
 

  



हेल्गलडँचे च ांचे 

ह ेपुस्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

या वनर्मितीसाठी काही लोकाांना िेळ ि पैसा खर्ि करािा लागला आह.े  

म्हणून ह ेिार्ल्यािर खर्ि करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपुस्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून ह ेपुस्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिि मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई 

सावहत्यबद्दल साांगा. 

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पुस्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आह ेदाद. 

साद आह ेआमर्ी. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्तुतीर् असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूर्ना, टीका, विरोधी मत याांरे् स्िागत आह.े  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी ददशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िार्क अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपणूि समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांर्ीिर जात रहािा.  
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• आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडट करू िकता.    
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“What is life? A fighting in heart and 

brain with Trolls. 

Poetry? That means writing Doomsday-

accounts of our soul. 

-Henrik Ibsen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

िेल्गलँडचे चांचे 

 

हेनररक इबे्सन 

 

 



अनुवाद- श्री.वसंत बागुल 

 

 

 

HÆRMÆNDENE PÅ HELGELAND 

SKUESPILL IFIRE HANDLINGER 

(1858) 

HENRIK IBSEN 

THE VIKINGS AT HELGELAND (हेल्गलँडचे चांचे) 

PLAY IN FOUR ACTS 

 

 इबे्सनचे हे ९वे नाटक. 

 ‘The Feast at Solhoug’ च्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत इबे्सनने स्वतःच 

आपल्याला सांन्रगतले आहे की बफाटळ प्रदेशातील कौटंुन्रबक शौयटकथांनी त्याच्या 

मनात ‘The Vikings at Helgeland’ ह्या नाटकाच्या कल्पनेचे बीि कसे अंकुरले 

होते. प्रथमतः त्याने काय पान्रहले, तो म्हणतोः परस्परन्रवरूद्ध स्वभावाच्या दोन 

स्त्रिया ज्या शेवटी न्रहयुन्रडटस व डॅनी असतात त्या एका बड्या मेिवानीच्या न्रठकाणी 

एकमेकीचंा उपहास करून एकमेकीनंा टोमणे मारतात आन्रण शोकात्म 

पररणामाकडे िातात. ह्या दोन स्त्रियांच्या स्वभाववैन्रशष्टट्यांची धारणा ही काही 

त्याला नवीन गोष्ट नव्हती. त्याच्या आद्य नाटकात ‘Catilina’ मधे्य त्याने ह्यासदृश 

परस्परन्रवरोधी व्यस्त्रक्तमत्त्वाच्या स्त्रिया Furia आन्रण शांत स्वभावाची Aurelia 



त्याचप्रमाणे Lady Inger of Østråt मधे्य Inger Gylenlöve आन्रण न्रतची मुलगी 

Eline ह्यांची पाते्र रेखाटली आहेत. इबे्सनने शौयटकथांच्या साधनसामग्रीवरून नाट्य 

कलाकृती न्रनमाटण केली. The Vikings ची भाषासरणी अन्रितीय, अस्खन्रलत, शुद्ध, 

अन्रधक एकन्रवध, न्रनःसंन्रदग्ध आहे. 

 दरम्यानच्या काळात बहुधा एकसमयावचे्छदेकरून Christiania Theatre, 

कोपनहेगनच्या Royal Theatre कडून नाटकाचा अस्वीकार झाला. न्रदग्दशटक J. L. 

Heiberg यांनी त्याला सौदंयोपासक िगात अरेरावी करणारा; सान्रहत्यात त्यांना 

वृत्तांत उतु्सकता न्रनमाटण करणारा होता. त्याने िाहीर केले की, “ह्यात खूप नीरस, 

कंटाळवाणे आन्रण काव्यात्मकतान्रवरन्रहत असे काही नाही.” 

 हे नाटक एन्रप्रल १८५८ ला प्रकान्रशत झाले. छोट्याशा ‘Norwegian Theatre’ 

(Christiania) येथे त्याचा प्रयोग झाला. ह्या नाटकात व्यस्त्रक्तन्रचत्रणातील साधेपणा 

मोठ्या प्रमाणात आहे- तसेच त्याच्या कथानकातही. सवट शे्रष्ठ व्यक्तीचें न्रवशाल 

आन्रण स्पष्ट स्वभाववैन्रशष्टट्याचे न्रचत्रण असून त्यात िरासुद्धा पररवतटन नाही. न्रसगूडट  

हा पक्का न्रदलदार अलौकीक पुरूष आहे. डॅनी न्रवनम्र मनन्रमळावू पत्नी आहे, 

न्रहयुन्रडटस न्रनवड करणारी लढाऊ वृत्तीची िी आहे. गुणार चांगला उदे्दश असणारी 

दुबटल व्यक्ती आहे, भ्याड नाही पण अकायटिम आहे. म्हातारा युरनुल्फ वेगळ्या 

प्रकारचा माणूस असून कौटंुन्रबक शौयटकथांचे चैतन्य त्याच्यात प्रभावीपणे मून्रतटमंत 

सामावलेले आहे. ह्या शौयटकथांमधे्य काही िरी हेतू न्रकंवा प्रस्ताव गवसला असेल 

तरी, ह्या नाटकाची रचना सवटथा स्वयंभू आन्रण पूणटपणे अप्रन्रतम आहे. 

 प्रस्ताव, न्रवकास अंकामागून अंक आकन्रषटत करतात- त्याच्या प्रकारात ते 

न्रनदोष आहे. हे नाटक कौशल्यपूवटक केलेले आहे- (well made) सुन्रवन्रहत. 

ह्यापूवीच कवीने भूतकाळातील पडदा क्रमाक्रमाने वर उचलून रंगभूमीवरील 

पात्रांच्या संबंधातील धक्कादायक बदल कमीअन्रधक प्रमाणात दाखवण्याचे त्याचे 

कलापूणट कौशल्य प्रतीत होते. दुसरा संपूणट अंक म्हणिे उतृ्कष्ट आन्रण पररवन्रतटत 

नाटकाचा नमुना आहे, कारण युरनुल्फचे पुनरागमन असलेले दृश्य हे कवीच्या 

स्वतःच्या न्रनन्रमटतीकलेने, न्रनमटल अन्रभिात आन्रण कारूण्याने भरलेले आहे- ही 

न्रनःसंदेह नाट्यवाङ्मयातील सवाटत अन्रभिात गोष्ट आहे. J. L. Heiberg सारख्या 



सौदंयोपासक पूवटग्रहदून्रषत टीकाकाराने ही िाणीव ठेवली नव्हती की तो एका 

महान कवीच्या उपस्त्रथथतीत नाटकावर टीका करतोय ह्याचं मोठं आश्चयट वाटतं. 

न्रतसऱ्या अंकातील कुतूहल मुख्यतः मानसशािीय आहे पण चौथा अंक पुन्हा 

अद्भुतरम्य पररणामकारकतेचा मोठा कळस गाठतो. 

ह्या नाटकाच्या शीषटकातील HÆRMÆNDENE ह्या शब्दाचा Vikings हा सै्वर 

अनुवाद आहे. ज्याचा सोपा अथट ‘Warriors’ (योदे्ध) असा आहे. तथान्रप तो नीरस 

शब्द आहे, कारण युरनुल्फ, न्रसगूडट, गुणार हे सवट खरोखर चांचे आहेत. 

-प्रस्तावना- न्रवल्यम आचटर- The Collected Works of HENRIK IBSEN 

volume- II p. VII_XX. 

  



पाते्ेः- 

 

न्रहमखाडीचा युरनुल्फ- बफाटळ प्रदेशातील सरदार 

न्रसगूडट अन्रिंक्य- सागर सम्राट 

गुणार नाईक खेड्याचा प्रमुख- धनवान िेत्रपाल (शेतकरी) 

तुरोल्फ- युरनुल्फचा लहान मुलगा 

डॅनी- युरनुल्फची मुलगी 

न्रहयुन्रडटस- त्याची संगोपन केलेली मुलगी 

कोअर शेतकरी- हेल्गलँडचा रन्रहवासी 

योन्रगल- गुणारचा चार वषाांचा मुलगा 

युरनुल्फची सहा मोठी मुले 

युरनुल्फ आन्रण न्रसगूडटची माणसे 

पाहुणे, घरकामे, वाढपी मोलकरणी, लुटारू इ. 

नाटकातील प्रसंग Erik Blood-axe इ.स. ९३३ च्या िवळपास, नॉवेच्या 

उत्तरेकडील आसपास हेल्गलँड येथील गुणारच्या घरी घडतात. 

  



अंक पहिला 

 

(खडकाळ समुद्रन्रकनारा उभ्या उतारावरून खाली िाताना मागील बािूस 

न्रदसतो. डावीकडे पाण्याच्या काठावर होडी ठेवण्याची न्रनवाऱ्याची िागा न्रदसते. 

उिव्या बािूस खडक आन्रण पाईन वृिाचे िंगल न्रदसते. दोन युद्धनौकेच्या 

डोलकाठ्या खाली लहानश्या खाडीत न्रदसतात. दूरवर बाहेर उिव्या बािूस 

गंुडाळलेल्या न्रशडांचे व अन्रलप्त खडकांचे न्रठपके न्रदसतात ज्यावर फेसाळलेल्या 

लाटा उंच धावताहेत, तुफानी करड्या बफाटचा न्रहवाळ्याचा न्रदवस आहे. न्रसगूडट  

िहािातून वर येतोः त्याने घट्ट पांढरा अंगरखा घातलेला असून चांदीचा कमरपट्टा, 

न्रनळसर झगा, आडव्या बंदाचे पायमोिे, रंगहीन दणकट बूट, पोलादी न्रशरिाण 

घातले आहे. कमरेला छोटीशी तलवार लटकत आहे. तत्क्षणी नंतर युरनुल्फ 

न्रदसतो, तो दूरवरच्या उंच खडकावर. घट्ट काळसर मेंढीच्या कातडीचा अंगरखा, 

छातीवर कवच आन्रण गुडघ्याखाली पायांसाठी संरिक कवच, लोकरीचे पायमोिे 

आन्रण रंगहीन दणकट बूट असा त्याचा पोषाख असून त्याच्या खांद्यावर करड्या 

रंगाचे लोकरीचे कापड आहे. त्याच्या न्रशरिाणावर बुरखा असल्याने त्याचा 

अधटवट चेहराच फक्त न्रदसतो. तो खूपच उंच, भक्कम बांध्याचा, पांढऱ्या लांब 

दाढीचा आहे. पण वयोमानाने काहीसा झुकलेला आहे. त्याच्यािवळ गोल ढाल, 

तलवार आन्रण भाला ही शिािे आहेत. 

न्रसगूडट प्रथमतः प्रवेश करतो. अवतीभवती बघतो, बोटशेड बघतो आन्रण 

वेगाने न्रतकडे िातो. आन्रण एकदम िोराने दरवािा उघडण्याचा प्रयत्न करतो. 

युरनुल्फ खडकांमधून न्रदसतो, न्रसगूडटला पान्रहल्याबरोबर दचकतो, त्याला 

ओळख पटल्यासारखे वाटते. तो खाली उतरतो व ओरडतो) 

युरनुल्फः िागा दे, चाच्या! 

न्रसगूडटः (वळतो, तलवारीवर हात ठेऊन उत्तर देतो) िर मी तसं केलं तर ती 

पन्रहलीच वेळ असेल. 



युरनुल्फः तू िागा देशील आन्रण तुला द्यावीच लागेल! थंडीने गारठलेल्या माझ्या 

माणसांना आश्रय हवा. 

न्रसगूडटः दमलेल्या बाईसाठी मला न्रनवारा हवा! 

युरनुल्फः तुझ्या बाईपेिा माझी माणसं िास्त मौल्यवान आहेत! 

न्रसगूडटः गुने्हगार फरारी लोकांनी हेल्गलँडमधे्य िास्त न्रकंमत आहे तर. 

युरनुल्फः (त्याचा भाला उंचावीत) तुला ह्या शब्दाची न्रकंमत मोिावी लागेल. 

न्रसगूडटः (तलवार काढून) थेरड्या, आता ही तलवारच तुला न्रशकवेल. 

 (युरनुल्फ त्याच्यावर धावून िातो, न्रसगूडट  स्वतःचा बचाव करतो. डॅनी 

आन्रण न्रसगूडटची माणसे न्रकनाऱ्यावरून येतात, युरनुल्फची सहा मुले 

उिव्या बािूच्या खडकावर न्रदसतात.) 

डॅनीः (थोडी पुढे येते, न्रतने न्रबनबाह्यांचा लांब झगा, न्रनळा बुरखा आन्रण 

केसाळ कातडीचे टोपडे घातलेले आहे. ती िहािांकडे खाली हाका 

मारते) न्रसगूडटच्या माणसांनो, चला उठा! माझा नवरा परक्या 

माणसाशी युद्ध करीत आहे. 

युरनुल्फची मुलेःधावा धावा, आमच्या वन्रडलांच्या मदतीला या! (ते खाली उतरतात) 

न्रसगूडटः (त्याच्या माणसांना) थांबा! मी एकटा त्याच्यावर मात करू शकतो! 

युरनुल्फः (त्याच्या मुलांना) मला शांतपणे युद्ध करू द्या! (न्रसगूडटवर धावून िातो) 

मी तुझे रक्त काढीन! 

न्रसगूडटः आधी तूच तुझं स्वतःचं रक्त बघशील. (त्याच्या बाहूला िखम करतो 

त्यामुळे त्याचा भाला पडतो.) 

युरनुल्फः फार भक्कम वार केलास, योद्ध्या! 

तेि तुझी सळसळती तलवार 

झोबंणारी वेगवान 



न्रधप्पाड न्रसगूडट झेलून वार 

उभा तुिपुढे तुकवुन्रन मान. 

न्रसगूडटः (सस्त्रित) अशा तऱ्हेने मान तुकवण्यात त्याला भूषणच वाटेल. 

युरनुल्फची मुलेः(आश्चयाटने ओरडतात) काय, प्रत्यि न्रसगूडट! सामर्थ्टवान न्रसगूडट! 

युरनुल्फः पण ज्या न्रदवशी तू माझ्या मुलीला, डॅनीला पळवून नेलंस त्यावेळी 

तुझ्या वारांना काही वेगळीच अनोखी धार होती. (बुरखा मागे घेतो.) 

न्रसगूडट आन्रण 

त्याचे साथीदारःखाडीचा युरनुल्फ! 

डॅनीः (आनंदाने पण अस्वथथतेने) माझे वडील आन्रण माझे भाऊ... 

न्रसगूडटः माझ्या मागे उभी रहा. 

युरनुल्फः नाही, त्याची आवश्यकता नाही. (न्रसगूडटच्या िवळ िात) िेव्हा मी 

तुला पान्रहलं तेव्हाच मी तुला ओळखलं आन्रण मी युद्धास प्रवृत्त झालो. 

एक शूर बलवान माणूस ज्याची नॉवेत ख्याती आहे हे न्रसद्ध करून 

बघण्यासाठी. येथून पुढे आपल्यात शांतता नांदू दे. 

न्रसगूडटः तसं झालं तर उत्तमच. 

युरनुल्फः हा माझा पे्रमाचा हात. तू खरोखरच योद्धा आहेस. या म्हाताऱ्या 

युरनुल्फने असे वार कधी झेलले नाहीत की केले नाहीत. 

न्रसगूडटः (त्याचे पसरलेले हात घट्ट पकडून) आपण एकमेकांना हे न्रदले घेतलेले 

वार अखेरचे ठरोत आन्रण आपल्या दोघांमधे्य िे घडलं त्याचा 

न्यायन्रनवाडा तूच कर. आहे ना तशी तुमची इच्छा? 

युरनुल्फः होय, आपल्या तडक झालेल्या भांडणाचा समेट घडून येईल. 

(दुसऱ्यांना) आता हे सारं काही साऱ्यांना कळलं असेलंच. पाच 

न्रहवाळ्यांपूवी न्रसगूडट आन्रण गुणार हे पाटील आईसलँडमधे्य चांचे 



म्हणून आले होते. माझ्या घरासमोरच त्यांनी नांगर टाकला होता. 

त्यानंतर गुणारनं फसवून बळिोरीनं न्रहयुन्रडटसला, माझ्या मानलेल्या 

मुलीला पळवून नेलं,- न्रसगूडट, तू तर माझ्या स्वतःच्या मुलीला पळवून 

नेऊन समुद्रापलीकडे घेऊन गेलास. त्याबद्दल मी तुला असे फमाटवतो 

की मला तू चांदीची तीनशे नाणी द्यावीस, ज्यायोगे तुझ्या गुन्ह्ह्याचे तुला 

प्रायस्त्रश्चत्त न्रमळेल. 

न्रसगूडटः तुमचा न्रनणटय न्याय्य आहे, युरनुल्फ, तीनशे नाणी मी देईन. आन्रण 

त्याचबरोबर सोन्याची सुशोन्रभत झालर लावलेला रेशमी झगा देईन. 

इंग्लडच्या ऍथेलस्टान रािाकडून ही मला भेटवसू्त न्रमळालेली आहे, 

आन्रण आईसलँडमधील असा सवोत्तम झगा कुणालाही घालायला 

न्रमळाला नसेल. 

डॅनीः न्रकती छान बोललात तुम्ही माझ्या धाडसी पन्रतरािा; आन्रण बाबा मी 

तुमचे आभार मानते. आता माझ्या िीवात िीव आला. (ती न्रतच्या 

वन्रडलांचे आन्रण भावांचे हात से्नहाने दाबते आन्रण हळू आवािात 

बोलते.) 

युरनुल्फः आता आपल्यामधे्य सद्भावना प्रथथान्रपत झाली आहे. आन्रण ह्या 

न्रदवसापासून पूणट सन्मानाने कायदेशीरररत्या वाग्दत्तवधू म्हणून 

मानली िाईल, न्रतच्या कुटंुन्रबयांच्या सन्रदचे्छसह. 

न्रसगूडटः आन्रण माझ्यावर तुम्ही तुमचं स्वतःचं रक्त म्हणून न्रवश्वास ठेवायला 

हवा. 

युरनुल्फः त्याबद्दल शंकाच नाही, आन्रण तू तुझी मैत्री लगेचच न्रसद्ध करून 

दाखवावी. 

न्रसगूडटः मी तयार आहे, बोला तुमची काय इच्छा आहे? 



युरनुल्फः स्पष्टीकरण आन्रण प्रत्यि कृतीत मदत करा. मी समुद्रप्रवास करून 

हेल्गलँडकडे आलो आहे, गुणार नाईकला शोधण्यासाठी आन्रण 

न्रहयुन्रडटसला पळवून नेल्याबद्दल त्याला िाब न्रवचारण्यासाठी. 

न्रसगूडटः (आश्चयाटने) गुणार! 

डॅनीः (त्याच सुरात) आन्रण न्रहयुन्रडटस—कोठे आहेत ते? 

युरनुल्फः गुणारच्या घरी, माझी खात्री आहे. 

न्रसगूडटः आन्रण ते कोठे? 

युरनुल्फः फार लांब नाही, येथून पुढे फार बाणांच्या अंतरावर नाही; तुला हे 

ठाऊक नव्हतं? 

न्रसगूडटः (दडपलेल्या भावनांसह) नाही, खरोखर ठाऊक नव्हतं, आम्ही दोघं, 

गुणार आन्रण मी आईसलँडहून समुद्रप्रवास करून न्रनघालो 

तेव्हापासून आमची क्वन्रचतच भेट झाली असेल. मी सवट न्रठकाणी 

न्रफरत अनेक अपररन्रचत रािांच्या पदरी नोकरी केली, गुणार तेव्हा 

घरीच थांबला होता. वादळानं न्रपटाळून लावल्यागत आम्ही आि 

पहाटेच न्रकनाऱ्यापयांत पोहोचलो. मला ठाऊक होतं, खरोखर, की 

गुणारचं घर इथेच कुठेतरी उत्तरेला आहे पण— 

डॅनीः (युरनुल्फला) ह्या उदे्दशाने प्रवास करीत तुम्ही येथे आलात? 

युरनुल्फः हाच उदे्दश, दुसरा काहीही नाही. (न्रसगूडटला) आपली भेट ही वरील 

काहीतरी संकेतच म्हणावा लागेल. माझी तुम्हाला भेटायची इच्छा होती 

पण तुमचा ठावन्रठकाणा मला ठाऊक नव्हता. 

न्रसगूडटः (न्रवचारपूवटक) खरं, खरं!—पण गुणारच्या संबंधी—सांगा मला, 

युरनुल्फ, हे चांगलं असो की वाईट तुला सवट सामर्थ्ट एकवटून 

कठोरपणे हे काम उरकून घ्यायचे आहे का? 



युरनुल्फः मी करणारच तसं. न्रसगूडट ऐक, मी काय सांगतोय ते. गेल्या उन्हाळ्यात 

असलेल्या एका पररषदेसाठी मी घोडयावरून गेलो होतो. तेथे मी 

अनेक सन्माननीय व्यक्तीनंा भेटलो. न्रदवसभराची पररषद संपल्यावर 

मी हॉलमधे्य माझ्या परगण्यातील व्यक्तीबंरोबर दारू पीत बसलो 

होतो आन्रण गप्पा स्त्रियांना पळन्रवण्याबाबतच्या गोष्टीवंर आल्या. मला 

अन्रतशय तुच्छतेचे शब्द त्यांच्याकडून ऐकून घ्यावे लागले, कारण की 

मी इतक्या वषाांपयांत बदला घेऊ शकलो नव्हतो. मग मी क्रोधाने 

ठरन्रवले की मी नॉवेला िाऊन त्या गोष्टीचंा हेशेब चुकता करावा न्रकंवा 

बदला घ्यावा. त्यान्रशवाय मी माझा उदे्दश पूणट झाल्यान्रशवाय मी 

आईसलँडमधे्य िाणारच नाही. 

न्रसगूडटः होय, होय, आता मला पटलं की ह्या गोष्टीचा न्रनकाल तू न्रनकडीने 

लावायलाच हवा. 

युरनुल्फः हे व्हायलाच हवं, पण मी फारशी हाव धरणार नाही, आन्रण गुणार 

सन्माननीय प्रन्रतन्रष्ठत व्यक्ती म्हणून सुप्रन्रसद्ध आहे. मला खूप आनंद 

वाटतो की त्याच्या शोधाथट मी प्रवासाला न्रनघालो आहे, 

आईसलँडमधील वेळ मी स्त्रखन्नतेत घालवला; न्रनळ्या पाण्यावरच मी 

वाढलो आन्रण वृद्ध झालो, तोच पूवीसारखा प्रवास मी पुन्हा करावाच 

असं मला वाटतं. मी—ठीक, ठीक—बगटथोरा, माझी न्रवश्वसनीय 

पत्नी—न्रतला िाऊन खूप वषे झालीत. माझी मोठी मुलं प्रते्यक 

उन्हाळ्यात चाचेन्रगरीवर समुद्रप्रवास करतात, आन्रण िेव्हापासून 

तुरोल्फ मोठा व्हायला लागला— 

डॅनीः (आनंदाने) तुरोल्फ तुमच्यासोबत आहे? कोठे आहे तो? 

युरनुल्फः (मागच्या बािूला उिवीकडे बोट दाखन्रवत) त्या पोराला तुम्ही बहुधा 

ओळखूच शकणार नाहीत पुन्हा, कारण तो मिबूत, बलवान आन्रण 

उमदा झाला आहे. तो शस्त्रक्तमान योद्धा होणार. न्रसगूडट, एक न्रदवस तो 

तुझ्यासारखा होणार. 



डॅनीः (स्त्रित करीत) आता मला कळलं, नेहमीसारखंच तुरोल्फवर तुमचं 

घन्रनष्ठ पे्रम आहे. 

युरनुल्फः तो सवाटत लहान, आन्रण त्याच्या आईसारखा न्रदसतो; म्हणून तसं आहे. 

न्रसगूडटः पण मला सांगा, गुणारशी आिच न्रनपटायचा—तुमचा न्रवचार आहे 

काय? 

युरनुल्फः उद्यापेिा आिच बरं. त्याने चांगुलपणा दाखन्रवल्यास मला समाधानच 

लाभेल; िर त्याने नकार दशटन्रवला तर त्याला पुढच्या भयंकर 

पररणामाला सामोरे िावे लागेल. (उिव्या बािूने कोअर शेतकरी 

घाईघाईने प्रवेश करतो; त्याने िाडयाभरडया लोकरीचा करडया 

रंगाचा झगा आन्रण बसकी कडा असलेली बुरणूस हॅट घातलेली असून 

त्याच्यािवळ कंुपणाची एक मोडकी सळई आहे.) 

कोअरः बरे भेटलात, चाच्यांनो! 

युरनुल्फः चाचे क्वन्रचतच चांगले भेटतात. 

कोअरः तुम्ही िर प्रामान्रणक प्रन्रतन्रष्ठत माणसं असाल तर मला तुमच्यात आश्रय 

द्याल; गुणार नाईक- खेड्याच्या प्रमुखाचे अंगरिक मला ठार 

मारण्यासाठी शोधीत आहेत. 

युरनुल्फः गुणारची? 

न्रसगूडटः मग तुम्ही त्याचं काहीतरी वाईट केलेलं आहे! 

