीनिे डॉलसट फ़दले! िी तुझ्यापेिा अन्रधक सुांदर नव्हती.
रे न्रिनाः (त्याच्या अांगार्वर धार्वून िात) चालता हो येथून!
इां गस्रँडः (मागे सरत) अगां! अगां! मला र्वार्लां तू मला मारणार आहेस की काय?
रे न्रिनाः होय, िर तू आईबद्दल बोलायला सुरूर्वात के लीस तर, खरां च मारीन मी
तुला. न्रनघ येथून, मी म्हणते! (ती त्याला बागेच्या दारापयिंत ढकलत नेते.)
आन्रण दार िोरात आपर्ू नकोस, छोर्े मालक न्रम.ऍलहर्वांगइां गस्रँडः ते झोपलेत, मला ठाऊक आहे. काही तरी आहे... त्याांच्याबद्दल फ़कती
काळिी घेतेस तू! (आर्वाि खाली घेत) अरे च्चा असां आहे का?
रे न्रिनाः चालता हो, झर्पर्! सगळा घोर्ाळा करून र्ाकलास तू! नाही ह्या बािूने
नव्हे. पॅस्र्र मँडसट येताहेत. सैपाकघराच्या न्रिन्यातून िा.
इां गस्रँडः (उिव्या बािूला र्वळत) ठीक आहे मी िातो. पण येणाऱ्या व्यक्तीिी बोल.
मुलीने बापािी कसां र्वागार्वां, हे साांगेल तो तुला. कारण िेर्वर्ी मी तुझा बाप
आहे, ठाऊक आहे ना? मी ते परगण्याच्या रन्रिस्र्रर्वरून न्रसद्ध करू िकतो!
(रे न्रिनाने उघडलेल्या पन्रलकडच्या दारातून तो बाहेर िातो. ती दार बांद
करते. ती घाईघाईने आरिात स्र्वतःकडे बघून कर्ाि र्ाकते, हातरूमालाने
र्वारा घेते, नांतर कॉलर ताठ करते र्व फु ले रचते. पॅस्र्र मँडसट येतात. त्याांनी
ओव्हरकोर् घातलेला असून हातात छत्री घेतलेली आहे र्व त्याांच्या
खाांद्यार्वरून आलेल्या पट्टट्याला र्ाांगलेली एक प्रर्वासी बॅग आहे. ते बागेच्या
दरर्वाज्यातून ग्रीन हाऊसमध्ये येतात.)

मँडसटः

गुड मॉर्निंग, न्रमस इां गस्रँड!

रे न्रिनाः (आनांदाियाटने मागे र्वळू न) तुम्ही खरोखर! गुड मॉर्निंग, पॅस्र्र मँडसट! बोर्
आली र्वार्तां इतक्यात?
मँडसटः

नुकतीच आली (खोलीत येतो) भयांकर कां र्ाळर्वाणां र्वातार्वरण आहे ह्या
फ़दर्वसातलां.

रे न्रिनाः (त्याच्या मागे येत) िेतकऱ्याांना ही अन्रतिय चाांगल्या लाभाची गोष्ट आहे,
पॅस्र्र!
मँडसटः

िांकाच नाही, तू अगदी बरोबर आहेस. आम्ही िहरर्वासी ह्याचा न्रर्वचारच
करत नाही कधी. (ते त्याांचा ओव्हरकोर् काढायला लागतात.)

रे न्रिनाः ओह, मी मदत करू िकते काढायला- अस्सां! अगां बाई! फ़कती ओला आहे!
मी हॉलमध्ये र्ाांगते ते. तुमची छत्री पण द्या- मी उघडू न र्वाळायला ठे र्वते.
(ती पुढच्या उिव्या बािूच्या दाराने सर्वट र्वस्तू घेऊन िाते. मँडसट त्याांची
प्रर्वासी बॅग आन्रण हॅर् काढू न खुचीर्वर ठे र्वतात, तेर्वढ्यात रे न्रिना परत येते.)
मँडसटः

ओह, पण घरात आल्यार्वर फ़कती छान र्वार्तां. मग सारां काही ठीक चाललांय
ना येथे?

रे न्रिनाः होय, थँक्स!
मँडसटः

पण तुम्ही कामात खूपच गकट असाल नाही, उद्याच्या समारां भाच्या
तयारीत?

रे न्रिनाः होय ना, अिूनही पुष्कळिी कामे करायची आहेत.

मँडसटः

आन्रण मला र्वार्तां, न्रमसेस ऍलहर्वांग घरीच आहेत ना?

रे न्रिनाः होय ना साहेब. त्या नुकत्याच छोट्या मालकाांना गरम चॉकलेर्चा कप
द्यायला र्वर गेल्या आहेत.
मँडसटः

होय, साांग मला- खाली धक्क्यार्वर मला साांन्रगतलां कु णीतरी की ऑसर्वल्ड
आला आहे म्हणून?

रे न्रिनाः होय, ते परर्वाच आलेत. आम्हाला र्वार्त होतां आि येतील म्हणून.
मँडसटः

चाांगला असार्वा न्रनरोगी, मला र्वार्तां!

रे न्रिनाः होय, खूप छान, थँक यू. पण प्रर्वासानांतर खूपच थकलेले आहेत ते. कु ठे ही
न थाांबता पॅरीसहून थेर् ते येथे आलेत- एकाच गाडीने सरळ कु ठलीही रेन
न बदलता. मला र्वार्तां ते आता थोडांसां झोपलेत, म्हणून आपण ककां न्रचत हळू
बोलूया का?
मँडसटः

िूss- तू म्हणिील तेर्वढां हळू आर्वािात.

रे न्रिनाः (आरामखुची र्ेबलाकडे ओढू न) कृ पया आता, खाली बसा, पॅस्र्र, आन्रण
आरामात बसा. (ते बसतात. त्याांच्या पायािी ती एक स्र्ू ल ठे र्वते.) अस्सां!
आता ठीक आहे ना, पॅस्र्र?
मँडसटः

थँक्स, थँक्स, खूप छान. (न्रतच्याकडे बघत) तुला साांगू का, न्रमस इां गस्रँड,
मला न्रनन्रितपणे असां र्वार्तां की मागच्या र्वेळी तुला पान्रहलां होतां त्यापेिा
तू अन्रधक मोठी झालीस.

रे न्रिनाः खरां च? तुम्हालाही तसांच र्वार्तां, पॅस्र्र? न्रमसेस ऍलहर्वांग सुद्धा म्हणत
होत्या की मी अांगाहपांडानां थोडी भरली आहे म्हणून.

मँडसटः

भरलेली फ़दसतेस? ककां न्रचत- पण अगदी योग्य प्रमाणात. (थोड्या र्वेळाने)

रे न्रिनाः तुम्ही आला आहात हे न्रमसेस ऍलहर्वांगना साांगू?
मँडसटः

ओह, थँक यू, इतकी काही घाई नाही माझ्या पोरी- ठीक, उह, पण मला
साांग आता रे न्रिना तुझ्या र्वन्रडलाांचां कसां चाललांय येथे?

रे न्रिनाः छान, ठीक, पॅस्र्र, थँक यू.
मँडसटः

मागच्या र्वेळी िहरात आले होते तेव्हा मला भेर्ून गेले होते.

रे न्रिनाः खरां च? तुमच्यािी बोलताना त्याांना फार आनांद होतो.
मँडसटः

आन्रण तू असा न्रनयमच बनर्वला होता ना की त्याांनी तुला रोि भेर्ायला
यार्वां?

रे न्रिनाः मी? ओह, होय, खन्रचतच- िेव्हा िेव्हा मला र्वेळ असतोमँडसटः

तुझ्या र्वन्रडलाांचे चाररत्र्य काही खांबीर नाही रे न्रिना! त्याांना मागटदिटक
हाताची खूपच गरि आहे,

रे न्रिनाः होय, मलाही तसेच र्वार्ते.
मँडसटः

िे त्याांची काळिी घेतात, आन्रण ज्याांच्या सूज्ञपणाला ते सन्मान देतात अिा
माणसाांची त्याांना खूपच गरि आहे. िेव्हा गेल्या र्वेळी ते मला भेर्ायला
आले होते तेव्हा त्याांनी मोकळे पणाने ते कबूल के ले होते.

रे न्रिनाः होय, असांच काहीसां ते मला म्हणाले होते. पण मला ठाऊक नाही न्रमसेस
ऍलहर्वांग माझ्यार्वाचून काही करू िकतील असां. आन्रण न्रर्विेषतः आम्ही
नर्वीन अनाथाश्रमाची व्यर्वस्था बघणार आहोत! आन्रण त्याांना सोडू न

िाताना मला फार र्वाईर् र्वार्ेल- त्याांनी माझ्यार्वर नेहमीच खूप दया
दाखर्वली आहे.
मँडसटः

पण माझ्या छान पोरी, मुलीचां कतटव्य..... स्र्वाभान्रर्वकच आहे, तुझ्या
मालकीणीची सांमती आधी घेणां हे...

रे न्रिनाः पण हे बघा, मी ह्या र्वयात एकट्या माणसाचां घर साांभाळायचां हे बरोबर
आहे का?
मँडसटः

काय! पण माझ्या न्रप्रय न्रमस इां गस्रँड ते तुझे स्र्वतःचे र्वडील आहेत ना
ज्याांच्यान्रर्वषयी आपण बोलत आहोत?

रे न्रिनाः होय, तसां असेलही, तरी पण- आता िर ते, घर छान असतां, एका खऱ्या
सद्गृहस्थाबरोबरमँडसटः

पण माझ्या न्रप्रय रे न्रिना-

रे न्रिनाः ज्याच्या न्रर्वषयी मला न्रपतृप्रेम र्वार्ेल, र्व िेथे अगदी मुलीसारखे र्वार्ेलमँडसटः

का, माझ्या न्रप्रय रे न्रिना-

रे न्रिनाः मगच मला िहराकडे िाण्यात आनांद र्वार्ेल. इथे खूपच एकर्ां एकर्ां र्वार्तां,
सर, तुम्हाला ठाऊक आहेच की ह्या िगात एकर्ां राहणां म्हणिे कसां असतां
ते. आन्रण मी तुम्हाला खात्रीने साांगते की मी चपळ आन्रण कायटिम आहे.
माझ्यासाठी अिी एखादी िागा तुम्हाला ठाऊक नाही का, सर?
मँडसटः

मला? नाही, न्रनन्रित नाही.

रे न्रिनाः पण, न्रडयर, सर आठर्वण ठे र्वा माझी िरमँडसटः

(उठत) होय, होय, न्रनन्रितच, न्रमस इां गस्रँड.

रे न्रिनाः कारण िर मीमँडसटः

मी आलेलो आहे असे कृ पा करून न्रमसेस ऍलहर्वांगना साांगिील का?

रे न्रिनाः मी लगेचच त्याांना बोलर्वते, सर. (ती डाव्या बािूने बाहेर िाते.)
मँडसटः

(दोन तीन र्वेळा येरझाऱ्या घालतो. पाठीमागे दोन्ही हात घेऊन उभा
राहतो र्व बाहेर बागेत बघतो. मग परत येऊन र्ेबलार्वरील एक पुस्तक
घेतो, आन्रण पुस्तकाच्या िीषटकाच्या पानाकडे बघतो, दचकतो, आन्रण नांतर
अनेक पुस्तके चाळतो.) हा- काय हे, खरां च!

(न्रम.ऍलहर्वांग डाव्या बािूच्या दारातून आत येते, न्रतच्या मागून रे न्रिना येते, िी
िर्वळच्या उिव्या बािूच्या दरर्वाज्यातून लगेचच बाहेर िाते.)
न्रम.ऍलहर्वांगः (न्रतचा हात पुढे करीत) खूप आनांद झाला न्रम.मँडसट तुम्हाला बघून.
मँडसटः

गुड मॉर्निंग, न्रमसेस ऍलहर्वांग. तुम्हाला कबूल के ल्याप्रमाणे मी येथे आलो.

न्रम.ऍलहर्वांगः नेहमीप्रमाणे न्रनयन्रमत.
मँडसटः

तुमचा न्रर्वश्वास बसू िके ल, ह्या गोष्टींपासून सुर्का होऊच िकत नाही
माझी- सभा सन्रमत्याांपासून- ज्या माझ्यार्वर अर्वलांबून आहेत.

ऍलहर्वांगः अगदी र्वेळेर्वर येण्यात तुमचा चाांगुलपणा फ़दसतो. रात्रीच्या िेर्वणाआधी
आपण सारां पार पाडू न र्ाकू . पण तुमचां सामान कोठे आहे?
मँडसटः

(तात्काळ) माझे सामान खाली िनरल स्र्ोअसट मध्ये ठे र्वलांय. मी एक खोली
घेतलीय न्रतथे आि रात्रभरासाठी.

ऍलहर्वांगः (हसू दाबत) तुम्ही तुमचां मन र्वळर्वलांत तर तुम्ही माझ्या घरी एक रात्र
घालर्वणार नाहीत का?

मँडसटः

नाही, नाही, खरोखर, खूप आभारी आहे तुमचा. पण मी नेहमी प्रमाणे
खालीच राहणार. बोर्ीने िाताना ते फार सोईचां होतां.

ऍलहर्वांगः ठीक, तुमच्या इच्छेप्रमाणेच करा. मी खरोखर न्रर्वचार के ला होता आपण
दोघेही म्हातारे असतानामँडसटः

थट्टा करताय माझी! खन्रचतच तुम्ही खूपच खूि आहात. पन्रहलां म्हणिे उद्या
मोठा समारां भ आहे हे आन्रण दुसरां म्हणिे ऑसर्वल्ड घरी परतलाय!

ऍलहर्वांगः होय, तुम्ही न्रर्वचार करू िकाल की मला फ़कती आनांद झालाय! दोन
र्वषािंपूर्वी तो आला होता. आन्रण आि तर सबांध न्रहर्वाळा माझ्याबरोबर
राहण्याचां र्वचन फ़दलांय त्याने.
मँडसटः

खरां च त्याने तसां प्रॉन्रमस के लांय? तो खूप छान आन्रण कतटव्यदि आहे. कारण
आपण न्रर्वश्वास ठे र्वू िकतो की रोम आन्रण पॅरीसमधील िीर्वनात र्वेगळे च
आकषटण आहे.

ऍलहर्वांगः ओह, पण बघा, येथे त्याची आई आहे. ओह, त्या माझ्या न्रप्रय मुलाच्या
हृदयात अिूनही त्याच्या हृदयात िागा आहे.
मँडसटः

हे खूपच दुःखद असेल, कलेमुळे त्याग आन्रण अांतर पडल्यास नैसर्गटक भार्वना
बोथर् झाल्यास.

ऍलहर्वांगः तुम्ही अगदी सांपूणटतया बरोबर आहात. पण आता मला तिा प्रकारची
भीती नाही. मला पूणटपणे कु तूहल आहे की तुम्ही त्याला पुन्हा बघार्वे. तो
लगेचच खाली येईल, तो र्वरच्या मिल्यार्वर सोफ्यार्वर िरा न्रर्वश्राांती घेत
पडलाय. पण तुम्ही बसा ना न्रडयर पॅस्र्र.
मँडसटः

थँक यू. माझी काही अडचण होत नाही ना?

ऍलहर्वांगः का, खन्रचतच नाही. (ती र्ेबलािर्वळ बसते.)
मँडसटः

ठीक. आपण पाहूया बरां - (त्याची प्रर्वासी बॅग आहे त्या खुचीकडे तो िातो,
काही कागदाांची पुडकी बाहेर काढतो, नांतर र्ेबलाच्या दुसऱ्या बािूला
बसतो, आन्रण न्रिथे कागद ठे र्वता येतील अिी िागा िोधतो.) आता
सुरूर्वात करूया. (थाांबतो.) मला साांगा, न्रमसेस ऍलहर्वांग ही पुस्तके येथे
किी आलीत?

ऍलहर्वांगः ही पुस्तके होय? मी र्वाचते ती.
मँडसटः

अिा प्रकारचां र्वाङ्मय तुम्ही र्वाचता?

ऍलहर्वांगः न्रनन्रितच मी र्वाचते ते.
मँडसटः

हे र्वाचन करताना तुम्हाला खूप आनांद र्वार्तो का?

ऍलहर्वांगः त्या र्वाचनामुळे मला आता िास्त सुरन्रित र्वार्ते.
मँडसटः

हे आियटकारक आहे. पण ह्याचा अथट काय?

ऍलहर्वांगः ठीक, आता मला आढळू न आले आहे की मी ज्या गोष्टींचा न्रर्वचार करीत
आले आहे त्या त्यामुळे अन्रधक स्पष्ट र्व मिबूत होतात. पण मला हे न्रर्वन्रचत्र
र्वार्ते की खरे बन्रघतले असता, न्रम.मँडसट ह्यात नर्वीन असे काहीच नाही.
लोकाांना िे र्वार्ते ककां र्वा ज्यार्वर त्याांचा न्रर्वश्वास आहे, त्यापेिा ह्यात िास्त
काहीच नाही. होते एर्वढेच की पुष्कळिण त्याकडे दुलटि करतात ककां र्वा
गप्प बसतात.
मँडसटः

अरे देर्वा, पण बरे च लोक असा न्रर्वचार करतात असे तुम्हाला र्वार्ते?

ऍलहर्वांगः होय, खन्रचतच मला तसे र्वार्ते.

मँडसटः

ठीक, पण आपल्या समािात नव्हे? ना आपल्यात.

ऍलहर्वांगः होय, न्रनन्रितच, येथे तसेच आपल्यातही.
मँडसटः

ठीक, मला खरोखर साांगायलाच हर्वां!

ऍलहर्वांगः बाकी सर्वट गोष्टींबाबत- ह्या पुस्तकातील कोणत्या गोष्टींबद्दल तुम्हाला
आिेप घ्यायचाय?
मँडसटः

आिेप? तुम्हाला असे खात्रीने र्वार्ते का की मी अिा प्रकारच्या प्रकान्रित
पुस्तकाांचा कसून अभ्यास करार्वा?

ऍलहर्वांगः दुसऱ्या िब्दात साांगायचे तर तुम्ही ज्याला दोष देता, त्याबद्दल तुम्हाला
काहीच ठाऊक नाही.
मँडसटः

त्याांच्याबद्दल नापसांती व्हार्वी अिी अनेक पुस्तके मी र्वाचली आहेत.

ऍलहर्वांगः होय, पण तुमचे स्र्वतःचे मत?
मँडसटः

माय न्रडयर ऍलहर्वांग, िीर्वनात असे बरे च प्रसांग येतात ज्यार्वेळी आपल्याला
त्यार्वर अर्वलांबून रहार्वे लागते. हा िगाचा िीर्वनिम आहे, आन्रण ते तसे
आहे हेच बरे आहे. नाहीतर समािाचे काय झाले असते?

ऍलहर्वांगः ठीक, ठीक, मी धाडसाने म्हणेन की तुम्ही बरोबर आहेत.
मँडसटः

न्रिर्वाय, मी खन्रचतच हे नाकारू िकत नाही की अिा पुस्तकाांबाबत
लोकाांना आकषटण आहे हे खरे ! मी तुम्हाला बौन्रद्धक प्रर्वृत्तींची मान्रहती करून
घेण्याबद्दल दोष देत नाही िे आता िगात चालले आहे अिा िगात तुम्ही
तुमच्या मुलाला बराच काळ भर्कू फ़दले. पण-

ऍलहर्वांगः पण?
मँडसटः

(आर्वाि खालार्वत) पण त्याबाबतीत कु णीही बोलायला नको. एखाद्याने
न्रनन्रितच प्रत्येकार्वर त्याने त्याच्या चार हभांतीत काय र्वाचार्वे ह्यार्वर बांधने
घालू नयेत.

ऍलहर्वांगः खन्रचतच नाही, मी पूणटपणे तुमच्यािी सहमत आहे.
मँडसटः

आठर्वा, त्या अनाथाश्रमान्रर्वषयीची तुमची कतटव्ये िेव्हा तुम्ही ते स्थापन
करायचे ठरर्वलेत त्या र्वेळी तुमचे आध्यान्रत्मक न्रर्वचार अगदी न्रभन्न होते
आत्ताच्या पेिा- कमीत कमी िसां मी बघतोय.

ऍलहर्वांगः होय, मी मान्य करते ते, अगदी पूणटपणे. पण ते अनाथाश्रमान्रर्वषयी होतेमँडसटः

त्याच्याच न्रर्वषयी आपण बोलणार होतो. तोच सारासार न्रर्वचार, माय
न्रडयर ऍलहर्वांग, आता व्यर्वहाराकडे र्वळू या. (एक न्रलफाफा उघडू न काही
कागद बाहेर काढतो.) बन्रघतलांत हे?

ऍलहर्वांगः खरे दीपत्रे?
मँडसटः

अगदी सगळे ! सारे िमाने लार्वलेत. र्वेळेर्वर ते न्रमळर्वायला- फ़कती कठीण
काम असते म्हणून तुम्हाला साांगू? मला त्याांच्यार्वर थोडासा दबार्व आणार्वा
लागला. अन्रधकारी र्वगट खूपच कतटव्यन्रनष्ठ असतात, िेव्हा त्याांना न्रनणाटयक
पार्वले उचलार्वी लागतात. काय र्वार्ेल ते झाले तरी ते हे बघा झाले तयार.
(कागदाांच्या गठ्ठ्ठ्याकडे बघत) हे रोझेन होल्डच्या मॅमॉरमधील सॉलन्रव्हक
म्हणून ओळखल्या िाणाऱ्या प्लॉर्चे खरे दीपत्र ज्यार्वर नव्यानेच इमारत
उभारली गेलेली आहे, ज्यात िाळा, न्रििकाांची घरे , त्याांना िोडलेले छोर्े
न्रिस्ती मांफ़दर आन्रण हे देणगी आन्रण सांस्थेच्या न्रनयमार्वलींचे कायदेिीर

अन्रधकारपत्र. िेथे तुम्ही पहाल (र्वाचतो) ‘कॅ प्र्न ऍलहर्वांग मेमोररयलच्या
अनाथाश्रमाची न्रनयमार्वली’
ऍलहर्वांगः (कागदाांकडे बराच र्वेळ बन्रघतल्यार्वर) म्हणिे असे आहेत तर.
मँडसटः

मी कॅ प्र्न हे िीषटक न्रनर्वडलां, ते “न्यायालयीन रािकारभारी” पेिा कमी
डामडौलाचां र्वार्तां.

ऍलहर्वांगः होय, तुम्ही िसा न्रर्वचार कराल तसे.
मँडसटः

आन्रण हे घ्या तुम्हाला न्रमळालेले बँकेचे पासबुक. अनाथाश्रमाचा अन्रर्वरत
खचट भागन्रर्वण्यासाठी िे भाांडर्वल राखून ठे र्वले आहे त्यार्वरील व्यािाचा
उल्लेख असलेले.

ऍलहर्वांगः थँक यू- पण कृ पया, तुम्ही हे तुमच्यािर्वळच ठे र्वून घेणार नाहीत का?
सोयीसाठी?
मँडसटः

आनांदाने. मला र्वार्तांय सध्या तरी आपण हे पैसे बँकेतच राहू द्यार्वेत. व्याि
न्रनन्रितच आपल्या अपेिेप्रमाणे नाही. पैसे काढायची नोर्ीस आल्यानांतर
सहा मन्रहन्याांनी चार र्क्के. पुढे िर सुरन्रित गहाण न्रमळाले तर ह्या गोष्टींचा
न्रर्वचार करू.

ऍलहर्वांगः होय, न्रडयर न्रमस्र्र मँडसट. ह्या सर्वट बाबतीत तुम्हाला उत्तम िाण आहे.
मँडसटः

असो. मी काहीही झालां तरी लि ठे र्वीन ह्यार्वर- पण आता एक गोष्ट अिी
आहे की अनेकदा मी तुम्हाला ती न्रर्वचारायचां ठरर्वलां होतां.

ऍलहर्वांगः आन्रण काय ते?
मँडसटः

ह्या अनाथाश्रमाचा न्रर्वमा उतरायला हर्वा की नाही?

ऍलहर्वांगः का, खन्रचतच न्रर्वमा काढायला हर्वा.
मँडसटः

ओह, फार घाई नको, न्रमसेस ऍलहर्वांग. ह्या समस्येर्वर आपण थोडासा
न्रर्वचार करूया का?

ऍलहर्वांगः सारां काही माझ्या मालकीचां आहे त्याचा इन्िुरन्स काढलेला आहे- इमारती,
फर्नटचर, धनधान्य, पिुधन.
मँडसटः

उघड उघडच आहे, तुमच्या मालकीचीच मालमत्ता आहे ना ती? आन्रण
त्याची मला िाणीर्व आहे- स्र्वाभान्रर्वकपणे. पण असां बघा, ही गोष्ट अगदी
र्वेगळी आहे. हे अनाथाश्रम पन्रर्वत्र कायाटला अपटण के लेले आहे.

ऍलहर्वांगः होय, पण िरमँडसटः

माझ्या र्वैयन्रक्तक भून्रमके तून. मला न्रनन्रितच असां र्वार्त नाही की छोट्या
सुद्धा अनुन्रचत गोष्टींमुळे सांभाव्य घर्ना घडाव्यात, ह्यासाठी सांरिण करणां
गरिेचां आहे.

ऍलहर्वांगः नाही, मला नाही र्वार्त असां काही घडेल असां.
मँडसटः

पण इथल्या आिूबािूच्या लोकाांचा सर्वटसामान्य दृष्टीकोन काय आहे?
माझ्यापेिा तुम्हाला िास्त ठाऊक आहे.

ऍलहर्वांगः होय- सर्वटसामान्य मतमँडसटः

येथे असे महत्त्र्वाचे लोक आहेत का- खरोखर िबाबदार असणारे लोकज्याांची मते उपेिणीय नाहीत?

ऍलहर्वांगः ठीक, नक्की तुम्हाला काय म्हणायचां आहे महत्त्र्वाच्या मताांबद्दल?

मँडसटः

मी अिा लोकाांबद्दल न्रर्वचार करीत होतो या लोकाांचा सामान्रिक दिाट
स्र्वतांत्र आन्रण उच्च आहे, ज्याांची मते न्रर्वचारात घेताना र्ाळली िातच
नाहीत.

ऍलहर्वांगः येथे अिी काही थोडी थोडकी लोकां आहेत ज्याांना अपमान र्वार्ेल िरमँडसटः

तेथे, तुम्ही बघा! िहरात असे बरे च लोक आहेत. इतर चचट मधील न्रिस्ती
समाि, एक उदा. म्हणून. असे लोक आपल्यात अडथळा आणून म्हणतील
की तुमची तिीच माझी परमेश्वरार्वर न्रनष्ठा नव्हती

ऍलहर्वांगः पण माय न्रडयर पॅस्र्र मँडसट िोपयिंत तुमचां समाधान होत नाहीमँडसटः

होय, ठाऊक आहे मला, मला ठाऊक आहे. मला माझी अांतगटत धारणा आहे.
पण लोकाांनी भलताच न्रर्वपयाटस के ला तर तो आपण थाांबर्वू िकणार नाही
र्व त्यामुळे अनाथाश्रमाच्या कायाटत अडथळे येतील.

ऍलहर्वांगः पण तसा िर पररणाम होणार असेलमँडसटः

त्याबरोबर ते फ़कती अर्वघड आहे ह्याकडे मी दुलटि करू िकत नाही.
त्याचप्रमाणे मी असां म्हणू िके न की ती बहुधा माझ्या स्र्वतःमध्ये ती दुःखद
अर्वस्था

असू

िकते.