कोअरः मी स्वतः केलेलं आहे ते न्याय्यच केलेलं आहे. आईसलँडवर आमची 

गुरं एकत्र चरत होती, समुद्राच्या न्रकनाऱ्यालगत; गुणारच्या माणसांनी 

माझे उत्तम बैल पळवून नेले. त्यापैकी एकाने माझी गुलामासारखी 

अवहेलना केली. मग मी माझी तलवार उपसली आन्रण त्याला कापून 

काढलं. 

युरनुल्फः हे तू न्याय्यच केलंस. 



कोअरः पण ह्या सकाळी त्याची माणसं शिसज्ज होऊन माझ्यावर चालून 

आली. सुदैवाने मला हे कळले व मी पळ काढला. पण हे माझे वैरी 

माझ्या मागावर आहेत आन्रण मला स्वतःला ठाऊक आहे की मला ठार 

मारल्यान्रशवाय ते राहणार नाही. 

न्रसगूडटः शेतकरी माझा तुझ्यावर न्रवश्वास बसला नाही. पूवी मी गुणारला 

ओळखत होतो िसा मी स्वतःला ओळखतो. आन्रण मला ठाऊक आहे 

की शांततान्रप्रय माणसांवर त्याने कधीच अन्याय केला नाही. 

कोअरः ह्या दुषृ्कत्यात गुणारचा सहभाग नाही; तो तर दन्रिण देशात आहे; 

नाही, ही न्रहयुन्रडटसची, त्याच्या बायकोची कारवाई आहे. 

डॅनीः न्रहयुन्रडटस! 

युरनुल्फः (स्वतःशीच) होय, होय तशीच आहे ती! 

कोअरः माझ्या चुकीबद्दल मी नुकसानभरपाई करायला तयार होतो; 

गुणारचीही तशी इच्छा होती; पण नंतर न्रहयुन्रडटस आली, न्रतने नवऱ्याला 

न्रतरस्कारदशटक शब्दात खडसावले आन्रण माझ्यान्रवरूद्ध त्याला 

भडकवले आन्रण शांतता भंग केली. तेव्हापासून गुणार दन्रिणेकडे 

गेला आन्रण आि— 

न्रसगूडटः (डाव्या बािूने बाहेर बघत) उत्तरेकडून वाटसरंूचा घोळका येत आहे. 

नाही का-? 

कोअरः स्वतः गुणारच आहे. 

युरनुल्फः अंतःकरण स्वच्छ ठेव, मला खात्री आहे की मी तुमच्यात सलोखा 

घडवून आणीन. (गुणार नाईक अनेक माणसांसह डावीकडून प्रवेश 

करतो. त्याचा पोषाख शांततान्रप्रयतेचे द्योतक वाटतो, त्याने बदामी 

रंगाचा घट्ट अंगरखा, आडव्या बंदाचे पायमोिे, न्रबनबाह्यांचा न्रनळा सैल 

झगा, आन्रण मोठी हॅट घातली असून त्याच्यािवळ एका लहानशा 

कुऱ्हाडीन्रशवाय दुसरे कुठलेही शि नाही.) 



गुणारः (आश्चयाटने थबकून, आकस्त्रिक लोकांचा गट पाहून) युरनुल्फ, 

न्रहमखाडीचा! होय, खात्रीने-! 

युरनुल्फः अगदी न्रबनचूक ओळखलेस. 

गुणारः (िवळ िात) मग मी माझ्या ह्या देशात तुझं स्वागत करीत आहे, िर 

तू शांततेच्या उदे्दशानं आला असशील तर. 

युरनुल्फः िो माझा उदे्दश आहे तोच तुझा असेल तर आपल्या दोघात झगडा 

होणार नाही. 

न्रसगूडटः (त्याच्यापुढे उभा राहत) गुणार, आपली भेट झाली हे छानच झालं! 

गुणारः (आनंदाने) न्रसगूडट—माझा मानलेला भाऊ! (त्याचा हात हाती घेत) 

आता खरोखर तू इथं असल्यामुळे माझी खात्री झाली की युरनुल्फ 

येथे शांततेच्या उदे्दशाने आला आहे. (युरनुल्फला) वृद्ध, ज्ञानी माणसा, 

दे तुझा हात माझ्या हाती! तुझा उत्तरेकडे फेरी टाकण्याचा अदमास 

मला न्रकंन्रचत आला आहेः तुझी मानलेली मुलगी न्रहयुन्रडटसच्या संदभाटत. 

युरनुल्फः तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे माझ्या इचे्छन्रवरूद्ध तू न्रतला पळवून 

आईसलँडला नेण्याची घोडचूक केलीस. 

गुणारः तू केलेला आरोप अगदी न्याय्य आहे; तारूण्यात केलेल्या गैरवतटनाची 

एखाद्या माणसाने नुकसानभरपाई करायलाच हवी. फार काळापासून 

ह्या गोष्टीची मी वाट बघत आहे, युरनुल्फ, ह्या कारणासाठी आन्रण िर 

मी नुकसानभरपाई केली तर, तर आपल्यात सलोखा न्रनमाटण होईल. 

न्रसगूडटः मी ही तसंच समितो. युरनुल्फ या बाबतीत फारसा ताठरपणा 

दाखन्रवणार नाही. 

गुणारः (पे्रमळपणे) नाही, युरनुल्फ, तू िर न्रतच्या मोलाची पूणटपणे हाव 

धरलीस तर त्यासाठी माझी संपूणट धनदौलत पुरेशी पडणार नाही! 



युरनुल्फः मी कायदेशीर आन्रण ररतीररवािाप्रमाणेच वागेन, त्याबद्दल तू खात्री 

बाळग. पण आता दुसरी बाब. (कोअरकडे न्रनदेश करीत) त्या 

माणसाला तू ओळखतोस? 

गुणारः कोअर! (युरनुल्फला) आमच्यामधे्य झालेल्या झगडयाबद्दल तुला 

कळले असणारच, नाही? 

युरनुल्फः तुझ्या माणसांनी त्याची गुरे चोरली आन्रण ह्या चोरीबद्दल भरपाई 

व्हायलाच हवी. 

गुणारः खुनाची भरपाई पण व्हायलाच हवी; त्याने माझ्या माणसाला ठार केलं. 

कोअरः कारण त्याने माझी अवहेलना केली. 

गुणारः शांततेच्या शतीच्या साऱ्या गोष्टी मी त्यात देऊ केल्या आहेत. 

कोअरः पण न्रहयुन्रडटसला त्यांची काहीच कदर नाही, आन्रण आि सकाळी िेव्हा 

तू न्रनघून गेला होतास तेव्हा न्रतने माझ्यावर हल्ला केला आन्रण आता 

मला ठार करण्यासाठी ती माझा पाठलाग करीत आहे. 

गुणारः खरं बोलतोस का तू हे? न्रतनं-? 

कोअरः खरं, प्रते्यक शब्द. 

युरनुल्फः ह्याच कारणासाठी ह्या शेतकऱ्याने त्याच्या बािूला उभं राहायची 

माझ्याकडे याचना केली. आन्रण मी ते करीन. 

गुणारः (िणभर न्रवचार केल्यानंतर) तू माझ्याशी सन्मानाने वागलास म्हणून 

मला तुझ्या इचे्छपुढे नमतं घ्यायलाच हवं. ऐक मग कोअरः तू माझ्या 

माणसाला ठार मारलंस हे खरं, ती ही परतफेड झाली. 

कोअरः (गुणारला मैत्रीचा हात देत) तू देऊ केलेली छान देणगी मला मान्य 

आहे. मी खूप समाधनी आहे. 

युरनुल्फः आता तुझ्यात आन्रण माझ्यात शांततेचा सलोखा राहील, नाही? 



गुणारः त्याच्या घरी आन्रण तो िेथे कोठेही गेला तरी त्याला शांतता लाभेल. 

न्रसगूडटः (उिवीकडे न्रनदेश करीत) बघ न्रतकडे! 

गुणारः (अस्वथथपणे) ही तर न्रहयुन्रडटस आहे! 

युरनुल्फः न्रतच्याबरोबर सशि लोक! 

कोअरः ती मला शोधतेय! (न्रहयुन्रडटस अंगरिकांच्या टोळीबरोबर प्रवेश करते. 

न्रतने काळा स्कटट, मोठा झगा घातला असून डोके व मान 

आच्छादण्यासाठी टोपी घातलेली आहे. त्या माणसांिवळ तलवारी 

आन्रण कुऱ्हाडी असून न्रतच्यािवळही एक हलकासा भाला आहे.) 

न्रहयुन्रडटसः (प्रवेश केल्याबरोबर थांबते) आपली येथे सुसंघन्रटत दलाशी भेट होते 

आहे, असे मला वाटते. 

डॅनीः (न्रतला भेटायला धावत िाते) न्रहयुन्रडटस, तुला शांतता आन्रण आनंद 

न्रमळो. 

न्रहयुन्रडटसः (थंडपणे) मी तुझी आभारी आहे. तुम्ही फार दूर गेला नाहीत असं मला 

सांगण्यात आलं होतं. (पुढे येत, कठोरतेने िमलेल्या लोकांकडे 

बघते) गुणार, आन्रण -कोअर माझा वैरी—युरनुल्फ आन्रण त्याची मुले, 

आन्रण—(न्रसगूडटकडे न्रतचे लि िाताच ती हळूच दचकते, िणभर शांत 

होते, पण स्वतःला सावरून बोलू लागते.) इथं मी बऱ्याच िणांना 

ओळखते पण मला फारसं ठाऊक नाही की माझ्या बऱ्यावर कोण 

आहे. 

युरनुल्फः आम्ही सवटिण तुझे न्रहतच न्रचंन्रततो. 

न्रहयुन्रडटसः असं िर आहे तर, कोअरला माझ्या नवऱ्याच्या ताब्यात द्यायला तुम्ही 

नकार देणार नाहीत. 

युरनुल्फः त्याची काही गरि नाही. 

गुणारः आमच्यात शांतता आन्रण मैत्री न्रनमाटण झाली आहे- 



न्रहयुन्रडटसः (दबलेल्या तुच्छतेने) मैत्री! छान, छान. मला ठाऊक आहे तू फार 

शहाणा आहेस! आन्रण कोअरला न्रनःसंशयपणे सुरन्रितता न्रमळाली 

असे मला वाटते. 

गुणारः तुझ्या ह्या टोमण्यांचा काहीही उपयोग नाही! (प्रन्रतषे्ठसह) कोअर आन्रण 

आपल्यात सलोखा न्रनमाटण झाला आहे! 

न्रहयुन्रडटसः (स्वतःवर ताबा ठेवीत) ठीक, चांगलंच आहे, िर तू शांततेची शपथ 

घेतली तर, ती शपथ पाळली िाईल. 

गुणारः (सक्तीने, पण न रागावता) ही शपथ पाळली पान्रहिे आन्रण ती पाळली 

िाईलच. 

युरनुल्फः (न्रहयुन्रडटसला) तू यायच्या पूवी दुसराही एक तह िवळ िवळ होत 

आला होता. 

न्रहयुन्रडटसः (कठोरपणे) तुझ्या आन्रण गुणारमधे्य? 

युरनुल्फः (मान हलवत) तो करार तुझ्या बाबतीत केला गेला होता. 

न्रहयुन्रडटसः तो कशाबाबत केला गेला असेल ह्याचा अंदाि मी करू शकते, पण 

मी हे तुला सांगते, की तू माझा मानलेला बाप असलास तरी मी असं 

कदान्रप मानणार नाही की तुला सशि आलेलं पाहून तो घाबरला 

असेल. तू एक साधा प्रवासी म्हणून एकटा िरी आमच्या घरी आला 

असतास तरी हे भांडण न्रमटलं असतं. 

गुणारः युरनुल्फ आन्रण त्याची मुले इथं शांततेच्या उदे्दशानंच आली आहेत. 

न्रहयुन्रडटसः कदान्रचत. पण इतर लोकांच्या तोडूंन वेगळंच सून्रचत होईल; तुझा 

स्वतःचा सुद्धा खूपच अल्प असा न्रवश्वास बसला होता काल गुणार, 

िेव्हा तुला कळलं की युरनुल्फचे लढाऊ िहाि खाडीत येऊन उभे 

आहे तेव्हा तू योन्रगलला दन्रिणेकडे पाठवून न्रदलंस. 

न्रसगूडटः (गुणारला) तू तुझ्या मुलाला दन्रिणेकडे पाठवून न्रदलंस? 



न्रहयुन्रडटसः होय, युरनुल्फने आमच्यावर हल्ला केल्यास तो सुरन्रित रहावा 

म्हणून. 

युरनुल्फः न्रहयुन्रडटस, त्याचा असा उपहास करू नकोस. गुणारनं िे काही केलं 

तेच अखेरीस शहाणपणाचं ठरेल, िर तू कराराला अशीच अडथळा 

आणत गेलीस तर. 

न्रहयुन्रडटसः िीवनात संधी घ्यायलाच हवी; होऊ द्या काय होईल ते, पण असा 

लज्जास्पद करार करून िगण्यापेिा मृतू्य बरा. 

डॅनीः न्रसगूडट प्रायस्त्रश्चत्त घेतोय, म्हणून काही तो कमी दिाटचा माणूस होणार 

नाही. 

न्रहयुन्रडटसः न्रसगूडटला स्वतःचा मानसन्मान मान्रहत असून त्याचं महत्त्वही त्याला 

ठाऊक आहे. 

न्रसगूडटः ह्यासंबंधी मला कुणीही कधीही आठवण करून देण्याची गरि नाही. 

न्रहयुन्रडटसः न्रसगूडटने प्रन्रसद्ध कृते्य केलेली आहेत. पण त्यापेिा अन्रधक धाडसी 

गुणार आहे, त्याने बाहेर असलेल्या माझ्या न्रपंिऱ्यातील पांढऱ्या 

अस्वलाला ठार केले होते. 

गुणारः (न्रसगूडटकडे गोधंळलेला कटाि टाकीत) नाही, नाही, त्याबाबतीत 

अन्रधक काही नको! 

युरनुल्फः वास्तन्रवक असं धाडसी कृत्य कुणाच्याही बघण्यात आलं नाही साऱ्या 

आईसलँडमधे्य- आन्रण म्हणूनच--- 

न्रसगूडटः गुणार अन्रधक सहितेने नमतं घेऊ शकतो आन्रण तो न्रभत्रा आहे असं 

कुणीही मानू शकत नाही. 

न्रहयुन्रडटसः ती दुरूस्ती केली िावी, त्याचप्रमाणे दुरूस्ती व्हावी. न्रवचार कर गुणार, 

तू घेतलेल्या शपथेचा. 

गुणारः ती शपथ वाईट न्रवचारांची होती, ते तू माझ्यावर लादणार काय? 



न्रहयुन्रडटसः मी तसं करीन, िर आपण दोघं एकाच छपराखाली राहणार असू 

ह्यानंतरच्या न्रदवसांपुढे. समिून घे मग युरनुल्फ, तुझी मानलेली 

मुलगी पळवून नेल्याबद्दल तुला त्याचे प्रायस्त्रश्चत्त हवं असेल तर आधी 

माझ्या वन्रडलांना जु्यकूलला तू ठार मारून त्याची सारी थथावर िंगम 

मालमत्ता काबीि केली त्याचेही प्रायस्त्रश्चत्त तुला भोगायलाच हवं. 

युरनुल्फः जु्यकूल हा न्रनष्पिपातीपणे िंियुद्धात ठार झाला- अन्रतशय वाईट 

अवैध रीतीची वागणूक तर मला न्रदली गेली. माझी फसवणूक करून 

तुझ्या नातेवाईकांनी तुला आईसलँडला पाठवून अिाणतेपणे दत्तक 

म्हणून तुझा स्वीकार करायला लावलं. 

न्रहयुन्रडटसः हे अप्रसु्तत नाही, तुला त्याची मुलगी संगोपनासाठी न्रदली हा एक 

प्रकारे तुझा सन्मानच केला. 

युरनुल्फः तसं काहीच नाही, पण झगडे मात्र घडवून आणलेत. 

न्रहयुन्रडटसः सवाटत कडक भांडण िवळच असेल िर--- 

युरनुल्फः मी येथे स्त्रियांशी वादावादी करायला आलो नाही! -गुणार, माझे 

शेवटचे शब्द ऐक: तू नुकसानभरपाई करशील की नाही? 

न्रहयुन्रडटसः (गुणारला) तू घेतलेल्या शपथेबद्दल न्रवचार कर! 

गुणारः (युरनुल्फला) ऐकलंस ना तू, मी शपथ घेतली आहे आन्रण मला ती 

पाळायलाच- 

युरनुल्फः (संतप्त होऊन) पुरे, पुरे, तो न्याय्य रीतीनेच युद्धात मारला गेला- 

त्याबद्दल नुकसानभरपाई द्यावी असं मला कुणी म्हणू नये. 

न्रहयुन्रडटसः (सक्तीने) मग आम्ही तुला आन्रण तुझ्या माणसांना आव्हान देतो. 

युरनुल्फः (वाढत्या क्रोधाने) आन्रण जु्यकूलच्या मृतू्यची भरपाई मागण्याचा 

कोणाला अन्रधकार आहे? त्याचे नातेवाईक कोण? त्यापैकी कुणीच 

न्रिवंत नाही! त्याचा कायदेशीर बदला घेणारे कोठे आहेत? 



न्रहयुन्रडटसः तो गुणार आहे, माझ्या वतीने. 

युरनुल्फः गुणार! तुझा वाङ्न्रनश्चय तुझ्या पालक न्रपत्याच्या सन्रदचे्छने झाला 

असता न्रकंवा तुला पळवून नेल्याबद्दल त्याने दंड भरला असता, तर 

तुझ्या वन्रडलांच्या मृतू्यचा कायदेशीरररत्या बदला घेण्याचा त्याला 

अन्रधकार रान्रहला असता, पण- 

डॅनीः (भयभीत होऊन गयावया करीत) बाबा, बाबा! 

न्रसगूडटः (त्वरेने) असं बोलू नकोस! 

युरनुल्फः (आवाि चढवीत) नाही, मी ओरडून बोलणार! िुलूम िबरदस्तीने लग्न 

लावलेला नवरा कायदेशीर नवरा नसतो! 

गुणारः (आवेशाने) युरनुल्फ! 

न्रहयुन्रडटसः (भावनेचा अन्रतकु्रद्ध उदे्रक होऊन) अवहेलना आन्रण अपमान! 

(थरथरत्या आवािात) हे- ह्याबद्दल तुला पश्चात्ताप करावा लागेल! 

युरनुल्फः (बोलणे पुढे चालू ठेवीत) िबरदस्तीने ज्या िीचे लग्न लावले िाते 

न्रतला कायदा रखेलीपेिा अन्रधक काही लेखत नाही! तुला िर स्वतःचा 

मानसन्मान परत न्रमळवायचा असेल तर तू ते करायलाच- 

न्रहयुन्रडटसः (स्वतःवर ताबा ठेवीत) नाही, युरनुल्फ, मला ठाऊक आहे काय उत्तम 

अनुरूप आहे ते. मी गुणारची रखेली म्हणून मानली गेली आहे- ठीक, 

मग मला सन्मानाने न्रिंकण्यासाठी त्याने काहीतरी शौयट करायलाच 

हवे- की त्या पराक्रमी शौयाटमुळे माझा कान्रळमा नाहीसा व्हायला हवा! 

आन्रण तू, युरनुल्फ, सावध रहा! येथे आपले मागट वेगळे होताहेत, 

आन्रण आिपासून तुझ्याशी मी सदासवटकाळ युद्धच करीत राहीन; 

लिात ठेव ह्यापुढे तुझा िीव आन्रण िीवन धोक्यात आहे- (कोअरकडे 

भयानकपणे बघत) कोअर! तुझ्या गटातील लोक आता सुरन्रित 

नाहीत असं समि-कोअर! युरनुल्फ तुझा न्रमत्र म्हणून तुझ्या पाठीशी 

उभा आहे, खात्रीने आपल्यात शांतता आहे; पण मी तुला सल्ला देते 



की काही काळापयांत तू घराचा आश्रय घेऊ नकोस. ज्या माणसाला तू 

ठार मारलंस त्याच्या मृतू्यचा बदला घेणारे खूप िण आहेत, आन्रण तसं 

घडण्याची शक्यता आहे- बघ मी तुला धोका दाखवला आहे त्याला 

तोडं द्यायची तू तयारी ठेव. चल गुणार आपल्याला युद्धासाठी सज्ज 

रहायलाच हवं. आईसलँडमधे्य केलेल्या महान कृत्यांमुळे तू प्रन्रसद्ध 

झालेला आहेस, पण त्याहीपेिा मोठी कृते्य तुला येथे करावीच 

लागणार आहेत. तुझ्याबद्दलची घृणा आन्रण स्वतःबद्दलची शरम तुझ्या 

रखेलीला वाटू नये असे तुला वाटत असल्यास- 

गुणारः िरा स्वतःवर ताबा ठेव, न्रहयुन्रडटस. तुझं हे असं न्रशष्टाचारहीन बोलणं 

सहनशीलतेच्या पन्रलकडचे आहे बस! 

डॅनीः (काकुळतीने) थांब माझ्या पालक भन्रगनी थांब, मी माझ्या वन्रडलांचा 

राग शांत करते. 

न्रहयुन्रडटसः (न्रतचं न ऐकून) घराकडे, घराकडे! कुणी असं भान्रकत कसं करू 

शकतं की मी नकोशी, न्रनरूपयोगी, न्रतरस्करणीय, सवटसामान्य रखेल 

आहे? पण असं लान्रिरवाणं न्रिणं िगण्याची वेळ माझ्यावर येऊ नये 

यासाठी एक न्रदवस माझ्या नवऱ्याने असं काही मोठं कतृटत्व करून 

दाखवावं की िी मोठी कतृटत्ववान माणसं आहेत त्यांची कीती माझ्या 

नवऱ्याच्या कतृटत्वापुढे न्रफकी पडेल. (उिव्या बािूने बाहेर न्रनघून 

िाते.) 

गुणारः (हळूच) न्रसगूडट, तू हा देश सोडण्यापूवी आपल्या दोघांत बोलणं व्हावं 

यासाठी तू मला वचन दे. (त्याच्या माणसांबरोबर उिव्या बािूने न्रनघून 

िातो. त्या दरम्यान वादळ थांबतं. मध्यान्हीचा सूयट एखाद्या लाल 

तबकडीसारखा न्रदसू लागतो. समुद्राच्या काठावर त्याचा मंद प्रकाश 

न्रदसतो.) 

युरनुल्फः (धमकावणीच्या सुरात) आि तू िे काही काम केलंस त्याची न्रकंमत 

तुला मोिावी लागेल, पालक बेटी! 



डॅनीः बाबा, बाबा, खात्रीनं तुम्ही न्रतला काही हानी पोहचवणार नाही! 

युरनुल्फः बोलू दे मला! आता न्रसगूडट, गुणारने नुकसानभरपाई केली तरी त्याचा 

काही उपयोग नाही. 

न्रसगूडटः काय करायचा न्रवचार आहे तुमचा? 

युरनुल्फः ते मला ठाऊक नाही, पण ही गोष्ट दूरवर आन्रण सवटत्र सांन्रगतली िाईल 

की न्रहमखाडीचा युरनुल्फ गुणारच्या घरावर कसा चालून गेला. 

न्रसगूडटः (न्रनश्चल न्रनधाटराने) कदान्रचत, पण मी तुम्हाला सांगून ठेवतो की मी 

िोपयांत न्रिवंत आहे तोपयांत त्याच्या न्रवरूद्ध कधीही शि चालवणार 

नाही. 

युरनुल्फः तेच, तेच! आन्रण तेच करायची माझी इच्छा असली तर? 

न्रसगूडटः तसं होणार नाही- तुमची इच्छा कधीही प्रबळ होऊ देऊ नका. 

युरनुल्फः (क्रोधाने) िा मग, माझ्या शतू्रला िाऊन न्रमळ, तुम्हा दोघांना मी धैयाटने 

तोडं देईन. 

न्रसगूडटः माझे ऐका, युरनुल्फ, तो न्रदवस कधीही उगवणार नाही ज्या न्रदवशी 

तुमच्यात आन्रण माझ्यात झगडा न्रनमाटण होईल. आपल्या दोघांत 

सद्भावाची शांतता आहे. शिािे आन्रण सोन्यानाण्यापेिाही डॅनी मला 

मोलाची आन्रण न्रप्रय आहे आन्रण तुम्ही न्रतच्या अगदी िवळचे नातेसंबंधी 

आहात हे मी कधीही न्रवसरणार नाही. 

युरनुल्फः आता मी पुन्हा तुला िाणलं की तू न्रकती शूर आहेस न्रसगूडट! 

न्रसगूडटः पण गुणार माझ्या भावासारखा आहे, आमच्या दोघांत मैत्री आन्रण 

न्रवश्वासाचं नातं रहावं अशी आम्ही शपथ घेतली आहे. युद्ध आन्रण 

शांती यावेळेत आम्ही दोघांनी एकत्र नशीबाला तोडं न्रदलेले होते. 

त्याची सारी माणसे मला न्रप्रय आहेत. तो महाबली असला तरी त्याला 

युद्धाची आवड नाही; —पण माझं म्हणशील तर तुम्ही सवाांना ठाऊक 



आहेच की मी युद्धाला न्रभणारा नाही. तरीही हा मी तुझ्यापुढे उभा आहे, 

युरनुल्फ- मी माझ्या वतीने गुणारसाठी शांततेची कळकळीची न्रवनंती 

करतो, माझी इच्छा मान्य कर! 

युरनुल्फः नाही, मी नाही करू शकत तसं; मी ररकाम्या हातानं आईसलँडला 

परतल्यास सारी शूर माणसं माझा उपहास करून टवाळी करतील. 

न्रसगूडटः तुम्हाला ररकाम्या हातानं परत िावं लागणार नाही. येथे छोटया 

उपसागरात माझी दोन अिि िहाि उभी आहेत, ज्यात चांचेन्रगरी 

करून मी न्रिंकून न्रमळवलेली सारी संपत्ती त्यात आहे. दूरदूरच्या 

रािांकडून प्राप्त झालेल्या अनेक मौल्यवान वसू्त, उत्तम शिािे 

भरलेल्या मोठ्या टर ंक आन्रण इतर मौल्यवान वसू्त. त्या दोन 

िहािांपैकी तुम्हाला आवडेल ते न्रनवडा—ते िहाि त्यात असलेल्या 

साऱ्या मालमते्तसह तुमच्या मालमते्तचे होईल. हे सारं न्रहयुन्रडटसच्या 

कृत्याच्या नुकसानभरपाईबद्दल आन्रण गुणारला सुरन्रित राहू 

देण्याबद्दल. 

युरनुल्फः शूर न्रसगूडट, हे गुणारसाठी तू करणार. 

न्रसगूडटः एका न्रवश्वासू न्रमत्रासाठी, त्या न्रिवलग न्रमत्रासाठी करावं तेवढं थोडंच. 

युरनुल्फः फक्त अध्याट चीिवसू्त आन्रण शिािे मला दे. 

न्रसगूडटः (तातडीने) सगळं घ्या, माझी दोन्ही िहािं घ्या, िे काही माझ्या 

मालकीचं आहे ते सारं घ्या. आन्रण तुमच्याबरोबर मला आईसलँडला 

तुमच्या लवािम्यामधे्य एक अन्रतशय दररद्री माणूस म्हणून येऊ द्या. िे 

काही मी देतोय ते मी पुन्हा एकदा न्रमळवीन; पण तुम्ही आन्रण 

गुणारमधे्य भांडण झालं तर मी पुन्हा आनंदाचे न्रदवस कधीच पाहू 

शकणार नाही. आता, युरनुल्फ, उत्तर द्याल? 

युरनुल्फः (पूणट न्रवचार करीत) देन भली मोठी िहािे, शिािे आन्रण 

चीिवसंू्तनी भरलेल्या पेटयांसह—ह्यापेिा अन्रधक संपत्ती कुणाला 



न्रमळेल? पण (आवेशाने) नाही, नाही! न्रहयुन्रडटसने मला धमकी न्रदली 

आहे; मी हे घेणार नाही—िर मी हे घेतलं तर माझी प्रन्रतष्ठा िाईल! 

न्रसगूडटः तरीही ऐका माझं— 

युरनुल्फः नाही, मी म्हणतो! मला माझ्या हक्कासाठी लढायलाच हवं. मग माझ्या 

नन्रशबात काहीही असो. 

कोअरः (िवळ िात) न्रसगूडटची गोष्ट न्रहताची आन्रण मैत्रीची आहे हे न्रततकंच 

खरं पण तुला िर आपली सगळी शक्ती लावून लढायचेच असेल तर 

मी तुला एक उत्तम सल्ला देऊ शकतो. िोपयांत न्रहयुन्रडटस सहिगत्या 

म्हणत नाही तोपयांत नुकसानभरपाईचं स्वप्नही बघू नकोस; माझं 

म्हणणं ऐकलंस तर तू सूड घेऊ शकतोस. 

युरनुल्फः सूड? काय सल्ला आहे तुझा? 

न्रसगूडटः वाईट, मी स्पष्टपणे पाहू शकतो. 

डॅनीः (युरनुल्फला) ओह, त्याचं ऐकू नका! 

कोअरः न्रहयुन्रडटसने मला फरारी गुने्हगार म्हणून िाहीर केले आहे. मला 

कचाटयात पकडण्यासाठी ती िाळं टाकणार आहे; माझ्या 

सुरन्रिततेची तू शपथ घे आन्रण मी आि रात्री त्याच्या घराला आग 

लावून घरातील सारं काही िाळून भिसात करणार आहे. तुम्हाला 

आवडेल हे? 

न्रसगूडटः भेकड! 

युरनुल्फः (शांतपणे) मला आवडेल का हे? लिात ठेव माझ्या मनात अन्रधक 

काय आहे ते आहे तुला ठाऊक? (मेघगिटनेच्या आवािात) नीच, 

अधम, मी तुझे नाक आन्रण कान छाटून टाकीन. युरनुल्फला तू फारच 

थोडं ओळखलं आहेस. ह्या नीच कृत्यात मी तुला अशी साथ देईन असं 

तुला वाटलं, बेशरम? 



कोअरः (िो भीतीने मागे सरलेला आहे) िर तुम्ही गुणारवर हल्ला केला नाही 

तर तो तुमच्यावर तुटून पडेल. 

युरनुल्फः माझ्यािवळ शिािे, ताकद नाही का तोडं द्यायला? 

न्रसगूडटः (कोअरला) चल न्रनघ येथून! तुझं अस्त्रस्तत्व सन्माननीय माणसाला शरम 

वाटण्यािोगं आहे! 

कोअरः (न्रनघून िाताना) ठीक, ठीक, मला स्वतःला न्रितकं उत्तम शक्य होईल 

तेवढं मला येथून हललंच पान्रहिे. पण मी हे सांगून ठेवतो, िर तुम्ही 

न्रहयुन्रडटसशी कनवाळूपणे वागलात तर तुम्हाला हळहळ करायची 

पाळी येईल. मी न्रतला चांगलंच ओळखतो—आन्रण न्रतच्या ममाटवर 

कोठे आघात करायचा तेही मला ठाऊक आहे! (खाली न्रकनाऱ्याकडे 

िातो.)  

डॅनीः तो बदला घेण्यासाठी गुप्त कट रचत आहे. न्रसगूडट ह्याला प्रन्रतबंध 

घालायलाच हवा. 

युरनुल्फः (रागाने) नाही, करू दे त्याला, िे हवं असेल; ह्यापेिा न्रतची योग्यता 

अन्रधक नाही. 

डॅनीः असा अथट काढू नका तुम्ही; न्रवचार करा, ती तुमची दत्तक मुलगी आहे. 

युरनुल्फः िेव्हापासून न्रतला मी आसरा न्रदला तेव्हापासून माझ्यावर अररषे्टच येत 

आहेत. जु्यकूलचे शब्द खरे ठरायला सुरूवात झाली आहे. 

न्रसगूडटः जु्यकूलचे? 

युरनुल्फः होय, न्रतच्या न्रपत्याचे. िेव्हा मी त्याच्यावर प्राणांन्रतक वार केला तेव्हा 

तो मागे गवतावर पडला. तेव्हा त्याने माझ्यावर निर स्त्रखळवली आन्रण 

गायलं 

जु्यकूलच्या खुनाचा बदला 

घेतील जु्यकूलची नाती 



लुटली ज्यांनी दौलत त्याची 

त्यास ना न्रमळणार कधीही सुख आन्रणक शांती. 

 िेव्हा त्याने ते गीत संपवलं तेव्हा काही काळ तो न्रनःशब्द होता, तो 

हसला आन्रण त्याने प्राण त्याग केला. 

न्रसगूडटः त्याचे शब्द तुम्ही का मनावर घ्यावेत? 

युरनुल्फः कुणास ठाऊक? अशा कथांवर अनेकांचा न्रवश्वास आहे की जु्यकूल 

त्याच्या मुलांना लांडग्याचं काळीि खायला द्यायचा, िेणेकरून ती 

भयानक आन्रण अन्रतशय कू्रर व्हावीत. न्रनस्त्रश्चतच न्रहयुन्रडटसलाही न्रतचा 

वाटा न्रमळाला होता हे कुणालाही स्पष्ट न्रदसू शकेल. (बाहेर उिवीकडे 

बघून अकिात थांबतो.) गुणार!- आपण पुन्हा भेटत आहोत! 

गुणारः (प्रवेश करतो) होय, युरनुल्फ, न्रवचार कर माझा, पण एक शतू्र म्हणून 

तुझ्यापासून वेगळा होऊ शकत नाही मी. 

युरनुल्फः तुझा उदे्दश काय? 

गुणारः आपण एकमेकांना न्रनरोप देण्यापूवी आपल्यात शांती आन्रण सलोखा 

व्हावा हा उदे्दश. सारेिण माझं ऐकाः तुम्ही माझ्या घरी चला आन्रण 

न्रितके न्रदवस राहता येईल न्रततके न्रदवस राहून माझ्याकडे यथेच्छ 

पाहुणचार घ्या. आमच्याकडे मांस, पेय तसेच आरामाची भरपूर सोय 

आहे, भाडणतंटयाची भाषा ना आि काढायची ना उद्या. 

न्रसगूडटः पण न्रहयुन्रडटस-? 

गुणारः ती माझ्यापुढे नमतं घेते, घरी िाताना रस्त्यातच न्रतचे न्रवचार बदलले 

आन्रण मी िे काही म्हणालो ते ती समिली की तुम्ही आमच्याकडे 

पाहुणचार घ्यायला आलात की आपल्यात सलोखा न्रनमाटण होईल. 

डॅनीः होय, होय, असंच होऊ द्या. 

न्रसगूडटः (साशंक) पण मला ठाऊक नाही िर— 



डॅनीः रक्ताच्या नात्याचा नसला तरी गुणार हा तुझा मानलेला भाऊ आहे; तू 

िर नाही म्हणालास तर तुला मी ओळखलंच नाही असं वाटेल. 

गुणारः (न्रसगूडटला) न्रिथे न्रिथे आपलं वास्तव्य होतं न्रतथे न्रतथे तू माझा सोबती 

म्हणून रान्रहलास. आता तू ह्या गोष्टीला न्रवरोध करू नकोस. 

डॅनीः न्रहयुन्रडटसच्या मनात न्रतरस्कार ठेवून हा देश सोडून न्रनघून िायचं—

नाही, नाही, ते आपण करायलाच नको! 

गुणारः मी युरनुल्फशी वागताना घोडचूक केली आहे, ती मी सुधारत नाही 

तोपयांत मला मनाची शांतता न्रमळणार नाही. 

न्रसगूडटः (आवेशाने) एवढं सवट सोडून मी तुझ्यासाठी सारं काही करीन, पण मी 

येथे थांबणार नाही! (स्वतःवर ताबा ठेवीत) मी एथेलस्तानच्या रािाचा 

शपथेवर वचनबद्ध असलेला न्रवश्वासू अनुयायी आहे आन्रण न्रहवाळा 

संपायच्या आतच मी इंग्लंडमधे्य त्यांच्या सोबत असायलाच हवे. 

डॅनीः तरीसुद्धा तुला िाणं शक्य नाही. 

गुणारः त्याच्यासाठी नशीबाने काय वाढून ठेवले आहे हे कुठल्याही 

माणसाला ठाऊक असणं शक्य नाही; न्रसगूडट, कदान्रचत आपली ही 

शेवटचीच भेट असू शकते, अखेरपयांत तू माझ्या बािूला उभा राहू 

शकला नाहीस ह्याचा तुला पश्चात्ताप होईल. 

डॅनीः आन्रण िर तू आिच समुद्रप्रवासाला सुरूवात केलीस तर ह्यापुढे मी 

तुला आनंदी न्रदसणार नाही. 

न्रसगूडटः (न्रनश्चयपूवटक) ठीक, होऊ दे तसं! तुझ्या इचे्छप्रमाणे होईल यद्यन्रप—

पण अन्रधक काही त्यान्रवषयी नको. हा माझा हात घे, तुझ्या बरोबर 

आन्रण न्रहयुन्रडटसबरोबर मी मेिवानीसाठी थांबायला तयार आहे. 

गुणारः (हस्तांदोलन करतो) मला ठाऊक होते, न्रसगूडट, मी कृतज्ञता व्यक्त 

करतो—आन्रण तू, युरनुल्फ—तसंच म्हणतोस ना तू पण? 



युरनुल्फः (न्रचडखोरपणे) मी ह्यावर न्रवचार करीन. न्रहयुन्रडटसने माझा अन्रतशय 

कडवटपणे िेष केलेला आहे, आि मी काहीच उत्तर देणार नाही. 

गुणारः ते ठीक आहे, वृद्ध धाडसी योद्ध्या, न्रसगूडट  आन्रण डॅनी यांना तुझं सांत्वन 

कसं करावं हे ठाऊक आहे. आता मला मेिवानीची तयारी करायलाच 

हवी; तेवढ्या अवधीत तुला मनःशांती लाभो आन्रण आपण आता 

हॉलमधे्य भेटू. (उिव्या बािूने बाहेर िातो.) 

न्रसगूडटः (स्वतःशी) न्रहयुन्रडटसने स्वतःचे न्रवचार बदलले असं म्हणाला का तो? मी 

अंमळसं असं मानतो की ती थोडंसं कारथथान रचतेय—(स्वतःला 

मधे्यच थांबवून आन्रण त्याच्या माणसांकडे वळून) चला माझ्या मागे या 

िहािांकडे, गुणार आन्रण त्याच्या घरातील मंडळीनंा देण्यासाठी 

भेटवसंू्तची मी न्रनवड करणार आहे. 

डॅनीः आमच्यािवळ छान भेटवसू्त आहेत, आन्रण बाबा, तुम्ही नमतं घेईपयांत 

मला शांतता लाभणार नाही. (ती व न्रसगूडट आन्रण त्यांची माणसं मागील 

बािूस खाली न्रकनाऱ्याकडे न्रनघून िातात.) 

युरनुल्फः नमतं घेऊ मी? िर गुणारच्या घरी स्त्रिया रान्रहल्या नसत्या तर, मग—

ओह, िर मला ठाऊक रान्रहले असते तर तेथेच न्रतच्यावर आघात केला 

असता! –तुरोल्फ, तू इथेच आहेस? 

तुरोल्फः (घाईघाईने प्रवेश करतो) तुम्ही बघताच आहात. तुम्ही गुणारला 

भेटलात हे खरं का? 

युरनुल्फः होय. 

तुरोल्फः त्याच्याशी तुमचा वादन्रववाद झाला का? 

युरनुल्फः हं—न्रनदान न्रहयुन्रडटसशी तरी. 

तुरोल्फः मग तुम्ही खुश व्हा, लवकरच तुमचा बदला घेतला िाईल. 

युरनुल्फः बदला घेतला िाईल? कोण घेईल माझा बदला? 



तुरोल्फः ऐका- मी िहािाच्या वरील भागावर उभा होतो, तेवढ्यात एक माणूस 

हातात भक्कम काठी घेऊन धावत आला आन्रण तो मला म्हणाला की 

िर तुम्ही युरनुल्फच्या िहािावरील माणसांपैकी असाल तर शेतकरी 

कोअरकडून तुम्हाला अन्रभवादन. आन्रण म्हणाला की तो आपल्या 

दोघांचा बदला घेईल. त्यानंतर लगेच त्याने एक नाव घेतली आन्रण 

िाताना तो म्हणाला, िवळ िवळ वीस वाटमारे न्रहमखाडीत उतरले 

आहेत; त्यांच्याबरोबर मी दन्रिणेकडे प्रवास करतोय आन्रण 

सायंकाळच्या आतच न्रहयुन्रडटस न्रनःसंतान होईल. 

युरनुल्फः असं म्हणाला तो! हा, आता मला समिलं, गुणारने त्याच्या मुलाला दूर 

पाठवून न्रदलेले आहे, कोअरचं त्याच्याशी हाडवैर आहे— 

तुरोल्फः आन्रण आता तो समुद्रावरून दन्रिणेकडे त्याच्या मुलाला ठार 

मारण्यासाठी िात आहे. 

युरनुल्फः (आकस्त्रिक दृढ न्रनश्चयाने) उठा सारे आपण ह्या लुटीसाठी युद्ध करू 

या. 

तुरोल्फः काय करणार आहात तुम्ही आता? 

युरनुल्फः ते माझ्यावर सोड- मी करीन ते, आन्रण कोअर नाही तर मीच बदला 

घेईन! 

तुरोल्फः मी येतो तुमच्याबरोबर! 

युरनुल्फः नाही, तू, न्रसगूडट आन्रण तुझी बहीण सगळे गुणारच्या घरी िा. 

तुरोल्फः न्रसगूडट? तो इथं या बेटावर? 

युरनुल्फः बघ त्याच्या युद्धनौका, आता आमच्यात एकोपा झाला आहे. तू त्याच्या 

बरोबर िा. 

तुरोल्फः तुमच्या शतू्र समवेत? 



युरनुल्फः तू मेिवानीला िा. आता न्रतला कळेल की हा वृदध युरनुल्फ काय 

आहे म्हणून! पण कान देऊन ऐक तू तुरोल्फ- माझा उदे्दश काय आहे 

हे कुणालाही सांगू नकोस, ऐकतो आहेस ना माझं? कुणालाही नाही! 

तुरोल्फः मी तसं वचन देतो. 

युरनुल्फः (त्याचा एक हात हाती घेतो व पे्रमळपणाने त्याच्याकडे बघतो) येतो 

मग, माझ्या लाडक्या पोरा; मेिवानीच्या न्रठकाणी सौिन्यपूवटक व 

समंिसपणे वाग, िेणेकरून तुझ्यामुळे मला सन्मान न्रमळेल. व्यथट 

लुडबुडीपासून सावध रहा, पण बोललास तर तलवारीसारखं धारदार 

बोल. कुणी न्रमत्रत्वानं वागलं तर त्याच्याशी मैत्रीनंच वाग. पण कुणी 

उपरोधानं बोललं तर गप्प बसू नकोस. सहन होईन तेवढीच दारू पी, 

अन्रधक नको. पण तुला आिमावण्यासाठी चषक पुढे धरला तर 

नाकारू नकोस नाहीतरी तुला ते बायल्या म्हणतील. 

तुरोल्फः नाही, तुम्ही स्वथथ रहा! 

युरनुल्फः मग िा आता गुणारच्या घरी मेिवानीला. मी सुद्धा मेिवानीला येईन, 

आन्रण तेही वेष बदलून िेणेकरून मला कुणी ओळखणार नाही. 

(आनंदाने इतरांना) चला माझ्या लांडग्याच्या छाव्यांनो—आता रक्त 

न्रपणार आहात तुम्ही. (तो आपल्या मोठ्या मुलांबरोबर उिवीकडून 

मागे न्रनघून िातो. न्रसगूडट आन्रण डॅनी िहािावरून वर येतात. 

मेिवानीसाठी त्यांनी उंची पोषाख घातलेला आहे. त्यांच्या मागून दोन 

माणसे मोठी संदूक घेऊन येतात, ती खाली ठेवून परत िातात.) 

तुरोल्फः (वडील गेल्याच्या न्रदशेने बघत) आता ते सारे युद्धावर िात आहेत, 

आन्रण मला मागेच रहावे लागणार. ह्या घरातील सवाटत लहान होणं 

खरोखरच कठीण आहे.—डॅनी! तुझे सवटस्वी स्वागत आहे अन्रभवादन 

करतो मी, माझी बहना! 

डॅनीः सवट शुभ शक्ती तुझे रिण करोत! तू आता प्रौढ झालास, मोठा माणूस 

म्हणून वाढलास की! 



तुरोल्फः अगं झालो नाही, पण एवढ्या पाच वषाांत न्रनस्त्रश्चतच होईन. 

डॅनीः ए, खरंच, खरं आहे. 

न्रसगूडटः (त्याला त्याचा हात देत) तुझ्या रूपानं युरनुल्फला चांगला भक्कम 

गडी न्रमळालाय, का मी चूक तर नाही करीत ना? 

तुरोल्फः पण तशी संधी—न्रसद्ध करण्यासाठी त्यांनी मला—! 

डॅनीः (स्त्रित करीत) तुझी ते फारच काळिी घेतात, नाही? सुरूवातीपासून 

तुझ्यावर खूप िीव आहे त्यांचा. 

न्रसगूडटः ते गेले का? 

तुरोल्फः त्यांच्या िहािाकडे खाली, तुम्ही िा, ते तुमच्या मागून येतीलच. 

न्रसगूडटः मी माझ्या माणसांची वाट बघत आहे, ते िहाि दारखंडाने बांधून 

न्रकनाऱ्याला लावीत आहेत आन्रण त्यातला माल ते घेऊन येताहेत. 

तुरोल्फः मग मी त्यांना मदत करणं आवश्यक आहे! 

न्रसगूडटः (िणभर न्रवचार केल्यानंतर) डॅनी, माझ्या न्रप्रय वल्लभे, आता आपण 

एकटे आहोत, मला तुला िे काही सांगायचंय ते फार काळ लपवून 

ठेवायलाच नको. 

डॅनीः (साश्चयट) काय तुम्हाला म्हणायचंय? 

न्रसगूडटः गुणारच्या घरी िाण्यात धोका असण्याची शक्यता आहे. 

डॅनीः धोका? असा न्रवचार करतोस तू, गुणार--? 

न्रसगूडटः नाही, गुणार शूर आन्रण न्रवश्वासू आहे—तरीही त्याचा उंबरठा न 

ओलांडता मी ह्या बेटावरून न्रनघून गेलो असतो तर बरं झालं असतं. 

डॅनीः तू मला भीती घालतोस! न्रसगूडट, काही अनुन्रचत? 



न्रसगूडटः आधी माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दे की मी तुला न्रदलेला सोन्याचा बािूबंद 

कुठं आहे? 

डॅनीः (दाखन्रवत) येथे माझ्या बाहूवर, तुम्हीच मला न्रदला होता घालायला. 

न्रसगूडटः फेकून दे ते समुद्राच्या तळाशी, इतकं खोल की तो पुन्हा कुणीही पाहू 

शकणार नाही; नाहीतर तो अनेक माणसांच्या नाशाला कारणीभूत 

होईल! 

डॅनीः तो बािूबंद! 

न्रसगूडटः (खालच्या आवािात) त्या रात्री तुम्हाला दोघीनंा आम्ही घेऊन दूर 

न्रनघून गेलो—आठवते का तुला? 

डॅनीः मला चांगलंच आठवतं! 

न्रसगूडटः त्याबद्दलच मी सांगणार आहे. 

डॅनीः (आतुरतेने) काय ते? सांगा ना! 

न्रसगूडटः तुला ठाऊक आहे तेव्हा मेिवानी होती. तू लवकरच तुझ्या खोलीत 

झोपायला न्रनघून गेलीस पण न्रहयुन्रडटस अिूनही त्या माणसांबरोबर 

मेिवानीच्या हॉलमधे्य बसून होती. मद्याचा प्याला भराभर न्रफरत होता 

आन्रण अनेक शपथा आन्रण प्रन्रतज्ञा घेतल्या िात होत्या. आईसलँडहून 

मी एक संुदर ललना पळवून नेण्याची प्रन्रतज्ञा केली; गुणारनेही तशीच 

प्रन्रतज्ञा केली, माझ्यासारखीच आन्रण न्रहयुन्रडटसपुढे चषक धरला. न्रतने 

तो चषक घट्ट पकडला, ती उभी रान्रहली आन्रण न्रतने प्रन्रतज्ञा करून 

अशी शपथ घेतली की कुठल्याही योद्ध्याची मी पत्नी होणार नाही 

परंतु िो माझ्या लताकंुिाशी िाऊन तेथे दाराशी बांधलेल्या पांढऱ्या 

अस्वलाला ठार मारील आन्रण मला आपल्या बाहूत धरून नेईल 

त्याच्याशीच मी लग्न करीन. 

डॅनीः हो, हो, हे सगळं मला ठाऊक आहे. 



न्रसगूडटः समस्त माणसांना ते अशक्य वाटलं, कारण ते अस्वल अन्रतशय भयंकर 

प्राण्यांपैकी एक होते, न्रहयुन्रडटसन्रशवाय कुणीही त्याच्यािवळ िाऊ 

शकत नव्हते आन्रण त्याच्या अंगात वीस माणसांची ताकद होती. 

डॅनीः पण गुणारने त्याला ठार केले, आन्रण ह्या मोठ्या शौयाटमुळे तो सवट 

प्रदेशात न्रवख्यात झाला. 

न्रसगूडटः (खालच्या आवािात) त्याने ती ख्यान्रत न्रमळन्रवली—पण—ते शौयट मी 

केले! 

डॅनीः (ओरडून) तुम्ही! 

न्रसगूडटः िेव्हा सारी माणसे मेिवानीचा हॉल सोडून गेली, तेव्हा गुणारने मला 

त्याच्या झोपण्याच्या िागी एकटं भेटण्याची न्रवनंती केली. मग तो 

म्हणालाः ‘न्रहयुन्रडटस मला सवट स्त्रियांपेिा अन्रधक न्रप्रय आहे, 

न्रतच्यान्रशवाय मी िगूच शकत नाही.’ त्यावर मी उत्तरलो, ‘मग िा 

न्रतच्या लताकंुिाशी. न्रतने केलेली प्रन्रतज्ञा तुला ठाऊक आहेच.’ पण तो 

म्हणाला, ‘ज्या िगण्यावर मी पे्रम करतो ते िीवनही मला न्रप्रय आहे; 

मी िर त्या अस्वलावर हल्ला केला तर शेवट काय होईल ह्याचा 

भरवसा नाही, आन्रण मी माझा िीव गमावून बसलो तर न्रहयुन्रडटसलाही 

गमावून बसेन.’ खूप दूरवर आम्ही चालत गेलो आन्रण शेवटी असं ठरलं 

की गुणारनं आपलं िहाि तयार ठेवावं. तेवढ्यात मी माझी तलवार 

काढली, गुणारचा युद्धसरंिाम माझ्या अंगावर चढवला आन्रण त्या 

लताकंुिाशी पोहोचलो. 