िहरातल्या

पुढारलेल्या

लोकाांमध्ये

ह्या

अनाथाश्रमान्रर्वषयी न्रिर्वांत आपुलकी आहे. काहीही झाले तरीही हे
अनाथाश्रम िहराच्या फायद्यासाठीच उभारले गेले आहे, आन्रण अपेिा
करूया की स्थान्रनक सार्वटिन्रनक समाि कल्याणकारी कर मोठ्या प्रमाणात
कमी होण्यात ह्याची मदत होईल. आता मी तुमचा सल्लागार म्हणून आहे,
आन्रण तुमच्या सर्वट व्यर्वहाराच्या व्यर्वस्थेची िबाबदारी माझ्यार्वर आहे,
मला अिी भीती र्वार्ते की धमािंधतेचे आघात मला सहन करार्वे लागतील
की काय.
ऍलहर्वांगः नाही, तुम्हाला तिी असुरन्रितता र्वार्ता कामा नये.

मँडसटः

तुम्ही म्हणता तसे पण माझ्यार्वर खात्रीने आन्रण न्रनन्रितपणे र्वतटमानपत्रे
आन्रण न्रनयतकान्रलके ह्यातून खरमरीत र्ीका होईल, िे-

ऍलहर्वांगः पुरे करा माय न्रडयर पॅस्र्र मँडसट ते पररिीलन पूणटपणे न्रनणाटयक आहे.
मँडसटः

मग अनाथाश्रमाचा न्रर्वमा काढायची तुमची इच्छा नाही तर?

ऍलहर्वांगः नाही, ती कल्पना आपण सोडू न देऊ.
मँडसटः

(त्याच्या खुचीर्वर मागे रे र्त) पण िर, आत्ता, काही आपत्ती आली, कु णाला
काहीही साांगता येणार नाही- तुम्ही अिी नुकसानभरपाई करायला तयार
आहात?

ऍलहर्वांगः नाही, मी तुम्हाला स्पष्ट साांगते, अिा पररन्रस्थतीत तर मुळीच नाही.
मँडसटः

मग मला तुम्हाला साांगायलाच हर्वां न्रमसेस ऍलहर्वांग की आपण काही
लहानसहान िबाबदारी घेत नाही आहोत आपल्यार्वर.

ऍलहर्वांगः पण ह्यापेिा दुसरा मागट नाही का?
मँडसटः

नाही, हाच तर मुद्दा आहे, दुसरां आपण काहीच करू िकत नाही. लोकाांनी
लार्वलेल्या चुकीच्या अथाटला आपण सामोरे िायलाच नको, आन्रण आपल्या
कमकु र्वत सहकाऱ्याची मने दुखर्वायचा आपल्याला काहीच अन्रधकार नाही.

ऍलहर्वांगः एक धमटगुरू म्हणून, तुम्ही ते न्रनन्रितच करायला नको.
णांडसटः

आन्रण न्रिर्वाय मला खरोखरच न्रर्वश्वास र्वार्तोय, की आपण ह्या प्रकल्पार्वर
आधाररत आहोत िे सुदर्व
ै घेऊन आले आहे- असां म्हणायला हरकत नाही
की ते न्रर्वन्रिष्ट सांरिणाखाली आहे.

ऍलहर्वांगः तिी आपण आिा करूया, न्रम.मँडसट.

मँडसटः

मग आपण त्या गोष्टी ििा आहेत तिाच राहू देऊ.

ऍलहर्वांगः होय, न्रनन्रितच.
मँडसटः

बरोबर. ििी तुमची इच्छा. (रर्पून घेतो) न्रर्वमा नको.

ऍलहर्वांगः मला हे िरा न्रर्वन्रचत्रच र्वार्ते, आिच त्या बद्दल बोललातमँडसटः

ह्याबद्दल न्रर्वचारण्याचा पुष्कळदा न्रर्वचार आला होता माझ्या मनात-

ऍलहर्वांगः कारण िर्वळपासच खाली कु ठे तरी आग लागली होती.
मँडसटः

काय?

ऍलहर्वांगः ठीक, ती िुल्लक गोष्ट होती. सुताराच्या दुकानात काही न्रझलप्या पडल्या
होत्या. त्याांनी तेथे पेर् घेतला.
मँडसटः

िेथे इां गस्रँड काम करतो?

ऍलहर्वांगः होय, ते म्हणत होते की तो नेहमीच आगकाडीन्रर्वषयी न्रनष्काळिी असतो.
मँडसटः

तो नेहमीच काळिीत असतो, तो माणूस- खूप यातना- अनेक गोष्टींना
त्याला तोंड द्यार्वे लागते. देर्वा रे ! तो आता दोषमुक्त िीर्वन िगण्याचा प्रयत्न
करतोय, मी ऐकलांय.

ऍलहर्वांगः का, होय, िोपयिंत तो न्रस्थर होत नाही.
मँडसटः

ओह, ती एक त्याची क्लेिकारक दुबटलता आहे! पण त्याच्या दुखऱ्या
पायामुळेच त्याला तसे करार्वे लागते असे तो साांगतो. मागे तो एकदा
िहरात आला तेव्हाच मला त्याची करूणा आली. तो कु ठे ही न िाता
माझ्याकडेच थाांबला र्व इथे काम न्रमळाल्याबद्दल र्व रे न्रिनािर्वळ रहायला
न्रमळणार म्हणून त्याने माझे खूप आभार मानले.

ऍलहर्वांगः पण तो तर न्रतला फारसा भेर्त नाही.
मँडसटः

नाही, तो न्रतच्यािी रोि बोलतो- त्याने स्र्वतः साांन्रगतलां होतां मला तसां.

ऍलहर्वांगः होय- ठीक, िक्य आहे ते.
मँडसटः

मोह अनार्वर होतो तेव्हा त्याच्यार्वर कु णाचे तरी कडक न्रनयांत्रण हर्वे असे
त्याला खूप र्वार्ते. िेकब इां गस्रँड न्रर्वषयी ही खूपच चाांगली गोष्ट आहे. तो
असहाय्यपणे तुमच्याकडे येतो, स्र्वतःलाच दोष देतो, स्र्वतःची दुबटलता
कबूल करतो. मागच्या र्वेळी तो माझ्यािी बोलत होता- न्रमसेस ऍलहर्वांग
रे न्रिनाने पुन्हा घरी त्याच्या सोबत राहणां अत्यांत गरिेचां आहे.

ऍलहर्वांगः (भार्वन्रर्वर्वितेने उभी राहत) रे न्रिना!
मँडसटः

मग तुम्ही न्रतच्या न्रर्वरोधात िायला नकोच मुळी.

ऍलहर्वांगः होय, मी न्रनधाटरपूर्वटक त्या न्रर्वरोधात उभी राहणार. आन्रण न्रिर्वायरे न्रिनाला अनाथाश्रमात चाांगली नोकरी न्रमळणारे य.
मँडसटः

पण लिात ठे र्वा, तो न्रतचा बाप आहे.

ऍलहर्वांगः तो किा प्रकारचा न्रतचा बाप आहे ते मान्रहत आहे मला. नाही! देर्व करो
आन्रण ती त्याच्याकडे कधीच न िार्वो.
मँडसटः

(उठत) पण माय न्रडयर न्रमसेस ऍलहर्वांग इतक्या घाईने मते बनर्वू नका.
त्यार्वर दया करायला हर्वी, तुम्ही अिा तऱ्हेने त्याच्या न्रर्वषयी दुराग्रह
करताहात. खरोखर असां र्वार्तां की तुम्ही काहीिा घाबरल्या आहात-

ऍलहर्वांगः (अन्रधक िाांतपणे) तसां काही कधीच र्वार्ू देऊ नका. मी रे न्रिनाला माझ्या
घरी ठे र्वून घेतलां आहे, आन्रण ती इथेच माझ्यासोबत राहणार आहे.
(कानोसा घेते) िूSS आता! न्रडयर मँडसट ह्या न्रर्वषयार्वर आता आपण

बोलणां थाांबर्वू या. (न्रतचा चेहरा आनांदाने उिळतो) ऐका आता ऑसर्वल्ड
खाली येत आहे. फक्त आता त्याच्याच न्रर्वषयी न्रर्वचार करूया!
(ऑसर्वल्ड, अांगार्वर पातळसा ओव्हरकोर्, हातात हॅर् र्व तोंडात मोठा
पाांढरा िुभ् पाईप आहे. तो डाव्या बािूच्या दरर्वाज्याने आत येतो र्व
दारार्वरच थाांबतो.)
ऑसर्वल्डः ओह, मला माफ करा. मला र्वार्लां तुम्ही अभ्यान्रसके तच असाल. (आत येतो)
गुड मॉर्निंग मँडसट
मँडसटः

(त्याच्याकडे र्क लार्वून बघत) ओह-! फ़कती न्रर्वन्रचत्र-!

ऍलहर्वांगः होय, काय र्वार्लां त्याच्यान्रर्वषयी तुम्हाला, न्रमस्र्र मँडसट?
मँडसटः

ठीक, मला म्हणायचांय की- नाही, पण- हो खरोखर-?

ऑसर्वल्डः हो, ही पिात्ताप झालेली व्यक्ती आहे, पॅस्र्र.
मँडसटः

(आिेप घेत) पण माझ्या तरूण न्रमत्रा-

ऑसर्वल्डः ठीक, कोणत्याही मागाटने, दीघटकालाने स्र्वगृही परतलेला पुत्र!
ऍलहर्वांगः तो न्रचत्रकार होण्याच्या कल्पनेला तुमचा न्रर्वरोध होता त्यार्वेळचां तो
आठर्वतोय.
मँडसटः

आपल्या मनुष्यप्राण्याच्या डोळ्यासमोर अनेक पार्वलां आपल्याला आधी
सांफ़दग्ध र्वार्तात, पण नांतर त्याच न्रसद्ध करतात—)त्याचा हात हातात घेत)
ओह, तुझे स्र्वागत असो, परतल्याबद्दल तुझे स्र्वागत असो- कल्पना कर,
माय न्रडयर ऑसर्वल्ड- मी अिूनही तुला पन्रहल्या नार्वाने हाक मारू िकतो
का?

ऑसर्वल्डः मग दुसऱ्या कोणत्या नार्वाने तुम्ही मला हाक माराल?
मँडसटः

खूप छान! मला असां म्हणायचां होतां की न्रचत्रकाराच्या व्यर्वसायाला मी
न्रधक्कारतो असे समिू नकोस. इतर व्यर्वसायाांसारखे त्याही व्यर्वसायात
आपले अांतःकरण सुरन्रित ठे र्वतात.

ऑसर्वल्डः आपण तिी आिा करूया.
ऍलहर्वांगः (आनांदाने उिळत) मला अिी एक व्यक्ती मान्रहत आहे की िी अांतरां ग र्व
बाह्यरां ग सुरन्रित ठे र्वते. तुम्ही त्याच्याकडे एक दृन्रष्टिेप र्ाका न्रमस्र्र मँडसट.
ऑसर्वल्डः (अस्र्वस्थपणे येरझाऱ्या घालीत) होय, होय, माझ्या न्रप्रय आई, त्या
बाबतीत अन्रधक बोलायला नको आपण.
मँडसटः

का? न्रनन्रितच ते नाकारण्यािोगां नाही. आन्रण आता तू नार्व काढायला
सुरूर्वात के लीय असां मी ऐकतोय. र्वतटमानपत्रेही तुझ्या नार्वाचा गौरर्वाने
उच्चार करतात. पण नुकतांच तुझां नार्व कु ठे ही झळकलेलां नाही.

ऑसर्वल्डः (पुष्पर्वारर्के कडे िात) अन्रलकडे मला तेर्वढी न्रचत्रे काढणां िक्य होत नाही.
ऍलहर्वांगः कलाकाराने सुद्धा र्वेळोर्वेळी न्रर्वश्राांती घ्यायला हर्वीच.
मँडसटः

िांकाच नाही, िांकाच नाही. आन्रण दरम्यानच्या काळात पुढील मोठी उत्तम
कलाकृ ती न्रनमाटण करण्यासाठीची िक्ती गोळा करून ठे र्वायला हर्वी.

ऑसर्वल्डः होय, आई, िेर्वण लर्वकरच तयार होईल ना?
ऍलहर्वांगः फक्त एका अध्याट तासात. त्याची भूक खूप मोठी आहे, देर्वा तुझे आभार
मानायला हर्वेत.
मँडसटः

आन्रण धूम्रपानाचीही आर्वड.

ऑसर्वल्डः मला र्वरच्या माळ्यार्वरील र्वन्रडलाांच्या बेडरूममध्ये सापडलामँडसटः

ओह- मग योग्य कारण साांन्रगतलांस त्याचां!

ऍलहर्वांगः किासाठी?
मँडसटः

िेव्हा ऑसर्वल्ड तोंडात पाईप घेतलेल्या अर्वस्थेत दारातून आत आला तेव्हा
मला र्वार्ले सािात मी त्याच्या र्वन्रडलाांनाच बघतोय.

ऑसर्वल्डः नाही, खरे ?
ऍलहर्वांगः असां कसां तुम्ही म्हणता? ऑसर्वल्ड माझ्यार्वर गेला आहे.
मँडसटः

होय, पण त्याच्या तोंडाच्या कोपऱ्यात असे काही अन्रर्वभाटर्व आहेत,
काहीतरी ओठािी, त्यामुळे मला न्रमस्र्र ऍलहर्वांगची आठर्वण येते- न्रर्विेषतः
पाईप ओढताना.

ऍलहर्वांगः नाही, तसा तो फ़दसत नाही. मला तर त्याचा चेहरा एखाद्या धमटगुरूसारखा
र्वार्तो.
मँडसटः

होय, होय, माझ्या कायाटतल्या माझ्या सर्वांगड्याांच्या चेहऱ्यार्वर तसे
हार्वभार्व आहेत खरे !

ऍलहर्वांगः पण तो पाईप बाहेर काढ, बाळा. मला ह्या रूममध्ये धूम्रपान करणां आर्वडत
नाही.
ऑसर्वल्डः (तसे करतो) नक्कीच. मला फक्त प्रयत्न करून बघायचा होता, कारण मी
लहान असताना तसे के ले होते.
ऍलहर्वांगः तू?

ऑसर्वल्डः होय, मी तेव्हा खूप लहान होतो. मला चाांगलां आठर्वतां एके फ़दर्विी
सायांकाळी मी त्याांच्या रूममध्ये गेलो तेव्हा ते खूप छान मूडमध्ये होते.
ऍलहर्वांगः ओह, त्या फ़दर्वसातलां तुला काही आठर्वणां िक्य नाही.
ऑसर्वल्डः होय, मला स्पष्टपणे ते आठर्वते. पप्पाांनी मला माांडीर्वर बसन्रर्वले आन्रण मला
पाईप फ़दला. “ओढ माझ्या मुला,” ते म्हणाले, “ओढ ओढ माझ्या मुला! खूप
ओढ.” आन्रण मी खूप ओढला अगदी माझा चेहरा न्रनस्तेि होईपयिंत. आन्रण
माझ्या कपाळार्वर घामाचे मोठे थेंब येईपयिंत. मग त्याांना िोरात हसू आलेमँडसटः

ते खूपच न्रर्वलिण होते.

ऍलहर्वांगः माझ्या न्रप्रय न्रमत्रा, ऑसर्वल्डला फक्त ते स्र्वप्न पडले असार्वे!
ऑसर्वल्डः नाही आई, ते न्रनन्रितच स्र्वप्न नव्हते. कारण तुला आठर्वत नाही- नांतर तू
आलीस आन्रण मला माझ्या खोलीत नेलेस- मला बरे र्वार्त नव्हते आन्रण
तुला मी रडताना बन्रघतले. पप्पा अिा खोड्या नेहमी करायचे.
मँडसटः

त्याांच्या तारूण्यात ते िीर्वनाचा भरपूर आनांद लुर्ायचे.

ऑसर्वल्डः आन्रण असां असूनही ते फ़कती यिस्र्वी झाले, त्याांच्या आयुष्यात त्याांनी एर्वढां
चाांगलां उपयुक्त काम के लां आन्रण तरीही ते फ़कती लर्वकर गेले!
मँडसटः

होय, ऑसर्वल्ड ऍलहर्वांग- हे खूपच सामर्थयटर्वान आन्रण उन्रचत नार्व तुला
आनुर्वांन्रिकतेने प्राप्त झाले आहे. ठीक, आपण आिा करूया की ते तुला ते
प्रेरणादायी ठरे ल.

ऑसर्वल्डः न्रनन्रितच न्रमळे ल मला प्रेरणा.
मँडसटः

त्याांच्या सन्मानाप्रीत्यथट हा िो समारां भ होत आहे, त्यासाठी तू घरी आहेस
ही फार चाांगली गोष्ट आहे.

ऑसर्वल्डः कमीत कमी मी एर्वढां तरी करू िकलो माझ्या र्वन्रडलाांसाठी.
ऍलहर्वांगः आन्रण तो माझ्यािर्वळ खूप काळ राहणार आहे- ही सर्वाटत उत्तम गोष्ट आहे.
मँडसटः

होय, तू सांपूणट न्रहर्वाळा घरीच घालर्वणार असे मी ऐकले आहे.

ऑसर्वल्डः माझा मुक्काम अन्रनन्रित आहे सर- पण ओह! पण घरी राहणां फ़कती छान
असतां.
ऍलहर्वांगः (आनांदाने उिळू न) होय, फ़कती सत्य असते हे पोरा!
मँडसटः

(त्याच्याकडे सहानूभुतीने बघत) तू िगात फारच लर्वकर गेलास, ऑसर्वल्ड,
नाही का?

ऑसर्वल्डः होय, मला आियट र्वार्तां काही र्वेळा की मी फार लहान होतो तेव्हा.
ऍलहर्वांगः िुद्ध मूखटपणा! मुळीच नाही. एखाद्या सुदढृ मुलाना ह्यान्रिर्वाय उत्तम काही
नाही, न्रर्विेषतः िर तो खूप लहान असेल. त्याला घरी ठे र्वायलाच नको
आन्रण आईर्वन्रडलाांच्या अन्रतिय लाडाने तो न्रबघडायला नको.
मँडसटः

ती अन्रतिय न्रर्वर्वाद्य समस्या आहे, न्रमसेस ऍलहर्वांग. लहान मुलाची रास्त
िागा म्हणिे नेहमीच त्याच्या आईर्वन्रडलाांचे घर असार्वे.

ऑसर्वल्डः ह्याबाबतीत मी न्रमस्र्र मँडसटिी सहमत आहे.
मँडसटः

फक्त तुम्ही तुमच्या मुलाकडे बघा- त्याच्या उपन्रस्थतीत आपण बोलू िकत
नाही ह्याला काहीच कारण नाही. काय पररणाम झाला आहे त्याच्यार्वर
ह्याचा? तो सव्र्वीस सत्तार्वीस र्वषािंचा झाला आहे- सर्वटसामान्य घर म्हणिे
काय असते ह्याची त्याला काही कल्पना आहे का?

ऍलहर्वांगः माफ करा मला, पॅस्र्र, तेथे तुम्ही पूणटपणे चूक के लेली आहे.

मॅंडसटः

खरां च? मला र्वार्लां होतां तुझां खुपसां आयुष्य कलार्वांताांच्या र्वतुटळातच गेलां
असार्वां.

ऑसर्वल्डः होय, न्रनन्रितच.
मॅंडसटः

पण मला र्वार्तां की त्या पैकी बहुतेकाांिर्वळ कु र्ुांब आन्रण घर बनर्वायला
पुरेिी साधनां नसार्वीत.

ऑसर्वल्डः हे खरां आहे की बऱ्याच िणाांकडे लग्न करण्याची ऐपत नसते.
मॅंडसटः

ठीक, तेच ते मी म्हणतोय.

ऑसर्वल्डः पण त्याांना स्र्वतःची घरां आहेत, आन्रण हे धडधडीत सत्य आहे की त्याांना
आल्हाददायक आन्रण व्यर्वन्रस्थत आनांदी र्वातार्वरण असलेली घरे आहेत.
(न्रमसेस एलहर्वांग एकाग्र न्रचत्ताने लि देते, मानेने हो म्हणते पण काहीच
बोलत नाही.)
मॅंडसटः

पण मी अन्रर्वर्वाहीत पुरूषाांच्या िीर्वनाबद्दल बोलतच नाही. घर म्हणिे
मला म्हणायचां आहे की िेथे त्या पुरूषाची पत्नी आन्रण मुलां राहतात ते
कु र्ुांबाचां घर.

ऑसर्वल्डः होय, त्याच्या मुलाांबरोबर आन्रण त्याच्या मुलाांच्या आईबरोबर.
मॅंडसटः

(धक्का बसून, दोन्ही हात िोडतो) िमा कर देर्वा!

ऑसर्वल्डः काय--?
मॅंडसटः

मुलाांच्या आईबरोबर िीर्वन िगणां!

ऑसर्वल्डः होय. मग काय त्याने न्रतला घराबाहेर घालर्वार्वां?

मॅंडसटः

पण तू न्रनन्रषद्ध गोष्टींबद्दल बोलतोयस! न्रनर्भटड, रूढीबाह्यमुक्त प्रेमाबद्दल!

ऑसर्वल्डः ही माणसां ििा पद्धतीने िीर्वन िगतात त्यात मला रूढीबाह्य असां काहीच
आन्रण कधीच फ़दसलां नाही.
मॅंडसटः

पण हे कसां िक्य आहे की—सभ्य तरूण पुरूष ककां र्वा न्रस्त्रया अिा पद्धतीचां
िगणां न्रस्र्वकारू िकतील—िगाच्या निरे समोर?

ऑसर्वल्डः पण मग ते काय करू िकणार? गरीब न्रबचारे तरूण कलाकार—गरीब
न्रबचारी तरूण मुलगी—आन्रण न्रर्वर्वाह म्हणिे खर्चटक बाब. काय करू
िकतात ते?
मॅंडसटः

ते काय करू िकतात? मी साांगतो तुम्हाला, न्रम. एलहर्वांग, काय करार्वे ते—
अगदी सुरुर्वातीपासूनच त्याांनी दोघाांत अांतर ठे र्वायलाच हर्वां—हेच त्याांनी
करायलाच हर्वां!

ऑसर्वल्डः तुमचा हा उपदेि उष्ण रक्ताच्या तरूणाांना िे प्रामात पडलेले आहेत त्याांना
पर्ायचा नाही.
एलहर्वांगः नाही, िर्वळ िर्वळ नाहीच!
मॅंडसटः

(आग्रहाने) आन्रण अन्रधकारी र्वगट हे कसां सहन करतो! फ़दर्वसाच्या प्रकािात
त्याांना िायची किी परर्वानगी देतो? (न्रमसेस ऍलहर्वांगला) मग तुमच्या
मुलान्रर्वषयी मला काळिी र्वार्ार्वी ह्यात गैर काय आहे? ज्या र्वतुटळात
बेधडकपणे प्रदिटन करतो आन्रण त्याांचा आदर के ला िातो--!

ऑसर्वल्डः मला तुम्हाला काहीतरी साांगू द्या, पास्र्र, अिा तथाकन्रथत घरी मी
नेहमीच माझे सारे रन्रर्वर्वार खचट करीत असे.
मॅंडसटः

प्रत्येक रन्रर्वर्वारी न र्ाळता?

ऑसर्वल्डः होय, न्रर्वश्राांती आन्रण न्रर्वरां गुळ्याचा फ़दर्वस—आन्रण तरीही न्रर्वषाद देणारा
एकही िब्द माझ्या कानार्वर कधीही आला नाही, ककां र्वा ज्याला अनैन्रतक
म्हणता येईल असां काहीही बन्रघतलां नाही. नाही, तुम्हाला ठाऊक आहे
के व्हा आन्रण कोठे ह्या कलाकाराांच्या र्वतुटळात मी अनैन्रतकता कोठे
बन्रघतली?
मॅंडसटः

नाही. थॅंक गॉड. मीही नाही.

ऑसर्वल्डःठीक, मग तुम्हाला मला एक साांगू द्या. िेव्हा तुमचे आदिट पती र्व न्रपता
न्रतथे कल्याणाकरीता दृष्टीिेप करायला आले तेव्हा आम्हाला नर्वीन
न्रिकायला न्रमळालां. आम्हाला ज्याांची कधी स्र्वप्न पडली नसतील अिा गोष्टी
र्व िागा त्याांनी आम्हाला साांन्रगतल्या.
मॅंडसटः

काय? िेव्हा प्रन्रतन्रष्ठत लोक घराकडू न इकडे येतात--?

ऑसर्वल्डःहेच प्रन्रतन्रष्ठत गृहस्थ िेव्हा परत घरी येतात तेव्हा देिाबाहेर व्यन्रभचार
भरमसाठ र्वाढला आहे असे बोलताना तुम्ही कधी ऐकलेले नाही का?
मॅंडसटः

होय, सांियच नाही.

ऍलहर्वांगः मी सुद्धा.
ऑसर्वल्डःठीक, त्याांच्या िब्दार्वर तुम्ही न्रर्वश्वास ठे र्वू िकता. त्यापैकी बहुतेक िण
तज्ज्ञ आहेत. (कपाळाला हात लार्वतो.) ओह, त्या िीर्वनाच्या सुांदर
स्र्वातांत्र्याला—त्या लोकाांनी प्रदुन्रषत बनर्वार्वां!

ऍलहर्वांगः तू असां प्रिोन्रभत होणां योग्य नाही. ते तुझ्यासाठी बरां नव्हे.
ऑसर्वल्डःनाही, तुझां बरोबर आहे, मम्मी. हे माझ्या प्रकृ तीसाठी योग्य नव्हे. कारण
मी खूप थकलो आहे. िेर्वणापूर्वी मी थोडसां बाहेर िाऊन येतो. माफ करा
मला, पॅस्र्र, मला ठाऊक आहे तुम्ही माझा दृष्टीकोन समिून घेऊ िकत
नाही, पण मी ह्याच दृष्टीने बघतो—)उिव्या हाताच्या दुसऱ्या दाराने
बाहेर िातो.)
ऍलहर्वांगः माझा गरीब न्रबचारा पोरगा-!
मॅंडसटः

तुम्ही तसे म्हणू िकता. कु ठपयिंत तो भरकर्ेल! (न्रमसेस ऍलहर्वांग त्याच्याकडे
बघते, पण काहीच बोलत नाही. येरझारा घालीत) त्याने स्र्वतःला उधळ्या
मुलगा म्हणर्वून घेतले आहे. अरे रे! अरे रे! (ऍलहर्वांग त्याच्याकडे अन्रर्वरत
बघत राहते)

ऍलहर्वांगः ऑसर्वल्डने िे काही म्हर्ले त्यात त्याचा प्रत्येक िब्द बरोबर होता.
मॅंडसटः

बरोबर? बरोबर! ह्या अिा नीतीतत्त्र्वासह?

ऍलहर्वांगः ह्या अिा माझ्या एकाांतात अखेरीस मी ह्याच न्रनष्कषाटप्रत आले आहे. पण
ह्यार्वर बोलायचे मला कधीच धैयट झाले नाही. ठीक, माझा मुलगा माझ्या
र्वतीने बोलेल.
मॅंडसटः

तुम्ही अिा बाई आहात की ज्याांच्यार्वर दया करणां भाग आहे. आता मला
तुमच्यािी गांभीरपणे बोलायलाच हर्वां. आन्रण आता मी तुमचा न्रबझनेस
मॅनेिर आन्रण तुमचा सल्लागार आन्रण तुमच्या पतीचा िुना न्रमत्र म्हणून मी
तुमच्यासमोर उभा नाही—पण एक धमोपदेिक म्हणून आहे, िो सर्वाटत
िास्त फ़दिाभूल झालेल्या िणी तुमच्यासमोर उभा होता.

ऍलहर्वांगः आन्रण आता माझ्या धमोपदेिकाला मला काय साांगायचे आहे?
मॅंडसटः

मी आधी फक्त तुमच्या स्मृतींना थोडसां चाळर्वणार आहे. त्यासाठी हा िण
अनुरूप आहे. उद्या तुमच्या पतीची दहार्वी पुण्यन्रतथी आहे—त्या
स्मारकाचे उद्या अनार्वरण आहे. उद्या त्या िनसमुदायापुढे मला भाषण
द्यायचां आहे. पण आि मला फक्त तुमच्यािीच बोलायचां आहे.

ऍलहर्वांगः खूप छान, पॅस्र्र मॅंडसट, बोला.
मॅंडसटः

तुम्हाला आठर्वतांय, एका र्वषाटच्या आत तुम्ही एका अत्यांत खोल न्रर्वर्वराच्या
काठार्वर उभ्या होत्या. तुम्ही तुमच्या पतीचा आन्रण घराचा त्याग के ला
होता? होय, न्रमसेस ऍलहर्वांग पतीपासून पळू न, पळू न त्याांनी न्रर्वनांत्या
के ल्यार्वरही तुम्ही परत यायला तयार नव्हत्या.

ऍलहर्वांगः त्या पन्रहल्या र्वषाटत मी फ़कती पराकाष्ठेची दुःखी होते हे तुम्ही न्रर्वसरलेले
आहात का?
मॅंडसटः

ह्या िगात सुखाची तीव्र इच्छा करण्यासाठी बांडखोर र्वृत्ती असार्वी लागते.
आपला मानर्व िातीचा काय अन्रधकार आहे सुखार्वर? नाही, आपल्याला
फक्त आपली कतटव्ये करायला हर्वीत, न्रमसेस ऍलहर्वांग. एके काळी तुम्ही
न्रनर्वड के लेल्या माणसाबरोबर उभां राहणां तुमचां कतटव्य आहे, ज्याच्यािी
तुम्ही पन्रर्वत्र बांधनात बाांधल्या गेलेल्या होत्या.

ऍलहर्वांगः तुम्हाला पुरेसां ठाऊक आहे त्या फ़दर्वसात ऍलहर्वांग कसल्या प्रकारचां िीर्वन
िगत होते ते—त्याांच्या अपराधात फ़कती अन्रतरे क झाला होता ते.
मॅंडसटः

मला पूणटपणे चाांगलांच ठाऊक आहे की त्याांच्या बाबतीतल्या अफर्वा फ़कती
दूर पसरल्या होत्या ते. त्याांच्या तारूण्यातील िीर्वन त्याांनी कसां घालर्वलां
ह्याचा अखेर मला पुरार्वा न्रमळाला. त्याांच्या बाबतीत तो र्वृत्ताांत खरा होता.

पण पत्नीने न्रतच्या पतीचां न्यायाधीि होणां गरिेचां नाही. त्या महान
िक्तीमान िॉसने तुमच्यार्वर िे लादलां ते तुम्ही न्रर्वनम्रतेने सहन करायला
हर्वां होतां. पण त्याऐर्विी तुम्ही बांडखोरपणे तो िॉस झुगारला,
चाचपडणाऱ्या आत्म्याला र्वाऱ्यार्वर सोडलां, ज्याला तुम्ही मदत करायला
हर्वी होती, पण नाही, तुम्ही तुमचां नार्व, कीती धोक्यात घातली—न्रिर्वाय
इतराांचांही धोक्यात घातलां.
ऍलहर्वांगः इतर लोकाांचां? फक्त एकाचां, मला र्वार्तां तुम्हाला ते कळलां असार्वां.
मँडसटः

हे अगदी न्रर्वलिण होतां की तुम्ही बेपर्वाटईने माझ्या आश्रयाला आलात.

ऍलहर्वांगः आमच्या धमोपदेिकाच्या? अगदी न्रिर्वलग िुन्या न्रमत्राच्या?
मँडसटः

त्यामुळेच. होय, त्या र्वेळी मी मनाला कणखर बनर्वून आर्वर घातला
ह्याबद्दल देर्वाचे आभार मानायला हर्वेत. तुमच्या दुष्ट हेतूपासून तुम्हाला
परार्वृत्त के ले, आन्रण उदार अांतःकरणाने मी तुम्हाला पुन्हा कतटव्य पथाकडे,
तुमच्या घरी तुमच्या कायदेिीर नर्वऱ्याकडे सोपन्रर्वले.

ऍलहर्वांगः होय, पॅस्र्र मँडसट, ते तुम्ही खूप छान काम के लांत.
मँडसटः

पण त्या र्वेळी मी ईश्वरीय िक्तीच्या हातातील दुबळां साधन होतो. आन्रण
मग मी तुम्हाला तुमच्या कतटव्याकडे र्व आज्ञाधारकतेकडे मन र्वळर्वायला
लार्वले- त्या र्वेळेपासून तुमच्यार्वर मोठी कृ पा झाली, तुमच्या पूणट
िीर्वनात? मी भाफ़कत के ल्याप्रमाणे झालां नाही का? दुराचरणापासून
ऍलहर्वांग दूर झाला की नाही. ते तुमच्या बरोबर न्रनष्कलांक िीर्वन िगले
नाहीत का अखेरपयिंत? समािाचे ते न्रहतकते झाले नाहीत का? त्याांच्या
अांगीकृ त कायाटत तुम्ही हळू हळू सहभाग घेतला नाही का? न्रमसेस ऍलहर्वांग

हे श्रेय मी तुम्हाला देतो. आता तुमच्या िीर्वनातील नांतरची झालेली मोठी
चूक माझ्या लिात आलीय.
ऍलहर्वांगः काय तुम्हाला म्हणायचांय?
मँडसटः

िसां तुम्ही पत्नी म्हणून तुमचां कतटव्य चुकर्वलांत तसांच आई म्हणून सुद्धा.

ऍलहर्वांगः ओह!
मँडसटः

तुम्ही

तुमच्या

आयुष्यभर

स्र्वेच्छेच्या

नैन्रतकदृष्ट्या

हान्रनकारक

आन्रधपत्याखालीच राहत आलेल्या आहात. तुमच्या मनाचा पूणट कल अर्वज्ञा
आन्रण अन्रनबिंधतेकडेच रान्रहला. मयाटदत
े कसां रहायचां असतां हे तुम्हाला
कधीही समिलां नाही. प्रत्येक गोष्ट िी तुम्हाला तुमच्या िीर्वनात
गैरसोईची र्वार्ली ती तुम्ही न्रनष्काळिीपणे आन्रण बेिबाबदारपणे बािूला
फे कू न फ़दली, एखाद्या ओझ्यासारखां न्रनर्वडू न. पत्नी म्हणून पतीबरोबर
राहण्यात तुम्हाला आनांद र्वार्ला नाही, म्हणून फ़दले नर्वऱ्याला सोडू न. आई
म्हणून राहणे तुम्हाला त्रासदायक र्वार्ले म्हणून फ़दले मुलाला परक्या
माणसात सोडू न.
ऍलहर्वांगः होय, ते खरां आहे. मी के लां तसां.
मँडसटः

आन्रण त्याच कारणामुळे तुम्ही त्याला परक्या झालात.

ऍलहर्वांगः नाही, नाही मी त्याला परकी नाही झाले!
मँडसटः

होय आहात तुम्ही. होता तुम्ही! परत आलेला मुलगा किा प्रकारचा
तुम्हाला न्रमळालेला आहे? चाांगला न्रर्वचार करा न्रमसेस ऍलहर्वांग.
नर्वऱ्यासाठी तुम्ही भयांकर अनुन्रचत होता- त्याांचां स्मारक तुम्ही तसे मान्य
करता आता तुम्ही मुलाच्या बाबतीतही तसेच करीत आहात हे मान्य

करायला हर्वे तुम्ही. चुकीच्या मागाटपासून त्याला परार्वृत्त करण्याची
अिूनही र्वेळ गेलेली नाही. तुमचा मागट बदला आन्रण अिूनही तुम्हाला
त्यात काही सुधारणा घडर्वता आली तर घडर्वा (तिटनी र्वर करीत) तुम्हाला
खरे साांगतो न्रमसेस ऍलहर्वांग तुम्ही न्रनरान्रतिय अपराधी बाई आहात!
तुम्हाला हे साांगणां हे माझां कतटव्यच आहे. (िाांतता)
ऍलहर्वांगः (हळू र्व सांयमाने) तुम्ही आत्ता बोलला आहात, पॅस्र्र मॅंडसट, आन्रण उद्या
माझ्या पतीच्या स्मरणाथट तुम्हाला िाहीर व्याख्यान द्यार्वे लागणार आहे.
मी उद्या बोलणार नाही. पण आत्ता मी तुमच्यािी मोकळे पणाने बोलणार
आहे, िसे तुम्ही माझ्यािी बोललेले आहात.
मॅंडसटः

अथाटतच, तुमच्या र्वतटणुकीबद्दल तुम्हाला िमा मागायची असणार.

ऍलहर्वांगः नाही. मी फक्त तुम्हाला एक गोष्ट साांगेन.
मॅंडसटः

ठीक--?

ऍलहर्वांगः िे काही सारां तुम्ही साांगत आहात—माझ्याबाबतीत, माझ्या नर्वऱ्याच्या
आन्रण आमच्या िीर्वनाच्या बाबतीत—कतटव्याच्या मागाटर्वर मला परत
आणल्यार्वर—पण ह्या साऱ्यापैकी प्रत्यि न्रनररिणातलां तुम्हाला काहीच
ठाऊक नाही. त्या िणापासून िे तुम्ही माझे न्रिर्वलग न्रमत्र होता, नांतर
तुम्ही माझ्या घरात एक पाऊलही ठे र्वलां नाही.
मॅंडसटः

त्यानांतर तुम्ही आन्रण तुमच्या नर्वऱ्याने तात्काळ िहर सोडले.

ऍलहर्वांगः होय, माझे पती न्रिर्वांत असताना तुम्ही कधीही आम्हाला भेर्ायला आला
नाहीत. तुमच्यार्वर सोपन्रर्वलेल्या िबाबदारीमुळे तुम्हाला येथे यार्वे लागले
मला भेर्ायला—िेव्हापासून तुम्ही अनाथाश्रमाच्या कामाची िबाबदारी
घेतली.

मॅंडसटः

(सौम्यपणे आन्रण अडखळत) िर ते दूषण असेल, तर मी तुला न्रर्वनांती करे न
की हे मनातच....

ऍलहर्वांगः तुमच्या अन्रधकारान्रर्वषयीचा आदर, होय आन्रण मी, काहीही झालां तरी मी
एक पळू न गेलेली बायको. कु णीही अिा बेपर्वाट बाईची का काळिी करे ल
बरां ?
मॅंडसटः

न्रडयर न्रमसेस ऍलहर्वांग ती हनांद्य अन्रतियोक्ती आहे—

ऍलहर्वांगः होय, होय नक्कीच, मग न्रर्वसरा ते. मला फक्त एर्वढचां म्हणायचां होतां की
माझ्या र्वैर्वान्रहक िीर्वनार्वरील न्यायन्रनर्वाडा, तुम्ही न्रिळोप्याच्या हलक्या
दिाटच्या गप्पाांर्वर आधारून लार्वला.
मॅंडसटः

मान्य आहे. बरां मग?

ऍलहर्वांगः पण आता न्रमस्र्र मॅंडसट सत्य काय आहे ते मी तुम्हाला साांगेन ! मी स्र्वतः
िपथ घेतलेली होती की एके फ़दर्विी तुम्हाला ते कळे ल—फक्त तुम्हाला.
मॅंडसटः

आन्रण काय आहे ते सत्य?

ऍलहर्वांगः सत्य हे आहे की माझ्या नर्वरा बदफै ली होता अगदी सांपूणट िीर्वनभर
मरे पयिंत.
मॅडसटः

(खुची िोधण्यासाठी चाचपडत) काय म्हणालात तुम्ही?

ऍलहर्वांगः लग्नाच्या एकोणीस र्वषािंनांतरही काहीही झाले तरी ते पूर्वी होते तसेच
व्यन्रभचारी होते त्याांच्या इच्छेप्रमाणे.
मॅंडसटः

आन्रण िीर्वनात न्रस्थर होण्यापूर्वीच्या त्याांच्या अन्रनयन्रमतपणाला,
उडाणर्प्पूपणाला तुम्ही बदफै लीपणा म्हणता?

ऍलहर्वांगः आमचे डॉ. हेच िब्द र्वापरतात.
मॅंडसटः

मला समित नाही तुमचां हे असां.

ऍलहर्वांगः तुम्हाला ते समिून घ्यायची आर्वश्यकता नाही.
मॅंडसटः

ह्यामुळे माझां डोकां गरगरायला लागलां. तुम्हाला म्हणायचांय की तुमचां
सांपूणट र्वैर्वान्रहक िीर्वन—सारी ती अनेक र्वषे िी तुम्ही तुमच्या
नर्वऱ्याबरोबर एकन्रत्रत काढलीत—म्हणिे काहीही नसून प्रच्छन्न दरी
होती.

ऍलहर्वांगः अगदी बरोबर, आता तुम्हाला समिलां.
मॅंडसटः

हे अन्रर्वश्वसनीय आहे माझ्यासाठी. मला हे आकलन होऊ िकत नाही.
काहीच अथटबोध होऊ िकत नाही! पण हे कसां िक्य आहे--? हे सारां काही
असां लपून कसां रान्रहलां?

ऍलहर्वांगः ती माझी फ़दर्वसानुफ़दर्वस चाललेली अन्रर्वरत धडपड होती. ऑसर्वल्डच्या
िन्मानांतर तरी त्याांच्यात थोडी का होईना सुधारणा होईल असां मला
र्वार्लां होतां—पण ते फार काळ रर्कलां नाही. आन्रण मग मला पुन्हा
दुसऱ्याांदा, अगदी िीर्वन मृत्यूिी झगडा करार्वा तसा, करार्वा लागला,
िेणेकरून कु णालाही कळू नये की ह्या मुलाचा बाप कसा आहे म्हणून! आन्रण
तुम्हाला ठाऊक आहे की दुसऱ्याांची मनां किी हिांकार्वी ही कला
ऍलहर्वांगला—चाांगलीच

अर्वगत

होती.

कु णालाही

त्याांच्याबद्दल

चाांगल्यान्रिर्वाय काही र्वार्ू च िकत नव्हते. ते अिा लोकाांपैकी होते ज्याांच्या
िीर्वनाचा त्याांच्या प्रन्रतष्ठेर्वर काहीच पररणाम होत नसतो. पण अखेरीस,
न्रम. मॅंडसट, तुम्हाला सारी गोष्ट कळायलाच हर्वी की—ह्या सर्वािंपेिाही
घृणास्पद अिी गोष्ट घडली.

मॅंडसटः

तुम्ही आत्तापयिंत साांन्रगतलां आहे त्यापेिाही घृणास्पद?

ऍलहर्वांगः मी त्याांचां सारां सहन के लां. बाहेरच्या िगात त्याांच्या िीर्वनात ते काय करीत
होते ते सारां गुन्रपत मला ठाऊक होतां. पण त्या रोगाचा सांसगट िेव्हा ह्या
चार हभांतीत आला—
मॅंडसटः

--अिक्य! येथे?

ऍलहर्वांगः होय, येथे आमच्या स्र्वतःच्या घरात. त्या न्रतथे (िर्वळच्या उिव्या बािूच्या
दरर्वािाकडे बोर् दाखन्रर्वत) त्या भोिनगृहात, तेथेच मला आधी ते कळलां.
मला तेथून आत काहीतरी आणायचां होतां, आन्रण दरर्वािा अधटर्वर् उघडा
होता. रोपाांकरीता बागेतून पाणी आणताना मोलकरणीला बन्रघतलां.
मॅंडसटः

आन्रण--?

ऍलहर्वांगः काही िणानांतर न्रतच्या पाठोपाठ येताना मी ऍलहर्वांगला बन्रघतलां—)तुर्क
हसत) माझ्या मोलकरणीची धक्कादायक आन्रण हास्यास्पद कु िबुि मी ऐकू
िकत होते—ती कु िबुित होती, “मला िाऊ द्या, कॅ प्र्न ऍलहर्वांग, सोडा
ना मला?”
मॅंडसटः

फ़कती अनुन्रचत पाचकळपणा के ला त्याांनी? पण पाचकळपणान्रिर्वाय त्यात
काहीही नसार्वां, न्रमसेस ऍलहर्वांग, न्रर्वश्वास ठे र्वा माझ्यार्वर, तसां िक्य नसार्वां.

ऍलहर्वांगः मला लर्वकरचां कळलां किार्वर न्रर्वश्वास ठे र्वार्वा ते. त्या मुलीबरोबर त्याांचे
चाळे सुरूच होते, आन्रण त्या सांबांधाचे पररणाम—न्रम. मॅंडसट.
मॅंडसटः

(िणू काही स्तांन्रभत होत) अिा गोष्टी ह्या घरात! ह्या घरात?

ऍलहर्वांगः मी खूप खूप सहन के लां ह्या घरात. त्याांना सायांकाळी आन्रण रात्री बाहेर न
िाऊ देण्यासाठी मला त्याांच्या खोलीत त्याांची मैत्रीण म्हणून त्याांच्या
रूममध्ये त्याांच्याबरोबर मद्यपान करून त्याांनी गुप्तपणे हैदोस घालण्यात
त्याांची सांगत करार्वी लागली. मला तेथे एकर्ां बसार्वां लागे, त्याांच्या
ग्लासाांना फ़कणफ़कण करून त्याांच्या सोबत मद्य न्रपऊन त्याांचे अश्लील,
आचरर् बोलणां ऐकार्वां लागे. त्याांना बेडपयिंत ओढत नेण्यात मला झगडार्वे
लागे.
मँडसटः

(थरथर कापत) ते सारे तुम्ही सहन करू िकलात?

ऍलहर्वांगः मला माझा लहान मुलगा होता आन्रण त्याच्यासाठी मला सारां काही सहन
करार्वां लागलां. पण माझ्या अपमानाचा कळस झाला, िेव्हा माझी स्र्वतःची
मोलकरीणच, नांतर मी स्र्वतःच िपथ घेतलीः ह्याचा िेर्वर् व्हायला हर्वा.
म्हणून मी घराचा ताबा घेतला- पूणट ताबा- त्याांच्यार्वर आन्रण त्याांच्या
न्रर्वरूद्ध. त्याांना माझ्या न्रर्वरूद्ध िायची हहांमत झाली नाही. म्हणून मी मग
ऑसर्वल्डला घरापासून दूर पाठन्रर्वले. तो त्यार्वेळी िेमतेम सात र्वषािंचा
असेल, आन्रण त्याने काही गोष्टींचे न्रनरीिण करायला सुरूर्वात के ली होती
आन्रण इतर लहान मुले न्रर्वचारतात तसे प्रश्न न्रर्वचारायला सुरूर्वात के ली
होती. ते मी सहन करू िकत नव्हते. त्यार्वेळी मला असे र्वार्ले की ह्या
घरातल्या दुषारी र्वातार्वरणात त्याने फक्त श्वास घेतला तरी त्याला
न्रर्वषबाधा होईल. ह्या कारणामुळे मी त्याला बाहेर पाठन्रर्वले. आन्रण आता
तुम्हाला कळू िकले असार्वे की त्याचे र्वडील न्रिर्वांत असेपयिंत त्याने ह्या
घरात कधीच पाऊल र्ाकले नाही. ह्याची मला काय ककां मत मोिार्वी
लागली हे कु णालाच समिले नाही.
मँडसटः

फ़कती कसोर्ीचां िीर्वन िगलात तुम्ही?

ऍलहर्वांगः मला माझे काम नसते तर हे कसे सांपर्वायचे हे मला कळू िकले नसते. आन्रण
मी काम के लेले आहे, मी साांगू िकते तुम्हाला. खरोखरच, मी कायट के ले असे
मी म्हणू िकते. इस्र्ेर्ीच्या फ़कमतीची, सारी र्वाढ, साऱ्या सुधारणा, ज्याचे
सारे श्रेय माझ्या पतीरािाांना न्रमळे . तुम्हाला र्वार्तां का की ह्या साऱ्या गोष्टी
करण्याचां सामर्थयट त्याांच्यात होतां? ते, िे सोफ्यार्वर फ़दर्वसभर लोळत
सरकारी दैनांफ़दन्या र्वाचीत पडत! नाही, त्याचप्रमाणे मी तुम्हाला साांगू
िकते हे सुद्धाः की िेव्हा त्याांना छान र्वेळ न्रमळायचा तेव्हा मीच त्याांना
प्रर्वृत्त करायचे. िेव्हा ते पुन्हा र्वाईर् गोष्टी करायचे तेव्हा मीच सारा बोिा
उचलून त्याांना दुदर्व
ै ी आन्रण र्वाईर् गोष्टींपासून सार्वरायचे, त्याांची न्रचडन्रचड
आन्रण न्रर्वपन्नार्वस्था सहन करायचे.
मँडसटः

आन्रण ह्या माणसासाठी तुम्ही स्मारक उभारताहात.

ऍलहर्वांगः तुम्ही पहा र्वाईर् अपराधी भार्वनाांची िक्ती.
मँडसटः

र्वाईर् अपराधी भार्वना? काय म्हणायचांय तुम्हाला?

ऍलहर्वांगः मला नेहमीच हे अिक्य र्वार्ायचां. पण सत्य हे के व्हा ना के व्हा बाहेर येतां
आन्रण ते आपल्याला स्र्वीकारायला हर्वां. म्हणून ह्या अनाथाश्रमाने साऱ्या
अफर्वा न्रनिीर्व करून र्ाकल्या आन्रण प्रत्येक सांिय दूर के ला.
मँडसटः

त्यात तुम्ही तुमचां ध्येय गाठण्यात न्रनन्रितच चुकला नाहीत न्रमसेस
ऍलहर्वांग.

ऍलहर्वांगः आन्रण न्रिर्वाय मला, दुसरां एक कारण होतां. मी असा न्रनग्रह के ला होता,
ऑसर्वल्डने- माझ्या स्र्वतःच्या मुलाने- काहीही झाले तरी त्याच्या
र्वन्रडलाांकडू न काहीही र्वारसा घ्यायला नको.
मँडसटः

मग ऍलहर्वांगच्या पैिाबरोबर-?

ऍलहर्वांगः होय. ती रक्कम मी र्वषाटनुर्वषािंपासून अनाथआश्रमासाठी साठन्रर्वली- अगदी
तांतोतांत आकडेमोड करून- िी रक्कम लेफ्र्नांर् ऍलहर्वांगने त्याांच्या काळात
न्रमळन्रर्वली होती.
मँडसटः

मला समिलां नाही-

ऍलहर्वांगः मी खूप कष्ट करून ते पैसे न्रमळन्रर्वले होते. ते पैसे ऑसर्वल्डच्या हाती लागू
नये असे मी ठरन्रर्वले. माझ्या मुलाला सारां काही माझ्याकडू नच न्रमळायला
हर्वां- सारां काही. (ऑसर्वल्ड ऍलहर्वांग दुसऱ्या उिव्या हाताच्या दाराने आत
येतो, त्याने त्याची हॅर् र्व एव्हरकोर् हॉलमध्येच काढू न ठे र्वलेला आहे.
न्रमसेस ऍलहर्वांग त्याच्याकडे िात) तू परत आलास पोरा!
ऑसर्वल्डः ह्या सांततधार पडणाऱ्या पार्वसात बाहेर एखादा माणूस काय करे ल बरे ?
पण मी ऐकलां आहे की िेर्वण तयार आहे, ही छान बातमी आहे! (रे न्रिना
सैपाकघरातून येते, न्रतच्या हातात पासटल आहे.)
रे न्रिनाः हे पासटल नुकतांच तुमच्यासाठी आलांय, मॅम. (न्रतच्या हातात पासटल देते.)
ऍलहर्वांगः (न्रम.मँडसटकडे दृष्टीिेप र्ाकीत) उद्याच्या कायटिमाचे हे सन्मानाथट
गौरर्वगीत असार्वे.
मँडसटः

हूां!

रे न्रिनाः आन्रण िेर्वण तयार आहे.
ऍलहर्वांगः खूपच छान. आम्ही लगेचच येतो. (पासटल उघडायला सुरूर्वात करते)
रे न्रिनाः (ऑसर्वल्डला) न्रम.ऍलहर्वांग तुम्ही कोणती र्वाईन घ्याल, पाांढरी की ताांबडी?
ऑसर्वल्डः दोन्ही, न्रम. इां गस्रँड!

रे न्रिनाः दोन्ही- ठीक आहे, न्रम.ऍलहर्वांग! (ती भोिनगृहात िाते.)
ऑसर्वाल्डः (तोसुद्धा भोिनगृहात िातो. दार अधटर्वर् उघडे आहे.)
ऍलहर्वांगः (न्रिने पासटल उघडले आहे) मला र्वार्लांच होतां, हे गीत आलां आहे, पॅस्र्र
मँडसट.
मँडसटः

(हात िोडत) व्याख्यान देण्याचे मला आता धैयट कसे होणार?

ऍलहर्वांगः ओह, कोणत्याही प्रकारे तुम्ही ते पार पाडाल.
मँडसटः

(हळू , िेणेकरून भोिनगृहात कु णी ऐकू िकणार नाही) होय, कु ठल्याही
लोकापर्वादाला न्रचथार्वणी द्यायला नको.

ऍलहर्वांगः नाही. आन्रण ही दीघट, भयानक (िाांतपणे र्व खांबीरपणे) कॉमेडी उद्या सांपेल.
परर्वापासून, माझा मृत नर्वरा ह्या घरात कधीच रान्रहला नाही असे मला
र्वार्ेल. इथे फक्त माझा मुलगा र्व मी राहीन दुसरे कु णीच नाही.
(भोिनगृहातून खुची पडल्याचा आर्वाि येतो, आन्रण त्याच र्वेळी ऐकू येते)
रे न्रिनाः (ककट ि कु िबुित) ऑसर्वल्ड र्वेडे तर नाहीत ना तुम्ही? िाऊ द्या मला!
ऍलहर्वांगः (घाबरत) ओह-! (ती अधटर्वर् उघड्या दाराकडे र्क लार्वून बघते,
ऑसर्वल्डच्या खोकण्याचा र्व गुणगुणण्याचा आर्वाि ऐकू येतो. नांतर
बार्लीचे बूच उघडण्याचा आर्वाि येतो.)
मँडसटः

(घाबरून) पण काय झाले, न्रमसेस ऍलहर्वांग? काय होतां ते?

ऍलहर्वांगः (घोगऱ्या आर्वािात) भुते. ती दोघां बागेतून- पुन्हा परत आलीत.
मँडसटः

तुम्हाला म्हणायचांय-! रे न्रिना-? तीच का ती?

ऍलहर्वांगः होय, या. एक िब्दही बोलू नका! (ती पॅस्र्र मँडसटचे बाहू पकडते र्व
अडखळत भोिनगृहाकडे िाते.)

अांक दुसरा
(तीच खोली, दार् धुक्यामुळे भूप्रदेि झाकलेला आहे. मँडसट र्व न्रमसेस ऍलहर्वांग
भोिनगृहातून येतात.)
ऍलहर्वांगः का, तुमचां स्र्वागत आहे, न्रम.मँडसट. (भोिनगृहाकडे हाक मारीत) तू
आमच्याकडे येत नाहीस का ऑसर्वल्ड?
ऑसर्वल्डः (आतून) नाही, थँक्स. मला र्वार्तां मी थोडार्वेळ बाहेर िाऊन यार्वां.

ऍलहर्वांगः होय, िा र्वातार्वरण थोडां स्र्वच्छ होत आहे. (ती भोिनगृहाचे दार बांद करते
आन्रण हॉलच्या दरर्वाज्याकडे िाऊन हाक मारते) रे न्रिना!
रे न्रिनाः (बाहेरून) होय, मॅम.
ऍलहर्वांगः खाली लाँड्रीत िा, आन्रण फु लाांचे हार बनन्रर्वण्यात मदत कर.
रे न्रिनाः येस न्रमसेस ऍलहर्वांग (रे न्रिना गेल्याची खात्री करून घेतल्यार्वर ती दार बांद
करते.)
मँडसटः

तो आपलां आडू न ऐकू िके ल असां मला र्वार्त नाही.

ऍलहर्वांगः नाही दरर्वािा बांद आहे. न्रिर्वाय तो लर्वकरच बाहेर िातोय.
मँडसटः

मी अिूनही अस्र्वस्थ आहे. मला हेही कळले नाही मी अन्नाचे घास कसे
न्रगळले ते.