डॅनीः (गवट आन्रण हषाटने) आन्रण तुम्ही—तुम्ही त्या अस्वलाला ठार केलं? 

न्रसगूडटः मी ठार केलं त्याला. लताकंुिात डोबंकावळ्याच्या पंखाखाली असतो 

तसा अंधार होता; त्या अंधारात न्रहयुन्रडटसला वाटलं की गुणारच 

न्रतच्यािवळ बसलेला होता—मद्यप्राशनामुळे ती धंुद झालेली होती—

न्रतने आपल्या दंडातील बाहूबंद ओरबाडून काढून मला न्रदलं—आता 

ते तू घातलेलं आहेस. 



डॅनीः (अडखळत) आन्रण त्या रात्री तुम्ही दोघे एकटेच बरोबर न्रहयुन्रडटसच्या 

लताकंुिात होता? 

न्रसगूडटः आमच्या दोघात बाहेर काढलेली तलवार होती. (थोडया न्रवरामानंतर) 

पहाट होण्याआधी, मी न्रहयुन्रडटसला गुणारच्या िहािावर घेऊन गेलो. 

आमच्या काव्याबद्दल न्रतला स्वप्नातही समिलं नाही, नंतर तो न्रतला 

घेऊन समुद्रावरून िहािाने दूर न्रनघून गेला. नंतर मी, तू िेथे 

शय्यागृहात झोपलेली होतीस त्या शय्यागृहात गेलो आन्रण तुला तुझ्या 

सखीबंरोबर बन्रघतले—त्यानंतर काय घडले हे तुला ठाऊक आहेच. 

एका संुदर ललनेला घेऊन मी आईसलँडहून न्रनघालो, िशी मी शपथ 

घेतली होती, आन्रण त्या न्रदवसापासून तू माझ्यासोबत एकन्रनष्ठतेने उभी 

रान्रहलीस िेथे िेथे मी भटकलो. 

डॅनीः (सद्गन्रदत होऊन) माझ्या शूर नाथा! आन्रण ते तुझं शौयट होतं!—ओह, 

मला ते कळायला हवं होतं. तुमच्यान्रशवाय असं धाडस कुणीही करू 

शकणार नाही! न्रहयुन्रडटस घमेंडी आन्रण न्रदमाखदार िी, तुम्ही न्रतला 

न्रिंकलं असतं तरी तुम्ही मला पसंत केलं! आता तुम्ही मला दहा पटीने 

न्रप्रय आहात, ह्यापूवी तुम्ही मला िगात सवाटत िास्त न्रप्रय होतातच. 

न्रसगूडटः डॅनी, माझ्या न्रप्रयतम वल्लभे, िे सारं काही तुला सांगायची न्रनकड 

होती ते सवट तुला आता ठाऊक झाले आहेच. मी तुला धोक्याची सूचना 

देऊ शकत नव्हतो; त्या बािूबंदाची—न्रहयुन्रडटसला ते न्रदसायला 

नकोच! माझ्या इचे्छप्रमाणे तू िर करणार असशील तर ते फेकून दे 

समुद्राच्या तळाशी. 

डॅनीः नाही, न्रसगूडट, ती सुद्धा माझी खूप खूप आवडती वसू्त आहे. ही तूच 

मला न्रदलेली भेटवसू्त नाही का? तुम्ही न्रचंता करू नका, मी प्रते्यक 

निरेपासून ते लपवून ठेवीन आन्रण िे तुम्ही मला सांन्रगतलं ते मी गुन्रपत 

ठेवीन. (तुरोल्फ िहािापासून न्रसगूडटच्या माणसांबरोबर वर येतो.) 

तुरोल्फः मेिवानीची सवट तयारी झालेली आहे. 



डॅनीः चला मग, न्रसगूडट—माझ्या शूर उमद्या योद्ध्या! 

न्रसगूडटः डॅनी—सावध! ह्या भेटीचा शेवट शांततेने होणार की रक्तपाताने हे 

आता तुझ्या वागण्यावर अवलंबून आहे. (उत्साहपूवटक इतरांना) चला 

मग, गुणारच्या घरी मेिवानीसाठी िाऊ या. (डॅनीबरोबर उिव्या 

बािूने िातो, इतर त्याच्या मागून िातात.) 

 

     

  



अंक दुसरा 

 

गुणारच्या घरातील मेिवानीचा हॉल. प्रवेशिार मागील बािूस आहे. बािूच्या 

न्रभंतीनंा लहान दरवािे आहेत. डाव्या बािूस समोरच्या बािूस मोठं उंच आसन 

आहे, त्याच्या न्रवरूद्ध उिव्या बािूस कमी उंचीच्या खुच्याट आहेत. खोलीच्या 

मध्यभागी शेकोटीच्या भोवताली लाकडे िळत आहेत. मागील बािूस 

दरवाज्याच्या दोन्ही बािूस घरातील स्त्रियांना बसण्याची व्यवथथा आहे. प्रते्यक उंच 

खुचीच्या पुढे लांब टेबल असून ते न्रभंतीलगत आहेत. बाहेर अंधार असून शेगडीच्या 

न्रवस्तवाचा उिेड खोलीत प्रकाश पाडतोय. न्रहयुन्रडटस आन्रण डॅनी उिव्या बािूने 

आत येतात. 

डॅनीः नाही, न्रहयुन्रडटस, माझ्या बुद्धीला हे पटत नाही की मी तुला समिूच 

शकले नाही. तू मला तुझं हे सवट घर दाखवलंस. तुला कशाची उणीव 

आहे हे मला समित नाही. आन्रण सारं काही तुझ्यािवळ संुदर आन्रण 

अप्रन्रतम आहे, मग तू एवढा शोक का करावास? 

न्रहयुन्रडटसः गरूडाला तू न्रपंिऱ्यात कोडूंन ठेवले तरी तो त्या गिांना चावणारच- 

मग ते लोखंडाचे असोत की सोन्याचे. 

डॅनीः एका गोष्टीत कमीत कमी तू माझ्यापेिा अन्रधक श्रीमंत आहेस, योन्रगल, 

तुझा लहान मुलगा. 

न्रहयुन्रडटसः अशा लांच्छनास्पद अवथथेत झालेल्या एका मुलापेिा मूल नसलेलं 

उत्तम. 

डॅनीः लांच्छनास्पद अवथथेत? 

न्रहयुन्रडटसः तुझ्या वन्रडलांचे शब्द तू न्रवसरलीस का? योन्रगल हा रखेलीचा मुलगा 

आहे; हाच त्यांचा शब्द होता. 



डॅनीः तो शब्द संतापाच्या भरात बोलला गेला होता- का तू त्याचं एवढं 

मनावर घेतेस? 

न्रहयुन्रडटसः नाही, नाही, युरनुल्फचं म्हणणं बरोबरच होतं; योन्रगल कमिोर आहे. 

एखादी व्यक्ती सुद्धा सांगू शकते की हे गुलामन्रगरीत वाढलेलं पोर 

आहे. 

डॅनीः न्रहयुन्रडटस, असं कसं बोलू शकतेस तू-? 

न्रहयुन्रडटसः (न्रतच्याकडे दुलट ि करून) यात संशयच नाही की त्याच्या रक्ताने ते 

लांच्छन आत शोषून घेतले आहे, सपाटने दंश केलेल्या न्रवषासारखं. 

सामर्थ्टवान माणसांच्या गुलामन्रगरीत न वाढलेल्या मुलांचं तेि काही 

आगळं वेगळंच असतं. मी एका सम्राज्ञीबद्दल असं ऐकलं आहे की न्रतने 

न्रतच्या मुलाला घेतलं आन्रण त्याच्या कातडीलाच त्याचा झगा घट्ट न्रशवून 

टाकला, तरीही त्याने त्याच्या डोळ्याचं पातं कधीही लववलं नाही. 

(निरेतील दुष्टपणासह) तोच प्रयोग मी योन्रगलवर करण्याचा प्रयत्न 

करणार आहे. 

डॅनीः (भेदरलेली) न्रहयुन्रडटस, न्रहयुन्रडटस! 

न्रहयुन्रडटसः (हसत) हा-हा-हा-! तुला काय वाटलं मी खरंच तसं करीन? (स्वर 

बदलीत) तू माझ्यावर न्रवश्वास ठेव अगर ठेवू नकोस ते तू ठरव. पण 

अशा काही गोष्टी मला प्रलोभनं दाखवून ते करायला प्रवृत्त करतात. 

न्रनःसंशयपणे ते माझ्या रक्तातच आहे. मी जु्यकूल्सच्या वंशातली आहे 

असं ते म्हणतात. (सँ्कन्रडनेस्त्रव्हयन पौरान्रणक कथांमधील अिस्र 

रािस)- ये, येथे बैस, डॅनी. तू खूप लांब लांब प्रवास केले या पाच वषाांत; 

सांग मला न्रकतीतरी वेळा तू मोठमोठ्या रािा, सम्राटांकडे पाहुणचार 

घेतला असणार! 

डॅनीः अनेक वेळा- आन्रण प्रामुख्याने इंग्लंडच्या एथेलस्तान बरोबर. 



न्रहयुन्रडटसः आन्रण सवटत्र तुला मानसन्मान न्रमळाला असेल आन्रण मेिवानीत तुला 

बसायला उच्चासन न्रमळाले असेल. 

डॅनीः न्रनःसंदेह. न्रसगूडटची पत्नी म्हणून- 

न्रहयुन्रडटसः होय, होय—सुन्रवख्यात माणूस आहे न्रसगूडट—िरी गुणार त्याच्यापेिा 

शे्रष्ठ असला तरीही. 

डॅनीः गुणार? 

न्रहयुन्रडटसः गुणारने ते कृत्य केले िे करायला न्रसगूडट  मागे हटला. पण ते िाऊ दे! 

मला हे सांग, न्रसगूडट  चाचेन्रगरीवर गेला होता, तेव्हा तू त्याच्या सोबत 

होतीस, त्या घनघोर संग्रामात िेव्हा तलवारीचंी पाती सळसळत 

खणखण गात असताना तू ऐकलं होतंस, िेव्हा रक्ताच्या लाल 

प्रवाहांनी िहािावरील फळ्या रक्तरंन्रित झाल्या होत्या तेव्हा मुसंडी 

मारून त्या धुमश्चक्रीत झेप घ्यावी अशी अन्रनवायट न्रहंस्र अन्रभलाषा 

तुझ्या मनात आली नाही? न्रचलखत चढवून सज्ज होऊन त्याच वेळी तू 

शिे उचलली नाहीस? 

डॅनीः मुळीच नाही! असा न्रवचार तू करू शकतेस? मी, एक अबला िी 

आहे! 

न्रहयुन्रडटसः िी, अबला- एक िी काय करू शकते हे कुणाला ठाऊक असते 

काय? पण एक गोष्ट तू मला सांगू शकशील डॅनी, कारण तुला ती 

न्रनस्त्रश्चत ठाऊक आहे, िेव्हा एखादा पुरूष न्रिच्यावर त्याचं पे्रम आहे 

अशा िीला छातीशी लावून दृढ आन्रलंगन देतो- तेव्हा न्रतचं रक्त पेटतं, 

न्रतचं विथथळ सु्फरण पावतं- ती न्रवलिण हषोन्मादाने बेहोष होते हे 

खरं का? 

डॅनीः (लािून) न्रहयुन्रडटस असं कसं तू--! 

न्रहयुन्रडटसः चल, सांग मला---! 



डॅनीः न्रनस्त्रश्चतच तुला ते ठाऊक असणार. 

न्रहयुन्रडटसः होय, एकदाच—फक्त एकदाच. त्या रात्री लताकंुिात गुणार 

माझ्यािवळ बसलेला होता; त्याने त्याच्या बाहुपाशात मला इतकं 

िोरात आवळलं की माझं विथथळावरचं कवच फुटलं, आन्रण नंतर; 

नंतर--! 

डॅनीः (आश्चयाटने व भीतीने) काय! न्रसगूडट--! 

न्रहयुन्रडटसः न्रसगूडट? न्रसगूडटचं काय? मी गुणारन्रवषयी बोलत होते िेव्हा तो मला 

घेऊन गेला दूर— 

डॅनीः (स्वतःला सावरीत) होय, होय, मला आठवतंय—मला चांगलंच 

ठाऊक आहे— 

न्रहयुन्रडटसः त्याच वेळी, फक्त तेवढ्याच वेळी. पुन्हा कधी, कधीही नाही! मला 

वाटलं माझ्यावर भुरळ घातली गेली होती; कारण गुणार िीला एवढं 

दृढान्रलंगन देईल—(थांबते आन्रण डॅनीकडे बघते) तुला काही त्रास 

होतोय का? मला वाटतं तुझा चेहरा न्रनसे्ति आन्रण लाल झाला आहे! 

डॅनीः नाही, नाही! 

न्रहयुन्रडटसः (न्रतच्याकडे लि न देता) आहा, चाच्यांचं लुटारू िीवन माझ्या नन्रशबी 

यायला हवं होतं; ते माझ्यासाठी उत्तम झालं असतं आन्रण—आपल्या 

सवाांसाठीसुद्धा, तेच खरं िीवन, पररपूणट आन्रण समृद्ध िीवन! डॅनी 

तुला आश्चयट वाटत नाही का की तुला मी येथे न्रिवंत न्रदसते ह्याचं? ह्या 

हॉलमधे्य माझ्याबरोबर एकटी अशा या गडद अंधारात राहताना तुला 

भीती नाही वाटत? तू असं मानत नाहीस का की मी ह्या समस्त 

वषाांमधे्य मृतू्य पावलेली आहे आन्रण आता तुझ्या बािूला माझं भूत उभं 

आहे म्हणून? 

डॅनीः (अन्रतशय दुःखाने भांबावलेली) चल—आपण िाऊया—इतरांकडे. 



न्रहयुन्रडटसः (न्रतचा बाहू पकडीत) नाही, थांब! तुला हे न्रवलिण वाटत नाही का, 

डॅनी इथं अशा प्रकारच्या पाच रात्री घालवून एखादी िी न्रिवंत कशी 

राहू शकते ह्याचं? 

डॅनीः पाच रात्री? 

न्रहयुन्रडटसः उत्तरेकडील ह्या देशात प्रते्यक रात्र म्हणिे दीघट न्रहवाळाच. (चटकन 

आन्रण आन्रवभाटव बदलीत) ही िागा पुरेशी योग्य आहे ह्यात शंका नाही. 

इंस्त्रग्लश सम्राटांच्या हॉलमधे्य तुला पहायला न्रमळाली नसतील अशी 

दृश्ये तू येथे पाहू शकशील. तू माझा न्रनरोप घेईपयांत आपण दोघी 

सख्ख्ख्या बन्रहणीसंारख्या राहू; आपण दोघी वादळ सुरू झालं की 

समुद्रावर िाऊ नव्याने; पांढऱ्या आयाळीचं्या अश्वांसारख्या बेफाम 

दौडणाऱ्या प्रचंड लाटा तू बघशील. आन्रण दूरवर समुद्रात राहणारे 

अिि देवमासे न्रचलखते असलेल्या भयंकर योद्ध्यासारखे 

एकमेकांवर तुटून पडतात. हा! एखादी चेटकीण होऊन देवमाशांच्या 

पाठीवर स्वार व्हावे, मोठमोठ्या वेगाने धावणाऱ्या िहािांच्या पुढे दौड 

मारावी. भयंकर मोठं वादळ उठवावं आन्रण िादूटोणा अवगत 

असलेल्या चेटन्रकणीचंी मंिूळ व मुग्ध करणारी गाणी म्हणत 

माणसांवर भुरळ पाडून खोल खोल समुद्रात ओढून न्यावं. 

डॅनीः शीः, न्रहयुन्रडटस, अशा गोष्टी कशा बोलू शकतेस तू! 

न्रहयुन्रडटसः तुला िादूटोणा येतो, डॅनी? आन्रण चेटन्रकणीचंी गाणी येतात? 

डॅनीः (भयग्रस्त) मला? िादूटोणा? 

न्रहयुन्रडटसः मला वाटतं तुला िादूटोणा येतो; एरवी तू न्रसगूडटला कशी भुरळ घालू 

शकली असतीस? 

डॅनीः तुझं बोलणं लज्जास्पद आहे; िाऊ दे मला. 

न्रहयुन्रडटसः (न्रतला मागे खेचून) अगं मी थट्टा करतेय! माझं बोलणं शेवटपयांत ऐक. 

न्रवचार कर डॅनी, सायंकाळच्या कातरवेळेला स्त्रखडकीिवळ बसायचं 



आन्रण नौकाघरातील प्रचंड अक्राळन्रवक्राळ केल्पी ह्या समुद्ररािसाचं 

आकं्रदन ऐकायचं; वाट बघत बसायचं त्या मृत योद्ध्यांची, िे मृत 

योद्ध्यांच्या देवतेकडे रपेट करून त्यांच्या न्रनणटयाची वाट बघतात, 

कारण त्यांनी उत्तरेत त्यांचं अतीत घालवलेलं आहे, ओिस्वी आन्रण 

सामर्थ्टवान स्त्रिया, तुझ्या—माझ्यासारख्या लेच्यापेच्या नवे्हत, 

त्यांच्यामागे आयुष्य फरफटत नेत नाहीत; त्या स्वतःला धावणाऱ्या 

ढगांच्या समूहात आन्रण भयंकर तुफानात झोकून देतात, आरूढ 

झालेल्या कृष्णवणी अश्वांसह आन्रण घंटांच्या घणघणणाऱ्या नादात! 

(डॅनीला न्रमठी मारते आन्रण न्रतचे बाहू हळुवारपणे दाबते) हा, डॅनी! 

न्रवचार कर, ह्या अखेरच्या स्वारीचा, उमद्या व मौल्यवान अश्वावरून 

केलेल्या रपेटीचा! 

डॅनीः (न्रतच्या न्रवळख्यातून सुटण्याची धडपड करीत) न्रहयुन्रडटस, न्रहयुन्रडटस  

िाऊ दे मला! मला तुझं बोलणं ऐकायचं नाहीये. 

न्रहयुन्रडटसः (हसत) न्रकती कमिोर न्रदलाची आन्रण सहिगत्या भेदरणारी आहेस. 

(गुणार व तुरोल्फ यांच्याबरोबर मागून न्रसगूडट प्रवेश करतो.) 

गुणारः आता, खरोखर सवट गोष्टी माझ्या मनासारख्या झाल्यात! न्रसगूडट, 

माझ्या शूर भावा, मला तू पुन्हा पूवीप्रमाणेच कनवाळू आन्रण सच्चा 

असल्याचं न्रदसून आलंय. युरनुल्फचा मुलगा माझ्या छताखाली 

आलाय आन्रण तो वृद्ध माणूसही वेगाने आमच्या मागे येत आहे; खरं 

आहे ना की नाही? 

तुरोल्फः त्यांनी तसं वचन न्रदलंय. 

गुणारः मग सवाटत अन्रधक उणीव आहे ह्याची की योन्रगल येथे असायला हवा 

होता. 

तुरोल्फः खरंच तुम्ही त्या मुलावर न्रकती पे्रम करता, न्रकती तरी वेळा तुम्ही त्याचं 

नाव घेतलं. 



गुणारः मी त्याच्यावर मनापासून पे्रम करतो, तो माझा एकुलता एक मुलगा 

आहे; आन्रण तो न्रकती संुदर आन्रण कोमल आहे. 

न्रहयुन्रडटसः पण योद्धा नाही. 

गुणारः नाही—ते तू बोलायलाच नकोस. 

न्रसगूडटः तू त्याला आपल्यापासून दूरवर कसं पाठवू शकलास- 

गुणारः मी त्याला तसं पाठवलं नसतं तर बरं झालं असतं. पण तुला ठाऊक 

आहे, न्रसगूडट, वािवीपेिा िास्त पे्रम असलं की माणसाचं मन दुबळं 

होऊन िातं. (मोठ्यानं) थोडीशीच माणसं माझ्या घरात होती, आन्रण 

िेव्हा युरनुल्फ युद्धनौका घेऊन खाडीत उतरलाय हे कळून चुकलं 

तेव्हा कुणालाच आपल्या स्वतःच्या िीन्रवताची सुरन्रितता वाटेनाशी 

झाली. 

न्रहयुन्रडटसः मला एका गोष्टीची िाणीव आहे की एका गोष्टीची सुरन्रितता आधी 

करायला हवी, नंतर िीन्रवताची. 

तुरोल्फः कोणती ती गोष्ट? 

न्रहयुन्रडटसः आपल्या माणसांत असलेला आपला सन्मान आन्रण कीती. 

गुणारः न्रहयुन्रडटस! 

न्रसगूडटः असं करून गुणारनं आपल्या सन्मानाला कलंन्रकत केलं असं 

समिायला काही एक कारण नाही. 

गुणारः (कठोरपणे) कुणीही माझ्यात आन्रण युरनुल्फच्या माणसांत झगडा 

न्रनमाटण करण्याचा प्रयत्न करू नये. 

न्रहयुन्रडटसः (सस्त्रित) मला सांग, न्रसगूडट- वारा कसाही असला तरी तुझं िहाि 

समुद्रावरून चालू शकेल काय? 

न्रसगूडटः होय, कौशल्याने हाकारलं तर. 



न्रहयुन्रडटसः छान! मी सुद्धा माझं िहाि कौशल्याने हाकारेन आन्रण मला वाटेल 

न्रतकडे मी िाईन. (उठून मागील बािूकडे न्रनघून िाते.) 

डॅनीः (अस्वथथपणे कुिबुिते) न्रसगूडट , चला आपण येथून िाऊ या- आिच 

ह्याच रात्री! 

न्रसगूडटः आता खूपच उशीर झाला आहे; तूच तसं— 

डॅनीः तेव्हा मी न्रहयुन्रडटसला न्रप्रय समित होते, पण आत्ता- न्रतचा एकेक शब्द- 

न्रवचार केला तर थरकाप उडतो माझा. 

 (न्रसगूडटची माणसे, इतर पाहुण्यांसोबत काही िीपुरूष, मोलकरणी 

मागच्या बािूने आत येतात.) 

गुणारः (काही िणांनंतर, एकमेकांचे स्वागत अन्रभवादन केल्यानंतर) चला 

आता िेवणासाठी! माझा प्रमुख पाहुणा न्रहमखाडीचा युरनुल्फ, नंतर 

येतोय, असं तुरोल्फनं आश्वासन न्रदलं आहे. 

न्रहयुन्रडटसः (घरच्या नोकरांना) सगळीकडे न्रबअरचे ग्लास व भोिनाची ताटे 

न्रफरवा. सवाांना आनंदाने बेहोष होऊ द्या आन्रण सवाांच्या न्रिव्हा सैल 

होऊ द्या. 

 (गुणार न्रसगूडटला उिव्या बािूस उच्चासनावर बसायला घेऊन िातो, 

डॅनी न्रसगूडटच्या उिव्या बािूस बसते, न्रहयुन्रडटस त्याच टेबलाच्या 

बािूस अगदी त्याच्या समोर बसते; तुरोल्फला न्रशष्टाचाराप्रमाणे 

दुसऱ्या टेबलाकडे बसायला लावले िाते, त्याचप्रमाणे तो समोर 

उच्चासनावर थथानापन्न होतो. पन्रलकडे मागे इतर सारेिण िागेवर 

बसतात.) 

न्रहयुन्रडटसः (थोड्या न्रवरामानंतर एकमेकांबरोबर मद्यपान सुरू होते, टेबलावर 

शांतपणे संभाषणे सुरू होतात.) मी बघतेय आि रात्री आमच्या 

हॉलमधे्य अनेक शूरवीर एकन्रत्रत येऊन बसले आहेत, असा योगायोग 

क्वन्रचतच होतो. ह्या अनुरूप प्रसंगी भूतकाळ िरू याः प्रते्यक 



पुरूषानं त्याने गािवलेलं मुख्य शौयट सांगावं, त्या सवाटत कुणाचं शौयट 

शे्रष्ठ आहे ते सवटिण ठरवतील. 

गुणारः मद्याच्या मेिवानीत होणारी ही एक वाईट चाल आहे, त्यामुळे भांडणं 

आन्रण वादन्रववाद माितात. 

न्रहयुन्रडटसः गुणार इतका घाबरेल ह्याचा िराही न्रवचार माझ्या मनाला न्रशवला 

नव्हता. 

न्रसगूडटः तसं कुणीच मानणार नाही, पण आपण येथे इतकी मंडळी िमलो 

आहोत की प्रते्यकानं िर आपलं शौयट, पराक्रम सांगायला सुरूवात 

केली तर फार उशीर होईल. त्याऐविी गुणार तूच तुझ्या 

न्रबयामटलँडच्या सफरीबद्दल बोलणं अन्रधक शे्रयस्कर होईल. उत्तरेकडे 

इतक्या दूरवर िाऊन एवढं मोठं अचाट साहसी कृत्य करणं म्हणिे 

लहान सहान काम नवे्ह, तू सांग गुणार आम्ही ते आनंदाने ऐकू. 