ऍलहर्वांगः (अस्र्वस्थता दाबत येरझाऱ्या घालते) मलाही तसेच र्वार्ते. पण आता काय
काय करायला हर्वे?
मँडसटः

होय, काय करायला हर्वे, माझ्यार्वर न्रर्वश्वास ठे र्वा, अिा गोष्टींच्या बाबतीत
मी पूणटपणे अननुभर्वी आहे.

ऍलहर्वांगः अिून काही काळिी करण्यासारखां झालां नाही त्याची खात्री आहे मला.
मँड़सटः

देर्व करो आन्रण तसां न होर्वो. तथान्रप हे असां र्वागणां बरां नव्हे.

ऍलहर्वांगः ऑसर्वल्डचा हा एक ररकामर्ेकडा छांद होता, तुम्ही न्रर्वश्वास ठे र्वू िकता
ह्यार्वर.
मँडसटः

ठीक, मी म्हणालो होतो त्याप्रमाणे मला खरोखरच असा अनुभर्व नाही,
पण मला न्रनन्रितच असे र्वार्ते की-

ऍलहर्वांगः न्रतनां ह्या घराबाहेर िायलाच हर्वां, आन्रण तेही ताबडतोब. हे
सूयटप्रकािाइतके स्र्वच्छ आहे.
मँडसटः

होय, न्रतनां िायलाच हर्वां.

ऍलहर्वांगः पण कु ठे ? हे काही बरोबर होणार नाहीमँडसटः

कु ठे म्हणिे? खन्रचतच न्रतच्या र्वन्रडलाांच्या घरी.

ऍलहर्वांगः कु णाकडे, म्हणालात तुम्ही?
मँडसटः

न्रतच्या- पण मग, इां गस्रँड हा काही न्रतचा- अरे देर्वा, न्रमसेस ऍलहर्वांग हे
अिक्य आहे! तुमच्याकडू न काही तरी चूक झाली असली पान्रहिे.

ऍलहर्वांगः दुदर्व
ै ाने माझ्याकडू न थोडीिीही चूक झाल्याची िक्यता नाही. िोहनाने
माझ्यािर्वळ सारे काही कबूल के ले आहे. आन्रण ऍलहर्वांग ते नाकारू िकत
नव्हते. म्हणून ही गोष्ट दडपून र्ाकण्यान्रिर्वाय गत्यांतर नव्हते.
मँडसटः

होय, तीच गोष्ट अन्रनर्वायट होती.

ऍलहर्वांगः त्या मुलीने ताबडतोब नोकरी सोडली, आन्रण न्रतने न्रतचां तोंड बांद ठे र्वार्वां
म्हणून न्रतला मोठी रक्कम फ़दली गेली तेव्हा. नांतर ती िहरात आली तेव्हा
बाकी सर्वट न्रतने सार्वरले. न्रतने इां गस्रँडिी असलेली ओळख पुन्हा सुरू के ली.
न्रतच्यािर्वळ फ़कती पैसा होता ह्याची न्रतने त्याला कल्पना फ़दली. तेथे
उन्हाळ्यात एक नार्व घेऊन कु णी परदेिी आला होता अिी एक गोष्ट न्रतने
त्याला साांन्रगतली. म्हणून न्रतने इां गस्रँडिी घाईने लग्न के ले- ठीक तुम्हीच
तर त्याांचे लग्न लार्वून फ़दले.
मँडसटः

पण मला समित नाही कसे-? मला स्पष्टपणे आठर्वते की तो लग्नाच्या
तयारीने माझ्याकडे आला होता. तो तेव्हा अत्यांत दुःखी र्व पिात्ताप दग्ध

होता र्व स्र्वतःच्या र्व न्रतच्या र्वतटणुकीबद्दल त्याने स्र्वतःलाच पुष्कळ दोष
फ़दला.
ऍलहर्वांगः होय, खन्रचतच. त्याला दोष स्र्वतःर्वर घेणां भाग होतां.
मॅंडसटः

पण फ़कती ढोंगी माणूस! आन्रण तेही माझ्यािी! िेकब इां गस्रॅंडचे हे कृ त्य
आहे ह्यार्वर माझा न्रर्वश्वासच बसला नसता. मला फार राग आला आहे
त्याचा. आता भेर्ला म्हणिे चाांगला खडसार्वणार आहे त्याला. लग्नाचा
असा व्यन्रभचार—सारां पैिाकरीता. फ़कती पैसे होते त्या मुलीिर्वळ?

ऍलहर्वांगः तीनिे डॉलसट.
मॅंडसटः

होय, कल्पना करा. िुल्लक तीनिे डॉलसटसाठी नैन्रतक अधःपन्रतत बाईिी
त्याने न्रर्वर्वाह करार्वा!

ऍलहर्वांगः मग माझ्यान्रर्वषयी काय मत आहे तुमचां, ज्या बाईने स्र्वतः नैन्रतक अधःपन्रतत
माणसािी लग्न के लां?
मॅंडसटः

अरे देर्वा, काय म्हणताहात तुम्ही? नैन्रतक अधःपन्रतत माणूस!

ऍलहर्वांगः िेव्हा इां गस्रॅंडने िोहानािी लग्न करायचे ठरन्रर्वले, त्यापेिा मी बोहोल्यार्वर
चढले तेव्हा माझा पती न्रनमटळ होता असे तुम्हाला र्वार्ते का?
मॅंडसटः

पण ह्या दोन्ही गोष्टीत दुन्रनयाचा फरक आहे.

ऍलहर्वांगः काहीच फरक नाही फ़कमती व्यन्रतररक्त. एकीकडे अपुरे दररद्री तीनिे डॉलसट
आन्रण दुसरीकडे सबांध िहागीर.

मॅंडसटः

अिा पूणटपणे न्रभन्न असलेल्या गोष्टींची तुम्ही तुलना करता किी? काहीही
झाले तरी तुमच्या हृदयाचा आन्रण नातेर्वाईकाांचा सल्ला घ्यायला हर्वा
होता.

ऍलहर्वांगः (त्याच्याकडे न बघता) मला र्वार्लां होतां तेव्हा माझां हृदय कु ठे हरर्वलां होतां
हे तुम्हाला कळलां असार्वां.
मँडसटः

(िब्द मागे घेत) मला तसे मान्रहत असते तर तुमच्या नर्वऱ्याच्या घरी मी
रोि आलो नसतो.

ऍलहर्वांगः काहीही झाले तरी, एक गोष्ट स्पष्ट आहे. मी खरोखर माझां स्र्वतःचां म्हणणां
कधीच ऐकू न घेतलां नव्हतां.
मँडसटः

ठीक, तुमच्या िर्वळच्या नातेर्वाईकाांना तुम्ही न्रर्वचारले होते. तुमची आईदोन आत्या!

ऍलहर्वांगः होय, खरां आहे ते. त्या न्रतघींनी माझ्या न्रर्विीचा न्रहिेब लार्वून ठे र्वला होता.
ओह, त्याांनी के लेली आकडेमोड फ़कती न्रर्वस्मयकारक होती, ती ऑफर
नाकारणे म्हणिे न्रनखालस मूखटपणा होता. िर माझ्या आईने येथे येऊन
बन्रघतले असते तर मी फ़कती र्वैभर्वात आहे हे न्रतला कळले असते.
मँडसटः

पररणामाबद्दल कु णीही िबाबदार राहू िकत नसतां. न्रनदान ही एक गोष्ट
तरी स्पष्ट आहे की तुमचा न्रर्वर्वाह हा कायदा आन्रण सुव्यर्वस्थेनुसार पूणटपणे
यिस्र्वी होता.

ऍलहर्वांगः (न्रखडकीच्या िर्वळू न) ओह, तो िाश्वत कायदा आन्रण सुव्यर्वस्था! मी
नेहमीच न्रर्वचार करते की पृर्थर्वीर्वरील दुःखाचे मूळ कारण हेच आहे.
मँडसटः

न्रमसेस ऍलहर्वांग, हे तुमचे दुराचाराचे बोलणे आहे.

ऍलहर्वांगः होय, असेल कदान्रचत, पण मी आता ह्या गोष्टींना काहीही महत्त्र्व देत नाही.
मी माझ्या स्र्वातांत्र्यासाठी झगडणार.
मँडसटः

काय म्हणायचे आहे तुम्हाला?

ऍलहर्वांगः (न्रखडकीच्या

तार्वदानार्वर

बोर्ाने

र्वािन्रर्वत)

माझ्या

नर्वऱ्याच्या

िीर्वनान्रर्वषयी मी कधीच लपर्वायला नको होते. पण त्या र्वेळी मला
काहीही करायचे धाडस नव्हते. के र्वळ ऑसर्वल्डसाठीच नव्हे तर मी माझ्या
स्र्वतःसाठी हे के ले. फ़कती न्रभत्री होते मी.
मँडसटः

न्रभत्री?

ऍलहर्वांगः काय चालले होते ह्यान्रर्वषयी लोकाांना िर कळले असते, तर त्याांनी असां
म्हर्लां असतां : “गरीब न्रबचारा तो बहकू न गेला ह्यात नर्वल कसले, त्याची
बायकोच त्याला सोडू न पळू न गेली.”
मॅंडसटः

आन्रण त्याांना तसे म्हणायला कारण होते.

ऍलहर्वांगः (त्याच्याकडे रोखून बघत) मी िर ििी होते तिी र्वागले असते तर मी
ऑसर्वल्डला सरळ साांन्रगतले असते, की बाळा, ऐक तुझे र्वन्रडल व्यन्रभचारी
िीर्वन िगले—
मॅंडसटः

अरे देर्वा--!

ऍलहर्वांगः मग मी त्याला साांगायलाच हर्वे होते, िब्दन् िब्द िे तुम्हाला आत्ता मी
साांन्रगतले.
मॅंडसटः

अगदी िू रपणे तुम्ही मला धक्का फ़दलात, न्रमसेस ऍलहर्वांग.

ऍलहर्वांगः मला ठाऊक आहे ते. होय, मला पूणटपणे िाणीर्व आहे त्याची. या न्रर्वचाराने
मला स्र्वतःलाच न्रभती र्वार्ली. (न्रखडकीकडू न इकडे येत) मी खूप न्रभत्री
आहे.
मॅंडसटः

तुम्ही नैन्रतकदृष्ट्या बांधनकारक असलेले तुमचे कतटव्य पार पाडले ह्याला
तुम्ही न्रभत्रेपणा म्हणता? तुम्ही न्रर्वसरलात का? बालकाने आईर्वन्रडलाांर्वर
प्रेम करायला हर्वां, त्याांचा आदर करायला हर्वा.

ऍलहर्वांगः असां सांफ़दग्ध बोलू नका! का आपण असां न्रर्वचारू िकत नाही का की,
ऑसर्वल्डने कॅ प्र्न ऍलहर्वांगर्वर प्रेम करार्वां का त्याांचा आदर करार्वा का?
मॅंडसटः

तुमच्या सारख्या आईच्या हृदयात असा आर्वाि नाही का की िो तुमच्या
मुलाचे आदिट न्रर्वध्र्वांस होण्यापासून प्रन्रतबांध करील?

ऍलहर्वांगः होय, पण सत्यान्रर्वषयी काय--?
मॅंडसटः

होय, पण आदिािंन्रर्वषयी काय--?

ऍलहर्वांगः ओह, आदिट, आदिट! िर मी आत्ता आहे तिी न्रभत्री नसते तर!
मॅंडसटः

आदिािंना तुच्छ लेखू नका, न्रमसेस ऍलहर्वांग, ते न्रनदटयपणे सूड घेतील.
ऑसर्वल्डचेच उदाहरण घ्या. दुदर्व
ै ाने त्याच्या समोर फारच कमी ध्येये
फ़दसतात, पण मी बघू िकतो की त्याचे र्वन्रडल त्याच्यासमोर आदिट म्हणून
उभे ठाकले आहेत.

ऍलहर्वांगः होय, खरे आहे ते.
मॅंडसटः

आन्रण हे सांस्कार तुम्ही त्याच्यार्वर हबांबर्वले र्व स्र्वतः िोपासले, तुमच्या
पत्राांमधून.

ऍलहर्वांगः होय, मला र्वार्लां ते माझां कतटव्य आन्रण दान्रयत्र्व होतां—म्हणून र्वषाटनुर्वषे
मी माझ्या स्र्वतःच्या मुलािी खोर्ां बोलत गेली. ओह, फ़कती न्रभत्री, फ़कती
न्रभत्री आहे मी!
मॅंडसटः

तुम्ही तुमच्या मुलाच्या कल्पनेत एक सुांदर प्रन्रतमा तयार के ली. त्याला
आता तुम्ही कमी लेखता कामा नये.

ऍलहर्वांगः हां, पण कु णी साांगार्वां ही गोष्ट फ़कतपत आनांददायक आहे ते? पण रे न्रिनािी
लुडबुड मी चालू देणार नाही. ह्या गरीब न्रबचाऱ्या पोरीच्या िीर्वनाची
र्वाताहात मी होऊ देणार नाही.
मॅंडसटः

नाही; अरे देर्वा, ते फार भयांकर होईल!

ऍलहर्वांगः िर मला ठाऊक असते की तो उत्साही आहे आन्रण ही गोष्ट त्याला सुख देऊ
िकते—
मॅंडसटः

होय? मग काय?

ऍलहर्वांगः पण ते िक्य नाही. रे न्रिना तिा प्रकारची मुलगी नाहीच मुळी.
मॅंडसटः

ठीक, काय मग? मला कळले नाही काय म्हणायचय तुम्हाला ते?

ऍलहर्वांगः मी िर तिी दयािील न्रभत्री नसते, तर मी त्याला म्हणाले असते, “लग्न कर
न्रतच्यािी, ककां र्वा तुला हर्वे तसे िग—पण न्रतच्यािी प्रामान्रणक रहा.”
मॅंडसटः

अरे देर्वा, तुम्ही त्याांना न्रर्वर्वाह करू देणार? काहीतरी भयांकर आहे--!
कधीही न ऐकलेले.

ऍलहर्वांगः कधीही न ऐकलेले, म्हणालात तुम्ही? न्रनव्याटिपणे पॅस्र्र मॅंडसट, तुम्ही असां
ऐकलां नाही का की ज्याांचे घन्रनष्ठ नातेसांबांध आहेत अिी फ़कतीतरी न्रर्वर्वान्रहत
िोडपी आहेत.
मॅंडसटः

मला खरोखरच कळलां नाही तुम्हाला काय म्हणायचांय ते?

ऍलहर्वांगः ओ होय, तुम्हाला न्रनन्रितच कळलांय ते.
मॅंडसटः

ठीक, तुम्हाला म्हणायचांय की अिा गोष्टींची िक्यता आहे? होय, दुदर्व
ै ाने
कौर्ुांन्रबक िीर्वन न्रितके न्रनमटळ असायला हर्वे तेव्हढे ते नेहमी असतेच असे
नाही, ते खरे आहे. पण तुम्ही ज्याचा न्रनदेि करीत आहात ते ऐफ़कर्वात
नाही. न्रनदान न्रनणाटयकपणे तरी नाही. पण येथे त्याऐर्विी—तुम्ही आई
असून तुमच्या स्र्वतःच्या मुलाला स्र्वेच्छेने--!

ऍलहर्वांगः पण माझी इच्छा नाही. काहीही झाले तरी मी ह्याला प्रोत्साहन देणार
नाही—हेच काय ते मला साांगायचे आहे.
मॅंडसटः

नाही, कारण तुम्हा न्रभत्र्या आहात- िसे तुम्ही व्यक्त के ले. पण िर तुम्ही
न्रभत्र्या नसत्या--! अरे परमेश्वरा, देर्वा! हा धक्कादायक सांबांध!

ऍलहर्वांगः असां म्हणतात की आपली न्रनष्पत्ती अिा प्रकारच्या सांबांधातूनच झालेली
आहे. आन्रण अिा िगाची योिना कु णी के ली, पॅस्र्र मॅंडसट?
मॅंडसटः

अिा प्रकारच्या प्रश्नाांर्वर तुमच्यािी चचाट करणे मला नम्रपणे नाकारायलाच
पान्रहिे, न्रमसेस ऍलहर्वांग; कारण तुमची मनःन्रस्थती काही योग्य नाही. पण
तुम्ही काही न्रर्वधीन्रनषेध न बाळगता स्र्वतःला न्रभत्रे--!

ऍलहर्वांगः मला काय म्हणायचे आहे ते मला तुम्हाला साांगू द्या. मी न्रभत्री आन्रण भेकड
आहे कारण की मी भुताांनी पछाडली गेली आहे. आन्रण त्याांच्यापासून मी
माझी सुर्का करून घेऊ िकत नाही.
मॅंडसटः

काय म्हणालात तुम्ही? तुम्हाला पछाडले आहे किाने?

ऍलहर्वांगः भुताांनी! िेव्हा रे न्रिना आन्रण ऑसर्वल्डला मी बोलताना ऐकले, तेव्हा
माझ्यासमोर भुतेच उभी रान्रहली होती िणू काही. पण बहुधा मी असा
न्रर्वचार करते पॅस्र्र मॅंडसट, की आपण सारीच भुते आहोत. हे फक्त आपण
आपल्या आई आन्रण र्वन्रडलाांकडू न अनुर्वाांन्रिकतेने प्राप्त करून घेतलेले आहे
िे आपल्यात भ्मण करताहेत. ह्या सर्वट मृत कल्पना आन्रण न्रनिीर्व िुनार्
श्रद्धा आन्रण असेच काही आहे. त्याांना काही चैतन्य नाही, पण ते आपल्याला
न्रबलगून असतात, आन्रण त्याांच्यापासून आपल्याला कधीच मुक्तता नाही.
िेव्हा मी एखादे र्वतटमानपत्र घेते तेव्हा मला असे फ़दसते की ती भुते
ओळींमध्ये र्वार्वरत असार्वीत. सर्वट देिभर ही भुते असार्वीत, समुद्राच्या
र्वाळू च्या कणाांसारखी असांख्य आन्रण मग आपण एक आन्रण सारे , त्या
प्रकािाला दुदर्व
ै ाने घाबरतो.
मॅंडसटः

अहा, येथे आहे तुमच्या र्वाचनाला आलेली फळे . सुांदर फळे असेच मी
म्हणेन. ओह, ही घृणास्पद, हान्रनकारक, अन्रनबिंध पुस्तके .

ऍलहर्वांगः तुम्ही चुकता आहात माय न्रडयर पॅस्र्र मॅंडसट. ते तुम्हीच स्र्वतः होता ना की
ज्याांनी मला हा न्रर्वचार करायला प्रर्वृत्त के ले; आन्रण त्याबद्दल मी तुमचे
मनःपूर्वटक आभार मानते.
मॅंडसटः

मी!

ऍलहर्वांगः होय- िेव्हा तुम्ही मला ह्या िोखडाखाली, ज्याला तुम्ही कतटव्य आन्रण
दान्रयत्र्व म्हणता, िेव्हा तुम्हाला तुमच्या मताने के लेले योग्य असे र्वार्ले
होते तेव्हा ह्या काहीिा फ़कळसर्वाण्या गोष्टींन्रर्वरूध्द मला बांड करार्वेसे
र्वार्ले. तेव्हा मी तुमच्या तत्त्र्वप्रणालीच्या न्रिर्वणीकडे बघायला सुरूर्वात
के ली. मला फक्त एका गाठीत दोष िोधायचा होता; परां तु िेव्हा मी ती
गाठ उकलली तेव्हा सगळे धागे उकलले गेले आन्रण मला समिले की ते
मन्रिनने न्रिर्वलेले होते.
मँडसटः

(मृदप
ू णे र्व भार्वनापूणट) आन्रण तेच का माझ्या कठीण िीर्वन सांग्रामाचे
अांन्रतम फल?

ऍलहर्वांगः त्याला तुमचा न्रतरस्करणीय पराभर्व म्हणा.
मँडसटः

तो माझा सर्वाटत मोठा न्रर्विय होता हेलन, -माझ्यार्वर माझ्या स्र्वतःर्वर
न्रर्विय.

ऍलहर्वांगः ते आपल्या दोघाांसाठी लाांछनास्पद होते.
मँडसटः

ते मी न्रर्वमनस्कपणे म्हणत तुला साांन्रगतले, “बाई, तू तुझ्या कायदेिीर
नर्वऱ्याकडे घरी िा”, िेव्हा तू मला आिां दन करीत न्रर्वनांती के ली होती, “ही
मी आहे, घ्या मला!” तो काय गुन्हा होता?

ऍलहर्वांगः होय, मला र्वार्ते तसे.
मँडसटः

आपण दोघे एकमेकाांना ओळखू िकलो नाहीत.

ऍलहर्वांगः न्रनदान, आता तरी!

मँडसटः

नाही, कदान्रप नाही, माझ्या सुप्त मनात तू दुसऱ्याची पत्नी आहेस ह्यान्रिर्वाय
दुसरा न्रर्वचारच आला नाही कधी.

ऍलहर्वांगः ओह—खरां च?
मँडसटः

हेलन-!

ऍलहर्वांगः कु णीही फ़कती सहिगत्या न्रर्वसरते.
मँडसटः

नाही. मी होतो तसाच आहे.

ऍलहर्वांगः (आकन्रस्मक स्र्वर बदलत) होय, होय, ठीक- िुन्या फ़दर्वसाांबद्दल बोलणे आता
आपण थाांबर्वू या. बोर्डसट आन्रण कन्रमट्याांमध्ये तुम्ही अगदी कानापासून
डोक्यापयिंत बुडून गेलेला आहात, आन्रण मी लढाई लढते आहे माझ्या
अांतगटत आन्रण बाहेरील भुताांिी.
मँडसटः

न्रनदान मी बाहेरच्याांर्वर न्रनयांत्रण ठे र्वण्यास तुम्हाला मदत करू िकतो.
तुमच्याकडू न आि िे भयांकर ऐकले तेव्हापासून एखाद्या असहाय्य मुलीला
तुमच्या घरात राहू द्यायला माझी सद्सन्रद्वर्वेक बुद्धी परर्वानगी देणार नाही.

ऍलहर्वांगः तुम्हाला असां र्वार्त नाही का की न्रतच्यासाठी आपण काहीतरी योिना
करार्वी? म्हणिे मला असां म्हणायचां आहे की न्रतचां योग्य लग्न लार्वून द्यार्वां?
मँडसटः

न्रनःसांिय. हे न्रतच्यासाठी इष्टच असेल. रे न्रिना आता र्वयात आली आहेम्हणिे मला असां म्हणायचां आहे-लग्नासाठी उपर्वर.

ऍलहर्वांगः रे न्रिना लर्वकरच प्रौढ झाली.
मँडसटः

होय, मला र्वार्लां तसां. िेव्हा मी न्रतची न्रिस्ती चचटचा सभासद करून
घेण्यासाठी तयारी के ली तेव्हा मला कल्पना आली होती की न्रतच्यात
िारीररक दृष्ट्या लिणीय र्वाढ झाली आहे. पण दरम्यानच्या काळात न्रतने

घरी न्रतच्या र्वन्रडलाांच्या निरे खाली असायला हर्वे होते- ओह पण इां गस्रँड
कसा- माझ्यापासून तो सत्य कसा लपर्वू िकला-(हॉलर्वरील दारार्वार थाप
ऐकू येते.)
ऍलहर्वांगः कोण असू िके ल? आत या!
इां गस्रँडः (रन्रर्वर्वारी घालण्याच्या कपड्यात, दारात उभा असलेला इां गस्रँड फ़दसतो)
मी तुमची िमा मागतो, अन्रतिय न्रर्वनम्रपणे, पणमँडसटः

अहा! हां-

ऍलहर्वांगः ओह, तुम्ही का इां गस्रँड!
इां गस्रँडः िर्वळपास मला कु णीच नोकरमाणूस फ़दसले नाही म्हणून मी दरर्वािा
ठोठार्वण्याचे धाडस के ले.
ऍलहर्वांगः ओह, छान. आत या. तुम्हाला माझ्यािी बोलायचे आहे का?
इां गस्रँडः (आत येत) नाही. मी तुमचा उपकृ त आहे, मॅम, मला आदरणीय धमटगुरूांिी
एकदोन िब्द बोलायचे आहेत.
मँडसटः

(येरझाऱ्या घालीत) खरां च? तुम्हाला माझ्यािी बोलायचांय, नाही का?

इां गस्रँडः होय, मला कृ तज्ञता र्वार्ेल, त्याला िेर्वर् नाही.
मँडसटः

(त्याच्यासमोर उभे राहत) ठीक, मी न्रर्वचारू िकतो का तुला काय हर्वे ते?

इां गस्रँडः बघा, असे आहे पॅस्र्र, आम्हाला आमचा मोबदला आिच न्रमळाला,
त्याबद्दल खूप खूप आभारी आहोत तुमचे, मॅम- आन्रण आता हे सारे सांपले
आहे. आन्रण म्हणून मी असा न्रर्वचार के ला होता की आम्ही साऱ्या प्रामान्रणक

कारान्रगराांनी एकन्रत्रत काम के ले सर्वटकाळी, म्हणून आि सायांकाळी आपण
एकत्र प्राथटना के ली तर फार बरे होईल.
मँडसटः

प्राथटना? खाली अनाथाश्रमात?

इां गस्रँडः होय, पण पॅस्र्र मँडसट सहमत नसतील तरमँडसटः

होय, मला पर्ते- पण- हां-

इां गस्रँडः तेथे दररोि सायांकाळी प्राथटना करण्याची मला सर्वय आहे.
ऍलहर्वांगः तुम्हाला आहे?
इां गस्रँडः होय, प्रत्येक र्वेळी. थोडीिी नैन्रतक उन्नती व्हार्वी म्हणून. मी एक साधा
गरीब माणूस आहे. आन्रण मला देर्वाने फारच थोडी देणगी फ़दली आहे. तेव्हा
मी न्रर्वचार के ला आदरणीय न्रम.मँडसट येथे आहेत तेव्हामँडसटः

आता बघ, इां गस्रँड, आधी मला एक प्रश्न न्रर्वचारायचा आहे तुला. प्राथटना
करण्याइतके तुझे मन स्र्वच्छ िुद्ध आहे का? तुझी सद्सन्रद्वर्वेकबुद्धी स्र्वच्छ
र्व न्रनमटळ आहे का?

इां गस्रँडः अरे देर्वा कृ पा कर आमच्यार्वर, आदरणीय! आपण सद्सन्रद्वर्वेकबुद्धी बद्दल
न बोललेलांच योग्य.
मँडसटः

ओह, पण अगदी बरोबर ह्या बाबतीतच बोलणार आहोत आपण. ठीक काय
उत्तर आहे तुमचां?

इां गस्रँडः का- माणसाची सद्सन्रद्वर्वेक बुद्धी अधून मधून पुरेिी र्वाईर् असू िकते.

मँडसटः

ओह, तू ते कबूल करतोस तर. कदान्रचत तू तुझां हृदय मोकळां करिील- आन्रण
साांग मला रे न्रिनाबद्दलचां खरां खुरां सत्य?

ऍन्रलर्वांगः (र्वेगाने) न्रम.मँडसटमँडसटः

(धीर देत) माझ्यार्वर सोपर्वा कृ पया-

इां गस्रँडः रे न्रिनाबद्दल! अरे देर्वा- काय घाबरन्रर्वले तुम्ही मला! (न्रमसेस ऍलहर्वांगकडे
बघतो) रे न्रिनाला काही झाले तर नाही ना?
मँडसटः

काही झाले नाही अिी आपण आिा करूया. पण मला म्हणायचांय, तुझ्या
आन्रण रे न्रिनाच्या बाबतीत काय सत्य आहे? न्रतला तू न्रतचा बाप
समितोस? ठीक?

इँ गस्रँडः (सांफ़दग्धपणे) ठीक-हां-आदरणीय पॅस्र्र ना माझ्याबद्दल आन्रण गरीब
न्रबचाऱ्या िोहनाबद्दल ठाऊक आहेच.
मँडसटः

चल आता, उडर्वाउडर्वीची उत्तरे नकोत मला आणखी! तुमच्या फ़दर्वांगत
पत्नीने न्रमसेस ऍलहर्वांगची नोकरी सोडू न िाण्यापूर्वी सारां काही साांन्रगतलांय.

इां गस्रँडः पण हे अपेन्रित-! न्रतने असां के लां, खरोखर?
मँडसटः

म्हणिे तुझां गुन्रपत बाहेर पडलां तर, इां गस्रँड.

इां गस्रँडः बायबलच्या पुस्तकार्वर हात ठे र्वल्यानांतरही-?
मँडसटः

न्रतने बायबलची िपथ घेतली होती?

इां गस्रँडः नाही, न्रतने फक्त िपथ घेतली, पण गांभीरपणे.

मँडसटः

आन्रण ह्या सबांध र्वषािंत तुम्ही हे सत्य माझ्यापासून लपन्रर्वले. माझ्यापासून,
ज्याने तुझ्यार्वर न्रनरां कुि न्रर्वश्वास ठे र्वला.

इां गस्रँडः होय मी ते नाकारू िकत नाही.
मँडसटः

तुमच्याकडू न मी अिी अपेिा करार्वी, इां गस्रँड? माझ्या अखत्याररत
असलेल्या िब्दाने ककां र्वा कृ तीने साऱ्याच बाबतीत मी तुम्हाला मदत
करायला सदोफ़दत तयार होतो ना? उत्तर द्या मला! होतो ना?

इां गस्रँडः फ़कतीतरी र्वेळा मला समस्याांनी घेरले होते, पण िर आदरणीय पॅस्र्र मँडसट
नसते तर-!
मँडसटः

आन्रण तुम्ही त्या बदल्यात मला हे बन्रिस देताहात? चचटच्या रन्रिस्र्रमध्ये
मला तुम्ही खोर्ी मान्रहती भरायला लार्वली, आन्रण र्वषाटनुर्वषे साऱ्या काही
गोष्टी गुन्रपत ठे र्वल्यात, सत्याच्या दृष्टीने आपल्या दोघाांच्या आदराच्या!
तुमचां र्वतटन अगदी अिम्य रान्रहलां इां गस्रँड- र्व आिपासून तुमचा नी माझा
सांबांध सांपला!

इां गस्रँडः (उसासा र्ाकू न) होय, मला र्वार्ते त्यार्वर काहीच उपाय नाही.
मँडसटः

तुम्ही तुमचां समथटन कसां करू िकणार?

इां गस्रँडः पण ती सर्वट लज्जा सोडू न सर्वािंना कधी साांगत फ़फरली असती ह्यान्रर्वषयी?
पॅस्र्र गरीब न्रबचाऱ्या िोनार्वर िे र्वाईर् प्रसांग आले त्या अर्वस्थेत आपण
आहात-?
मँडसटः

मी-!

इां गस्रँडः अरे देर्वा तसा- अगदी तसाच अथट नाही माझ्या बोलण्याचा. पण आदरणीय
पॅस्र्रकडू न िगापुढे िरम र्वार्ार्वी असे काही कृ त्य घडले तर? आम्ही
पुरूषाांनी न्रस्त्रयाांना इतका कठोर न्याय द्यायला नको, आदरणीय पॅस्र्र!
मँडसटः

मी तसे करीतच नाही. मी तुझी न्रनभटत्सना करतो.

इां गस्रँडः आदरणीय पॅस्र्र मँडसटना मी एक छोर्ासा प्रश्न न्रर्वचारायचां धाडस
करायची परर्वानगी न्रमळे ल का?
मँडसटः

होय, िर तुझी इच्छा असेल.

इां गस्रँडः एखाद्या माणसाने पन्रतताचा उद्धार करणे योग्य र्व उन्रचत नाही का?
मँडसटः

अगदी खात्रीने.

इां गस्रँडः आन्रण पन्रर्वत्र िब्द पाळायला तो माणूस बाांधील नसतो का?
मँडसटः

का, खन्रचतच तो असतो, पण-

इां गस्रँडः ज्यार्वेळी िोनाचा त्या इां न्रग्लि माणसाकडू न अधःपात झाला- ककां र्वा तो
अमेररकन ककां र्वा रन्रियन ककां र्वा कु णी िो होता- ठीक, नांतर ती िहरात
आली. गरीब न्रबचारी िोना, न्रतने मला आधीच एकदा ककां र्वा दोनदा
नाकारलां होतां, न्रतचां लि फक्त देखण्या माणसाांकडेच असायचां- आन्रण मी
तर असा र्वाकड्या पायाचा. आदरणीय पॅस्र्र, िरा आठर्वा, मी नृत्यगृहात
िाण्याचे कसे धाडस के ले तेव्हा खलािी लोक दारू न्रपऊन सैतानासारखे
र्वागत होते तेव्हा मी त्याांना नव्या िीर्वनाला किी सुरूर्वात करायची
ह्यान्रर्वषयी थोडीिी ताकीद फ़दली होतीऍलहर्वांगः (न्रखडकीिर्वळू न) हां-

मँडसटः

होय, मला ठाऊक आहे, इां गस्रँड, त्या मर्वाल्याांनी, गुांडाांनी तुम्हाला खाली
फे कलां. तुम्ही मला हे पूर्वीच साांन्रगतलेलां आहे. तुझां िारीररक दौबटल्य हेच
तुझ्या गौरर्वाचे न्रचन्ह आहे.

इां गस्रँडः त्या बाबतीत मी काही गर्वाटने फु गून िात नाही, आदरणीय पॅस्र्र. पण मला
तुम्हाला साांगायचांय ते हे की न्रतने डोळ्यात पाणी आणून दात ओठ खात
पापाची कबुली फ़दली, ते ऐकू न पॅस्र्र माझ्या हृदयाचे तुकडे तुकडे होत
होते.
मँडसटः

हे सगळां खरां का इां गस्रँड, बरां ! मग काय?

इां गस्रँडः म्हणून मी न्रतला म्हणालो, “तो अमेररकन अमयाटद सागरार्वर स्र्वच्छांदाने
न्रर्वहरत आहे, आन्रण िोना तुझ्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर तू अत्यांत
भयांकर पाप के ले आहेस र्व एक पन्रतता झाली आहेस पण िेकब इां गस्रँड, मी
म्हणतो तो त्याच्या पायार्वर छानपणे उभा आहे.” —बघा तुम्ही आदरणीय
पॅस्र्र, मी अलांकाररक सारखे बोलत होतो.
मँडसटः

मला पूणटपणे समिले. पुढे बोला.

इां गस्रँडः ठीक, अिा ररतीने मी न्रतची मान उां चार्वली आन्रण न्रतच्यािी प्रन्रतन्रष्ठतपणे
न्रर्वर्वाह के ला. िेणेकरून लोकाांना कळायला नको की ती त्या परदेिी
व्यक्तीबरोबर फ़कती बहकू न गेली होती.
मँडसटः

हे तुझां र्वागणां पूणटपणे प्रिांसापात्र आहे. मी फक्त हे मान्य करू िकत नाही
की नैन्रतक दृष्ट्या तू पैसे न्रस्र्वकारण्यासाठी खालच्या पातळीर्वर गेलास.

इां गस्रँडः पैस?
े मी? एक छदामही नाही.
मँडसटः

(न्रमसेस ऍलहर्वांगकडे बघत) पण-

इां गस्रँडः ओह, होय- िस्र् ए न्रमन्रनर्, आत्ता मला आठर्वलां. िोनािर्वळ थोडेसे पैसे
होते, अगदी बरोबर. पण मला त्याच्यािी काहीही घेणां देणां नव्हतां. िी s
s! तो र्वाईर् मागाटचा पैसा आहे, पापाचा मोबदला आहे तो. ते घाणेरडां
सोनां-ककां र्वा नोर्ा, ककां र्वा काय िे असेल ते. आपण त्या अमेररकनाच्या
तोंडार्वर न्रभरकार्वू. पण तो तर गेला, खूप लाांब र्वादळी सागरार्वर,
महाराि.
मॅंडसटः

असे होते का ते माय न्रडयर इां गस्रॅंड?

इां गस्रॅंडः अगदी बरोबर...म्हणून मग मी आन्रण िोनाने न्रनिय के ला की तो पैसा
मुलीच्या सांगोपनासाठी खचट करायचा. आन्रण पैसा त्यासाठीच खचट झाला.
मी पै न् पैचा खराखुरा न्रहिोब तुम्हाला देऊ िके न.
मॅंडसटः

पण ह्या गोष्टींमुळे भरपूर प्रमाणात बदल झालाय.

इां िस्रॅंडः अिा मागाटने त्याची पररणती झाली, महािय. माझ्या दुबळ्या
सामर्थयाटनुसार मी रे न्रिनाचा प्रामान्रणक बाप म्हणर्वून घेण्याचां धाडस
करतो कारण नैन्रतकदृष्ट्या मी एक दुबळा माणूस आहे.
मॅंडसटः

ठीक, ठीक. माझ्या चाांगल्या न्रमत्रा—

इां गस्रॅंडः मी असां म्हणेन की त्या मुलीला मी र्वाढर्वलां आन्रण माझ्या गरीब न्रबचाऱ्या
न्रप्रय िोनाची काळिी घेतली आन्रण बायबलात साांन्रगतल्याप्रामाणे मी माझां
घर चालर्वलां. पण माझ्या डोक्यात कधीच असा न्रर्वचार आला नाही
महाराि की तुमच्याकडे यार्वां आन्रण िे काही मी के लां त्याबद्दल प्रौढी
न्रमरर्वार्वी. नाही सर, िेव्हा िेकब इां गस्रॅंड बाबतीत अिी काही गोष्ट घडली
तर तो चूप बसतो. अिा भयांकर गोष्टी नेहमीच घडतात असे मी म्हणायचां
धाडस करणार नाही. नाही, िेव्हा मी पॅस्र्र मॅंडसटकडे येतो तेव्हा मी फक्त

पापाांबद्दल र्व नैन्रतक अपराधाांबद्दल बोलत असतो. मी पुन्हा म्हणेन की
माणसाची सद्सन्रद्वर्वेकबुद्धी असायला हर्वी तेर्वढी न्रनमटळ रहात नाही.
मॅंडसटः

तुझा हात दे मला, िेकब इां गस्रॅंड.

इां गस्रॅंडःओह, अरे देर्वा! सन्माननीय—
मॅंडसटः

चल नसता बाऊ करू नकोस (त्याचा हात दाबीत) आता कसां!

इां गस्रॅंडःआन्रण िर मी तुमची िमा मागण्याचां धाररष्ट्य के लां तर—
मॅंडसटः

तुम्ही? त्या उलर् मीच तुमची िमा मागायला हर्वी—

इां गस्रॅंडःअरे देर्वा, नाही सर!
मॅंडसटः

होय, न्रनःसांिय. आन्रण मी हे सारां माझ्या अांतःकरणापासून करतोय.
तुमच्याबद्दल के लेल्या गैरसमिाबद्दल मला माफ करा. माझी फक्त अिी
इच्छा आहे की मला मनापासून झालेल्या खेदाचा तुम्हाला पुरार्वा द्यार्वा.
तुम्हाला माझ्या सफ़दच्छा.

इां गस्रॅंडःतुम्हाला आर्वडेल ते, पॅस्र्र?
मॅंडसटः

त्याने माझ्या आनांदाला पारार्वार नसेल.

इां गस्रॅंडःठीक तर मग.आता दार् िक्यता आहे. मी येथे थोडासा पैसा र्वाचन्रर्वला आहे,
मी न्रर्वचार करतोय की खलािाांसाठी िहरात न्रनर्वासस्थान स्थापन करार्वे.
मॅंडसटः

तुम्ही?

इां गस्रॅंडःहोय, एका दृष्टीने पाहता ते एक प्रकारचे आश्रयस्थान सुद्धा असे ल.
समुद्रपयटर्न करणाऱ्या लोकाांना फ़कनाऱ्यार्वर अनेक भुरळ पाडणाऱ्या गोष्टी

असतात. पण ह्या माझ्या न्रनर्वासस्थानात माणसाला न्रपतृतुल्य काळिी
घेतली िातेय असे र्वार्ार्वे, असा मी न्रर्वचार करीत होतो.
मॅंडसटः

ह्याबाबतीत तुमचे काय म्हणणे आहे, न्रमसेस ऍलहर्वांग?

इां गस्रॅंडःह्याची सुरूर्वात करण्यासाठी माझ्यािर्वळ फारसां काही नाही, देर्वाला ठाऊक
आहे, पण िर मी ह्यासाठी मदतीचा हात िोधू िकलो तर—
मॅंडसटः

होय, होय. आपण ही गोष्ट अन्रधक लिपूर्वटक हाताळू . मला तुमची योिना
पूणटपणे मान्य आहे. पण आता तुम्ही माझ्या आधी न्रतकडे िा, सर्वटकाही
तयारी करा. मेणबत्या लार्वा. आनांदोत्सर्वाचे र्वातार्वरण तयार करा, आन्रण
मग आपण बोधकारक गोष्टींच्या चचेत तासभर घालर्वू, माझ्या चाांगल्या
न्रमत्रा; कारण तुमची मनःन्रस्थती आता चाांगल्या अर्वस्थेत आहे.

इां गस्रॅंडःहोय, मला खरोखर तसे र्वार्ते. तर गुडबाय न्रमसेस ऍलहर्वांग आन्रण प्रत्येक
गोष्टीबद्दल आभारी आहे. आन्रण माझ्याकरीता रे न्रिनाची चाांगली काळिी
घ्या—)डोळ्यातले अश्रू पुसतो) गरीब न्रबचाऱ्या िोनाचां पार! ठीक, ही एक
न्रर्वलिण गोष्ट आहे आता—पण आता िणूकाही ती माझ्या हृदयाचा भाग
बनून र्वाढत आहे. हे तेर्वढेच खरे . (र्वाकू न नमस्कार करतो र्व हॉलमधून
बाहेर िातो.)
मॅंडसटः

ठीक, आता तुम्ही ह्या माणसाबद्दल काय म्हणाल, न्रमसेस ऍलहर्वांग? हे तर
आपल्याला त्याच्यापासून र्वेगळां च न्रचत्र बघायला न्रमळालां.

ऍलहर्वांगः होय, पूणटपणे अगदी खरोखर.
मॅंडसटः

तुम्ही बघताच की फ़कती कार्ेकोरपणे सार्वध राहून आपल्या माणसाची
पारख करार्वी लागते. पण एखाद्याची चूक िोधून काढण्यात फ़कती मौि
असते नाही? तुम्हाला नाही र्वार्त असां?

ऍलहर्वांगः होय आन्रण तुम्ही नेहमी पोरकर् माणूसच रहाल, मॅंडसट.
मॅंडसटः

मी?

ऍलहर्वांगः (न्रतचे दोन्ही हात ती त्याच्या खाांद्यार्वर ठे र्वते) आन्रण मी म्हणते की माझा
असा न्रर्वचार आहे की तुमच्या गळ्याभोर्वती हात र्ाकार्वेत आन्रण तुमचां
चुांबन घ्यार्वां.
मॅंडसटः

(घाईने मागे सरकत) नाही, नाही! काय हा आर्वेग!

ऍलहर्वांगः (न्रस्मत करीत) ओह, न्रभऊ नका ना मला.
मॅंडसटः

(र्ेबलािर्वळ) काही र्वेळा तुम्ही तुमच्या भार्वना स्र्वतः बेफाम ररतीने व्यक्त
करता. आता मला सारी कागदपत्रे एकत्र गोळा करून बॅगेत ठे र्वायला
हर्वीत. (तसे करीत) अस्सां. आन्रण आता सध्यापुरते तरी गुडबाय. ऑसर्वल्ड
येईल तेव्हा त्यार्वर निर ठे र्वा. मी ते नांतर परत बघेन.
(तो त्याची हॅर् घेतो र्व हॉलच्या दरर्वाज्याने बाहेर िातो. न्रमसेस ऍलहर्वांग
उसासा र्ाकते र्व न्रखडकी बाहेर बघते. खोलीतल्या र्वस्तू नीर् ठे र्वते र्व
स्र्वयांपाकघरात िाण्यासाठी र्वळते. दारातच आियाटने ती थाांबते.)

ऍलहर्वांगः ऑसर्वल्ड, तू इथेच अिून र्ेबलािर्वळ?
ऑसर्वल्डः(भोिनगृहातून) मी माझी न्रसगार सांपर्वीत होतो.
ऍलहर्वांगः मला र्वार्ले होते तू थोडसां बाहेर फ़फरायला गेलेला होतास.
ऑसर्वल्डःह्या अिा र्वातार्वरणात? (काचेच्या ग्लासाांची फ़कणफ़कण. न्रमसेस ऍलहर्वांग
दार उघडे ठे र्वते र्व न्रखडकीिर्वळ कोचार्वर न्रर्वणण्याचे सामान घेऊन बसते)
आत्ता गेलेत ते न्रम. मॅंडसटच होते ना?

ऍलहर्वांगःहोय, ते अनाथाश्रमाकडे गेलेत.
ऑसर्वल्डःहम् (ग्लास आन्रण बुचाचा पुन्हा आर्वाि येतो)
ऍलहर्वांगः (हचांतािाांत कर्ाि र्ाकीत) ऑसर्वल्ड, पोरा, फार न्रपऊ नकोस, ते फार
कडक मद्य आहे.
ऑसर्वल्डःथांडी न्रर्वरूद्ध ते छान आहे.
ऍलहर्वांगः तू अांमळसा इथे येणार नाहीस का, माझ्याकडे?
ऑसर्वल्डःपण मी तेथे धूम्रपान करू िकत नाही ना.
ऍलहर्वांगः आता एखादी न्रसगार तू ओढू िकतोस.
ऑसर्वल्डःओह, ठीक. मग मी येतो आत. फक्त एक छोर्ासा थेंब (तो त्याची न्रसगार
ओढत आत प्रर्वेि करतो. दरर्वािा बांद करतो. थोड्यािा िाांततेनांतर) पॅस्र्र
कोठे गेलेत?
ऍलहर्वांगः मी साांन्रगतले तुला. ते अनाथाश्रमाकडे गेलेत खाली.
ऑसर्वल्डःओह, होय. तू साांन्रगतलेस खरे .
ऍलहर्वांगः तू इतका र्वेळ र्ेबलािर्वळ बसता कामा नये, ऑसर्वल्ड.
ऑसर्वल्डः(न्रसगार पाठीमागे धरत) पण मला तर इथे खूपच आल्हाददायक फ़दसतां,
आई. (न्रतला थोपर्ीत लन्रडर्वाळपणे) फक्त एक न्रर्वचार कर, मी घरी यार्वां
तुझ्या र्ेबलािर्वळ बसार्वां, आईच्या खोलीत बसार्वां आन्रण आईच्या हातचां
स्र्वाफ़दष्ट, रुचकर िेर्वण खार्वां.
ऍलहर्वांगः माय न्रडयर, न्रडयर बॉय!

ऑसर्वल्डः(काहीिा अधीरतेने, न्रसगार पीत येरझारा घालीत) आन्रण काय करू िकतो
मी स्र्वतः येथे? येथे मला काहीच सफलता न्रमळू िकत नाही—
ऍलहर्वांगः काहीच न्रमळू िकत नाही? ऑसर्वल्ड ह्या अर्वघ्या काळोखात? अखांड फ़दर्वस
सूयाटचा न्रमणन्रमणता प्रकािही नाही? ओह, हे--! काम करणे िक्यच नाही.
ऍलहर्वांगः तुझां घरी येणां हे पूणटपणे िहाणपणाचां नव्हतां?
ऑसर्वल्डःओ, होय आई, मला यार्वां लागलां.
ऍलहर्वांगः कारण की तू घरी असण्याचा आनांद मी दहार्वेळा सोडू न फ़दला, तर त्याचा
अथट तुला—
ऑसर्वल्डः(र्ेबलािर्वळ उभा राहतो) आता मला साांग आई—मी घरी असल्यामुळे
तुला खरोखर आनांद होतो का?
ऍलहर्वांगः काय प्रश्न न्रर्वचारतोस?
ऑसर्वल्डः(र्वतटमानपत्र चुरगाळीत) मला असा न्रर्वचार करायला हर्वा होता मी येथे
असणां काय आन्रण नसणां काय ह्याचां तुला फारसां काही र्वार्त नसार्वां.
ऍलहर्वांगः असां म्हणण्यासारखां असां कसां तुझां हृदय, ऑसर्वल्ड?
ऑसर्वल्डःपण माझ्यान्रिर्वाय पूर्वी इतके फ़दर्वस तू राहू िकलीसच ना आई?
ऍलहर्वांगः होय, राहू िकले मी तुझ्यान्रिर्वाय. ते खरे आहे.
(िाांतता. हळू हळू सांन्रधप्रकाि पडू लागतो. ऑसर्वल्ड इकडू न न्रतकडे येरझारा
घालतो. त्याने त्याची न्रसगार बािूला ठे र्वली आहे)

ऑसर्वल्डः(ऍलहर्वांगिर्वळ थाांबतो) आई, मी तुझ्यािर्वळ सोफ्यार्वर बसू का?
ऍलहर्वांगः (त्याला िागा देत) होय, बस माझ्या बाळा.
ऑसर्वल्डः(बसतो) असां काहीतरी आहे की मी तुला साांगायलाच हर्वां आई.
ऍलहर्वांगः (हचांताग्रस्तपणे) काय ते?
ऑसर्वल्डः(िून्य दृष्टीने आसमांतात बघत) कारण मी हे फार काळ आता सहन करू
िकत नाही.
ऍलहर्वांगः सहन होत नाही? काय ते?
ऑसर्वल्डः(पूर्वीप्रमाणेच) मला तुला न्रलन्रहणे िक्य झाले नाही, आन्रण आता मी घरी
आलो तेव्हापासून—
ऍलहर्वांगः (त्याचे बाहू पकडीत) ऑसर्वल्ड, काय होते आहे?
ऑसर्वल्डःसांपूणट कालचा फ़दर्वस आन्रण आि मी ते न्रर्वचार दूर ठे र्वण्याचा प्रयत्न के ला
पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.
ऍलहर्वांगः (उभी रहात) आता तू मला सर्वट काही साांगायलाच हर्वां ऑसर्वल्ड!
ऑसर्वल्डः(न्रतला पुन्हा सोफ्यार्वर बसर्वीत) िाांत बैस, आन्रण मग मी तुला साांगण्याचा
प्रयत्न करीन—प्रर्वास करून आल्यानांतर मी त्या थकव्याबद्दल तिार करीत
आलो आहे.
ऍलहर्वांगः होय, त्याचां काय?
ऑसर्वल्डःहोय, पण त्याचां मला काही र्वार्त नाही; पण हा सर्वटसामान्य थकर्वा नव्हे—

ऍलहर्वांगः (उठू लागते) ऑसर्वल्ड, तू आिारी नाहीस, ऑसर्वल्ड?
ऑसर्वल्डः(न्रतला पुन्हा खाली ओढीत) िाांत बैस, आई. ह्या बाबतीत तू िाांतता धर.
मी तसा आिारी नाही एक तर. सर्वटसामान्यपणे त्याला आिारी म्हणता
येणार नाही. (दोन्ही हाताांनी डोके धरतो) मला मानन्रसक थकर्वा आला
आहे—कोलमडू न पडलां आहे माझां मन—पार उद्ध्र्वस्त झालांय—मी आता
पुन्हा कधीच काम करू िकणार नाही. (स्र्वतःच्या हाताांनी चेहरा झाकू न
घेतो, न्रतच्या कु िीत डोके लपन्रर्वतो आन्रण दुःखार्वेगाने त्याच्या हुांदक्याांचा
बाांध फु र्तो.)
ऍलहर्वांगः (न्रनस्तेि, आन्रण थर थर कापत) ऑसर्वल्ड! माझ्याकडे बघ! नाही, नाही, हे
खोर्ां आहे.
ऑसर्वल्डः (र्वर बघतो त्याच्या डोळ्यातल्या न्रनरािेने) पुन्हा कधीही काम करणे
अिक्यच होणां! कधीच नाही- कधीच नाही! हे न्रिर्वांतपणी मृत्यूगत िगणां!
आई, तू अिा काहीतरी भयांकर गोष्टींची कल्पना करू िकतेस?
ऍलहर्वांगः माझ्या गरीब बाळा! हे प्रचांड दुःख तुझ्यार्वर कसां कोसळलां?
ऑसर्वल्डः (पुन्हा उठू न बसत) त्याचांच तर मला आकलन होत नाही. मी कधीच
व्यसनासक्त िीर्वन िगलो नाही- कु ठल्याही सांदभाटत कधीच नाही. तुला
माझ्यार्वर न्रर्वश्वास ठे र्वार्वाच लागेल आई! मी कधीच काही तसां के लां नाही.
ऍलहर्वांगः तू तसां काही के लां नाही ह्याची मला पूणट खात्री आहे, ऑसर्वल्ड.
ऑसर्वल्डः आन्रण तरीही हे भयानक दुदर्व
ै माझ्यार्वर कोसळले!
ऍलहर्वांगः ओह पण बाळा सारां काही ठीक होईल. मानन्रसक थकव्यापेिा हे अन्रधक
काही नाही, न्रर्वश्वास ठे र्व माझ्यार्वर.

ऑसर्वल्डः (न्रखन्न अांतःकरणाने) मलाही आधी तसांच र्वार्लां होतां, पण ते तसां नाही.
ऍलहर्वांगः मग साांग मला सारे अगदी सुरूर्वातीपासून
ऑसर्वल्डः होय, मला साांगायचेच आहे.
ऍलहर्वांगः पन्रहल्याांदा तुझ्या के व्हा लिात आले हे असे?
ऑसर्वल्डः मी मागच्या र्वेळी िेव्हा घराला भेर् देऊन पुन्हा पॅरीसला गेलो तेव्हा
लगेचच! माझ्या डोक्यात तीव्र र्वेदना व्हायला लागल्याचे मला िाणर्वले न्रर्विेषतः डोक्याच्या मागल्या बािूस मला र्वार्ले, घट्ट लोखांडी कडी माझ्या
मानेभोर्वती आन्रण र्वरच्या बािूस आर्वळली िात आहे असे मला र्वार्त
होतेऍलहर्वांगः पुढे बोल.
ऑसर्वल्डः अगदी पन्रहल्याांदा मला असे र्वार्ले की हे सर्वटसामान्य डोके दुखीपेिा अन्रधक
काही नसार्वे. िसा िसा मी र्वयाने र्वाढत गेलो तसे तसे ते दुःख अन्रधक
पीडा देऊ लागलेऍलहर्वांगः होय, होयऑसर्वल्डः पण ते तसे नव्हते. असे मला लर्वकरच लिात आले, मी आता काहीही काम
करू िकणार नाही. मी एका मोठ्या नर्वीन न्रचत्रार्वर काम करायचे ठरर्वले
पण माझ्यातली िक्तीच ओसरली, सारां त्राण सांपून मी अन्रतिय िीण
झालो, मी कु ठल्याच न्रर्वचाराांर्वर माझां लि कें फ़द्रत करू िकत नव्हतो. सर्वट
गोष्टी माझ्याभोर्वती फ़फरायच्या र्व मला गरगरल्यासारखे र्वार्ायचे,
भोर्वऱ्यात सापडल्यागत र्वार्ायचे. फार भयांकर न्रस्थती होती माझी! िेर्वर्ी
मी डॉक्र्रला बोलार्वणे पाठर्वले- मग खरे काय ते मला कळले.