न्रहयुन्रडटसः न्रबयामटलँडची सफर म्हणिे फेरीवाल्याचं काम, ते म्हणिे शूरवीरांच्या 

पराक्रमात कमी योग्यतेचं. नाही, तू सुरूवात कर न्रसगूडट  माझ्या 

नवऱ्याची सु्तती तुला आवडत नसेल असा ग्रह होऊ द्यायचा नसेल तर 

तूच सुरूवात कर. सांग सवाटत अचाट असं कृत्य ज्याला तू सवाटत 

अन्रधक न्रकंमत देतोस. 

न्रसगूडटः ठीक, तुझी इच्छा आहे, म्हणून ते मला सांगावंच लागेल. सांन्रगतलं 

िाऊ दे, मग, अकट नीत मी चांचेन्रगरी करीत होतो, तेथे आमच्या शतंू्रनी 

आमच्यावर हल्ला केला, पण आम्ही त्यांना िहािावरून खाली 

ओढून त्यांचा धुव्वा उडन्रवला, आन्रण मी एकट्याने आठ िणांशी युद्ध 

केले. 

न्रहयुन्रडटसः हे छान कृत्य होते, पण त्यावेळी तू पूणटपणे शिसज्ज होतास? 

न्रसगूडटः शिािांनी पूणटपणे सुसज्ज, परशु, भाला आन्रण तलवारीसोबत. 



न्रहयुन्रडटसः तरीही तुझं काम उत्तम शौयाटचं होतं. पन्रतराि गुणार आता तुझ्या 

साहसी कृत्यांमधील प्रमुख अचाट साहसी कृत्याबद्दल सांगायला हवं. 

गुणारः (अन्रनचे्छने) मी दोन नॉवेन्रियन योद्ध्यांना ठार मारलं िेव्हा त्यांनी एका 

व्यापारी िहािाचा िबरदस्तीने ताबा घेतला होता; आन्रण तात्काळ त्या 

बंदी व्यापाऱ्यांची खंडणी न घेता मुक्तता केली आन्रण त्यांना त्यांच्या 

घरी पाठवलं. इंग्लंडच्या रािाला माझं हे कृत्य फार आवडलं, आन्रण 

माझे आभार मानून मला छान वसू्त भेट देऊन माझा सन्मान केला. 

न्रहयुन्रडटसः हे खरं नाही गुणार यापेिाही उत्तम अशा तुझ्या साहसी कृत्याबद्दल तू 

सांन्रगतले नाहीस. 

गुणारः (आवेशाने) मला दुसऱ्या कोणत्याही साहसी कृत्याची प्रशंसा करायची 

नाही! आईसलँडहून शेवटच्या परतीच्या प्रवासापासून मी शांततेत 

आन्रण व्यापारी व्यवसायात न्रदवस घालवत आहे. ह्या परते एक शब्दही 

मला ह्या न्रवषयाबाबत बोलायचे नाही! 

न्रहयुन्रडटसः िर तुम्हाला स्वतःच तुमची ख्याती लपवायची असेल, तर तुमची 

बायको बोलेल. 

गुणारः शांतता, न्रहयुन्रडटस—माझा हुकूम आहे तुला! 

न्रहयुन्रडटसः न्रसगूडट आठ माणसांबरोबर लढला, पूणटपणे सशि असून; गुणार 

अंधाऱ्या रात्री माझ्या लताकंुिाकडे आला, आन्रण त्याने वीस माणसांची 

ताकद असलेल्या अस्वलाला ठार केलं आन्रण तेही त्याच्या हातात 

तेव्हा फक्त छोटीशी तलवारच होती, त्यान्रशवाय कुठलेही शि नव्हतं. 

गुणारः (आवेशाने िुब्ध झालेला) ए बाई, ह्याउपर एक शब्दसुद्धा बोलू नकोस. 

डॅनीः (सौम्यपणे) न्रसगूडट , तू हे सहन करणार आहेस--? 

न्रसगूडटः (त्याचप्रमाणे) शांत रहा! 



न्रहयुन्रडटसः (पाहुण्यांना उदे्दशून) आन्रण आता, सांगा शूर वीरांनो, कोण अन्रधक 

बलवान आहे—न्रसगूडट की गुणार? 

गुणारः गप्प बैस. 

न्रहयुन्रडटसः (मोठ्याने) बोला, बोला; तुमचा न्रनणटय मागण्याचा मला अन्रधकार आहे. 

एक म्हातारा 

वीरः खरं सांगायचं झाल्यास इतर कुणाच्याही कृत्यांपेिा गुणारचं कृत्य 

मोठं आहे. गुणार हा सवाटन्रधक बलवान योद्धा आहे. न्रसगूडटचा दिाट 

दुसऱ्या थथानावर. 

गुणारः (टेबलावरून दृन्रष्टिेप टाकतो.) ओह, न्रसगूडट, न्रसगूडट, तुला िर नुसतं 

कळलं— 

डॅनीः (सौम्यपणे) हे अन्रत होतय—तुमचा तो न्रमत्र असला तरी! 

न्रसगूडटः शांत रहा, वल्लभे! (इतरांना मोठ्याने) होय गुणार खरोखरच 

इतरांपेिा अन्रधक सन्माननीय आहे, म्हणून मी त्याचा मरेपयांत आदर 

करीन; िरी त्याने हे कृत्य केलं नसतं तरीही. त्याच्या ह्या एकाच 

कृत्याची मला तुमच्यासारखी महती वाटत नाही. 

न्रहयुन्रडटसः तुझ्या बोलण्यात ईषाट आहे चाच्या न्रसगूडट! 

न्रसगूडटः (सस्त्रित) तू खूपच चूक करते आहेस. (पे्रमभराने गुणारकडे बघून 

त्याचे यश न्रचंतून टेबलाकडे िातो, मद्याचा प्याला ओठाला लावतो.) तू 

न्रवियी होवो थोर गुणार; आपलं दृढ न्रमत्रत्व न्रचरकाल न्रटको, मग ते 

कुणीही न्रकतीही तोडण्याचा प्रयत्न करो. 

न्रहयुन्रडटसः कुणीसुद्धा आपल्या मनात असा न्रवचार येऊ देणार नाही. 

न्रसगूडटः असं म्हणू नकोस; आमच्यातील झगड्याला न्रचथावणी न्रमळावी या गुप्त 

हेतूनेच तुम्ही आम्हाला या मेिवानीला बोलावलं असंच मला बहुधा 

वाटतं. 



न्रहयुन्रडटसः तुला तसंच वाटतं, न्रसगूडट- कारण या मेिवानीत तुला सवटशस्त्रक्तमान 

कुणीच मानत नाहीत. 

न्रसगूडटः मी गुणारचा आदरच करीत आलो आहे व मी स्वतःला गुणारपेिा 

शस्त्रक्तमान कधीच मानलं नाही. 

न्रहयुन्रडटसः ठीक, ठीक- गुणारपेिा दुय्यम थथान न्रमळणं हेही चांगलंच आहे. 

आन्रण- (तुरोल्फकडे न्रतरप्या निरेने बघत) िर युरनुल्फ इथं असता 

तर त्याचं थथान न्रतसरं रान्रहलं असतं. 

तुरोल्फः मग जु्यकूल, तुझे वडील कमी दिाटच्या थथानावर, खरंच ना; 

युरनुल्फपुढे त्याने शरणागती पत्करली म्हणून. (दोन्ही पिांत 

वादन्रववाद माितो आन्रण संताप वाढतो पण त्याला आवर घातला 

िातो.) 

न्रहयुन्रडटसः तू ते कधीच बोलणार नाहीस! युरनुल्फ हा भाट आहे आन्रण त्याने 

काही मोठी कृते्य केली नाहीत तरी तो स्वतःचेच पोवाडे गातो असे 

लोक कुिबुितात. 

तुरोल्फः मग त्या कुिबुिणाऱ्याने माझ्या कानािवळ मोठ्याने कुिबुिावे मग 

त्याला कुठल्या अनथाटला तोडं द्यावे लागणार आहे हे त्याला कळेल. 

न्रहयुन्रडटसः (त्याला न्रडवचण्यासाठी स्त्रित करून) तू बदला घेणार त्याचा? 

तुरोल्फः होय, िेणेकरून माझ्या ह्या बदल्याची वाताट दूर दूर सवटत्र सांन्रगतली 

िाईल. 

न्रहयुन्रडटसः मग पे्रमाचे प्रतीक म्हणून शुभेचे्छसाठी हा मद्याचा पेला मी ओठाला 

लावते, तुझ्या हनुवटीवर लवकर दाढी येऊन तू प्रौढ शूर माणूस होवो. 

तुरोल्फः बायकांशी झगडा करायला दाढी नसलेला िोमदार उमदा तरूणही 

पुरे. 



न्रहयुन्रडटसः पण पुरूषांशी लढायला मात्र कमिोर, म्हणूनच तुझे भाऊ 

चांचेन्रगरीवर गेले तरी तुझ्या बापानं तुला आईसलँडमधील घरातच 

शेकोट्यांिवळ डांबून ठेवलं. 

तुरोल्फः एवढी काळिी त्यांनी माझ्याऐविी तुझी घेतली असती तर न्रबनलग्नाची 

तू अशी घराबाहेर पडली नसतीस. 

गुणार आन्रण 

न्रसगूडटः तुरोल्फ! 

डॅनीः (त्याच वेळी) बंधू! 

न्रहयुन्रडटसः (सौम्यपणे आन्रण क्रोधाने थरथरत) हा! थांब—थांब! 

तुरोल्फः (त्याचा हात त्याच्या हातात देत) राग मानू नकोस गुणार, माझ्या तोडूंन 

वाईट शब्द न्रनघाले; पण तुझ्या बायकोनेच मला स्त्रखिवलं होतं! 

डॅनीः (नरमाईने व काकुळतीने) भन्रगनी, तुझं माझ्यावर पे्रम असेल तर ह्या 

झगड्याला भडकवू नकोस! 

न्रहयुन्रडटसः (हसत) भरभरून आनंद उपभोगायचा असेल तर मेिवानीत 

थट्टामस्करी व्हायलाच हवी. 

गुणारः (िो तुरोल्फशी सौम्यपणे बोलतोय) तू खरोखरच शूर उमदा तरूण 

आहेस. (उच्चासनाच्या बािूस लटकवलेली तलवार काढून त्याला 

देतो) हे बघ, तुरोल्फ, ही तुझ्यासाठी छान भेटवसू्त. न्रतचा चांगला 

वापर कर आन्रण आपल्यात मैत्रीचे संबंध वाढू देत. 

न्रहयुन्रडटसः गुणार आपलं शि देऊन टाकताना सावध रहा; लोक म्हणतील 

गुणारला िी शिािे वापरता येत नाहीत ती तो दुसऱ्यांना देऊन 

टाकतो! 



तुरोल्फः (िो दरम्यानच्या वेळात तलवारीचे न्रनरीिण करत असतो.) भेटवसू्त 

न्रदल्याबद्दल तुझे आभार मानतो मी गुणार; अनुन्रचत कारणासाठी मी 

ती कधीच बाहेर उपसणार नाही. 

न्रहयुन्रडटसः तुला आपलं वचन पाळायचं असेल तर तुझ्या भावांना ही तलवार तू 

कधीही देऊ नयेस. 

गुणारः न्रहयुन्रडटस! 

न्रहयुन्रडटसः (न थांबता) ना तू ही तलवार तुझ्या बापाच्या न्रभंतीवर टांगून ठेवणार; 

कारण दुष्ट माणसांच्या शिािांबरोबर ती शोभणार नाही. त्यांची 

संगत नको न्रतला. 

तुरोल्फः अगदी बरोबर, न्रहयुन्रडटस—कारण तेथे तुझ्या बापाची ढाल आन्रण 

कुऱ्हाड बऱ्याच वषाांपासून टांगून ठेवली आहेत. 

न्रहयुन्रडटसः (स्वतःवर ताबा ठेवीत) युरनुल्फने माझ्या बापाला ठार मारलं—ते 

कृत्य तुझ्या न्रिभेवर सारखं घोळत आहे; पण िर वाताट खरी असेल तर 

तुझ्या बापाचं हे कृत्य तू मानतोस तेवढं िवळिवळ सन्माननीय 

नाहीच. 

तुरोल्फः कोणत्या वातेबद्दल बोलत आहेस तू? 

न्रहयुन्रडटसः (स्त्रित करीत) मी ते सांगू धित नाही, कारण त्यामुळे तुझा िळफळाट 

होईल. 

तुरोल्फः मग शांत रहा—तेच तुझ्यासाठी उत्तम. (न्रतच्यापासून दूर िातो.) 

न्रहयुन्रडटसः नाही, का सांगू नये मी ते? ते खरं आहे. तुरोल्फ, तुझ्या बापाने तीन 

रात्री न्रवधवेच्या सुतकी वेषात िॉल्सहॉमटच्या चेटकीणीबंरोबर बसून 

काळी िादू केली तेव्हा कुठे त्याला जु्यकूलशी युद्ध करण्याचे धैयट 

प्राप्त झाले. (सवटिण उभे राहतात, पाहुण्यांमधे्य प्रचंड खळबळ 

न्रनमाटण होते.) 



गुणार,न्रसगूडट 

आन्रण डॅनीः न्रहयुन्रडटस! 

तुरोल्फः (तीव्र दुःखाने व संतापाने भडकून) न्रहमखाडीच्या युरनुल्फन्रवषयी 

इतके नीच खोटेपणाचे बोलणे! तू स्वतःच या न्रहडीस गोष्टी 

कन्रल्पल्यास, इतक्या िहरी न्रवचारांची स्वपे्न तुझ्या न्रशवाय कुणीही 

बघू शकणार नाही. काळंकुट्ट, लांच्छनास्पद कृत्य करण्याबद्दल 

माझ्या बापाला तू िबाबदार ठरवलंस. (तलवार दूरवर फेकीत) घे, ही 

तुझी वसू्त तुला परत. ज्या घरात माझ्या बापाची न्रनंदानालस्ती केली 

िाते न्रतथली एक िुद्र वसू्तही मी स्त्रस्वकारू शकत नाही. 

गुणारः तुरोल्फ, ऐक माझं—! 

तुरोल्फः िाऊ द्या मला! पण सावध रहा तू आन्रण न्रहयुन्रडटस, कारण आता माझ्या 

वन्रडलांच्या तावडीत तुम्हाला प्राणापेिाही न्रप्रय असलेली गोष्ट आहे 

तुमची! 

न्रहयुन्रडटसः (भीतीने दचकून) तुझ्या बापाच्या—! 

गुणारः (आक्रोशून) काय म्हणालास तू? 

न्रसगूडटः (आवेशाने) कोठे आहे युरनुल्फ? 

तुरोल्फः (उपहासाने हसत) दन्रिणेकडे गेलाय—माझ्या भावांबरोबर! 

गुणारः दन्रिणेकडे! 

न्रहयुन्रडटसः (न्रकंचाळत) गुणार! युरनुल्फने आपल्या मुलाला योन्रगलला ठार 

मारलं. 

गुणारः ठार मारलं! -योन्रगलला ठार मारलं! तर मग युरनुल्फ आन्रण त्याच्या 

वंशाचा नायनाट होवो! (मोठ्याने) बोल, बोल,--खरं का हे? 

न्रसगूडटः गुणार, गुणार—ऐक माझं! 



गुणारः तुला तुझ्या िीवाची पवाट असेल तर बोल. 

तुरोल्फः तुम्ही मला दहशत घालू नका! माझा बाप इथं येईस्तो थांबा; तो 

गुणारच्या घराण्याची अबू्र चव्हाटयावर टांगेल! आन्रण दरम्यानच्या 

काळात, न्रहयुन्रडटस, आि आनंदाच्या िल्लोषात तुझ्या तोडूंन ऐकलेले 

शब्द : “सायंकाळच्या आत गुणार आन्रण त्याची बायको न्रनपुन्रत्रक 

होतील.” (मागच्या बािूने न्रनघून िातो.) 

गुणारः (तीव्र दुःखाने) ठार मारला गेला—ठार! माझा योन्रगल, माझं लहानसं 

कोकरू! 

न्रहयुन्रडटसः आन्रण तू—त्याला सोडून देणार? योन्रगलला, आपल्या बाळाला, 

सूडन्रवरन्रहत—न्रचरन्रवश्रांती घेत असलेल्याला! िर तू सोडलंस तर 

तुझ्यासारखा भ्याड, भेकड, दुष्ट, नीच, हलकट तूच! 

 गुणारः (िणूकाही स्वतः अन्रतप्रिुब्ध होत) माझी तलवार,—माझा  परशु! 

अशा बातमी मी त्याला आणू देणार नाही. (िवळ उभ्या असलेल्या 

एकाच्या हातातील परशु न्रहसकावून घेत बाहेर पळत सुटतो.) 

न्रसगूडटः (त्याच्या मागे िाण्याच्या बेतात) गुणार, हात आवर तुझा! 

न्रहयुन्रडटसः (त्याला मागे खेचत) थांब, थांब! त्या दोघात लोक पडतील आन्रण त्यांना 

सोडवतील; गुणारला मी ओळखते. (मुख्य िारापाशी घोळक्याने 

िमलेल्या गदीतून न्रकंचाळ्या व आरडाओरड ऐकू येते.) 

न्रसगूडट व डॅनीः काय आहे ते? 

गदीतला आवािः तुरोल्फ पडला. 

न्रसगूडटः तुरोल्फ! हां, िाऊ द्या मला! 

डॅनीः माझा भाऊ! ओह, माझ्या भावा! (न्रसगूडट वेगाने बाहेर िाऊ पाहतो. 

त्याच िणी गदी पांगते. गुणार प्रवेश करतो आन्रण परशू दाराशी 

फेकतो.) 



गुणारः आता संपलं. तुरोल्फ बदला घेण्यात संपला. 

न्रसगूडटः ठीक, त्यासाठी तू हातघाईवर येऊ नकोस. 

गुणारः शक्य आहे. शक्य आहे; पण योन्रगल, माझं संुदर बाळ! 

न्रहयुन्रडटसः आता आपण शिसज्ज व्हायलाच हवं आन्रण आपल्या न्रमत्रांची मदत 

घ्यायला हवी; कारण तुरोल्फसाठी आपला बदला घेणारे बरेच 

असतील. 

गुणारः (न्रवमनस्कपणे) तो स्वतःच भयंकर बदला घेईल; तो रातं्रन्रदवस 

माझ्यासोबत असेल. 

न्रहयुन्रडटसः तुरोल्फला त्याचं फळ न्रमळालं. नातेवाईकांना त्यांच्या नातेवाईकांनी 

केलेल्या कमाटची फळे भोगायलाच हवीत. 

गुणारः खरं, खरं आहे; मला हे कळलं. हे घडण्यापूवी माझं मन हलकं होतं. 

न्रहयुन्रडटसः पन्रहली रात्र अन्रतशय वाईट रक्तपाताची आहे, िेव्हा ती संपेल तेव्हा 

तुम्हाला काहीही वाटणार नाही. युरनुल्फने कपट करून सूड 

घेण्याचा बेशरमपणा दाखवला, आपल्या समोरसमोर उघडपणे 

लढण्याची त्याची छाती नाही. आपण शांततान्रप्रय आहोत असं त्याने 

ढोगं केलं; आन्रण मग आपल्या असहाय्य बाळावर त्याने झडप 

घातली! तुमच्या पेिा स्पष्टपणे मी त्याला ओळखलं, ठीक तो दुष्ट 

प्रवृत्तीचा आन्रण दगाबाि होता तो युरनुल्फ हे मी िाणलं. तो असा 

न्रवश्वासघातकी िमातीचा म्हणून ह्या कारणामुळे मी तुम्हाला त्याच्या 

न्रवरूद्ध लढण्यासाठी न्रचथावणी न्रदली. 

गुणारः (उग्रपणे) खरं होतं तुझं. युरनुल्फच्या लांछनास्पद कृत्यापुढे मी 

घतलेला बदला तुटपंुिाच आहे. त्याने तुरोल्फला गमावलं तरी त्याची 

सहा मुलं बाकीच आहेत- आन्रण मला एकही नाही—काहीही नाही. 

नोकरः (मागच्या बािूने घाईने प्रवेश करतो) न्रहमखाडीचा युरनुल्फ हाताच्या 

अंतरावर आलाय. 



गुणारः युरनुल्फ! 

न्रहयुन्रडटस आन्रण 

अनेक माणसेः शिसज्ज व्हा! शिसज्ज! 

डॅनीः (त्याचवेळी) माझे वडील! 

न्रसगूडटः (आपत्ती येत आहे ह्या भावनेने त्रस्त होऊन) युरनुल्फ--! ओह, गुणार, 

गुणार! 

गुणारः (तलवार उपसून) तयार रहा सवट िण! योन्रगलच्या मृतू्यचा बदला 

घ्यायचाय. 

 (योन्रगतलला कडेवर घेऊन युरनुल्फ प्रवेश करतो.) 

गुणारः (न्रकंचाळून) योन्रगल! 

युरनुल्फः लहानशा योन्रगलला मी परत घऊन आलो. 

सगळेः योन्रगल! योन्रगल न्रिवंत आहे! 

गुणारः (तलवार खाली टाकून) काय माझं दुदैव! काय केलं मी हे? 

डॅनीः ओह, तुरोल्फ माझा भाऊ- 

न्रसगूडटः मला ठाऊक होतं! मला ठाऊक होतं! 

युरनुल्फः (योन्रगलला खाली ठेऊन) बघ गुणार, तुझं संुदर बाळ तुझ्याकडे 

परतलंय. 

योन्रगलः बाबा! म्हाताऱ्या युरनुल्फने मला काहीच अपाय कला नाही. िेव्हा मी 

गेलो तेव्हा तुम्ही म्हणाला होतात तसे ते नाहीत. 

युरनुल्फः (न्रहयुन्रडटसला) आता मी प्रायस्त्रश्चत्त घेतलं आहे, तुझ्या वन्रडलांच्या 

मृतू्यची भरपाई करून! आता मला खात्री आहे आपल्यात शांतता 

आन्रण सलोखा होईल ह्याची. 



न्रहयुन्रडटसः (भावना दाबून) शक्य आहे! 

गुणारः (खडबडून िागा झाल्यासारखा) ते वेड लावणारं भयानक स्वप्न 

आहे!—तू योन्रगलला घरी आणलंस? 

युरनुल्फः तू बघतो आहेसच, पण खरं म्हणिे तो मृतू्यच्या अगदी िवळ येऊन 

ठेपला होता. 

गुणारः ते ठाऊक आहे मला. 

युरनुल्फः आन्रण त्याच्या परतीचा तुला एवढा आनंद नाही झाला? 

गुणारः िर तो लवकर परतला असता, तर मला अन्रधक आनंद झाला असता. 

पण काय घडलं ते सगळं मला सांग. 

युरनुल्फः ते झटक्यात सांगता येईल. शेतकरी कोअर तुझ्या न्रवरोधात वाईट 

कारथथान रचत होता, दुसऱ्या नीच हरामखोराबरोबर तो योन्रगलच्या 

मागे दन्रिणेकडे गेला. 

गुणारः कोअर! (स्वतःशी) हा. तुरोल्फच्या शब्दांचा अथट आता मला कळला. 

युरनुल्फः त्याचा दुष्ट हेतू माझ्या कानावर आला. त्याचं कृष्णकृत्य उधळून लावणं 

अन्रतशय आवश्यकच होतं. जु्यकुलच्या मृतू्यचं प्रायस्त्रश्चत्त घ्यायला मी 

तयार नसतो, आन्रण, प्रसंग पडला असता तर व्दंव्दयुदधात तुलाही 

ठार मारायला मागेपुढे पान्रहलं नसतं, गुणार, तरीही मी ते करू शकलो 

नाही, पण तुझ्या मुलाला मी वाचवलं. माझ्या मुलांना घऊन त्वरेने मी 

कोअरच्या मागावर गेलो. 

न्रसगूडटः (सौम्यपणे) न्रकती न्रनंद्य प्रकारचं कृत्य ह्या न्रठकाणी घडवलं गेलं. 

युरनुल्फः िेव्हा मी त्याच्यापयांत पोहोचलो, तेव्हा योन्रगलच्या अंगरिकांच्या 

मुसक्या बांधलेल्या व योन्रगल तुझ्या शतंू्रच्या तावडीत सापडलेला 

बन्रघतला. त्यांनी त्याला फार काळ न्रिवंत राहू न्रदलं नसतं. तंुबळ युद्ध 



झालं! कोअर आन्रण त्याचे साथीदार दूर पळून गेले. बाकीच्यांना मी 

लोळवलं आन्रण आता ते न्रचरन्रनदे्रतून कधीच उठू शकणार नाहीत. 

गुणारः (न्रचंतातूरपणे) पण तू—तू—युरनुल्फ--? 

युरनुल्फः (उदासीनतेने) माझी सहा मुलं माझ्या मागे युध्दासाठी आली. 

गुणारः (श्वास रोखून) आन्रण परतताना? 

युरनुल्फः एकही नाही. 