ऍलहर्वांगः काय म्हणायचेय तुला?
ऑसर्वल्डः तो पॅरीसमधील पन्रहल्या प्रतीचा डॉक्र्र होता. मी त्याला माझी सारी
लिणे साांन्रगतली, मग त्याने माझ्यार्वर प्रश्नाांची सरबत्ती के ली ज्याचा
माझ्यािी काहीही सांबांध नव्हता. त्याांचा उद्देि मला कळलाच नाही.
ऍलहर्वांगः म्हणून-?
ऑसर्वल्डः िेर्वर्ी ते म्हणाले, “तुझ्या िन्मापासूनच तुझे िरीर फ़कडलेले आहे.” त्याने
त्याला व्हरमोडटलू असा िब्द र्वापरला.
ऍलहर्वांगः (श्वास रोखत) त्याचा काय अथट होतो?
ऑसर्वल्डः मलाही कळला नाही त्याचा अथट आन्रण मी त्याांना पूणटपणे त्याचा अथट स्पष्ट
करून साांगण्याची न्रर्वनांती के ली- तेव्हा तो कु रर्ल थेरडा (त्याच्या मुठी
आर्वळीत) म्हणाला- ओह-!
ऍलहर्वांगः काय-?
ऑसर्वल्डः तो म्हणाला, “र्वन्रडलाांच्या पापाांची मुलाांना न्रििा होते.”
ऍलहर्वांगः (हळू हळू उठत) र्वन्रडलाांची पापे-!
ऑसर्वल्डः िर्वळिर्वळ मी त्याच्या तोंडात भडकार्वण्याच्या बेतातच होतोऍलहर्वांगः (खोलीत येरझाऱ्या घालीत) र्वन्रडलाांची पापेऑसर्वल्डः (दुःखाने न्रस्मत करीत) होय, तू कल्पना करू िकतेस? खन्रचतच मी त्याला
खात्रीपूर्वटक साांन्रगतले की हे पूणटपणे अिक्य आहे. तेव्हा त्याने या गोष्टींकडे

लि फ़दले नाही असे तुला र्वार्ते? पण तो त्याच गोष्टीला न्रचकर्ू न रान्रहला.
आन्रण िेव्हा तुझी आलेली पत्रे उघडू न त्यातील र्वन्रडलाांन्रर्वषयीचे उतारे मी
त्याला र्वाचून दाखन्रर्वले तेव्हाऍलहर्वांगः पण मग तरी-?
ऑसर्वल्डः मग मात्र त्याने मान्य के ले की तो चुकत होता म्हणून! पण मला िेव्हा
अनाकलनीय सत्य कळले, माझ्या न्रमत्राांबरोबर मी िे आनांदी िीर्वन िगलो
तसे मी रहायला नको होते! तो माझा अपराध होता. म्हणून साऱ्या गोष्टीत
माझीच चूक होती.
ऍलहर्वांगः नाही नाही, ऑसर्वल्ड त्यार्वर तू न्रर्वश्वास ठे र्वायलाच नको.
ऑसर्वल्डः त्याचां दुसरां स्पष्टीकरण देताच येणार नाही, तो म्हणाला. तो त्यातला
अन्रतिय र्वाईर् भाग होता. माझां सांपूणट आयुष्य उध्र्वस्त झालां- माझ्या
न्रनष्काळिीपणामुळे! मला त्याचा न्रर्वचार करायचे धाडस झाले नाही- मी
तो न्रर्वचार करायला समथट नव्हतोच. ओह, िर मी माझे िीर्वन पुन्हा िगू
िकलो असतो- आन्रण मी िे काही के लां ते मला पुसून र्ाकता आलां असतां!
(तो सोफ्यात तोंड खुपसतो.)
ऍलहर्वांगः (अगन्रतक होऊन दुःखाने हात चोळीत इकडे न्रतकडे येरझाऱ्या घालते आन्रण
स्र्वतःिीच अांतगटत युद्ध करते. नांतर काही िणात)
ऑसर्वल्डः (हाताच्या कोपराांचा आधार घेत र्वर बघतो) िर हे फक्त आनुर्वांन्रिकतेने
न्रमळाले असेल- तर त्यासाठी कु णीही िबाबदार नव्हते! पण हे! लज्जास्पद
ररतीने, अन्रर्वचाराने, बेपर्वाटईने एखाद्याच्या सुखार्वर- एखाद्याच्या,
आरोग्यार्वर सर्वट काही गोष्टींर्वर- एखाद्याच्या भन्रर्वतव्यार्वर, िीर्वनार्वर-!

ऍलहर्वांगः नाही, नाही, माझ्या न्रप्रय र्वत्सा, हे िक्य नाही! (त्याच्यार्वर र्वाकत) तुला
र्वार्तां तेर्वढ्या या गोष्टी र्वाईर् नाहीत.
ऑसर्वल्डः ओह, तुला ठाऊक नाही- (उसळी घेत) आन्रण ह्या साऱ्या तुझ्या दुःखाला
कारणीभूत होणां, आई! अनेक र्वेळा मी बहुधा इच्छा करतो आन्रण आिा
करतो की र्वस्तुतः तू माझी फारिी काळिी घेतली नाहीस.
ऍलहर्वांगः मी, ऑसर्वल्ड? माझ्या एकु लत्या एक मुला! िगात सर्वटस्र्व तूच आहे मला!
ज्यान्रर्वषयी मी काळिी घ्यार्वी!
ऑसर्वल्डः (न्रतचे दोन्ही हात पकडू न चुांबन घेतो) होय, होय, मला कळले आता. िेव्हा
मी घरी असतो तेव्हा मला ते चाांगलेच कळते. आन्रण त्यामुळेच माझ्यार्वर
दडपण येते. असो, आता तुला सारां काही कळलांय. आि आपण ह्या
न्रर्वषयासांबांधी काहीही बोलायचां नाही. मला त्यार्वर फार काळ न्रर्वचार
करणां िक्य नाही. (खोलीत फ़फरत) मला काहीतरी पेय दे आई!
ऍलहर्वांगः प्यायला? कु ठलां पेय तुला आर्वडेल?
ऑसर्वल्डः ओह, काहीही. तुझ्यािर्वळ घरात थोडी थांड पांच असेलच.
ऍलहर्वांगः ओह, पण ऑसर्वल्ड न्रडयर-!
ऑसर्वल्डः नाकारू नकोस मला ते, आई, माझ्यार्वर दया कर! मला ह्या कु रतडणाऱ्या
न्रर्वचाराांना त्यात बुडर्वायचे आहे. (रोपर्वारर्के त िातो.) फ़कती फ़कती अांधार
आहे येथे? (ऍलहर्वांग उिर्वीकडे असलेली घांर्ेची दोरी ओढते.) आन्रण हा
अन्रर्वरत पडणारा पाऊस! तो आठर्वडान् आठर्वडा चालेल, मन्रहनाभर सुद्धा.

कधीही सूयाटचां ओझरतां दिटनही होत नाही! िेव्हा िेव्हा मी घरी आलो
तेव्हा एकदाही सूयाटचां दिटन घडल्याचां मला आठर्वत नाही!
ऍलहर्वांगः ऑसर्वल्ड, माझ्यापासून दूर िाण्याचा न्रर्वचार करतो आहेस र्वार्तां.
ऑसर्वल्डः हां (दीघट उसासा र्ाकीत) मी कसलाच न्रर्वचार करीत नाही. मी कसलाच
न्रर्वचार करू िकत नाही. (हळू आर्वािात) मी सोडू न फ़दले आहे ते.
रे न्रिनाः (भोिनगृहातून) तुम्ही घांर्ी र्वािर्वली का बाई?
ऍलहर्वांगः होय, फ़दर्वा आण आपल्यासाठी येथे.
रे न्रिनाः होय, मॅम लगेचच आणते. आधीच लार्वून तयार आहे.
ऍलहर्वांगः (ऑसर्वल्डकडे िात) ऑसर्वल्ड, मला मोकळे पणाने साांग. मििर्वळू न
काहीही लपर्वून ठे र्वू नकोस.
ऑसर्वल्डः नाही आई. तुला मी पुष्कळ साांन्रगतले असे मला र्वार्ते! (रे न्रिना फ़दर्वा
आणते र्व र्ेबलािर्वळ ठे र्वते.)
ऍलहर्वांगः होय. आन्रण रे न्रिना एक छोर्ीिी िॅम्पेनची बार्ली घेऊन ये.
रे न्रिनाः होय ठीक आहे, मॅम. (ती िाते.)
ऑसर्वल्डः (ऍलहर्वांगच्या गळ्याभोर्वती हात र्ाकीत) हेच मला हर्वे होते. मला ठाऊक
होते, आई न्रतच्या मुलाला अिी तहानलेली राहू देऊ िकणार नाही.
ऍलहर्वांगः माझ्या गरीब न्रप्रय पोरा ऑसर्वल्ड, मी तुला कु ठलीही गोष्ट किी नाकारू
िके न?
ऑसर्वल्डः (उत्कां ठे ने) हे खरे , आई तू म्हणतेस ते?

ऍलहर्वांगः म्हणिे काय?
ऑसर्वल्डः की मला तू काहीही नाकारू िकत नाहीस?
ऍलहर्वांगः माझ्या लाडक्या र्वत्सा- ऑसर्वल्ड.
ऑसर्वल्डः िूss (रे न्रिना दोन ग्लास आन्रण िॅम्पेनची बार्ली आणून र्ेबलार्वर माांडते.)
रे न्रिनाः मी उघडू का बूच?
ऑसर्वल्डः नाही. थँक यू! मीच उघडतो. (रे न्रिना पुन्हा िाते.)
ऍलहर्वांगः (र्ेबलािर्वळ बसत) मी तुला नाकारू िकत नाही, असे तू मला न्रर्वचारतोस
तर त्याचा अथट काय?
ऑसर्वल्डः (बार्ली उघडण्यात मग्न) आधी आपण एखाद दुसरा ग्लास घेऊया! (बूच
उघडण्याचा आर्वाि येतो. तो एका ग्लासात मद्य ओततो आन्रण दुसरा ग्लास
भरण्याच्या बेतात असताना)
ऍलहर्वांगः (दुसऱ्या ग्लासार्वर हात ठे र्वीत) थँक्स, माझ्यासाठी नकोय.
ऑसर्वल्डः ओह! तुला नको? मग माझ्यासाठीच भरतो (तो ग्लास ररकामा करतो,
पुन्हा भरतो, पुन्हा ररकामा करतो. मग तो र्ेबलािर्वळ बसतो.)
ऍलहर्वांगः (अपेिेने) ठीक?
ऑसर्वल्डः (न्रतच्याकडे न बघता) मला साांग- मला र्वार्ते िेर्वणाच्या र्वेळी तू आन्रण
पॅस्र्र मँडसट एर्वढे न्रर्वन्रचत्र आन्रण स्तब्ध का फ़दसत होता?
ऍलहर्वांगः तुझ्या ते लिात आले का?

ऑसर्वल्डः होय. हां. (थोडी िाांतता) मला साांग रे न्रिनाबद्दल तुला काय र्वार्ते?
ऍलहर्वांगः मला काय र्वार्ते?
ऑसर्वल्डः होय, ती फ़कती छान आहे?
ऍलहर्वांगः माय न्रडयर ऑसर्वल्ड, तू न्रतला ओळखत नाही िेर्वढी मीऑसर्वल्डः ठीक, मग?
ऍलहर्वांगः रे न्रिना, दुदर्व
ै ाने न्रतच्याच घरी पुष्कळ फ़दर्वस होती. न्रतला मी लर्वकर
आणायला हर्वे होते.
ऑसर्वल्डः होय, फ़कती सुांदर आन्रण देखणी नाही का फ़दसायला ती, आई? (तो त्याचा
ग्लास भरतो.)
ऍलहर्वांगः रे न्रिनामध्ये खूप गांभीर दोष आहेत.
ऑसर्वल्डः होय, पण त्याचे काय? (पुन्हा न्रपतो.)
ऍलहर्वांगः मला ती खूप आर्वडते, तथान्रप माझ्यार्वर न्रतची िबाबदारी आहे. न्रतला
कु ठल्याही प्रकारची इिा ककां र्वा दुःख झालेले मला आर्वडणार नाही.
ऑसर्वल्डः (एकदम उठत) आई, रे न्रिनािर्वळच माझा मोि आहे.
ऍलहर्वांगः (उठू न उभी राहत) म्हणिे काय तुझ्या म्हणण्याचा अथट?
ऑसर्वल्डः माझ्या मनाला होणाऱ्या यातना मी एकर्ा सहन करू िकत नाही.
ऍलहर्वांगः तुला ते सहन करायला तुझी आई सहभागी होऊ िकणार नाही का?

ऑसर्वल्डः होय, तोच न्रर्वचार मी के ला होता, आन्रण म्हणून मी तुझ्याकडे घरी परत
आलो. पण त्याचा काही उपयोग होईल असां मला र्वार्त नाही. मला तसे
फ़दसते, तुला नाही? मी माझां िीर्वन मुकाट्याने सोसू िकत नाही येथे.
ऍलहर्वांगः ऑसर्वल्ड!
ऑसर्वल्डः आई, मला र्वेगळ्या प्रकारचे िीर्वन िगायलाच हर्वे. म्हणूनच मला
तुझ्यापासून दूर िायला हर्वे. ते तू बघार्वे असे मला र्वार्त नाही.
ऍलहर्वांगः माझ्या दुःखी बाळा! पण ऑसर्वल्ड िोपयिंत तू असा दुःखी आहेसऑसर्वल्डः पण हा फक्त आिार रान्रहला असता, तर मी तुझ्यािर्वळच असायला हर्वे
होते, कारण तूच फक्त ह्या सबांध दुन्रनयेत एकमेर्व आन्रण उत्तम स्नेही आहेस
माझी.
ऍलहर्वांगः होय, खरोखर मीच, ऑसर्वल्ड. नाही का?
ऑसर्वल्डः (अस्र्वस्थपणे चालत) पण ह्या साऱ्या यातना, र्वेदना, सतत सलत राहणारा
तीव्र खेद आन्रण ती भयाण भीती. ओह ती न्रहडीस भीती!
ऍलहर्वांगः (त्याच्या मागेमागे िात) भयानक भीती? कोणती भीती? काय म्हणायचांय
तुला?
ऑसर्वल्डः ओह, तू मला अन्रधक काही न्रर्वचारायलाच नको. मला ठाऊक नाही. मी ते
िब्दात र्वणटन करूच िकत नाही.
ऍलहर्वांगः (उिव्या बािूस िाऊन घांर्ी र्वािन्रर्वते)
ऑसर्वल्डः काय हर्वांय तुला?

ऍलहर्वांगः मला माझा मुलगा सुखी फ़दसायला हर्वा- हेच ते िे मला हर्वे. त्याने सतत
न्रखन्नपणे न्रर्वचार करीत बसायला नको. (रे न्रिनाला, िी दारात उभी आहे)
आणखी िँपेन, मोठी पूणट बार्ली. (रे न्रिना िाते.)
ऑसर्वल्डः आई!
ऍलहर्वांगः आम्हा लोकाांना येथे नीर् राहता येत नाही घरी असे र्वार्ते का तुला?
ऑसर्वल्डः ती फ़दसायला फ़कती सुरेख आहे? न्रतचा बाांधा फ़कती सुांदर आहे! उत्तम
प्रकृ तीचे न्रिर्वांत न्रचत्र!
ऍलहर्वांगः (र्ेबलापािी बसत) खाली बस ऑसर्वल्ड! आन्रण आपण एकत्र िाांतपणे बोलू
या!
ऑसर्वल्डः (बसत) मी मोठ्या धैयाटने साांगतो तुला ठाऊक नाही, आई, रे न्रिनासोबत
माझ्याकडू न िी चूक झाली आहे ती मला दुरूस्त करायला हर्वी.
ऍलहर्वांगः तू?
ऑसर्वल्डः ककां र्वा थोड्यािा अन्रर्वर्वेकाने- असां तू म्हणू िकतेस. पूणटपणे न्रनष्पाप,
खरोखर, िेव्हा मी मागच्या र्वेळी घरी होतो.
ऍलहर्वांगः होय?
ऑसर्वल्डः ती मला पॅरीसन्रर्वषयी नेहमी न्रर्वचारायची. मी न्रतला एक ना दोन अऩेक
गोष्टी साांन्रगतल्या. एके फ़दर्विी मी न्रतला न्रर्वचारल्याचे आठर्वते, तुला तेथे
िार्वेसे र्वार्ते का?
ऍलहर्वांगः बरां मग?

ऑसर्वल्डः न्रतचा चेहरा लािेने उिळलेला फ़दसला, आन्रण मग ती म्हणाली, “होय,
मला साऱ्या काही गोष्टी आर्वडतील.” “ओह, ठीक आहे,” मी उत्तरलो.
ऍलहर्वांगः आन्रण मग?
ऑसर्वल्डः खन्रचतच त्या साऱ्या गोष्टी मी पूणटपणे न्रर्वसरून गेलो, परर्वा मी न्रतला
न्रर्वचारले, इतके फ़दर्वस घरी माझां राहणां न्रतला आर्वडतां का?
ऍलहर्वांगः होय?
ऑसर्वल्डः न्रतने माझ्याकडे एक न्रर्वन्रचत्र दृष्टीिेप र्ाकला, आन्रण न्रतने न्रर्वचारले, “पण
माझ्या पॅरीसच्या यात्रेचे काय?”
ऍलहर्वांगः न्रतची रीप?
ऑसर्वल्डः आन्रण नांतर मला कळू न आले की न्रतने त्या साऱ्या गोष्टी खूपच गांभीरपणे
घेतलेल्या होत्या, सांपूणट र्वेळ ती तोच न्रर्वचार करीत आली होती, आन्रण न्रतने
फ्रेंच न्रिकायलाही सुरूर्वात के ली होतीऍलहर्वांगः अस्सां! म्हणूनचऑसर्वल्डः आई िेव्हा मी अिी तेिस, मुग्ध, उज्र्वल मुलगी डोळ्याांसमोर उभी
असलेली बन्रघतली- पण िेव्हा ती माझ्या समोर उभी होती तेव्हा िणूकाही
न्रतने हात पसरन्रर्वले होते र्व ती मला न्रतच्या बाहुपािात घेण्याच्या तयारीत
होती.
ऍलहर्वांगः ऑसर्वल्ड!

ऑसर्वल्डः -मग माझ्या डोक्यात प्रकाि पडला की माझी मुक्ती न्रतच्यात आहे, कारण
िीर्वनाचा पररपूणट आनांद मी न्रतच्यात बन्रघतलाऍलहर्वांगः (दचकते) िीर्वनाचा पूणाटनांद-? त्याच्यात मुक्ती आहे?
रे न्रिनाः (भोिनगृहातून िँपेनच्या बार्लीसह आत येत) उिीर झाल्याबद्दल िमा
असार्वी! मला खाली तळघरात िार्वे लागले होते. (र्ेबलार्वर बार्ली ठे र्वते.)
ऑसर्वल्डः आणखी एक पेला आण, रे न्रिना.
रे न्रिनाः (ती आियाटने त्याच्याकडे बघते) पण न्रमसेस ऍलहर्वांगचा पेला तेथे आहे ना?
ऑसर्वल्डः एक तुझ्यासाठी आण रे न्रिना (ती दचकते र्व एक लािरा कर्ाि ऍलहर्वांगकडे
र्ाकते.)
रे न्रिनाः (दचकते आन्रण काकू करीत) ही तुमची इच्छा आहे का न्रमसेस ऍलहर्वांग?
ऍलहर्वांगः पेला आण रे न्रिना. (रे न्रिना भोिनगृहाकडे िाते)
ऑसर्वल्डः (न्रतच्याकडे बघत) तू न्रतच्याकडे बन्रघतलांस का? फ़कती खांबीरपणे आन्रण
चपळतेने चालतेय ते?
ऍलहर्वांगः ऑसर्वल्ड, हे घडू िकणार नाही-!
ऑसर्वल्डः एक गोष्ट ठरली आहे. तू बघू िकत नाहीस का ते? नाही म्हणण्यात काही
अथट नाही. (रे न्रिना ररकामा पेला घेऊन येते िो न्रतने हातातच धरला आहे.)
ऑसर्वल्डः बैस रे न्रिना. (रे न्रिना न्रिज्ञासुपणे ऍलहर्वांगकडे बघते)

ऍलहर्वांगः खाली बैस. (रे न्रिना भोिनगृहाच्या दारािर्वळच्या खुचीर्वर बसते. अिूनही
न्रतच्या हातात तो ररकामा पेला आहे.) ऑसर्वल्ड, काय म्हणत होतास तू
िीर्वनाच्या आनांदाबाबत?
ऑसर्वल्डः ओह, तो िीर्वनाचा आनांद, आई तुला त्याबाबत येथे घरी समिणार नाही.
येथे मला तो कधीच न्रमळणार नाही.
ऍलहर्वांगः अगदी माझ्यािर्वळ असतानासुद्धा नाही?
ऑसर्वल्डः नाही, िरी मी घरी असलो तरी. पण तुला ते कसां कळणार?
ऍलहर्वांगः होय, होय, मला र्वार्ते मला तो बहुधा कळायला लागलाय आता.
ऑसर्वल्डः तो आन्रण कामाचा आनांद मुळातच ह्या गोष्टी खरोखर समान आहेत.
ऍलहर्वांगः कदान्रचत तुझां म्हणणां खरोखर बरोबर असेल. साांग मला त्यान्रर्वषयी अन्रधक
ऑसर्वल्ड.
ऑसर्वल्डः माझ्या म्हणण्याचा अथट असा की येथील लोकाांना असांच न्रिकर्वलां िातां की
काम म्हणिे तुम्ही के लेल्या पापाबद्दलचा िाप आन्रण न्रििा आहे, िीर्वन
म्हणिे दुःख आहे र्व त्यातून न्रितक्या लर्वकर बाहेर पडता येईल तेर्वढे
चाांगले.
ऍलहर्वांगः हे दुःखमय िग आहे र्व ते आपण तसे िाणूनबुिून करतो.
ऑसर्वल्डः पण त्या लोकाांचा ह्यार्वर न्रर्वश्वास नाही. तेथे अिा तत्र्वप्रणालीर्वर कु णीही
कधीही न्रर्वश्वास ठे र्वीत नाही. तेथे के र्वळ ह्या िगात िगायला न्रमळते
ह्यातच अद्भुत परमानांद आहे असे ते मानतात. आई, तू एक लिात घेतलेस
का की प्रत्येक न्रचत्र िी मी रे खार्ली आहेत ती िीर्वनाच्या आनांदात
समान्रर्वष्ट झालेली आहेत? नेहमी सातत्याने, िीर्वनाच्या आनांदात, प्रकाि

आन्रण सूयटप्रकाि, तेिस्र्वी हर्वा आन्रण आनांदाने उिळलेले चेहरे म्हणून मला
तुझ्या सहर्वासात घरी राहण्यात भीती र्वार्ते.
ऍलहर्वांगः भीती? माझ्या सहर्वासात तुला कसली भीती र्वार्ते?
ऑसर्वल्डः िे काही सामर्थयटर्वान, अलौकीक माझ्यात आहे त्या साऱ्याांचे येथे अधःपतन
होईल अिी मला भीती र्वार्ते.
ऍलहर्वांगः (त्याच्याकडे न्रनिलपणे बघत) असां होईल असां तुला र्वार्तां?
ऑसर्वल्डः माझी खात्री आहे तिी. तू न्रतथल्यासारखांच िीर्वन येथे िगलीस तरीही
त्या िीर्वनासारखे तेच.
ऍलहर्वांगः (िी एकाग्रतेने ऐकत आली आहे, उठते, न्रर्वचाराांनी न्रतचे डोळे मोठे झालेत
आन्रण म्हणते) आता मला कळू न आले की हे सारे एकन्रत्रत कसे घडत आले
ते.
ऑसर्वल्डः काय फ़दसतांय तुला?
ऍलहर्वांगः अगदी पन्रहल्याांदाच मला कळले. आन्रण आता मी बोलू िकते.
ऑसर्वल्डः (उठत) आई, मला तू काय म्हणतेस ते कळत नाही.
रे न्रिनाः (ती सुद्धा उठलेली आहे) कदान्रचत मला िायलाच हर्वां, नाही?
ऍलहर्वांगः नाही, थाांब येथेच. आता मी बोलू िकते. आता माझ्या मुला, तुला हे सारे
सत्य कळायलाच हर्वे.—आन्रण मग तू न्रनर्वड करू िकतोस ऑसर्वल्ड!
रे न्रिना!
ऑसर्वल्डः िू s s पॅस्र्र—

मॅंडसटः

(हॉलच्या दरर्वाज्यातून येतो) ठीक, आमचा र्वेळ खरोखरच एकन्रत्रत राहून
अन्रतिय आनांदात गेला.

ऑसर्वल्डः आमचा सुद्धा.
मॅंडसटः

इां गस्रॅंडला ‘सेलसटहोम’ बनर्वायला मदतीची गरि आहे. रे न्रिनाने परत
िाऊन त्याला मदत करायला हर्वी.

रे न्रिनाः नाही, थॅंक यू सर.
मॅंडसटः

(न्रतला नुकतेच बघून) काय-? तू येथे-? हातात ग्लास घेऊन?

रे न्रिनाः (घाईने पेला खाली ठे र्वीत) िमा असार्वी!
ऑसर्वल्डः रे न्रिना माझ्यासोबत येणार आहे, न्रम. मॅंडसट!
मॅंडसटः

येणारे य! तुझ्यासोबत?

ऑसर्वल्डः होय, माझी पत्नी म्हणून—िर न्रतची तिी इच्छा असल्यास.
मॅंडसटः

दया करा देर्वा-!

रे न्रिनाः हे माझे कृ त्य नाही, न्रम. मॅंडसट.
ऑसर्वल्डः ककां र्वा मी िर येथे रान्रहलो तर तीसुद्धा येथेच राहील.
रे न्रिनाः (नाखुषीने) येथे?
मॅंडसटः

तुम्ही मला स्तांन्रभत के ले, न्रमसेस ऍलहर्वांग.

ऍलहर्वांगः ना ही गोष्ट ते करू िकत, ना दुसरी. आता मी स्पष्टपणे बोलू िकते.

मॅंडसटः

पण तुम्ही ते खात्रीने करू िकत नाही! नाही, नाही, नाही!

ऍलहर्वांगः होय, मी बोलू ही िकते आन्रण ते करू ही िकते. आन्रण कु णाच्याही
आदिाटला तडा न िाऊ देता.
ऑसर्वल्डः आई अिी कु ठली गोष्ट तू माझ्यापासून लपर्वून ठे र्वतेस?
रे न्रिनाः (ऐकत) न्रमसेस ऍलहर्वांग! लोक बाहेर आरडाओरडा करताहेत, ऐका! (ती
बाहेर िाते र्व कुां िात बघते)
ऑसर्वल्डः(डाव्या बािूच्या न्रखडकीकडे िात) काय चाललांय? आकािात कसला
प्रकाि फ़दसतोय?
रे न्रिनाः (ओरडते) अनाथाश्रमाला आग लागलीय!
ऍलहर्वांगः (न्रखडकीकडे िात) आग लागली?
मॅंडसटः

आग लागली? अिक्य, मी नुकताच तेथे काही र्वेळापूर्वी होतो.

ऑसर्वल्डः माझी हॅर् कोठे आहे? िाऊ द्या, काही हरकत नाही—माझ्या र्वन्रडलाांचे
अनाथाश्रम--! (तो बागेच्या दरर्वाज्यातून पळत िातो.)
ऍलहर्वांगः माझी िाल आण रे न्रिना. सगळा पररसर ज्र्वालाांनी भरलाय!
मॅंडसटः

पण फ़कती भयांकर! न्रमसेस ऍलहर्वांग हा देर्वाचा न्याय आहे, ह्या पापी घरार्वर
तो अन्रग्नर्वषाटर्व म्हणिे न्याय आहे.

ऍलहर्वांगः खन्रचतच होय, रे न्रिना चल ये. (ती आन्रण रे न्रिना हॉलच्या दरर्वाज्यातून
घाईने बाहेर िातात.)

मॅंडसटः

(हात चोळीत) आन्रण आम्ही न्रर्वमा उतरर्वलेला नाही. न्रर्वमा! (तो त्याांच्या
मागे िातो.)