गुणारः (भीतीने गांगरून) एकही नाही! (पडलेल्या आवािात) आन्रण 

तुरोल्फ! तुरोल्फ! (बािूला उभ्या असलेल्या लोकांच्या भावना दाटून 

येतात. मनाची भयंकर तडफड चाललेली न्रहयुन्रडटस दाखन्रवते. उिव्या 

बािूच्या उच्चासनािवळ डॅनी संु्फदून संु्फदून रडू लागते. न्रतच्या 

बािूला न्रसगूडट उभा राहतो, दुःखाने व्याकूळ झालेला.) 

युरनुल्फः (थोड्या स्तब्धते नंतर) अनेक फांद्या असलेला पाईन वृि एकाच 

वादळात उन्मळून पडावा ही गोष्ट अन्रतशय वाईट. पण माणसं 

िन्माला येतात आन्रण माणसं मृतु्यमुखी पडतात. द्या मला मद्याचा पेला 

द्या. माझ्या मुलांची आठवण म्हणून मी न्रपईन. (न्रसगूडटच्या माणसांपैकी 

एक त्याच्या हाती पेला देतो.) माझ्या साहसी मुलांनो तुम्ही न्रिथं असाल 

तेथे तुमच्या आत्म्यास शांती न्रमळो. घोडे भरधाव सोडा. तुम्ही प्रवेश 

कराल तेव्हा पंचधातंूची स्वगाटची िारे दाणकन बंद होणार नाहीत. 

कारण न्रतथं पोहोचणारे तुमच्या मागून येणारे अनेक असतील. (न्रपऊन 

पेला परत करतो.) आन्रण आता आईसलँडला घराकडे! युरनुल्फ 

त्याची स्वतःची लढाई लढला आहे. ह्या िीणट झाडाची एकच न्रहरवी 

फांदी उरली आहे, न्रतची काळिीपूवटक िोपासना करायला हवी. 

तुरोल्फ कोठे आहे? 



योन्रगलः (त्याच्या वन्रडलांना) होय, तुरोल्फला पाहू द्या मला! युरनुल्फ, तो 

म्हणतो मी तुला एक िहाि बनवून देईन व त्यावर दूरच्या खूप 

योध्यांची न्रचते्र कोरून देईन. 

युरनुल्फः तुरोल्फ आमच्याबरोबर आला नव्हता हे फार बरे झाले; कारण तो 

सुध्दा खूप बलवान होता तरीही कदान्रचत—नाही तो धक्का मला सहन 

करता आला नसता. त्याबद्दल मी त्या चांगल्या माणसांना धन्यवाद 

देतो. पण तो समोर का येत नाही? वन्रडलांचं स्वागत करायला तो 

नेहमीच पुढे असायचा; कारण एक न्रदवस सुध्दा आम्हाला 

एकमेकांपासून दूर राहणं आवडत नाही. 

गुणारः युरनुल्फ, युरनुल्फ. 

युरनुल्फः (वाढत्या अस्वथथतेने) तुम्ही सगळे स्तब्ध उभे का? माझ्या लिात 

आलंय आता. कोणतं दुःख आहे तुम्हाला? तुरोल्फ कोठे आहे? 

डॅनीः न्रसगूडट, न्रसगूडट—हा त्याच्या ममटथथानावर अन्रतशय दुःखदायक धक्का 

बसेल! 

गुणारः (मनाला आवर घालण्याची धडपड करीत) वृद्ध माणसा!—नाही –

आन्रण तरीही ते लपवणं शक्य नाही— 

युरनुल्फः (आवेशाने) माझा मुलगा! कोठे आहे तो? 

गुणारः तुरोल्फ ठार मारला गेला. 

युरनुल्फः ठार मारला गेला! तुरोल्फ? तुरोल्फ? हा, तू खोटं बोलतोयस. 

गुणारः तो न्रिवंत आहे असं िर मला कुणी सांन्रगतलं तर मी माझ्या हृदयातलं 

रून्रधर त्याला प्रदान करीन. 

न्रहयुन्रडटसः (युरनुल्फला) िे काही घडलं त्याचा दोष स्वतः तुरोल्फलाच द्यायला 

हवा. अन्रवचारीपणाचं बोलून त्याने आमची अशी धारणा करून न्रदली 

की तू योन्रगलवर तुटून पडून त्याला ठार मारलेलं आहे. आपण 



एकमेकांचा न्रनरोप िवळिवळ अध्याट संतापाच्या भरातच घेतला होता 

आन्रण आता तू आमचा न्रनवांश करण्यासाठी मृतू्यची संक्रांत आणली 

होती आमच्या रक्ताच्या माणसांवर आन्रण त्याच्या भरीला मेिवानीच्या 

वेळी तो बेबंद आन्रण बेभान पोरासारखा वागला. आम्ही केलेली थट्टा 

त्याला सहन झाली नाही, आन्रण अनेक वाईट गोष्टी तो बोलला. तरीही 

तेव्हा गुणार रागाने व क्रोधाने लाल झाला नाही; आन्रण तोपयांत त्याने 

तुझ्या मुलावर हात उचलला नाही; पण सहनशक्तीचा अंत झाल्यावर 

मात्र—मला वाटतं गुणारनं िे काही केलं ते वाईट केलं नाही, त्याचं हे 

कृत्य कायदेशीरच होतं. 

युरनुल्फः (शांतपणे) ठीक, आम्ही समिू शकतो की तू बाईमाणूस आहेस म्हणून 

फारच शब्दांचा पाल्हाळ लावला. पण अखेरी, काय? िर तुरोल्फ 

ठार मारला गेलाय तर त्याची शौयटकथाच संपली. 

योन्रगलः िर तुरोल्फ मारला गेला असेल, तर मग माझ्याकडे योदे्ध्य नसणार. 

युरनुल्फः नाही, योन्रगल—आपण आता आपले योदे्ध्य गमावलेत, दोघांनी तू 

आन्रण मी. (न्रहयुन्रडटसला) तुझे वडील गायचे :  

   जु्यकूलला मारल्यावर जु्यकूलचं रक्तच उलटेल 

   अररष्टांची परंपरा ही अशीच अन्रवरत चालेल. 

 ठीक, तू तुझ्या वन्रडलांचा शब्द पाळलास हे खरे. (थोडा वेळ थांबून, 

मग त्या माणसांमधल्या एकाकडे वळत) त्याच्या शरीराच्या कुठल्या 

भागावर प्राणघातक िखम झाली होती? 

एक िणः थेट त्याच्या भुवईवर. 

युरनुल्फः (उत्साहाने) हा, ती सन्माननीय िखम आहे; त्याने आपली पाठ 

न्रफरन्रवली नाही. पण तो बािूला पडला की गुणारच्या पायावर? 

एक माणूसः अधाट कडेला आन्रण अधाट बािूला. 



युरनुल्फः म्हणिे फक्त अध्याट सूडाचीच गरि आहे. ठीक, ठीक, बघुया आपण 

पुढे! 

गुणारः (िवळ येत) युरनुल्फ, मला ठाऊक आहे चांगलंच की तुझ्या हानीची 

भरपाई माझी सारी धनदौलत करू शकणार नाही; पण तुला हवं ते 

मागून घे— 

युरनुल्फः (करारीपणे त्याला मधेच अडन्रवत) तुरोल्फचं कलेवर मला दे, आन्रण 

िाऊ दे मला! कुठे धारातीथी पडलाय तो? (गुणार शांतपणे मागच्या 

बािूस बोट दाखवतो.) 

युरनुल्फः (एक दोन पावले पुढे सरतो आन्रण न्रसगूडट, डॅनी यांना मेघगिटनेच्या 

आवािात ऐकवतो िे त्यांच्या मागे ओळीने दुःख व्यक्त करीत 

चालणार असतात, हंुदके देऊन दुःख व्यक्त करणाऱ्या िीसारखे) 

थांबा, मी एकटा माझ्या तुरोल्फला नेऊ शकतो. (धीरगंभीरपणे) मी 

न्रनपुन्रत्रक होऊन चाललो आहे. पण कुणीही म्हणू शकणार नाही की 

मी मान तुकन्रवलेली त्याने पान्रहली. (तो शांतपणे बाहेर न्रनघून िातो.) 

न्रहयुन्रडटसः (बळिोरीने हसत) होय, िाऊ द्या त्याला त्याच्या इचे्छप्रमाणे. तो िर 

पुन्हा युद्ध करण्यासाठी आला तर त्याच्याशी युद्ध करायला फार 

माणसांची गरि लागणार नाही! डॅनी, आता मला असं वाटतं की तुझ्या 

वन्रडलांची आईसलँडहून मोन्रहमेवर िाण्याची ही अखेरची वेळ होती. 

न्रसगूडटः (संतप्तपणे) ओह, शरम वाटू दे! 

डॅनीः (न्रसगूडटप्रमाणेच) आन्रण तू त्याची अशी थट्टा कशी करू शकतेस?—हे 

सगळं घडून गेल्यावरही तू त्याची थट्टा करतेस? 

न्रहयुन्रडटसः एकदा एखादं कृत्य घडून गेलं ते घडून गेलं, ते झाल्यावर त्याची 

प्रशंसाच करायला हवी. आि सकाळी मी त्याचा न्रतरस्कार करण्याची 

युरनुल्फच्या न्रवरोधात बदला घेण्याची प्रन्रतज्ञा केली होती. जु्यकूलचा 

मृतू्य मी न्रवसरू शकले असते पण त्याने मला लांच्छनास्पद बोलून 



माझ्या चाररत्र्यावर कान्रळमा फासला. मला तो वेश्या म्हणाला; असं 

िरी असलं, तरी मला काही त्याची शरम वाटत नाही; कारण गुणार 

हा तुझ्या बापापेिा अन्रधक बलवान आहे. तो सवाटत शे्रष्ठ, अन्रधक 

सुन्रवख्यात आहे न्रसगूडट, माझ्या नवऱ्यापेिा! 

डॅनीः (भयंकर संतापाने) तेथे तू चूक केलीस, न्रहयुन्रडटस—आन्रण तरीही आता 

सवाांना कळायलाच हवं की तू एका भ्याड माणसाच्या आश्रयाखाली 

राहतेस. 

न्रसगूडटः (आवेशाने) डॅनी, सांभाळून बोल. 

गुणारः भ्याड! 

न्रहयुन्रडटसः (न्रतरस्काराने हसत) मूखटपणे व्यथट बडबडू नकोस. 

डॅनीः आता हे फार काळ लपवून ठेवता येणार नाही. माझ्या वन्रडलांबद्दल 

आन्रण मृत भावांबद्दल तू उपहासाने बोलत नव्हतीस तोपयांत मी शांत 

होते; युरनुल्फच्या उपस्त्रथथतीत मी तोडं उघडले नाही, मला भीती 

वाटली की तुरोल्फ नीच, हलकट माणसांकडून मारला गेला हे त्याला 

कळायला नको म्हणून. पण आता गुणारने आईसलँडमधे्य 

गािवलेल्या शौयाटची कधीही प्रशंसा करायला नको; कारण गुणार 

भ्याड आहे! ती नंगी समशेर पांढऱ्या बलदंड अस्वलाला 

मारणाऱ्यामधे्य आन्रण तुझ्यामधे्य पडलेली होती ती माझ्या नवऱ्याची 

होती. तुझ्या बोटातून अंगठी काढून ती तू न्रसगूडटच्या बोटात घातलीस 

(अंगठी काढते आन्रण उंचावर धरते) ही बघ. 

न्रहयुन्रडटसः (न्रहंिपणे) न्रसगूडट! 

सगळी गदीः न्रसगूडट! ते कृत्य न्रसगूडटने केलं? 

न्रहयुन्रडटसः (व्याकुळतेने तडफडत) त्याने! त्याने! –गुणार खरं का हे? 



गुणारः (शांत वृत्तीने) हे सगळं खरं आहे. मी भ्याड, नीच, हलकट आहे हे मात्र 

खरं नाही. 

न्रसगूडटः (भावनान्रववश) खरं आहे गुणार, तू भेकड नाहीस, कधीच नव्हतास! 

(इतर साथीदारांना) चला साथीदारांनो, इथून न्रनघूया! 

डॅनीः (दरवािािवळ, न्रहयुन्रडटसला) ह्या मेिवानीतला सवाटत बलवान माणूस 

कोण—माझा नवरा की तुझा (न्रसगूडट आन्रण त्याच्या साथीदारांसह ती 

बाहेर िाते.) 

न्रहयुन्रडटसः (स्वतःशी) मला आता एकच गोष्ट करायची रान्रहली आहे—पण आता 

एकाच कृत्याचा न्रवचार : —न्रसगूडट न्रकंवा मी मरायलाच हवं! 

 

     

  



अंक हतसरा 

 (गुणारच्या घरातील न्रदवाणखाना. न्रदवसाची वेळ. छोट्या आसनासमोरील 

बाकावर न्रहयुन्रडटस बसली असून ती धनुष्याची दोरी न्रपळण्यात व्यग्र आहे, न्रतच्या 

बािूला एक धनुष्य व काही बाण पडलेले आहेत.) 

न्रहयुन्रडटसः (धनुष्याची दोरी ओढून बघत) ही मिबूत आन्रण भक्कम आहे. 

(बाणांकडे दृन्रष्टिेप टाकून) बाण तीक्ष्ण आन्रण धारदार चांगलाच 

विनदार आहे. (मांडीवर हात िाऊ देत) पण तो हात कोणाचा आहे-

-! (आवेशाने) अवहेलना, अनादर त्याच्या कडनं—न्रसगूडट कडनं! इतर 

कुणाहीपेिा त्याचा आतं्यन्रतक न्रतरस्कार व्हायलाच हवा; मी चांगलाच 

लक्ष्यवेध घेऊ शकते. फार न्रदवस वाट बघायला नको—(मनन व ध्यान 

करून) होय, पण ते बाहू ते बाहू हे कृत्य करतील—? (गुणार मागून 

प्रवेश करतो, तो न्रनःशब्द व न्रवचारमग्न आहे.) 

न्रहयुन्रडटसः (थोड्या न्रवरामानंतर) कसं वाटतंय तुम्हाला प्राणनाथ? 

गुणारः के्लशपूणट, न्रहयुन्रडटस; मी न्रवसरूच शकत नाही कालचं ते अमानुष 

कृत्य; माझ्या हृदयावर िबरदस्त ओझं आहे असं वाटतंय. 

न्रहयुन्रडटसः मी करते आहे तसं करा. मन गंुतवण्यासाठी एखादं काम हाती घ्या. 

गुणारः न्रनःसंशयपणे मला काहीतरी करायलाच हवं. (थोडा न्रवराम, गुणार 

हॉलमधे्य इकडे न्रतकडे फेऱ्या मारतो, न्रहयुन्रडटस काय करते आहे हे 

लिात येऊन न्रतच्या िवळ िातो) काय करते आहेस तू न्रतथे? 

न्रहयुन्रडटसः (वर न बघताच) मी धनुष्याची दोरी न्रपळत आहे; न्रदसत नाही तुम्हाला? 

गुणारः धनुष्याची दोरी!—आन्रण तीसुद्धा तुझ्या स्वतःच्या केसांनी बनवलेली? 

न्रहयुन्रडटसः (सस्त्रित) ह्या काळात प्रते्यक तासाला मोठमोठी कृते्य िन्माला येत 

आहेत. काल तू माझ्या मानलेल्या भावाला ठार मारलंस आन्रण आि 

पहाटेपासून मी हे न्रवणलं आहे. 



गुणारः न्रहयुन्रडटस, न्रहयुन्रडटस! 

न्रहयुन्रडटसः (वर बघत) काही चुकलं का? 

गुणारः काल रात्री तू कोठे होतीस? 

न्रहयुन्रडटसः काल रात्री? 

गुणारः काल रात्री तू शय्यागारात नव्हतीस. 

न्रहयुन्रडटसः तुम्हाला ठाऊक आहे? 

गुणारः मी झोपू शकत नव्हतो; मी तळमळत होतो अस्वथथ स्वप्नांनी—

तुरोल्फवर बेतलेला प्रसंग माझ्या स्वप्नात येत होता. तो आल्याचे 

स्वप्नात आले—ते िाऊ दे; मी िागा झालो. नंतर मला वाटलं की 

न्रवन्रचत्र आन्रण संुदर गाण्याचे सूर सबंध घरात घुमताहेत; मी उठलो, 

दरवािा न्रकलन्रकला ढकलला; येथे मी पान्रहलं की लाकडाच्या 

ओडंक्यांनी पेटलेल्या शेकोटीपाशी तू बसलेली होतीस—ती न्रनळ्या 

लाल ज्वालांनी भडकलेली होती—तू बाणांची टोकं बसवत होतीस 

आन्रण त्यावर चेटन्रकणीचंी गाणी म्हणून ते बाण मंतरत होतीस. 

न्रहयुन्रडटसः िे आवश्यक होतं तेच करीत होते मी; कारण िी छाती आपल्याला 

भेदून काढायची आहे ती खूपच मिबूत आहे. 

गुणारः मला समिलं तुला काय म्हणायचंय ते : न्रसगूडट मारला िावा असंच 

तुला वाटतं ना? 

न्रहयुन्रडटसः तसंच असेल. 

गुणारः ही तुझी इच्छा कधीही पूणट होणार नाही; तू मला न्रकतीही प्रवृत्त केलंस 

तरी मी न्रसगूडटशी मैत्रीच ठेवणार. 

न्रहयुन्रडटसः (स्त्रित करीत) तुम्हाला तसं वाटतं? 

गुणारः मला ठाऊक आहे ते! 



न्रहयुन्रडटसः (त्याच्या हातात धनुष्याची दोरी देत) सांगा मला गुणार, ही गाठ तुम्ही 

सैल करू शकणार? 

गुणारः (प्रयत्न करतो) नाही, ती युक्तीबािपणे घट्ट न्रवणलेली आहे. 

न्रहयुन्रडटसः नॉनटस् याहीपेिा अन्रधक युक्तीबािपणे न्रवणतात, त्यांच्या हातची वीण 

उलगडणं याहूनही कठीण. 

गुणारः त्या सवटशक्तीमानाचे मागट दुबोध असतात; त्यांचे मागट आपल्याला 

काय न्रवन्रदत असणार, तुला न्रकंवा मला? 

  Norn—Nornir –नॉवेन्रियन पौरन्रणककथांमधील सवट शक्तीमान 

तीन देवतांपैकी एक, Urd Verdani आन्रण Skuld (past, present and 

future) िी मानव आन्रण देवतांची प्राक्तने न्रनकालात काढतात. 

न्रहयुन्रडटसः तरी देखील मला एक गोष्ट न्रनःसंशयपणे कळते की आपणा दोघांसाठी 

न्रसगूडटचं न्रिवंत राहणं हानीकारक आहे. (थोडा न्रवराम; गुणार 

न्रवचारमग्न होऊन उभा असतो. न्रहयुन्रडटस त्याच्याकडे शांतपणे 

लिपूवटक बघत) कसला न्रवचार करताहात तुम्ही? 

गुणारः मला इतक्यात झालेल्या स्वप्नवत् भासाचा. तुझ्या उत्कट इचे्छप्रमाणे 

ते कृत्य मी केलं असून न्रसगूडट िन्रमनीवर मरून पडला आहे; तू त्याच्या 

बािूला उभी आहेस आन्रण तुझा चेहरा न्रवियकारकररत्या न्रनसे्ति 

झाला आहे. नंतर मी म्हणालो, “तू खूष झालीस ना, आता मी तुझ्या 

इचे्छप्रमाणेच केलेलं आहे ना?” तू उत्तरलीस, “गुणार, 

न्रसगूडटच्याऐविी तू पडला असतास तर मी अन्रधक खूष झाले असते.” 

न्रहयुन्रडटसः (बळिबरीने हसत) अशा न्रनरथटक आभासात्मक स्वप्नांमुळे तुम्ही िर 

तुमचा हात आवरला तर तुम्ही मला पुरतं ओळखलं नाही असंच 

म्हणावं लागेल. 

गुणारः सांग मला न्रहयुन्रडटस, ह्या हॉलन्रवषयी तुला काय वाटतं? 



न्रहयुन्रडटसः खरं बोलायचं म्हणिे, गुणार, काही वेळा तो अडचणीचा आन्रण अरंूद 

वाटतो. 

गुणारः होय, होय, तसाच मीही न्रवचार करतो. एकिण अन्रधक झाला तरी गदी 

वाटते. 

न्रहयुन्रडटसः दोघांचीही गदी होत असेल. 

गुणारः (त्याने न्रतचे शेवटचे शब्द ऐकलेले नसतात.) पण ती अडचण आता दूर 

करण्यात येईल. 

न्रहयुन्रडटसः (त्याच्याकडे प्रश्नाथटक दृष्टीने बघत) अडचण दूर करता येईल? म्हणिे 

तुमच्या मनात—? 

गुणारः माझी युद्धनौका साधनसामुग्रीने सज्ज करून मी समुद्र पयटटनाला 

िाईन, तू मला िगात सवाटत न्रप्रय आहेस म्हणून गेलेला मानसन्मान 

परत न्रमळवून येईन. 

न्रहयुन्रडटसः (न्रवचारपूवटक) तुम्ही समुद्रपयटटनाला िाणार. होय, ते आपल्या 

दोघांसाठी उत्तमच ठरेल. 

गुणारः आपण आईसलँडहून न्रनघालो त्या न्रदवसापासून मी बन्रघतले की 

आपलं न्रनभणार नाही. तुझी न्रवचारधारा खंबीर आन्रण अहंकारी आहे; 

काही वेळा तर मला तुझी चांगलीच भीती वाटते—मुख्यते्व करून त्या 

कारणानेच मला तू खूप न्रप्रय वाटतेस. ह्या भीतीमुळेच मला तू भुरळ 

पाडल्यागत तुझे आकषटण वाटते. मला वाटतं तू मला प्रलोभन 

दाखवून कृष्णकृत्य करायला भुरळ पाडतेस. तुझ्या इचे्छनुसार 

वागल्याने मला सगळंच चांगलं असं वाटू लागेल. (न्रवचारमग्न होऊन 

डोके हलन्रवत) नॉनटचे न्रवन्रधन्रलस्त्रखत भयंकर अथांग आहे; न्रसगूडटच तुझा 

नवरा व्हायला हवा होता. 

न्रहयुन्रडटसः (आवेशाने) न्रसगूडट! 



गुणारः होय, न्रसगूडट. िेष आन्रण सूडाच्या भावनेने तुला आंधळं बनवलं आहे, 

नाही तर तुला त्याची न्रकंमत उत्तमररत्या कळली असती. मी 

न्रसगूडटसारखा असतो तर मी तुझं िीवन सुखी करू शकलो असतो. 

न्रहयुन्रडटसः (खंबीरपणे भावना दाबून) न्रसगूडट ते करू शकला असता असं तुम्हाला 

वाटतं? 

गुणारः तो मनाने खंबीर, आन्रण तुझ्यासारखाच मानीसुद्धा आहे. 

न्रहयुन्रडटसः (आवेशाने) तसं िर असेल तर—(स्वतःला आवर घालत) हरकत 

नाही, हरकत नाही! (भावनेच्या न्रहंि उदे्रकासह) गुणार, न्रसगूडटचा 

िीव घे. 

गुणारः कधीच नाही! 

न्रहयुन्रडटसः लबाडी आन्रण खोटेपणा करून तू मला तुझी बायको बनन्रवलीस—ते 

न्रवसरलं िाईल! ह्या घरात मी पाच वषे न्रवषण्णतेने आन्रण 

उदासवाणेपणे घालन्रवलीत, ती ही मी न्रवसरायला तयार आहे पण ज्या 

न्रदवशी न्रसगूडट गतप्राण होईल त्या न्रदवसापासून! 

गुणारः माझ्या हातून त्याला कदान्रप इिा होणार नाही. (नकळत मागे सरतो.) 

न्रहयुन्रडटस, न्रहयुन्रडटस दुषृ्कत्य करण्यासाठी मला भरीस पाडू नको. 

न्रहयुन्रडटसः मग सूड घेणारा दुसरा कुणीतरी मला शोधावाच लागेल; न्रसगूडटला मी, 

तुझी आन्रण माझी फार काळ थट्टा करू देणार नाही. (भयंकर संतापाने 

मुठी आवळीत) आत्ताही तो त्या बावळट बाईबरोबर एकांतात बसून 

रमत गमत आपल्या दोघांची थट्टा करीत असेल. तुझ्याऐविी त्यानं 

मला फसवून कसं उचलून नेलं आन्रण हसून सांगत असेल की रात्रीच्या 

अंधारात माझ्या लताकंुिात तो लबाडीनं उभा होता आन्रण मी त्याला 

कशी ओळखू शकले नाही, याची त्याला कशी गंमत वाटली हे तो न्रतला 

सवट सांगत असेल. 

गुणारः नाही, नाही, तो तसं करणार नाही! 



न्रहयुन्रडटसः (ठामपणे) न्रसगूडट आन्रण डॅनी मरायलाच हवेत! ती दोघं न्रिवंत आहेत 

तोपयांत मी श्वासही घेणार नाही. (ती त्याच्या अगदी िवळ येते, 

चमकत्या डोळ्यांन्रनशी आन्रण न्रवकारवशतेने बोलते, पण कुिबुित) 

िर तू मला ह्या बाबतीत मदत केलीस गुणार, तर मी तुझ्यासोबत 

अन्रतशय पे्रमाने राहीन. तुला कधी स्वप्नातही िाणवला नसेल इतका 

भावनांचा आवेग आन्रण उब तुला माझ्या न्रमठीतच प्रत्ययाला येईल. 