अांक न्रतसरा
(पूर्वीचीच रूम. सगळी दारे उघडी आहेत. फ़दर्वा अिूनही र्ेबलार्वर िळतोय.
दाराबाहेर अांधार आहे. डाव्या बािूस मागच्या बािूला आगीचा डोंब
उसळलेला फ़दसतो.)
ऍलहर्वांगः (न्रतच्या डोक्यार्वर िाल आहे. पुष्प कुां िात उभी राहून बाहेर बघतेय.
रे न्रिना- न्रतच्याही अांगाभोर्वती िाल असून ती ककां न्रचत मागे उभी आहे.)
सारे िळू न गेले! अगदी तळापयिंत.
रे न्रिनाः आन्रण अिूनही तळघर िळतेय.
ऍलहर्वांगः ऑसर्वल्ड अिून परत का आला नाही घरी? आता काहीही र्वाचन्रर्वणे िक्य
नाही.
रे न्रिनाः मी त्याांची हॅर् घेऊन त्याांच्याकडे खाली िार्वां का?
ऍलहर्वांगः त्याची हॅर्सुद्धा त्याने बरोबर नेली नाही का?
रे न्रिनाः (हॉलकडे बोर् दाखन्रर्वत) नाही, ती तेथे र्ाांगलेली फ़दसतेय.

ऍलहर्वांगः असूद.े त्याने लर्वकरच परत यायला हर्वे येथे. मी स्र्वतः िाईन तेथे आन्रण
त्याच्याकडे बघीन. (ती बागेच्या बाहेर िाते.)
मँडसटः

(हॉलमधून आत येतात) न्रमसेस ऍलहर्वांग येथे नाहीत का?

रे न्रिनाः त्या नुकत्याच खाली बागेत गेल्यात.
मँडसटः

माझ्या आयुष्यात मी अिी भयांकर रात्र बन्रघतली नाही कधी.

रे न्रिनाः होय सर, हे महाभयांकर सांकर् नाही का, पॅस्र्र?
मँडसटः

ओह, त्यान्रर्वषयी काहीच बोलू नकोस! मी तो न्रर्वचारसुद्धा करू िकत नाही.

रे न्रिनाः पण हे कसां घडू िकलां?
मँडसटः

मला न्रर्वचारू नकोस तू. कु . इां गस्रँड! मला कसां कळणार? तू सुद्धा-? तुझ्या
बापाने के लेले पुरेसे नाही का?

रे न्रिनाः त्याांच्यान्रर्वषयी काय?
मँडसटः

त्याांनी मला न्रर्वमनस्क के ले.

इां गस्रँडः (समोरच्या हॉलमधून येत) न्रम.मँडसट-!
मँडसटः

(भीतीने गाांगरून) इथेही माझ्या मागे आलात काय?

इां गस्रँडः होय, भीतीने गाळणच उडाली असती माझी, पण मला--! ओह, देर्वा! काय
म्हणतोय मी? पण अन्रतिय भयांकर गोष्ट ही! महािय.
मँडसटः

(येरझाऱ्या घालीत) भयांकर, भयांकर!

रे न्रिनाः काय झालां?
इां गस्रँडः त्या प्राथटना सभेमुळेच घडलां हे सारां . (खालच्या आर्वािात) आता आपण
ह्या म्हाताऱ्या पक्ष्याला फासात पकडू (मोठ्याने) िी चूक माझ्याकडू न
घडायला हर्वी होती ती पॅस्र्र मँडसटकडू न घडली.
मँडसटः

पण मी खात्रीपूर्वटक साांगतो तुम्हाला, इां गस्रँड-

इां गस्रँडः पण तुमच्यान्रिर्वाय मेणबत्ती खाली पडू द्यायला कु णीच नव्हतां.
मँडसटः

(थाांबत) होय असां तुम्ही म्हणता खरे . पण मला हे आठर्वत नाही की माझ्या
हातात मेणबत्ती होती की नाही ते.

इां गस्रँडः पण महािय मी तुम्हाला मेणबत्ती उचलताना, ती बोर्ाांनी न्रर्वझर्वून न्रतची
र्वात काढताना आन्रण िळत्या र्वातीचे र्ोक लाकडाच्या ढलप्यात फे कताना
अगदी स्पष्टपणे बन्रघतलां.
मँडसटः

आन्रण मी हे करताना तुम्ही उभे राहून बघत होता?

इां गस्रँडः अगदी उघड स्पष्टपणे, मी पान्रहलां.
मँडसटः

हे पूणटपणे माझ्या आकलनाच्या पन्रलकडे आहे. न्रिर्वाय मेणबत्ती बोर्ाांनी
न्रर्वझर्वण्याची मला सर्वय नाही.

इां गस्रँडः होय, पण खूपच न्रनष्काळिीपणाने हे काम के ल्याचे मला फ़दसते. पण
महािय ह्यामुळे खूपच नुकसान झाल्याची िक्यता असार्वी?
मँडसटः

(अस्र्वस्थपणे, पुढेमागे फ़फरत) ओह, काही न्रर्वचारू नका मला.

इां गस्रँडः (त्याच्या बरोबर चालत) आन्रण त्याचा न्रर्वमाही काढलेला नव्हता तुम्ही,
नाही का?

मँडसटः

(फ़फरणां चालू ठे र्वीत) नाही, नाही, नाही- तुम्ही तसां ऐकलां होतां का?

इां गस्रँडः (त्याांच्या मागे फ़फरणां चालू ठे र्वीत) न्रर्वमा काढला नाही! आन्रण मग सरळ
िाऊन सबांध र्वास्तूला आग लार्वली! देर्वा, देर्वा, काय हे दुदर्व
ै !
मँडसटः

(कपाळार्वरील घाम पुसत) होय, तुम्ही अगदी बरोबर म्हणालात, इां गस्रँड!

इां गस्रँडः एखाद्या परोपकारी सांस्थेबाबत असां घडार्वां? न्रर्वचार करा ज्या सांस्थेने
िहराची, देिाची सेर्वा के ली असती. माझी अिी अपेिा आहे की
र्वतटमानपत्रे तुमच्यािी नरमाईने र्वागणारच नाहीत महािय.
मँडसटः

नाही, त्याबाबतीतच मी आत्ता न्रर्वचार करतोय. ह्या सांपूणट िबाबदारीचा
हा अन्रतिय र्वाईर् भाग आहे. हा सर्वट आत्मघातकी प्रहार आन्रण दूषणे-! ओह
असा न्रर्वचारही माझ्या मनाचा थरकाप उडर्वून देतो.

ऍलहर्वांगः (बागेतून आत येत) मी त्याला त्या न्रनखाऱ्याांपासून दूर खेचू िकत नाही.
मँडसटः

ओह, तुम्ही परत आलात, न्रमसेस ऍलहर्वांग?

ऍलहर्वांगः म्हणिे आता उद्घार्नाच्या भाषणापासून तुमचा बचार्व झाला तर, पॅस्र्र
मँडसट.
मँडसटः

ओह, मला खूपच आनांद झाला असता—

ऍलहर्वांगः (सौम्य आर्वािात) िे झाले ते चाांगले झाले. त्या अनाथाश्रमाने कु णाचेही
भले के ले नसते.
मँडसटः

अगदी बरोबर बोललात तुम्ही, तसां तुम्हाला र्वार्तां?

ऍलहर्वांगः तुम्हाला तसां र्वार्तां?

मँडसटः

खूप मोठे दुभाटग्य म्हणार्वे लागेल ह्याला.

ऍलहर्वांगः आपण ह्या व्यर्वहाराबाबत बोलू या. तुम्हाला पॅस्र्र मँडसटिी काही काम
आहे का इां गस्रँड?
इां गस्रँडः (हॉलच्या दारािर्वळ) होय, खरां तर आहे.
ऍलहर्वांगः मग तोपयिंत बसा खाली!
इां गस्रँडः मला र्वार्ते मी उभा असलेलाच बरा!
ऍलहर्वांगः (मँडसटना) मला र्वार्तां बोर्ीने परत िाणार असाल तुम्ही?
मँडसटः

होय, तासाभरात न्रनघतो.

ऍलहर्वांगः कृ पा करून तुम्ही ते सारे पेपसट तुमच्या बरोबर परत घेऊन िाल का? ह्या
गोष्टीबाबत आता मला दुसरां काहीही ऐकायचां नाही. न्रर्वचार
करण्यासारख्या आता दुसऱ्या गोष्टी माझ्याकडे आहेत.
मँडसटः

न्रमसेस ऍलहर्वांग-

ऍलहर्वांगः लर्वकरच मी तुम्हाला मुखत्यार पत्र पाठर्वीन म्हणिे तुम्ही सर्वट गोष्टी
तुमच्या मताप्रमाणे तुम्ही न्रनकालात काढू िकाल.
मँडसटः

त्या सर्वट गोष्टींची काळिी घेण्यात मला सांतोषच होईल. खन्रचतच मला
देणग्याांच्या ितींमध्ये आमूलाग्र, पूणट बदल करार्वा लागेल.

ऍलहर्वांगः खन्रचतच ते करार्वांच लागेल!
मँडसटः

मला र्वार्तां, सर्वाटत आधी सॉन्रल्र्वक प्रॉपर्ी चचटच्या स्र्वाधीन करण्याची
व्यर्वस्था करार्वी. ती िमीन न्रनरूपयोगी र्व मोडकळीस आलेली म्हणून

मानता येणार नाही, ह्या ना त्या कारणासाठी त्याचा उपयोग होईलच.
आन्रण बँकेत ठे र्वलेल्या भाांडर्वलाच्या रकमेर्वरील व्यािाची रक्कम गार्वातल्या
सेर्वाभार्वी सांस्थाांना देऊन र्ाकू .
ऍलहर्वांगः तुम्हाला िसां आर्वडेल तसां करा. ह्या सर्वट गोष्टींबाबत माझ्या मनात पूणट
अनास्था न्रनमाटण झाली आहे.
इां गस्रँडः माझ्या ‘खलािाांच्या न्रनर्वासस्थानाबद्दल’ सुद्धा न्रर्वचार व्हार्वा, पॅस्र्र?
मँडसटः

होय, नक्कीच, ती िक्यता आहे. ठीक त्याबद्दल नीर् र्वास्तपुस्त व्हायला
हर्वी.

इां गस्रँडः ओह, नरकात िार्वो ती र्वास्तपुस्त- अरे देर्वा!
मँडसटः

(न्रनःश्वास सोडीत) आन्रण मग दुदर्व
ै ाने हे प्रकरण हाताळण्यासाठी मला
फ़कती फ़दर्वस द्यार्वे लागतील- लोकमतानुसार मला ह्यातून न्रनर्वृत्तही व्हार्वे
लागेल. आग लागण्याच्या कारणाची अन्रधकृ त चौकिी होऊन त्याच्या
पररणामार्वरच हे पूणटपणे अर्वलांबून आहे.

ऍलहर्वांगः किाबद्दल बोलताहात तुम्ही?
मँडसटः

आन्रण न्रनकाल कसा लागेल ह्याचे आिच भाफ़कत करणे िक्य नाही.

इां गस्रँडः (त्याांच्याकडे िात) ओह, होय ते तसे आहे! कारण िेकब इां गस्रँड अगदी
तुमच्या बािूला आहे.
मँडसटः

होय, पण-?

इां गस्रँडः (आर्वाि खाली घेत) आन्रण िेकब इां गस्रँड हा असा माणूस नाही की िो थोर
न्रहतकत्याटला अडचणींच्या र्वेळी सोडू न िाईल.

मँडसटः

होय पण माझ्या न्रप्रय न्रमत्रा- कसां-?

इां गस्रँडः िेकब इां गस्रँड तुमचा मुक्तीदूत आहे असां म्हणायला काहीच हरकत नाही.
मँडसटः

नाही, नाही मी ते खरोखरच स्र्वीकारू िकत नाही.

इां गस्रँडः काहीही झाले तरी तोच मागट आहे. दुसऱ्याचां पाप स्र्वतःच्या मार्थयार्वर
घेणारे लोक ह्यापूर्वी होते असां मी ऐकलां आहे,
मँडसटः

िेकब! (त्याचा हात पकडतो) तुम्ही खरोखरच एक असामान्य व्यक्ती
आहात. तुमच्या खलािाांच्या न्रनर्वासस्थानासाठी मी मदत करीन.
त्याबाबतीत तुम्ही माझ्यार्वर अर्वलांबून राहू िकता. (िेकब आभार
मानण्याचे प्रयत्न करतो, पण त्याचे भार्वनाांर्वर न्रनयांत्रण रहात नाही.)

मॅंडसटः

(प्रर्वासी बॅग खाांद्यार्वर र्ाांगतो) चला आता आपण न्रनघू या. आपण दोघे
न्रमळू न प्रर्वास करू.

इां गस्रॅंडः (भोिनगृहाच्या दारािर्वळ, रे न्रिनास हळू च) चल ग पोरी, तू सुद्धा
माझ्यासोबत यायला हर्वां. फु लासारखी राहिील तू सुरन्रित.
रे न्रिनाः अरे देर्वा! (मानेला न्रहसका देत ती हॉलमध्ये िाते आन्रण मॅंडसटची छत्री
आन्रण ओव्हरकोर् आणते)
मॅंडसटः

गुडबाय न्रमसेस ऍलहर्वांग! ह्या घरात पुन्हा सुव्यर्वन्रस्थतपणा, कायदेिीरपणा
नाांदो!

ऍलहर्वांगः गुडबाय, न्रम. मॅंडसट! (ती र्वर रोपर्वारर्के त िाते, तेर्वढ्यात ती ऑसर्वल्डला
बागेच्या दारातून येताना बघते)

इां गस्रॅंडः (तेव्हा रे न्रिना आन्रण तो मॅंडसटला कोर् घालायला मदत करीत असतात.)
गुडबाय, माझ्या बेर्ा. तुला काही त्रास झाला तर तुला ठाऊक आहेच िेकब
इां गस्रॅंडला कोठे िोधून काढायचे ते. (हळू आर्वािात) न्रलर्ल हाबटर स्रीर्,
हां--! (न्रमसेस ऍलहर्वांग आन्रण ऑसर्वल्डला) आन्रण माझां घर हे दयाटर्वदींसाठी
असणार आन्रण ते कॅ प्र्न ऍलहर्वांगचे न्रनर्वासस्थान म्हणून ओळखले िाईल.
आन्रण माझ्या स्र्वतःच्या युक्तीप्रमाणे चालन्रर्वण्यात यिस्र्वी होईन, मी
धाडसाने र्वचन देतो की मी कॅ प्र्न साहेबाांच्या स्मृतीस पात्र ठरे न.
मॅंडसटः

(दारात) हां- हां-!—चल िाऊया माझ्या न्रप्रय न्रमत्रा, इां गस्रॅंड! गुडबाय! (ते
आन्रण इां गस्रॅंड हॉलच्या दारातून बाहेर िातात.)

ऑसर्वल्डः (र्ेबलाकडे िात) कोणत्या न्रनर्वासस्थानाबद्दल ते बोलत होते?
ऍलहर्वांगः ते आन्रण इां गस्रॅंड कु ठल्या तरी प्रकारचे न्रनर्वासस्थान उभारणार आहे.
ऑसर्वल्डः इथल्याप्रमाणेच तेही िळू न खाक होईल!
ऍलहर्वांगः का असां म्हणतोस तू?
ऑसर्वल्डः सारे िळू न खाक होईल. माझ्या र्वन्रडलाांच्या स्मृतीची एकही खूण उरणार
नाही. येथे मीसुद्धा िळतच आहे! (रे न्रिना घाबरते र्व त्याच्याकडे बघते)
ऍलहर्वांगः ऑसर्वल्ड, माझ्या गरीब पोरा, तू इतके फ़दर्वस तेथे रहायला नकोच होते.
ऑसर्वल्डः माझ्या अांदािाने तू बरोबर आहेस.
ऍलहर्वांगः तुझा चेहरा मला पुसू दे, ऑसर्वल्ड तू पूणटपणे ओला झाला आहेस. (ती
न्रतच्या हातरूमालाने त्याचा चेहरा कोरडा करते.)
ऑसर्वल्डः (उदासीनतेने समोर र्क लार्वून बघत) थॅंक यू, आई!

ऍलहर्वांगः तू थकला नाहीस का ऑसर्वल्ड? कदान्रचत तुला झोपायचे असेल.
ऑसर्वल्डः (न्रखन्नतेने) नाही, नाही—नाही झोपायचां मला! मी कधीच झोपत नसतो.
झोपायचां सोंग करतो फक्त. (उदासर्वाणेपणी) ते लर्वकरच येईल.
ऍलहर्वांगः (त्याच्याकडे दुःखाने बघत) होय तू खरोखरच आिारी आहेस माझ्या बाळा.
रे न्रिनाः (उत्कां ठतेने) न्रम. ऍलहर्वांग आिारी आहेत?
ऑसर्वल्डः (अन्रधरतेने) ओह, दारे बांद करा सारी!
ऍलहर्वांगः दारां बांद कर रे न्रिना. (रे न्रिना दारे बांद करते र्व हॉलच्या दारािर्वळ उभी
राहते. न्रमसेस ऍलहर्वांग िाल काढते. रे न्रिना तसेच करते. न्रमसेस ऍलहर्वांग
खुची ओढू न ऑसर्वल्डिर्वळ बसते)
ऍलहर्वांगः बघ म्हर्लां नव्हतां मी! मी तुझ्यािर्वळ बसते.
ऑसर्वल्डः होय, बैस तू. आन्रण रे न्रिनाने सुद्धा येथेच थाांबायला हर्वे. मला रे न्रिना
नेहमीच माझ्यािर्वळ असायला हर्वी. तू मला मदत करायला हर्वीस
रे न्रिना. करणार नाहीस का तू मला मदत?
रे न्रिनाः मला काहीच समित नाही—
ऍलहर्वांगः मदत?
ऑसर्वल्डः होय, िेव्हा गरि पडेल तेव्हा.
ऍलहर्वांगः मदत करायला तुला तुझी आई नाही का, ऑसर्वल्ड?

ऑसर्वल्डः (न्रस्मत करतो) नाही आई, मला हर्वी असलेली मदत तू कधीच करू िकणार
नाहीस. (हळू र्वार हसत) तू? हा s हा s हा! (न्रतच्याकडे तीव्रतेने बघत)
काही झाले तरी तुझा िास्त हक्क आहे. (उतार्वीळपणे) रे न्रिना, तू अिी
सांकोचाने का र्वागतेस माझ्यािी? ऑसर्वल्ड नार्वाने का हाक मारीत नाहीस
तू मला?
रे न्रिनाः (हळू च) न्रमसेस ऍलहर्वांगना ते आर्वडेल असे र्वार्त नाही मला.
ऍलहर्वांगः तुला लर्वकरच प्रत्येक हक्क न्रमळे ल—म्हणून तू येथे आमच्यािर्वळ बसणार
नाही का? (काही िणानांतर रे न्रिना सलज्जतेने आन्रण सांकोचत र्ेबलाच्या
दुसऱ्या बािूस बसते.) माझ्या दुःखी बाळा, तुझ्या मनार्वरचां सारां ओझां मी
दूर करते—
ऑसर्वल्डः तू, आई?
ऍलहर्वांगः --साऱ्या मानन्रसक यातना आन्रण पिात्ताप ज्याला तू म्हणतोस.
ऑसर्वल्डः आन्रण तुला र्वार्तां, ते तू करू िकिील असां?
ऍलहर्वांगः होय, आता मी ते करू िकते, ऑसर्वल्ड. थोड्यार्वेळापूर्वी तू िीर्वनाच्या
आनांदाबद्दल बोलत होतास ना? माझ्या सबांध िीर्वनार्वर त्या िब्दाांनी
नर्वीन प्रकाि पाडला आहे!
ऑसर्वल्डः (डोके हलर्वीत) मला हे काहीच कळत नाही.
ऍलहर्वांगः तू तुझ्या र्वन्रडलाांना िाणून घ्यायला हर्वे, िेव्हा ते तरूण लेफ्र्नांर् होते.
त्यार्वेळी त्याांना िीर्वनाचा आनांद न्रमळायचा अगदी तुडूांब!
ऑसर्वल्डः होय, ठाऊक आहे मला.

ऍलहर्वांगः त्याांच्याकडे बघताना आनांद र्वार्ायचा. न्रर्वपुल सामर्थयट आन्रण चैतन्याने
ओतप्रोत भरलेले होते.
ऑसर्वल्डः बरां , मग?
ऍलहर्वांगः मग ह्या तरूणाला, िीर्वनाचा पूणट आनांद असणाऱ्या तरूणाला--कारण त्या
काळात ते तरूणच होते. अिा त्या आनांदी र्वृत्तीच्या तरूणाला न्रिथे
िगण्याचा आनांद नव्हता अिा िुष्क िीर्वन िगणाऱ्याांच्या िहरात त्याांना
रहार्वे लागले-फक्त नैन्रतक फ़दर्वाळखोरीत. त्याांना काही उद्दीष्टच नव्हते
िीर्वनात. हृदय आन्रण आत्मा ओतून करता येईल असे कामच नव्हते.
िीर्वनाच्या आनांदान्रर्वषयी थोडेतरी तारतम्य असेल असा एकही न्रमत्र
त्याांना नव्हता—कु णीच नाही भरकर्लेले आन्रण दारूड्याांन्रिर्वाय.
ऑसर्वल्डः आई--!
ऍलहर्वांगः म्हणून अपररहायट तेच घडले िेर्वर्ी!
ऑसर्वल्डः अपररहायट?
ऍलहर्वांगः तू स्र्वतःच ह्या सायांकाळी मला साांन्रगतले होतेस की िर मी घरी रान्रहलो
असतो तर माझे काय झाले असते?
ऑसर्वल्डः तुझ्या म्हणण्याचा अथट असा की माझे र्वन्रडल सुद्धा—
ऍलहर्वांगः तुझ्या र्वन्रडलात िो सांत्रस्त करून र्ाकणारा िीर्वनानांद त्याला मुक्तद्वार
गर्वसले नाही आन्रण मी त्याांच्याघरी तसां तेि आणू िकले नाही.
ऑसर्वल्डः तू सुद्धा?

ऍलहर्वांगः कतटव्य काय हे त्याांनी मला न्रिकन्रर्वले होते, ज्यार्वर मी दुराग्रहाने न्रर्वश्वास
ठे र्वला. त्याांच्या कतटव्यात हद्द दाखन्रर्वली गेली होती-त्याांच्या आन्रण
माझ्याही कतटव्यात. आन्रण मला र्वार्ते मीच त्याांचे घर त्या तुझ्या गरीब
बापाला असह्य के ले, ऑसर्वल्ड!
ऑसर्वल्डः ह्याबद्दल तू मला कधीच का न्रलन्रहले नाही?
ऍलहर्वांगः अिा प्रकारची गोष्ट मी पूर्वी कधीच पान्रहली नव्हती. तू त्याांचा मुलगा,
आन्रण तुझ्यािर्वळ अिा गोष्टी साांगार्वसां मला र्वार्लां नाही.
ऑसर्वल्डः आन्रण मग तू ते कसां बन्रघतलांस?
ऍलहर्वांगः (हळू च) मी एकच गोष्ट बन्रघतली होती, ती ही की तुझ्या िन्मापूर्वीच तुझे
र्वन्रडल उद्ध्र्वस्त झालेले होते.
ऑसर्वल्डः (गुदमरल्या आर्वािात रडतो. तो उभा राहतो आन्रण न्रखडकीकडे िातो)
ऍलहर्वांगः आन्रण मग फ़दर्वसानुफ़दर्वस माझ्या मनात एकच न्रर्वचार यायचा की िेर्वढा
माझ्या मुलाचा ह्या घरार्वर हक्क आहे तेर्वढाच रे न्रिनाचा पण आहे.
ऑसर्वल्डः (एकदम मागे र्वळत) रे न्रिना--!
रे न्रिनाः (थरथरत उभी रहात, श्वास रोखून) मी--?
ऍलहर्वांगः होय, कळलांय तुम्हाला, दोघाांनाही ते.
ऑसर्वल्डः रे न्रिना!
रे न्रिनाः (स्र्वतःिीच) असां, अिी होती का ती?
ऍलहर्वांगः तुझ्या आईिर्वळ पुष्कळ चाांगले गुण होते, रे न्रिना.

रे न्रिनाः होय, ती तसल्या प्रकारची होती तर, तरी सुद्धा. मी काही र्वेळा तसला
न्रर्वचार करायचे, मग न्रमसेस ऍलहर्वांग, मला येथून ताबडतोब िायची सांमती
न्रमळे ल का?
एलहर्वांगः तुझी खरोखरच तिी इच्छा आहे का, रे न्रिना?
रे न्रिनाः होय, खन्रचतच माझी तिी इच्छा आहे.
ऍलहर्वांगः खन्रचतच तुला आर्वडेल तसां तू करू िकतेस; पण
ऑसर्वल्डः (रे न्रिनाकडे िात) सोडू न िातेस आत्ता? पण तुझां घर हे आहे.
रे न्रिनाः अरे देर्वा, न्रमसेस ऍलहर्वांग-होय. मला र्वार्तां मी तुम्हाला आता ऑसर्वल्ड
म्हणू िकते. पण मी तुम्हाला साांगू िकते की अिी मी कधीच अपेिा के ली
नव्हती.
ऍलहर्वांगः रे न्रिना मी आिर्वर तुझ्यािी प्रामान्रणक र्व स्पष्टर्वक्ते पणा ठे र्वला नाही.
रे न्रिनाः नाही, तुम्ही खरोखर तसे के ले नाही. िर मला असे ठाऊक असते की
ऑसर्वल्ड दुखणेकरी आहे, का—आन्रण आता सुद्धा आमच्या दोघात
हचांतािनक काही घडू िकत नाही. आता मला त्या खेड्यात राहून
दुखणेकरी लोकाांची िुश्रुषा करण्यात न्रझिायचे नाही.
ऑसर्वल्डः तुझ्या अगदी िर्वळचा िो असेल त्याच्यासाठी सुद्धा नव्हे का?
रे न्रिनाः नाही, तरीही ते िक्य नाही. एका गरीब न्रबचाऱ्या मुलीला फक्त न्रतचे
तारूण्य लाभले आहे. न्रतने त्याचा उत्तम उपयोग करून घ्यायला हर्वा—
नाहीतर न्रतला काही कळायच्या आत ती नाताळात अनर्वाणी भर्कताना
न्रतला आढळू न यायचे. आन्रण माझ्यासुद्धा अांतमटनात िीर्वनानांद िागा आहे,
न्रमसेस ऍलहर्वांग.

ऍलहर्वांगः दुदर्व
ै ाने आहे तो तुला. पण उगाचच अांधारात उडी घेऊ नकोस, रे न्रिना.
रे न्रिनाः ओह, िे काही व्हायचे असेल ते होऊ द्या. िर ऑसर्वल्डने त्याच्या र्वन्रडलाांचे
गुण घेतले असतील तर मीही माझ्या आईचे गुण घेतले असार्वेत असे मला
र्वार्ते.—मी एक न्रर्वचारू का तुम्हाला मॅम, पॅस्र्र मॅंडसटना हे सर्वट ठाऊक
आहे? माझ्या न्रर्वषयी?
ऍलहर्वांगः पॅस्र्र मॅंडसटना प्रत्येक गोष्ट ठाऊक आहे.
रे न्रिनाः (अांगार्वर िाल घेण्यात गुांतलेली) तर मग ठीकच आहे. मला ह्या बोर्ीने
िायची घाई करायलाच हर्वी. पॅस्र्र मॅंडसट अिा प्रकारच्या व्यर्वहारात
चाांगलेच र्वाकबगार आहेत; आन्रण मला न्रनन्रितपणे र्वार्ते की त्या
सुताराकडे असलेल्या पैिात माझाही थोडासा न्रहस्सा आहे.
ऍलहर्वांगः त्याबाबतीत असलेल्या स्र्वागताला तू पूणटपणे योग्य आहेस, रे न्रिना.
रे न्रिनाः (न्रतच्याकडे कठोरपणे बघत) एखाद्या सद्गृहस्थाच्या कन्येप्रमाणे तुम्ही
माझां पालनपोषण करायला हर्वां होतां; ते योग्य झाले असते. (मान हलन्रर्वत)
पण िाऊ द्या ते खर्डड्यात—त्याने काय फरक पडला असता म्हणा.
(कडर्वर्पणे न उघडलेल्या बार्ल्याांकडे बघत) काही फ़दर्वसाांनांतर
सद्गृहस्थाांच्या सहर्वासात मलाही िॅंपेन प्यायला न्रमळे ल.
ऍलहर्वांगः तुला घराची न्रनकड असल्यास तू माझ्याकडे येऊ िकतेस, रे न्रिना.
रे न्रिनाः नाही, थॅंक यू मॅम. पॅस्र्र मॅंडसट माझी काळिी घेतील, ठाऊक आहे मला.
आन्रण घडू नये ते र्वाईर्ातलां र्वाईर् काही घडलां तर मला एक घर ठाऊक
आहे िेथे मी हक्काने राहू िकते.
ऍलहर्वांगः कु ठे ?