गुणारः (थरथरत) न्रहयुन्रडटस! तू असं—? 

न्रहयुन्रडटसः गुणार िर तू कामाला लागलास तर हे असह्य न्रदवस न्रनघून िातील. तू 

हॉलमधे्य आलास की मी तेथून न्रनघून िाणार नाही. तू आनंदाने हसू 

लागलास की कठोर शब्दांनी तुझा आनंद मी घालवणार नाही. मी मऊ 

केसाळ आन्रण मौल्यवान रेशमी विे अंगावर चढवीन. िेव्हा तू 

युद्धावर िाशील तेव्हा मी तुझ्या मागोमाग येईन, माझा घोडा तुझ्या 

बािूला असेल; िेव्हा शांततेचे न्रदवस असतील तेव्हा मी तुझ्या बािूने 

घोड्यावरून येईन. मेिवानीच्या वेळी मी तुझ्या बािूला बसेन. आन्रण 

मद्याचे पेले भरभरून तुला देईन आन्रण तुझ्यासोबत मी ते ररकामे 

करीन. संुदर मोहक गाणी गाऊन तुमचं मन प्रसन्न करीन. 

गुणारः (िवळिवळ वश होत) खरं आहे हे? तू हे सारं— 

न्रहयुन्रडटसः त्यापेिाही िास्त, न्रवश्वास ठेव माझ्यावर, आणखी दसपटीने! पण 

मला सूड दे! सूड घे न्रसगूडट आन्रण डॅनीचा, आन्रण मी (उघडलेले दार 

पाहून थांबते) डॅनी—ये इकडे! 

डॅनीः (मागच्या बािूने) त्वरा करा गुणार! तुमच्या माणसांना शिसज्ज 

व्हायला सांगा! 

गुणारः शिसज्ज? कुणान्रवरूद्ध? 



डॅनीः शेतकरी कोअर चालून येत आहे आन्रण त्याच्यासोबत अनेक लुटारू 

आहेत- तो तुझ्या वाईटावर आहे. न्रसगूडटने एकदा त्याचा रस्ता रोखला; 

पण कोण सांगू शकेल— 

गुणारः (भावन्रववश) न्रसगूडटने माझ्यासाठी हे केलं? 

डॅनीः न्रसगूडट तुझा एकन्रनष्ठ न्रमत्र आहे, सदैव. 

गुणारः आन्रण आपण, न्रहयुन्रडटस—आपण, िो न्रवचार करीत होतो की--! िसं 

मी म्हटलं होतं तसं—तुझ्या साऱ्या बोलण्यात भुरळ पाडण्याचं चेटूक 

आहे; कृत्य नाही पण त्याचा तू उल्लेख केलास की मला ते योग्यच 

वाटतं. 

डॅनीः (आश्चयाटने) काय तुमच्या बोलण्याचा अथट? 

गुणारः काही नाही, काही नाही! तू वेळेवर सूचना न्रदल्याबद्दल तुझा फार 

आभारी आहे डॅनी, मी िातो आन्रण माझी माणसं एकन्रत्रत करतो. 

(दरवाज्याकडे वळतो, पण थांबतो आन्रण पुन्हा पुढे येतो.) युरनुल्फचं 

कसं चाललंय ते मला सांगशील? 

डॅनीः (त्याच्यापुढे नतमस्तक होते) त्याच्याबद्दल न्रवचारू नकोस. काल त्याने 

तुरोल्फचं कलेवर िहािाकडे नेलं, आता तो त्याचं थडगं बनवतोय 

समुद्रन्रकनाऱ्यावर; तेथे त्याचा मुलगा दफनन्रवधी झालेल्या थडग्यात 

न्रचरन्रवश्रांती घेईल. (गुणार मागच्या बािूने शांत न्रचत्ताने न्रनघून िातो.) 

डॅनीः सायंकाळपयांत तरी धोका नाही. (िवळ येऊन) न्रहयुन्रडटस मला तुझ्या 

घरात एक दुसरं काम आहे; त्यासाठीच मी तुझ्याकडे आल्ये आहे. 

न्रहयुन्रडटसः माझ्याकडे? तो सगळा प्रसंग काल गुदरल्यावरही? 

डॅनीः तरीही त्या कारणाने न्रहयुन्रडटस माझी पालक बन्रहण, माझा िेष करू 

नकोस; न्रवसरून िा ते शब्द िे के्लशपूणट आन्रण िे न्रवनाशकारी 

न्रपशाच्चाने माझ्या तोडंी घातले; मी िे काही अन्याय्य केले असेल ते 



सारे तू न्रवसरून िा, कारण न्रवश्वास ठेव मी.... तुझ्यापेिा दसपट 

असहाय्य आहे. 

न्रहयुन्रडटसः असहाय्य—तू! न्रसगूडटची बायको! 

डॅनीः हे िे काही वाईट प्रसंग ओढवले त्याला कारणीभूत मी आहे. मीच 

भांडण भडकवलं, माझ्यामुळेच तुरोल्फ मरण पावला; माझ्यामुळे तू 

आन्रण गुणार न्रतरस्काराचा न्रवषय झालात. सगळा अपराध माझाच 

आहे! न्रधक्कार असो माझा! मी अन्रतशय सुखात न्रदवस घालन्रवले, पण 

आिपासून पुढे मी सुखाला पारखी होईन, मला पुढे कधीही आनंद 

न्रमळणार नाही. 

न्रहयुन्रडटसः (अवन्रचत आलेल्या न्रवचाराने पकड घेतली आहे) पण—पूवी ह्या पाच 

वषाांच्या दीघट काळात—सवट काळ तू आनंदात नव्हतीस का? 

डॅनीः तुला शंका वाटते? 

न्रहयुन्रडटसः काल नव्हती वाटली मला शंका, पण— 

डॅनीः काय म्हणायचंय तुला? 

न्रहयुन्रडटसः नाही, काही नाही; आपण दुसऱ्या न्रवषयांबद्दल बोलू. 

डॅनीः नाही, मनापासून नाही. न्रहयुन्रडटस, सांग मला--! 

न्रहयुन्रडटसः ते तुझ्यासाठी फारच कमी फायदेशीर आहे; पण तुझी इच्छा आहे 

म्हणून—(िेषाने धुमसणाऱ्या आन्रवभाटवात) तुला आठवतं, आपण 

आईसलँडला असताना एकदा युरनुल्फबरोबर, तुझ्या वन्रडलांबरोबर 

पररषदेला गेलो होतो, न्रतथं आपण आपल्या सख्यांबरोबर बायकांच्या 

ररवािाप्रमाणे पररषदेच्या हॉलमधे्य बसलो होतो. मग दोन नवख्या 

व्यक्तीनंी हॉलमधे्य प्रवेश केला. 

डॅनीः न्रसगूडट आन्रण गुणार. 



न्रहयुन्रडटसः त्यांनी अतं्यत सभ्यतेने व सौिन्यपूणटतेने आपल्याला अन्रभवादन केले 

आन्रण दोघेही बाकावर आपल्याशेिारी बसले; आन्रण आपल्यात 

मिेदार संभाषणे झाली. त्या सभागृहातील काही लोकांना, हे दोन चाचें 

येथे कशाला आलेत हे िाणून घ्यायची गरि भासली आन्रण ह्या 

बेटांवरच्या मुलीशंी त्यांनी न्रववाह करायचे तर ठरवले नाही ना? तेव्हा 

न्रसगूडट म्हणाला, “माझ्या मनाला पसंत पडेल अशी मुलगी येथे 

सापडणं कठीण आहे.” त्यावर युरनुल्फ हसला आन्रण म्हणाला, ह्या 

आईसलँडमधे्य उच्च कुळात िन्मलेल्या श्रीमंत मुलीचंी वानवा नाही; 

पण न्रसगूडटने उत्तर न्रदले, “योद्ध्याला तेिस्त्रस्वनी पत्नीची गरि आहे. 

न्रिची मी न्रनवड करीन न्रतने सवटसामान्य िीवनात समाधान मानायला 

नको; कोणताही सन्मान ज्याची ती इच्छा करील तो न्रतला सवोच्च 

प्रतीचा वाटायला नको. ह्या चाच्याबरोबर न्रतनं आनंदानं सोबत 

करायला हवी. युद्धाचा वेश न्रतने पररधान करायला हवा, युद्धात न्रतने 

मला प्रोत्साहन करायला हवं. लकाकत्या सळसळ तळपणाऱ्या 

तलवारी बघून न्रतच्या डोळ्याचं पातंही लवायला नको. कारण ती 

दुबळ्या हृदयाची असल्यास मला सन्मान कसा न्रमळणार?” ...न्रसगूडट  

असं बोलला होता हे खरं नाही का? 

डॅनीः (अडखळत) खरं आहे—बोलले खरं ते असं—पण— 

न्रहयुन्रडटसः तशीच ती असायला हवी होती, त्याचं िीवन सुरेख संुदर करू 

शकणारी, आन्रण नंतर—(न्रतरस्काराने हसत) नंतर त्याने तुझी न्रनवड 

केली. 

डॅनीः (दचकत, दुःखात) हा, तुला म्हणायचं आहे की—? 

न्रहयुन्रडटसः न्रनःसंशय, तू अन्रभमान आन्रण तेिस्त्रस्वता दाखवून सवाांकडून मान 

न्रमळवलास, तुझ्यामुळे न्रसगूडटला प्रन्रतष्ठा न्रमळाली असेल—असंच 

नाही का? 

डॅनीः नाही, न्रहयुन्रडटस, पण— 



न्रहयुन्रडटसः मोठमोठ्या कृत्यांसाठी तू त्याला प्रवृत्त केलंस, योद्ध्याचा वेश घालून 

शिसज्ज होऊन तू त्याची सोबत केलीस, युद्धाच्या पेटत्या 

धुमश्चक्रीत त्याला सुखाची साथ न्रदलीस- नाही न्रदलीस का तू? 

डॅनीः (गंभीर व्यथेने) नाही, नाही! 

न्रहयुन्रडटसः मग तुला दुबळं हृदय आहे, त्यामुळे न्रसगूडटला तू शरमेने मान खाली 

घालायला लावलीस? 

डॅनीः (भारावून) न्रहयुन्रडटस... न्रहयुन्रडटस! 

न्रहयुन्रडटसः (न्रतरस्काराने स्त्रित करीत) असं असलं तरी तुझी ही सारी वषे सुदैवाने 

सुखात गेली! तुला काय वाटतं न्रसगूडट तसंच म्हणेल? 

डॅनीः पुरे, पुरे. न्रधक्कार असो माझा! हाय रे दैवा गतआयुष्याचं न्रकती भेसूर 

न्रचत्र तू माझ्यापुढे स्पष्टपणे उभं केलंस! 

न्रहयुन्रडटसः चेषे्टच्या शब्दांनी तडक तुझ्या डोळ्यात आंसवे आणली! त्याचा िास्त 

न्रवचार करू नको बघ मी आि काय केलं ते. (मेिावरील काही बाण 

दाखवून) न्रकती तीक्ष्ण व धारदार पाती आहेत त्यांची! —हात लावून 

बघ! बाणांना न्रकती छान धार लावू शकते मी, नाही का मला येत हे? 

डॅनीः आन्रण त्यांचा उपयोग सुद्धा, तू अचूक तीरंदािी करू शकतेस 

न्रहयुन्रडटस! हे िे सवट आि तू मला बोललीस ह्याचा मी कधीही न्रवचार 

केला नव्हता. (अन्रधक आवेशाने) पण ते न्रसगूडट—! स्त्रखन्न आन्रण 

सन्मानरन्रहत बनवलं; नाही, नाही, हे खरं असू शकत नाही. 

न्रहयुन्रडटसः आत्ता नाही, तुला न्रदलासा देणारे डॅनी- खरोखर ते सत्य नाही. पूवीच्या 

न्रदवसासारखा त्याचा स्वभाव आत्ताही तसाच रान्रहला असता तर ते 

कदान्रचत खरं रान्रहलं असतं. त्या काळी सवाटत शे्रष्ठ व्हावं अशा 

गोष्टीकंडे त्याच्या मनाचा कल होता; आता कन्रनष्ठ दिाटच्या दैवातच तो 

समाधानी आहे. 



डॅनीः नाही, न्रहयुन्रडटस,  न्रसगूडट हे पूवीसारखेच तेिस्वी आहेत आन्रण सदोन्रदत 

राहतील. मला चांगलंच कळतं, मी त्यांची योग्य िोडीदारीण नाही. 

त्यांनी माझ्यापासून हे लपवून ठेवलेलं होतं; पण ह्यापुढे हे फारकाळ 

लपून राहणार नाही. 

न्रहयुन्रडटसः काय करणार आहेस तू? 

डॅनीः त्यांच्या पायात मी खोडा घालणार नाही; त्यांच्या मागाटत मी अडथळा 

आणणार नाही ह्यापुढे. 

न्रहयुन्रडटसः मग तू—? 

डॅनीः शांत हो; कुणीतरी येतंय! (मागील बािूने घरातील एक नोकर प्रवेश 

करतो.) 

नोकरः चाचा न्रसगूडट हॉलकडे येत आहे. 

न्रहयुन्रडटसः न्रसगूडट—! मग गुणारला इथे बोलव. 

नोकरः गुणार घोड्यावर स्वार होऊन शेिाऱ्यांना एकत्र िमवण्यासाठी पुढे 

गेलेत; कारण शेतकरी कोअर— 

न्रहयुन्रडटसः छान, छान, ठाऊक आहे मला ते; िा! (नोकर िातो, डॅनी िायला 

न्रनघते न्रतला उदे्दशून) तू कुठे चाललीस? 

डॅनीः मी न्रसगूडटला भेटणार नाही. आम्ही एकमेकांपासून वेगळं झालेलं खूप 

चांगलं; पण आत्ता त्यांना भेटणं—नाही, नाही ते शक्य नाही! (डाव्या 

बािूने बाहेर िाते.) 

न्रहयुन्रडटसः (न्रतच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे काही िण स्तब्धतेने पाहत) आन्रण 

न्रहला मी—(धनुष्याच्या दोरीकडे एक कटाि टाकून न्रतचा न्रवचार पूणट 

करते) तो तुटपंुिा सूड उगवला गेला असता;--नाही, आता मी खोलवर 

िखम केली आहे! मृतू्यच्या यातना कठीणच पण काही वेळा 

िगण्याच्या यातना त्याहून कठीण असतात. (न्रसगूडट मागून येतो) असं 



न्रदसतं की तू गुणारला शोधतो आहेस, बैस ना इतक्यात येईलच तो 

येथे. (ती िायला न्रनघते.) 

न्रसगूडटः नाही, थांब, मी तुलाच शोधतोय त्याच्यापेिा. 

न्रहयुन्रडटसः मला? 

न्रसगूडटः आन्रण हे चांगलं झालं की तू मला एकटी सापडलीस. 

न्रहयुन्रडटसः िर तू माझा उपहास करायला आला असशील तर तुला कोण 

अडवणार? हा हॉल िीपुरूषांनी भरलेला असता तरीही त्यांच्यापैकी 

तुला कुणीही अडवू शकलं नसतं. 

न्रसगूडटः होय, होय, ठीक मला ठाऊक आहे माझ्यान्रवषयी तुझे काय न्रवचार 

आहेत ते. 

न्रहयुन्रडटसः (कडवटपणे) कदान्रचत तुझ्याबाबतीत मी काही चूक केली असेल! 

नाही, नाही, न्रसगूडट  ह्या माझ्या सबंध न्रदवसांत तू न्रवष बनून रान्रहलास. 

न्रवचार कर तूच ज्याने माझ्यावर कपट कारथथान केलंस, 

लज्जास्पदररत्या; िो लताकंुिात माझ्यािवळ बसला होता तो पे्रमाचं 

ढोगं करीत होता मनातच धूतटपणे हसत होतास. ज्याने मला गुणारपुढे 

फेकून न्रदलं न्रनस्त्रश्चतच मी गुणारच्या लायकीची आहे असे भासवून—

आन्रण मग तुला आवडलेल्या िीला घेऊन तू समुद्रप्रवासाला न्रनघून 

गेलास! 

न्रसगूडटः माणसाची इच्छाशक्ती हे न्रकंवा ते करू शकते; पण न्रवन्रधन्रलस्त्रखतात 

प्राक्तन अन्रधराज्य गािवून आपल्या िीवनाला आकार देते—तसंच 

आपल्या दोघांच्या बाबतीत घडलं. 

न्रहयुन्रडटसः तंतोतंत खरंय; दुष्ट नॉनटसच्या प्रभुत्वाचा प्रभाव समस्त िगावर वचटस्व 

गािवतो. पण आपलं हृदय िर खंबीर असलं तर त्यांचं सामर्थ्ट दुबळं 

होतं. आनंदी आन्रण सुखी तोच िो ह्या नॉनट न्रवरूद्ध संग्राम करू 

शकेल—आन्रण तेच माझ्या हाताशी आहे. 



न्रसगूडटः काय तुझ्या बोलण्याचा अथट? 

न्रहयुन्रडटसः िे माझ्यापेिा वरच्या दिाटचे आहेत त्यांच्या न्रवरोधात मी माझे सामर्थ्ट 

पणाला लावण्याचे धाडस करणार आहे. पण आपण आता यान्रवषयी 

अन्रधक बोलायला नको. आि मला पुष्कळसं करायचं आहे. (ती स्वतः 

मेिापाशी बसते.) 

न्रसगूडटः (छोट्याशा न्रवरामानंतर) तु गुणारसाठी चांगली शिे केलेली आहेत. 

न्रहयुन्रडटसः (शांतपणे स्त्रित करून) गुणारसाठी नवे्ह; तर तुझ्या न्रवरूद्ध 

वापरायला. 

न्रसगूडटः म्हणिे बहुधा तेच. 

न्रहयुन्रडटसः बहुतेक तेच; कारण मी िर नॉनटशी तुल्यबळ झाले तर आि ना उद्या 

तुझं आन्रण गुणारचं—(थांबते, टेबलाकडे रेलते, त्याच्याकडे स्त्रित 

करून बघते आन्रण आवाि बदलून बोलते) माझ्या मनात कधी कधी 

कसा न्रवचार येतो हे तुला ठाऊक आहे? मी माझा अतीत रमणीय न्रचते्र 

रंगन्रवण्यात बनन्रवलेला आहे; अशा वेळी मी डोळे न्रमटून घेते आन्रण 

न्रवचार करतेः आता शस्त्रक्तशाली न्रसगूडट  आईसलँडकडे येतो- तो मला 

आन्रण माझ्या नवऱ्याला आमचे घर पेटवून िाळून टाकतो. गुणारची 

सारी माणसे कोसळून पडतात; फक्त तो आन्रण मीच उरते; ते 

छपराला बाहेरून आग लावतात. “फक्त एका बाणाच्या सोडण्याची 

गरि आहे!” गुणार ओरडतो, “एक शरसंधान आपल्याला वाचवू 

शकते,” -नंतर धनुष्याची प्रतं्यचा तुटते- “न्रहयुन्रडटस तुझ्या केसांची वेणी 

काप आन्रण त्यापासून धनुष्याची प्रतं्यचा बनव- आपलं िीवन धोक्यात 

आहे.” पण मग मी हसते- “िळू द्या, िळू द्या; माझ्यापुढे िीवनाची 

न्रकंमत केसांच्या एका गंुडाळीएवढी सुद्धा नाही.!” 

न्रसगूडटः तुझ्या साऱ्या संभाषणात एक न्रवलिण सामर्थ्ट आहे. (न्रतच्या िवळ 

िातो.) 



न्रहयुन्रडटसः (त्याच्याकडे न्रनन्रवटकारपणे बघते) माझ्या बािूला बसायचंय? 

न्रसगूडटः तुला असं वाटतं का की माझं हृदय तुझ्यान्रवषयी कडवट झालंय? ही 

शेवटची वेळ आहे, न्रहयुन्रडटस, की आपण एकमेकांशी संभाषण 

करतोय. माझ्या हृदयाला कुरतडतेय गं ही वेदना... हे दुःख... आन्रण 

या अवथथेत मला तुला सोडून िावंसं वाटत नाही गं. तुला हे चांगलंच 

ठाऊक आहे. 

न्रहयुन्रडटसः काय आहे तुझ्या मनात? 

न्रसगूडटः तुला एक शौयटकथा सांगायचीय. 

न्रहयुन्रडटसः शोकाकुल आहे का ती? 

न्रसगूडटः शोकाकुल, िीवनासारखीच. 

न्रहयुन्रडटसः (कडवटपणे) िीवनाची शोकाकुलता तुला काय ठाऊक? 

न्रसगूडटः माझी शौयटकथा संपल्यावर न्रनणटय दे. 

न्रहयुन्रडटसः मग सांग ती मला; तेवढ्या अवधीत मी काम करीन. (न्रतच्या उिव्या 

बािूस तो एका न्रतवईवर बसतो.) 

न्रसगूडटः फार फार वषाांपूवी दोन तरूण चांचे संपत्ती व प्रन्रतष्ठा न्रमळन्रवण्यासाठी 

नॉवेहून प्रवासाला न्रनघाले होते. त्यांनी एकमेकांवरील पे्रमाच्या 

आणाभाका घेतल्या होत्या, ते न्रकतीही दूरदेशी गेले तरी त्यांची मैत्री 

दृढ राहणार होती. 

न्रहयुन्रडटसः आन्रण त्या तरूण चाच्यांची नावे होती न्रसगूडट आन्रण गुणार. 

न्रसगूडटः होय, आपण त्यांना तीच नावे ठेऊ. शेवटी ते आईसलँडला पोहचले; 

तेथे एक वृद्ध जे्यष्ठतम अन्रधकारी राहत होता िो पुढे न्रकंग हेराल्डच्या 

कारकीदीत नॉवेहून तेथे आला होता. त्याच्या घरात दोन अन्रतशय 

संुदर स्त्रिया होत्या; पण एक दत्तक मुलगी होती, कुलीन तेिस्वी, ती 

प्रज्ञावान आन्रण खंबीर हृदयाची होती आन्रण ते चाचे- त्या दोघांमधे्य 



न्रतच्यान्रवषयीच बोलणं व्हायचं, आन्रण इतकी अनुपम संुदर मुलगी 

आपण आयुष्यात कधीही पान्रहली नाही असं त्या दोघांनाही वाटे. 

न्रहयुन्रडटसः (उतं्कठेने) दोघांनाही? तू माझी थट्टा करतोयस का? 

न्रसगूडटः गुणार न्रतचा रातं्रन्रदवस न्रवचार करत असायचा आन्रण न्रसगूडटही 

न्रततकाच; पण दोघांनीही मौन पाळले, पण कोणीच न्रतच्या 

वागण्यावरून सांगू शकत नव्हतं की गुणारवर न्रतची मेहेरनिर आहे; 

पण न्रसगूडटलाही सहिगत्या न्रतची पारख करता आली नाही. 

न्रहयुन्रडटसः (श्वास रोखून) पुढे सांगा- पुढे सांगा! 

न्रसगूडटः अद्यापपयांत तरी न्रसगूडटला न्रतची अन्रधकान्रधक स्वपे्न पडत होती पण 

त्याच्या ह्या आशाळभूतपणाबद्दल कोणालाच कल्पना नव्हती. आता 

एके न्रदवशी सायंकाळी मद्यपानाची मेिवानी होती आन्रण तेथे त्या 

अहंकारी िीने प्रन्रतज्ञा केली की िो कुणी न्रतने सांन्रगतल्याप्रमाणे 

सामर्थ्टशाली कृत्य करून दाखन्रवल त्यालाच माझी प्राप्ती होईल, 

अन्यथा कुणालाही नाही. मग हे ऐकून न्रसगूडटच्या हृदयात आनंदाच्या 

उकळ्या फुटल्या; कारण हे कृत्य करण्याचे सामर्थ्ट त्याच्यातच आहे 

हे तो िाणून होता. पण गुणारनं त्याला एकांतात नेऊन त्याच्या 

पे्रमाबद्दल त्याला सांन्रगतलं;- न्रसगूडट  काहीच बोलला नाही व तो तेथून 

चालता झाला--- 

न्रहयुन्रडटसः (आवेशाने) न्रसगूडट , न्रसगूडट! (स्वतःवर ताबा न्रमळवीत) आन्रण ही 

शौयटकथा—खरी आहे ती? 

न्रसगूडटः अगदी खरी आहे. आमच्यापैकी एकाला त्याग करणं भाग होतं; गुणार 

माझा न्रमत्र होता. मी आणखी दुसरं काहीच करू शकत नव्हतो. म्हणून 

तू गुणारची पत्नी झालीस आन्रण मी दुसऱ्या िीशी न्रववाह केला. 

न्रहयुन्रडटसः आन्रण पुढे मग न्रतच्यावर पे्रम करू लागलास. 



न्रसगूडटः मी न्रतला मानानं वागवायचं न्रशकलो; पण फक्त आन्रण फक्त एकाच 

िीवर न्रसगूडटने पे्रम केलं, आन्रण ती न्रिने पन्रहल्याच भेटीत माझ्याकडे 

बघून कपाळावर आठया घातल्या—अगदी पन्रहल्याच न्रदवशी. 

(उठतो) येथे शौयटकथा संपते. आन्रण आता आपण न्रनरोप घेऊया.—

नमस्कार, गुणारच्या धमटपत्नी; आता आपण पुन्हा कधीही भेटणार 

नाही आहोत. 