रे न्रिनाः “ऍलहर्वांग होम”
ऍलहर्वांगः रे न्रिना—आता मी बघत आहे—तू तुझ्या न्रर्वनािाकडे िात आहेस.
रे न्रिनाः ओह! काहीतरीच, गुडबाय! (ती नमस्कार करून हॉलमधून बाहेर िाते)
ऑसर्वल्डः (न्रखडकीिी उभा राहतो आन्रण बाहेर बघतो) गेली का ती?
ऍलहर्वांगः होय.
ऑसर्वल्डः (स्र्वतःिीच कु िबुित) मला र्वार्तां हा अन्रर्वचारीपणा आहे—सारा काही.
ऍलहर्वांगः (त्याच्यामागे िाऊन त्याच्या दोन्ही खाांद्याांर्वर हात ठे न्रर्वत) ऑसर्वल्ड,
माझ्या लाडक्या बाळा, हा तुला मोठा धक्का बसलेला आहे का?
ऑसर्वल्डः (न्रतच्याकडे तोंड र्वळर्वत) हे सारां माझ्या र्वन्रडलाांन्रर्वषयी, असां तुला
म्हणायचांय का?
ऍलहर्वांगः होय, तुझ्या र्वन्रडलाांन्रर्वषयीच. मला भीती र्वार्ते की ह्याचा मोठा धक्का
बसलेला असेल.
ऑसर्वल्डः असा न्रर्वचार का करतेस तू? खन्रचतच माझ्यासाठी हे मोठे आियट आहे; पण
खरोखर त्याने मला काही फरक पडत नाही.
ऍलहर्वांगः (हात मागे घेत) काही फरक पडत नाही? तुझे र्वडील खूप खूप दुखणेकरी
होते!
ऑसर्वल्डः साहन्रिकच त्याांच्यान्रर्वषयी मला सहानुभूती र्वार्ू िकते, इतर कु णाबद्दलही
र्वार्ार्वी तिी; पण—

ऍलहर्वांगः त्यापेिा िास्त नाही- तुझ्या स्र्वतःच्या र्वन्रडलाांसाठी तरी!
ऑसर्वल्डः (अन्रधरतेने) ओह, “र्वडील”, “र्वडील”! बापान्रर्वषयी मला काहीही आन्रण
कधीही ठाऊक नव्हते. मला त्याांनी एकदा आिारी पाडले होते. ह्यापेिा
मला त्याांची काहीच आठर्वण नाही.
ऍलहर्वांगः हे खूपच भयांकर र्वार्तांय तुला. एखाद्या मुलाने आपल्या र्वन्रडलाांर्वर प्रेम
करायलाच हर्वां, काहीही झालां तरीही, नाही?
ऑसर्वल्डः मुलाने आभार मानार्वेत असे कृ त्यच र्वन्रडलाांनी मुलासाठी के ले नसल्यास?
त्याांची मुळीच ओळख नसतानाही? तू त्या अांधःश्रद्धेला कर्वर्ाळू न बसली
आहेस, दुसऱ्याबाबतीत सांस्कारसांपन्न असूनही?
ऍलहर्वांगः ही अांधःश्रद्धा असू िकते--?
ऑसर्वल्डः होय, अगदी खात्रीने आई. िगात िे समि आहेत, त्यापैकी तो एक आहे,
आन्रण म्हणून—
ऍलहर्वांगः (थरथरत) भूते!
ऑसर्वल्डः (तक्तपोिीर्वरून चालत) होय, तू त्याांना भूते म्हणू िकतेस.
ऍलहर्वांगः (आिोित) ऑसर्वल्ड, तुझे माझ्यार्वरही प्रेम नाही तर!
ऑसर्वल्डः न्रनदान मी तुला ओळखतो तरी—
ऍलहर्वांगः होय, तू मला ओळखतोस हे ठाऊक आहे मला, पण एर्वढेच सारे !

ऑसर्वल्डः आन्रण खन्रचतच, तुला मी फ़कती आर्वडतो ह्याचीही मला कल्पना आहे आन्रण
त्याबद्दल मी कृ तज्ञ आहे. आन्रण आता मी आिारी असताना फ़कती मदत
करतेस तू मला.
ऍलहर्वांगः होय, करू िकते मी मदत, करू िकत नाही का? ह्या आिारानेच तुला
माझ्याकडे घरी येण्याची सक्ती के ली. त्या आिाराची मी आभारी आहे.
कारण मी स्पष्टपणे बघतेय की तू माझा नाहीस. मला तुला आन्रण तुला मी
हिांकायला हर्वे.
ऑसर्वल्डः (अन्रधरतेने) होय, होय, होय! ही सर्वट बोलण्याची एक पद्धती आहे, झाले.
मी एक आिारी माणूस आहे हे तू न्रर्वसरू नकोस आई. मी इतर लोकाांची
काळिीच करू िकत नाही; मी माझा स्र्वतःचा न्रर्वचार करणां हेच पुरेसां
आहे.
ऍलहर्वांगः (खालच्या आर्वािात) मी सहनिील राहीन आन्रण सांयम ठे र्वीन.
ऑसर्वल्डः आन्रण आनांदी सुद्धा आई!
ऍलहर्वांगः होय, माझ्या बाळा तू पूणटपणे बरोबर बोललास. (त्याच्यािर्वळ िात)
आता मी तुला पिात्ताप आन्रण आत्महनांदेपासून मुक्त करते.
ऑसर्वल्डः होय, तू के ले तसे. पण मला भीतीपासून कोण मुक्त करे ल?
ऍलहर्वांगः कोणती भीती?
ऑसर्वल्डः (खोलीत पन्रलकडे िात) रे न्रिनाने ते के ले असते.
ऍलहर्वांगः मला कळत नाही, किाची भीती म्हणतोस तू—आन्रण रे न्रिना?

ऑसर्वल्डः खूप उिीर झाला का आई?
ऍलहर्वांगः पहार् झाली आहे. (बाहेर रोपर्वारर्के कडे बघत) सूयाटचा प्रकाि पर्वटताांर्वर
पडतोय, स्र्वच्छ होत आहे, ऑसर्वल्ड थोड्याच अर्वधीत तू सूयट बघिील.
ऑसर्वल्डः मला आनांद होत आहे. त्यात अिूनही मी काही गोष्टींची र्वार् बघत आहे
ज्या मला आनांद देतील.
ऍलहर्वांगः मला खात्री आहे तसांच होईल.
ऑसर्वल्डः मी काही काम करू िकलो नाही तरी—
ऍलहर्वांगः होय, माझ्या बाळा, तू पुन्हा पूर्वटर्वत काम करू िकतोस हे तुला फ़दसेलच.
कारण आता हचांतािनक र्व न्रखन्न करणाऱ्या न्रर्वचारात तुला गढार्वे लागणार
नाही.
ऑसर्वल्डः होय, मला आनांद होतोय की ह्या सर्वट आभासापासून तू मला मुक्त करण्यात
समथट ठरलीस. अिून एका गोष्टीपासून मला मुक्तता न्रमळाली- (सोफ्यार्वर
बसतो) आपण थोडांसां बोलू या आईऍलहर्वांगः होय, बोलूया आपण. (सोफ्यािर्वळ आरामखुची ओढते आन्रण त्याच्या
िर्वळ बसते.)
ऑसर्वल्डः दरम्यानच्या काळात सूयट उगर्वेल तेव्हा तुला सारां काही कळे ल, मग मला
पुन्हा कधीच भीती र्वार्णार नाही.
ऍलहर्वांगः किान्रर्वषयी मला सारे ठाऊक होईल?
ऑसर्वल्डः (न्रतचां बोलणां न ऐकता) आई, आि सांध्याकाळीच तू असां म्हणाली होतीस
ना, की मी मान्रगतल्यार्वर तू देऊ िकणार नाही अिी एकही र्वस्तू ह्या
िगात नाही म्हणून?

ऍलहर्वांगः होय, मी खरोखर म्हणाले तसे!
ऑसर्वल्डः आन्रण तू आपला िब्द पाळिील, होय ना, आई?
ऍलहर्वांगः त्याबद्दल तू माझ्यार्वर अर्वलांबू राहू िकतोस. तू माझा एक आन्रण एकु लता
मुलगा आहेस. मला तुझ्यान्रिर्वाय िगण्यासारखां ह्या िगात काहीच नाही.
ऑसर्वल्डः ठीक आहे, तर मग, आता ऐक माझां- तुझ्यािर्वळ खांबीर आन्रण सांर्वेदनािम
मन आहे, हे मला ठाऊक आहे. मी तुला आता िे साांगणार आहे ते तू िाांतपणे
ऐकू न घ्यार्वेस. तसां तू मला र्वचन देतेस का, आई?
ऍलहर्वांगः होय, होय, मी र्वचन देते. तू फक्त बोल!
ऑसर्वल्डः ठीक, तुला साऱ्या थकव्याबद्दल ठाऊक असायला हर्वे— आन्रण माझी काम
करण्याबद्दलची असमथटता- हे सारां काही आिारपण नाही.
ऍलहर्वांगः मग हे आिारपण कसलां आहे?
ऑसर्वल्डः माझां आिारपण आनुर्वांन्रिक आहे! (कपाळाला हात लार्वतो र्व हळु र्वारपणे
बोलतो) ते इथे बसलेले आहे.
ऍलहर्वांगः (िर्वळिर्वळ न्रनःिब्दपणे) ऑसर्वल्ड! नाही, नाही!
ऑसर्वल्डः ओरडू नकोस, मी ते सहन करू िकत नाही. होय, ते इथे बसलेले आहे आन्रण
र्वार् बघतेय! आन्रण कोणत्याही फ़दर्विी कोणत्याही िणी त्याचा स्फोर्
होईल.
ऍलहर्वांगः ओह फ़कती भयांकर—!

ऑसर्वल्डः िाांत रहा, िाांत! म्हणून ती गोष्ट आता माझ्या सोबत आहे.
ऍलहर्वांगः (ताडकन उभी राहत) हे खरे नाही ऑसर्वल्ड! हे अिक्य आहे! हे होऊच
िकत नाही!
ऑसर्वल्डः खाली मला एक अर्ॅक आधीच येऊन गेला आहे. तो लर्वकरच गेला पण
िेव्हा मला आढळू न आले की मी कोणत्या दुदि
ट ेत होतो, मग ह्या
अस्र्वस्थतेने मला िखडू न ठे र्वले, थांडीतापासारख्या यातना देणारे , आन्रण
म्हणून त्याबरोबरच मी घरी तुझ्याकडे घाईघाईने आलो.
ऍलहर्वांगः असां, ती भीती होती तर!
ऑसर्वल्डः होय, मी तुला साांगू िकत नाही फ़कती तीव्र र्वेदना आहे ही. ओह, हा िर
सर्वटसाधारण नािर्वांत आिार असता! कारण मी मृत्यूला भीत नाही. पण
िोर्वर िक्य आहे तोर्वर िगार्वेसे र्वार्ते.
ऍलहर्वांगः होय, होय, ऑसर्वल्ड, तू िगायलाच हर्वे!
ऑसर्वल्डः पण हे िब्दातीत फ़कळसर्वाणे आहे. पुन्हा एक लहान मूल होणे! कु णीतरी
भरर्वायला हर्वे असे! ओह, काहीच साांगता येत नाही.
ऍलहर्वांगः त्या बाळाची िुश्रुषा करायला त्याची आई तत्पर आहे.
ऑसर्वल्डः (उसळी मारीत) नाही, कधीच नाही! तेच तर फक्त मला नको आहे. असा
न्रर्वचार करणेही मी सहन करू िकणार नाही कदान्रचत. मी र्वृद्ध र्व िीणट
अर्वस्थेपयिंत अिा पररन्रस्थतीत राहणे मला- कदान्रचत तूच दरम्यानच्या
काळात मरण पार्विील आन्रण मला सोडू नही िािील (न्रमसेस ऍलहर्वांगच्या
खुचीत बसता) कारण डॉक्र्र म्हणाले की ते अपररहायटपणे लगेचच

प्राणघातक न्रसद्ध होऊ िकत नाही. डॉक्र्र म्हणाले की मेंदच
ू े हळू हळू मऊ
होत िाणे- ककां र्वा तसेच काहीतरी (उदासर्वाणे हसतो) मला र्वार्ते हे
स्पष्टीकरण छान आहे. ते नेहमी मला चेरीच्या रां गाच्या मखमलीचा न्रर्वचार
करायला लार्वते- कु रर्वाळायला काहीतरी मऊ आन्रण नािूक र्वार्णारे .
ऍलहर्वांगः (ककां काळी फोडते) ऑसर्वल्ड!
ऑसर्वल्डः (उसळी मारतो र्व खोलीत येरझारा घालतो.) आन्रण आता तू रे न्रिनाला
माझ्यापासून दूर नेलेस. िर ती मला प्राप्त झाली असती तर न्रतने मला
नक्कीच मदतीचा हात फ़दला असता, मला ठाऊक आहे.
ऍलहर्वांगः (त्याच्याकडे िात) म्हणिे काय तुला म्हणायचांय, माझ्या लन्रडर्वाळ्या? ह्या
दुन्रनयेत अिी कोणती मदत आहे की ती मी तुला करू िकत नाही?
ऑसर्वल्डः पॅरीसला असताना िेव्हा मला अर्ॅक आला तेव्हा डॉक्र्राांनी मला साांन्रगतले
की िेव्हा पुन्हा असा आला- आन्रण तो येणारच- मग अन्रधक आिाच
राहणार नाही.
ऍलहर्वांगः ते इतके न्रनदटयी होते का?
ऑसर्वल्डः मी त्याांच्याकडे एक मागणी के ली. मी त्याांना साांन्रगतले की मला न्रनन्रित
अिी काहीतरी व्यर्वस्था करायची आहे. (न्रमस्कीलपणे हसत) आन्रण तसे मी
के लेले आहे. (तो आतल्या न्रखिातून एक छोर्ीिी डबी काढतो.) आई, हे
बघ.
ऍलहर्वांगः काय आहे ते?
ऑसर्वल्डः अफू च्या गोळ्या.
ऍलहर्वांगः (त्याच्याकडे भीतीने धक्का बसत बघते) ऑसर्वल्ड, माझ्या बाळा-

ऑसर्वल्डः त्यातल्या बारा गोळ्या मी िपून ठे र्वल्यात.
ऍलहर्वांगः (न्रहसकार्वून घेत) मला ती डबी दे ऑसर्वल्ड!
ऑसर्वल्डः अिून तरी नाही, आई! (पुन्हा आतल्या न्रखिात लपर्वून ठे र्वीत)
ऍलहर्वांगः मी कधीच तुला त्या घेऊ देणार नाही.
ऑसर्वल्डः मी त्या िपून ठे र्वीन. आता िर रे न्रिना येथे असती तर मी न्रतला माझी
अर्वस्था साांन्रगतली असती.- आन्रण अगदी िेर्वर्ी मला र्वाचन्रर्वण्यासाठी
न्रतला हात देण्याची न्रर्वनर्वणी के ली असती. आन्रण न्रतने ते के ले असते. मला
ठाऊक आहे न्रतने ते के ले असते.
ऍलहर्वांगः कधीच नाही!
ऑसर्वल्डः िेव्हा ही भयांकर गोष्ट भेडसान्रर्वत माझ्याकडे आली होती, आन्रण न्रतने मला
एखाद्या नर्विात अभटकाप्रमाणे दुबटळ, व्यथट, असहाय—असाध्य रागाने
पछाडलेला—
ऍलहर्वांगः रे न्रिनाने हे कधीच के लां नसतां!
ऑसर्वल्डः रे न्रिनाने हे के ले असते. रे न्रिना खूप उत्तम आन्रण खेळकर होती.
माझ्यासारख्या न्रनरूपयोगी माणसाची िुश्रूषा करताना खरां च थकू न गेली
असती.
ऍलहर्वांगः रे न्रिना येथे नाही त्याबद्दल देर्वाचे आभारच मानायला हर्वेत.
ऑसर्वल्डः ठीक, तर मग तूच पुढे येऊन ह्यातून माझी सुर्का करायला हर्वी, आई.
ऍलहर्वांगः मी! तुझ्या आईने!

ऑसर्वल्डः तू नाही तर मग कोण करणार?
ऍलहर्वांगः मी, तुझ्या िन्मदात्या आईने?
ऑसर्वल्डः मी काही तुझ्याकडे िीर्वन मान्रगतले नाही. आन्रण कु ठल्याप्रकारचा िन्म तू
मला फ़दलास? मला नको आहे हे, मला नकोय असल्या प्रकारचां िीर्वन.
परत घे तू ते.
ऍलहर्वांगः धार्वा! धार्वा! (धार्वत हॉलमध्ये िाते)
ऑसर्वल्डः (न्रतच्याकडे िात) मला सोडू न िाऊ नकोस! कु ठे चाललीस तू?
ऍलहर्वांगः (हॉलमधून) डॉक्र्राांना आणायला, ऑसर्वल्ड, मला िाऊ दे!
ऑसर्वल्डः (बाहेरून) तू बाहेर िाणार नाहीस. आन्रण कु णालाही आत येऊ देऊ नकोस.
(दरर्वािा लॉक करण्याचा आर्वाि येतो)
ऍलहर्वांगः ऑसर्वल्ड—ऑसर्वल्ड—माझ्या बाळा!
ऑसर्वल्डः (न्रतच्या मागोमाग िात) तुला माझ्यासाठी आईचां हृदय आहे का? हे
िब्दातीत भयांकर नाही का?
ऍलहर्वांगः (एका िणाच्या स्तब्धतेनांतर स्र्वतःर्वर ताबा ठे न्रर्वत) हा माझा हात घे!
ऑसर्वल्डः देणार आहेस तू?
ऍलहर्वांगः िर गरि पडली तर. पण मला र्वार्ते त्याची आर्वश्यकता नसार्वी, नाही,
नाही, त्याची काहीच गरि पडणार नाही, ते अिक्य आहे.

ऑसर्वल्डः ठीक, आपण तिी आिा करूया. आन्रण िक्य असेल तेर्वढा काळ आपण
एकत्र राहू या. थॅंक यू मदर. (ऍलहर्वांग सोफ्यािर्वळ बसते. तो आरामखुचीत
बसतो. उिाडत आहे. र्ेबलार्वर अिूनही फ़दर्वा िळतोय.)
ऍलहर्वांगः (िागृतपणे, त्याच्यािर्वळ िात) आता तुला िाांत र्वार्ते का?
ऑसर्वल्डः होय.
ऍलहर्वांगः फ़कती भयांकर दुःस्र्वप्न पडत होते तुला. ऑसर्वल्ड, पण ते सारे स्र्वप्न होते.
मोठा प्रिोभ होता. तुझ्यासाठी हे चाांगलां नव्हतां. पण आता तुला दीघट
न्रर्वश्राांती न्रमळे ल, घरी तुझ्या आईसोबत माझ्या बाळा. तुला िे काही हर्वां ते
न्रमळे ल, अगदी तू लहान बाळासारखा होतास.—आत्ता. अररष्ट सांपलांय. बघ
तू फ़कती झर्पर् गेले ते—मला ठाऊक आहे—आन्रण बघ ऑसर्वल्ड फ़कती
सुांदर फ़दर्वस उगर्वतोय! स्र्वच्छ सूयटप्रकाि! आता तू तुझे घर बघू िकतोस.
(ती र्ेबलािर्वळ िाते आन्रण फ़दर्वा न्रर्वझन्रर्वते—सूयोदय—पाश्वटभूमीर्वर
न्रहमनदी आन्रण न्रहमन्रिखरे सकाळच्या सूयटप्रकािात झळकताहेत.
बाहेरच्या देखाव्याकडे पाठ करून ऑसर्वल्ड न्रनिलपणे आरामखुचीत
बसलाय.)
ऑसर्वल्डः (अर्वन्रचतपणे) आई, मला सूयट दे.
ऍलहर्वांगः (र्ेबलािर्वळ उभी, त्याच्याकडे आियाटने बघत) काय म्हणालास तू?
ऑसर्वल्डः (न्रनरस कां र्ाळर्वाण्या सुरात पुनरार्वृत्ती करत) सूयट, सूयट.
ऍलहर्वांगः (त्याच्याकडे िात) ऑसर्वल्ड, काय झाले तुला? (ऑसर्वल्ड खाली गळू न
पडतो. त्याची सारी गात्रे न्रिन्रथल होतात. त्याच्या चेहऱ्यार्वरील भार्व लुप्त
होऊन त्याचे डोळे िून्य आकािात बघतात. न्रमसेस ऍलहर्वांग भीतीमुळे
कापतेय.) काय हे? (ककां चाळत) ऑसर्वल्ड! काय झालां? (त्याच्यािेिारी

गुडघ्यार्वर पडते र्व त्याला हलन्रर्वते.) ऑसर्वल्ड! ऑसर्वल्ड! माझ्याकडे बघ!
तू मला ओळन्रखत नाहीस का?
ऑसर्वल्डः (पूर्वीसारखाच िोम नसलेल्या आर्वािात) सूयट – सूयट!
ऍलहर्वांगः (नैराश्याने उडी घेत, स्र्वतःच्या दोन्ही हाताांनी के स ओरबाडत ककां चाळते.)
मी हे सहन करू िकत नाही. (भीतीने अधािंगर्वायूचा झर्का आल्यागत
कु िबुित) मी हे सहन करू िकत नाही. कदान्रप नाही, कु णी त्याांना अिा
न्रस्थतीत ठे र्वलां? (त्याच्या छातीर्वरून हात फ़फरन्रर्वत) येथे! (त्याच्यापासून
काही पार्वले मागे येते, न्रतची हाताची बोर्े न्रतच्या के सात न्रतने खुपसली
आहेत, त्याच्याकडे र्क लार्वून बघते, न्रनःिब्द भीतीने)
ऑसर्वल्डः (न्रस्थर बसतो पूर्वीप्रमाणे आन्रण म्हणतो) सूयट – सूयट!

---समाप्त---

ई सान्रहत्य प्रन्रतष्ठान दहा र्वषािंपुर्वी सुरू झालां. िगभरात ई पुस्तकाांची
सांकल्पना रुिू लागत असतानाच मराठीतही ई पुस्तकां सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन
सारखे प्रचांड इन्व्हेस्ट्टमेंर् करणारे न्रखलाडी उतरले. त्याांच्यासमोर ई सान्रहत्य म्हणिे
अगदीच हलांबुटर्ांबू. पण गेली दहा र्वषिं आन्रण आिही गुगलर्वर “मराठी पुस्तक” ककां र्वा
“Marathi ebook” र्ाकले की ४ कोर्ी ९३ लाख नाांर्वाांमध्ये पन्रहले दुसरे नार्व येते ते
ई सान्रहत्यचेच. ही करामत आहे आमच्या लेखकाांची. र्वाचकाांना सातत्याने दिेदार
मनोरां िक उच्च प्रतीची पुस्तके “न्रर्वनामूल्य” देणारे आमचे लेखक हेच या स्पधेचे न्रर्विेते
आहेत.
मराठीत “सान्रहत्यरत्नाांच्या खाणी” न्रनपिोत या ज्ञानोबाांनी मान्रगतलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने तेर्वढ्याच उदारतेने खाणींचा र्वषाटर्व के ला. मराठीचे दुदर्व
ै हे
की या खाणींतली रत्ने बाहेर आणणे आन्रण त्याांचे पैलू पडल्यार्वर त्याांना िोके स करणे
आन्रण िागन्रतक र्वाचकाांसमोर ते पेि करणे यात आपण कमी पडलो. इथे उत्तम
सान्रहत्यासाठी भुकेलेले र्वाचक आन्रण उत्तम र्वाचकाांच्या प्रन्रतिेतले सान्रहन्रत्यक
याांच्यात न्रिि बनणे आर्वश्यक आहे. न्रर्विेषतः डॉ. न्रनतीन मोरे याांसारखे सान्रहन्रत्यक
ज्याांना न्रलन्रहण्यात आनांद आहे पण त्यापुढील िर्ील प्रफ़ियेत पडण्यात रस नाही
अिाांसाठी. न्रर्वदेिाांत मोठे लेखक एिांर् नेमतात आन्रण ते बाकी सर्वट व्यर्वहार पहातात.
मराठीत ही सोय नाही.
ई सान्रहत्य प्रन्रतष्ठान ही काही अनुभर्वी प्रोफ़े िनल प्रकािन सांस्था नव्हे. पण
गेल्या दहा र्वषािंत आमच्या हे लिात आले की मराठीत रत्नाांच्या खाणी आहेत आन्रण
त्याांत उतरून हात काळे करून माती गाळ उपसत राहून िर न्रचर्वर्पणे काम करत
रान्रहले तर एकाहून एक भारी रत्ने गर्वसणार आहेत. एखाद्या मोठ्या धन्रनकाने,

पांन्रडताांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह िर हे काम हाती घेतले तर मराठी
भाषेतले सान्रहत्य िागन्रतक पर्लार्वर आपला ठसा नक्की उमर्र्वेल.
डॉ. न्रनतीन मोरे याांची बारा अप्रकान्रित पुस्तके प्रकािात आणण्याचा मान
ई सान्रहत्यला न्रमळाला. िांभू गणपुले याांची नऊ, डॉ. र्वसांत बागुल याांची बारा, िुभाांगी
पासेबांद याांची सात, अन्रर्वनाि नगरकर याांची पाच अिा अनेकाांच्या पुस्तकाांना
र्वाचकाांपयिंत नेण्याचे भाग्य ई सान्रहत्यला लाभले. असे अनेक “स्र्वाांतःसुखाय”
न्रलहीणारे उत्तमोत्तम लेखक कर्वी या मराठीच्या “सान्रहत्यरत्नाांन्रचया खाणीं” मध्ये
आहेत. अिोक कोठारे याांनी महाभारताच्या मूळ सांन्रहतेचे मराठी भाषाांतर सुरू के ले
आहे. सौरभ र्वागळे , ओंकार झािे, पांकि घारे , न्रर्वनायक पोतदार, फ़दप्ती काबाडे,
भूपेि कुां भार, सोनाली सामांत, के तकी िहा असे अनेक नर्वीन लेखक सातत्यपूणट लेखन
करत आहेत. ई सान्रहत्यकडे हौिी लेखकाांची कमी कधीच नव्हती. पण आता हौसेच्या
र्वरच्या पायरीर्वरचे, लेखनाकडे गांभीरपणे पहाणारे आन्रण आपल्या लेखनाला पैलू
पाडण्याकडे लि देणारे लेखक आता येत आहेत. त्याांच्या सान्रहत्याच्या प्रकािाला
उिाळा न्रमळो. र्वाचकाांना आनांद न्रमळो. मराठीची भरभरार् होर्वो. िगातील
सर्वोत्कृ ष्ट सान्रहन्रत्यक प्रसर्वणारी भाषा म्हणून मराठीची ओळख िगाला होर्वो.
या सर्ााि ई सातहत्याचाही खारीचा र्ाटा असेल हा आनंद. आति या यशाि
ई लेखकांचा ससंहाचा र्ाटा असेल याचा अतिमान.
आमेन
सुनील सामांत
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