न्रहयुन्रडटसः (उसळून) थांब, थांब! न्रधक्कार असो आपल्या दैवाचा; न्रसगूडट, काय 

केलंस तू हे? 

न्रसगूडटः (दचकून) मी केलं? काय तुझ्या दुःखाचं कारण? 

न्रहयुन्रडटसः आन्रण हे सगळं तू मला आता सांगतोस! पण नाही—हे खरं असूच 

शकत नाही! 

न्रसगूडटः तुझ्यासाठी माझे हे शेवटचे शब्द आहेत, आन्रण प्रते्यक शब्द खरा 

आहे. तू न्रनदटयपणे माझ्यान्रवषयी न्रवचार करू नये म्हणून मला हे 

बोलावंच लागलं. 

न्रहयुन्रडटसः (नाखुषीने हात एकत्र घट्ट बांधते आन्रण त्याच्याकडे अन्रनन्रमष दृष्टीने 

न्रनःशब्द साश्चयाटने बघते.) पे्रम केलं—पे्रम केलं माझ्यावर—तू! 

(आवेशाने त्याच्या िवळ िात) मी तुझ्यावर न्रवश्वास ठेवणार नाही! 

(त्याच्याकडे कठेरपणे बघते, आन्रण िुब्ध होऊन अन्रततीव्र दुःखाचा 

स्फोट होतो.) होय, खरं आहे ते, आन्रण—आपल्या दोघांसाठी 

न्रतरस्करणीय! (आपल्या हातांनी तोडं झाकून घेते, आन्रण मान वळवून 

त्याच्यापासून दूर सरते.) 

न्रसगूडटः (व्याकूळ होऊन) न्रहयुन्रडटस! 

न्रहयुन्रडटसः (सौम्यपणे हास्य आन्रण आसवांशी झगडत) नाही, बघू नकोस 

माझ्याकडे! पण माझा अथट असा (आपला हात त्याच्या बाहूवर ठेवते.) 

न्रसगूडट तू आपली कहाणी—शौयटकथा पूणटपणे, अखेरपयांत नाही 



सांन्रगतलीस; त्या अहंकारी िीबद्दल तू बोललास—न्रतचंही तुझ्यावर 

पे्रम होतं? 

न्रसगूडटः (मागे सरतो) तुझं? 

न्रहयुन्रडटसः होय, न्रसगूडट, मी तुझ्यावर पे्रम केलंय, मला ते अखेरीस कळलं. तू 

म्हटले की मी तुझ्याशी असभ्यपणे आन्रण त्रोटक बोलले; अशावेळी 

िीनं कसं वागायचं असतं? माझं पे्रम मी तुला अपटण करू शकले 

असते का? मगच मी तुझ्यासाठी थोडीशी पात्र ठरली असती का? 

समस्त पुरूषांत तू मला भारदस्त कुलीन वाटायचास, शे्रष्ठ वाटायचास 

आन्रण नंतर मग कळावं की तू दुसरीचा नवरा झालास—माझ्या अतीव, 

तीव्र, कडवट दुःखाचे कारण बनलास त्याचा मला बोध होऊ शकला 

नव्हता! 

न्रसगूडटः (अन्रतशय व्यन्रथत होऊन) नॉनटच्या न्रवनाशकारी िाळ्यात त्याने 

आपल्याला सभोवती िखडून टाकलं. 

न्रहयुन्रडटसः दोष तुझ्या स्वतःचाच आहे; धैयाटनं आन्रण खंबीरपणानं कृती करणं 

पुरुषाचं कतटव्यच आहे. िेव्हा ती अन्रतशय दुरापास्त प्रन्रतज्ञा मी केली 

तेव्हा कोण मला न्रिंकू शकेल, माझे सवट न्रवचार तुझ्याभोवतीच रंूिी 

घालत होते—तू ते करू शकला असतास—! 

न्रसगूडटः गुणारच्या हृदयाची व्याधी मला ठाऊक होती; मीच त्याला त्या 

व्याधीपासून मुक्त करू शकत होतो, —मी तरी दुसऱ्या कुठल्या 

गोष्टीची न्रनवड करू शकत होतो? आन्रण तरीही आि मला िे ज्ञात 

झालं ते पूवी झालं असतं, मला स्वतःलाच भीती वाटते की काय उत्तर 

द्यावं; कारण पे्रम न्रनतांत प्रबळ, शक्तीशाली, ओिस्वी आहे. 

न्रहयुन्रडटसः (उल्हासाने) पण आता, न्रसगूडट!—हानीकारक दुदैवानं आपल्याला 

एकमेकांपासून दूर केलं ह्या सबंध वषाटत; हे बंधन, ही गाठ आता सैल 



झाली आहेत; अिूनही येणारे न्रदवस गतकाळातल्या दुःखाची भरपाई 

करून चांगले न्रदवस येऊ शकतात. 

न्रसगूडटः (मान हलवून) ते शक्य नाही. तुला ठाऊक आहेच की आता आपण 

एकमेकांपासून पुन्हा वेगळं व्हायलाच हवं. 

न्रहयुन्रडटसः नाही, नकोच करायला आपण तसं; मी तुझ्यावर पे्रम करते, हे 

सांगताना आता मी न्रनलट ज्ज झाली असेन; कारण माझं पे्रम म्हणिे 

एखाद्या दुबळ्या िीच्या केवळ पोरकटपणासारखं नवे्ह. िर मी 

पुरूष असते—सवट शक्तीमान पुरूषांमधील एक. तथान्रप मी तुझ्यावर 

पे्रम करू शकते असे असूनही! तयार हो न्रसगूडट! सौख्य हे धाडशी 

कृत्याइतकेच मौल्यवान असते; आपण दोघेही मुक्त आहोत िर 

आपण हा िीवनाचा खेळ न्रिंकला. 

न्रसगूडटः मुक्त? काय तुझ्या म्हणण्याचा अथट? 

न्रहयुन्रडटसः डॅनी तुझ्यासाठी काय आहे? तुझ्यासाठी आता ती काय करू शकते? 

माझ्या प्रच्छन्न हृदयात गुणारची फारशी न्रकंमत नाही. त्या दोन न्रनरथटक 

िीवांची वाताहात झाली तर काय न्रबघडणार आहे? 

न्रसगूडटः न्रहयुन्रडटस, न्रहयुन्रडटस! 

न्रहयुन्रडटसः गुणार िेथे आहे तेथेच त्याला राहू देत; डॅनीला न्रतच्या बापाकडे 

आईसलँडला िाऊ दे. पोलादाचे न्रचलखत चढवून घोड्यावर स्वार 

होऊन तू न्रिथे न्रिथे िाशील न्रतथे न्रतथे मी तुझ्यामागून येईन. (न्रसगूडटची 

चलन्रबचल होते.) तुझी बायको म्हणून नाही तुझ्या मागे मी येणार; 

कारण मी दुसऱ्याच्या मालकीची आहे, आन्रण ती िी न्रिवंत आहे िी 

तुझ्या शये्यवर तुझ्या बािूला झोपते. नाही न्रसगूडट, तुझी बायको म्हणून 

नाही Hildë’s बन्रहणीप्रमाणे (The Valkyries) त्या सामर्थ्टवान 

स्त्रियांप्रमाणे मी तुमच्या मागे येईन, संघषट पेटवून पौरुषी कृत्यात 

सहभागी होईन. सवट प्रदेशात सवटत्र तुझं नाव दुमदुमून िाईल. 

तलवारीचं्या लढाईत मी तुझ्या बािूला राहीन; चाच्यांच्या हल्ल्यात 



आन्रण योद्ध्यांच्या झंिावातात मी तुझ्या पुढ्यात असेन. आन्रण तुझ्या 

वीरमृतू्यच्या पोवाडयात न्रसगूडट  आन्रण न्रहयुन्रडटसचा एकन्रत्रत उल्लेख 

होईल! 

न्रसगूडटः एकदा माझंही असंच संुदर स्वप्न होतं, पण आता त्याला फार न्रवलंब 

झालाय. गुणार आन्रण डॅनी आपल्या दोघांच्या मधे्य उभी आहेत—

आन्रण तो हक्कच आहे त्यांचा. माझं नविात पे्रम गुणारने न्रचरडून 

टाकलं; —कसे आन्रण न्रकती प्रचंड के्लश मी सहन केले—मी ते आता 

बदलू शकत नाही. आन्रण डॅनी—न्रतने माझ्यावर संपूणट न्रनष्ठा आन्रण 

न्रवश्वास टाकून आपलं घर आन्रण माणसं सोडून आली; िेव्हा मी 

न्रतच्या बाहुपाशात बद्ध असायचो तेव्हा स्वप्नातही मी कधीच— 

  the Valkyries नॉवेन्रियन पौरान्रणक कथेतील कुमाररकांपैकी एक िी घोड्यावर स्वार होऊन हवेतून 

रपेट करायची. िंियुद्धात ज्यांचा वध झालेला आहे अशा शूरवीरांच्या मृतात्म्यांची न्रनवड करायची आन्रण त्यांना 

Valhalla (युद्धात ठार झालेल्या शूरवीरांच्या आत्म्यांना ठेवण्याचा हॉल) येथे आणून Odin या सवटशे्रष्ठ 

देवतेकडून मेिवानी देऊन तृप्त करीत असे. 

 न्रहयुन्रडटसचा न्रवचार करीत नाही असा वागायचो. 

न्रहयुन्रडटसः आन्रण अशा कारणासाठी तू हे अविड ओझे तुमच्या समस्त िीवनावर 

लादून घेणार आहेस! तुझं सामर्थ्ट, तुझी ताकद आन्रण कुलीन 

वंशपरंपरागत तुला प्राप्त झालेली महान हृदयाची देणगी या सवाांचा 

शेवट करण्यात काय अथट? ह्यापुढे गुणारच्या आश्रयाखाली मी राहीन 

असं वाटतं का तुला? नाही. न्रसगूडट अिून न्रकतीतरी न्रनयुक्त कतटवे्य 

तुझ्या सारख्या शूर पुरूषाची प्रतीिा करीत आहेत. एररक हा नॉवेत 

सम्राट आहे—त्याच्यान्रवरूद्ध आक्रमण कर. पुष्कळ उत्तमोत्तम योदे्ध 

तुला येऊन न्रमळतील; आन्रण तुझ्याशी स्वामीन्रनषे्ठची शपथ घेतील. 

अदम्य उत्साहानं आपण पुढे धडक मारू या. हारफागरच्या 

न्रसंहासनावर तुझी प्रथथापना होईपयांत आपण लढू, अन्रवश्रांत पररश्रम 

करू. 



न्रसगूडटः न्रहयुन्रडटस, न्रहयुन्रडटस, माझ्या उचंृ्छखल यौवनात मी अशीच स्वपे्न बघत 

असे; ते आता न्रवसरून िाऊदे—मला तू प्रलोभनं दाखवू नकोस! 

न्रहयुन्रडटसः (भारदस्तपणे) आपण दोघं संलग्न असावे ही नॉनटचीच इच्छा आहे; 

त्यात फेरफार होऊच शकत नाही. मी आता स्पष्टपणे माझं न्रनयुक्त 

कायट बघू शकतेः तुला िगभर कीती न्रमळवून देणं हेच माझ्या िीवनाचं 

एकमेव उन्रद्दष्ट. प्रते्यक न्रदवशी माझ्या िीवनात तू मला उभा असलेला 

न्रदसायचास, प्रते्यक घन्रटकेसही. मी माझ्या मनातून तुला वेगळं 

काढण्याची पराकाष्ठा केली पण मी हतबल झाले, दुबळी झाले, पण 

आता त्याचं काही प्रयोिन नाही, आता मला कळलं आहे, की तुझं 

माझ्यावर पे्रम आहे. 

न्रसगूडटः (बरेच थंडपणाने) िर तसं असेल—तर समिून घे—माझं तुझ्यावर 

पे्रम होतं; पण ते आता संपलं. ते न्रदवस मी न्रवसरलो आहे. 

न्रहयुन्रडटसः न्रसगूडट, खोटं बोलत आहेस तू! कमीत कमी तेवढी तरी िास्त माझी 

योग्यता आहे. िर तू एकदा माझ्यावर पे्रम केलं असशील तर तू 

कदान्रप न्रवसरू शकणार नाही. 

न्रसगूडटः (आवेशाने) मला ते न्रवसरणं भाग आहे; आन्रण आता मी ते न्रवसरेन 

न्रनस्त्रश्चतच. 

न्रहयुन्रडटसः होऊ दे मग तसं; पण तू ते करू शकणार नाहीस. तू मला अडथळा 

आणण्याचा खूप प्रयत्न करशील पण ते व्यथट ठरेल; सायंकाळच्या आत 

गुणार आन्रण डॅनीला सगळा प्रकार समिेल. 

न्रसगूडटः असं्स! तू ते कदान्रप करणार नाहीस. 

न्रहयुन्रडटसः ते मी करीनच! 

न्रसगूडटः मग तू खूप दुष्ट आहेस असंच मी समिेन, मी तुला शे्रष्ठ समिायचो. 



न्रहयुन्रडटसः न्रवनाशकारी न्रदवस न्रवनाशकारी न्रवचारांना िन्म देतात. माझ्यावर तू 

खूप न्रवश्वास ठेवत आलास. मी येईनच, मला यायलाच हवं; येथून पुढे 

तुझ्या बािूला राहून िीवनाला आन्रण संघषाटला तोडं देण्यासाठी—

त्याच्या छपराची तुळई माझ्यासाठी फारच अपुरी आहे. 

न्रसगूडटः (ठासून) पण पुरूषां-पुरूषांमधला मानापमान बहुमोल असतो. गुणार 

आन्रण माझ्यामधे्य संघषट व्हायला न्रनन्रमते्त काही थोडीथोडकी नाहीत; 

सांग मला आता, की गुणार माझ्या हातून ठार झाला तरीही तू सवाांना 

सांगायला तयार आहेस आन्रण माझ्या सोबत यायला? 

न्रहयुन्रडटसः (दचकून) असं का न्रवचारतो आहेस तू? 

न्रसगूडटः आधी माझ्या प्रश्नाचं उत्तर देः तुझ्या नवऱ्याला मी ठार मारून 

टाकल्यास तू काय करशील? 

न्रहयुन्रडटसः (त्याच्याकडे कठोरतेने बघत) मला चूप रहावंच लागेल, आन्रण तुझा 

मृतू्य पान्रहल्यान्रशवाय मी गप्प बसणार नाही. 

न्रसगूडटः (सस्त्रित) छान, न्रहयुन्रडटस, मला ठाऊक होतं हे. 

न्रहयुन्रडटसः (त्वरेने) पण हे असं कदान्रप घडणार नाही. 

न्रसगूडटः ते व्हायलाच हवं गुणार आन्रण माझ्या मृतू्यची योिना तू आत्ताच केली 

आहेस. 

 (गुणार घरातील काही नोकरांसोबत मागच्या बािूने प्रवेश करतो.) 

गुणारः (स्त्रखन्नतेने न्रहयुन्रडटसकडे पाहून) बघ आता, तू पेरलेली बीिं अंकुरत 

आहेत. 

न्रसगूडटः (िवळ िात) का एवढा न्रचडला आहेस तू? 

गुणारः न्रसगूडट, तू आहेस काय? काय चुकलं? माझा अंदाि खरा ठरला. िेव्हा 

डॅनीने, तुझ्या बायकोने शेतकरी कोअरबद्दल बातमी आणली, त्याच 



वेळी मी घोड्यावर बसून त्याच्या न्रवरोधात शेिाऱ्यांची मदत मागायला 

गेलो. 

न्रसगूडटः (उतु्सकतेने) असं? 

गुणारः न्रिथं न्रिथं मी गेलो न्रतथं न्रतथं मला वाकडीन्रतकडी उत्तरे न्रमळालीत- 

माझ्या सन्मानाला शोभणार नाही असा मी त्याच्याशी वागलो; 

आणखीही पुष्कळ वाईट गोष्टी मला सुनावण्यात आल्या, त्या मी 

उच्चारणार नाही- अबू्र गेलेला माणूस; मी भ्याड कृते्य केलीत असा 

त्यांचा समि- माझ्यासारख्या भ्याड माणसाला मदत करणं त्यांना 

कमीपणाचं वाटतं. 

न्रसगूडटः हे कमीपणाचं वाटणं मी फार काळ न्रटकू देणार नाही; सायंकाळपयांत 

कोअरशी तोडं देण्यासाठी तुझ्याभोवती पुरेशी माणसं िमतील. 

गुणारः न्रसगूडट! 

न्रहयुन्रडटसः (हळू आवािात पण न्रवियी सुरात) बरोबर, मला चांगलंच ठाऊक 

होतं! 

न्रसगूडटः (प्रभावी न्रनधाटराने) पण तदं्नतर आपलं सख्य संपुष्टात येईल; कारण ऐक 

माझे शब्द, गुणार नाईक, तुरोल्फला- माझ्या बायकोच्या 

नातेवाईकाला तू ठार केलंस, आन्रण म्हणून उद्या अरुणोदय होताच 

आपल्या व्दंव्दयुद्धासाठी मी तुला आव्हान देतो. 

 (न्रहयुन्रडटसच्या मनात भावनांचे वादळ उठते, न्रसगूडटकडे ती लांब टांगा 

टाकीत िाऊ लागते, पण ती मनाला आवरते व दरम्यानच्या काळात 

स्तब्धपणे उभी राहते.) 

गुणारः (पराकाषे्ठच्या आश्चयाटने) व्दंव्दयुद्धासाठी!— माझ्याशी! चेष्टा 

करतोस काय माझी तू न्रसगूडट! 



न्रसगूडटः तुला कायदेशीरपणे व्दंव्दयुद्धासाठी आव्हान न्रदले गेले आहे; हा 

िीवनमरणाचा खेळ होईल- आपल्यापैकी एकाला तरी 

कोसळायलाच हवं! 

गुणारः (कडवटपणे) होय, समिलं मला चांगलंच. िेव्हा मी येथे आलो तेव्हा 

तू आन्रण न्रहयुन्रडटसच फक्त एकमेकांशी बोलत होतात. न्रतने तुला पुन्हा 

नव्याने चेतवून प्रवृत्त केलेले आहे! 

न्रसगूडटः शक्य आहे. (अधटवट न्रहयुन्रडटसकडे पाहून) आदशट िीने नवऱ्याच्या 

सन्मानाचं संरिण सदैव करायलाच हवं. (मागील बािूस उदे्दशून) 

घरगड्यांनो, आता िा तुम्ही गुणारच्या शेिाऱ्यांकडे, आन्रण सांगा 

त्यांना की उद्या गुणार माझ्याशी तलवारीच्या फटकाऱ्यांची क्रीडा 

करणार आहे; चाचा न्रसगूडटन्रवरूद्ध शि चालन्रवणाऱ्याला भेकड 

म्हणण्याची कुणाची छाती आहे? (घरगडी मागच्या बािूने न्रनघून 

िातात.) 

गुणारः (त्वरेने न्रसगूडटकडे िातो आन्रण प्रगाढ भावनेने त्याचे हात दाबतो) 

न्रसगूडट, माझ्या शूर भावा, आता मी ओळखलंय तुला! माझ्या 

सन्मानासाठी तू तुझं िीवन धोक्यात टाकण्याचं साहस केलं. आता 

माझ्या सौख्यासाठी तू हे करतोयस. 

न्रसगूडटः ह्यासाठी तुझ्या बायकोचे तू आभार मान. मी िे काही करतोय त्यात 

न्रतचा न्रसंहाचा वाटा आहे. उद्या अरुणोदयाचे वेळी— 

गुणारः मी भेटेन तुला. (संवेदनशीलतेने) माझ्या मानलेल्या भावा, मी न्रदलेली 

एक उत्तम तलवार तू स्वीकारशील काय? ही मोठी मौल्यवान 

भेटवसू्त आहे. 

न्रसगूडटः मी तुझा आभारी आहे; पण राहू दे न्रतला टांगती—कुणास ठाऊक 

उद्या संध्याकाळी मला न्रतची िरूरी लागेल? 

गुणारः (त्याच्याशी हस्तांदोलन करीत) नमस्कार, न्रसगूडट येतो! 



न्रसगूडटः पुन्हा एकदा शुभ न्रचंतून न्रनरोप घेतो. तुझं दैव बलवत्तर होवो ह्या रात्री! 

 (ते एकमेकांचा न्रनरोप घेतात. गुणार उिवीकडे िातो. न्रसगूडट 

न्रहयुन्रडटसकडे एक दृष्टीिेप टाकतो आन्रण मागच्या बािूने न्रनघून 

िातो.) 

न्रहयुन्रडटसः (काही न्रवरामानंतर, हळुवार न्रवचारमग्न होत) उद्या ते युद्ध करणार! 

त्यांच्यापैकी कोण कोसळणार? (िणभराच्या स्तब्धतेनंतर खंबीर 

न्रनधाटराने स्फोट होऊन) कोसळू देत कोणालाही, तरीही न्रसगूडट आन्रण 

मी एकत्रच राहणार! 

 

         

  



अंक चौथा 

 

 समुद्रन्रकनारा. सायंकाळ झाली आहे; चंद्र वाकडया न्रतकडया ढगांतून मधून 

मधून वादळातून डोकावतोय—पुन्हा पुन्हा. पाश्वटभूमीवर एक काळी समाधी 

नव्याने रचली आहे. 

 युरनुल्फ एका दगडावर, पुढील भागात बसला असून त्याचे डोके उघडे 

आहे. त्याने गुडघ्यावर कोपर टेकवून आपले तोडं हाताने झाकून घेतले आहे. त्याची 

माणसे टेकडीच्या बािूस खणत आहेत; काही िण पाईन वृिाच्या लाकडाच्या 

मशालीने त्यांना उिेड दाखवीत आहेत. थोडयाशा न्रवरामानंतर, न्रसगूडट आन्रण डॅनी 

प्रवेश करतात, गलबतखान्यातून िेथे लाकडांची शेकोटी पेटतेय. 

 

डॅनीः (हलक्या आवािात) तेथे तो न्रनश्चल बसलाय. (न्रसगूडटला मागे ओढत) 

नाही, नको बोलूस त्याच्याशी. 

न्रसगूडटः तू बरोबर बोललीस; संतोषाने; त्याला स्वतःला एकांतात सोडणं उत्तम. 

डॅनीः (ओलांडून उिव्या बािूस िाते आन्रण अन्रनन्रमष दृष्टीने आन्रण न्रनःशब्द 

के्लशाने न्रतच्या न्रपत्याकडे बघते) काल तुरोल्फचा देह त्याने त्याच्या 

पाठीवर आणला तेव्हा तो न्रकती बलवान न्रदसत होता; इतका 

शस्त्रक्तमान की त्याने स्वतः थडगे रचले; पण मुलांना िेव्हा 

न्रचरन्रनदे्रसाठी ठेवले, त्यांच्यावरून माती आन्रण दगडांचा ढीग रचला 

गेला—नंतर त्याला दुःखाने ग्रासले; नंतर अकिात त्याच्यात पेटलेला 

वैश्वानर शमला. (अशू्र पुसते.) सांग मला न्रसगूडट आपल्या 

आईसलँडच्या घराकडे िायचा केव्हा न्रवचार आहे तुमचा? 

न्रसगूडटः िेव्हा वादळ ओसरेल तेव्हा, आन्रण गुणारशी माझा व्यवहार संपेल 

तेव्हा. 



डॅनीः आन्रण त्यानंतर तुम्ही िमीन न्रवकत घेणार आन्रण आपलं स्वतःचं घर 

बांधणार, आन्रण ह्यापुढे चांचेन्रगरी बंद करणार ना? 

न्रसगूडटः होय, होय—तसं मी तुला वचन न्रदलेलंच आहे. 

डॅनीः आन्रण मी न्रनःसंशयपणे असा न्रवश्वास ठेऊ का की मी तुमच्या लायक 

बायको नाही असं न्रहयुन्रडटस म्हणाली होती ते खोटं होतं? 

न्रसगूडटः होय, होय. डॅनी न्रवश्वास ठेव माझ्या शब्दावर. 

डॅनीः मग मी पुन्हा खूष झाले, आन्रण िे काही दुदैव येथे ओढवलं होतं ते सारं 

काही न्रवसरायचा प्रयत्न करीन. न्रहवाळ्यातल्या दीघट रात्री आपण 

गुणार आन्रण न्रहयुन्रडटसबद्दल बोलताना घालवू. आन्रण— 

न्रसगूडटः नाही, डॅनी, सवट काही छान व्हायचं असेल तर आईसलँडला गेल्यावर 

न्रहयुन्रडटसबाबत आपण कधीच बोलायला नको. 

डॅनीः (सौम्यपणे ठपका ठेवीत) न्रतचा इतका तीव्र िेष करणं हे न्रतच्यावर 

अन्याय करण्यासारखं आहे. न्रसगूडट , न्रसगूडट, तसा तुमचा स्वभाव 

मुळीच नाही. 

एकमाणूसः (िवळ येत) ते बघा थडगे पूणट झाले आहे आता. 

युरनुल्फः (िागा झाल्यासारखा) थडगे? असं का—होय, होय. 

न्रसगूडटः आता बोल त्याच्याशी, डॅनी. 

डॅनीः (िवळ िात) बाबा, इथं बाहेर खूप थंडी आहे. रात्रीबरोबर वादळही 

वाढत आहे. 

युरनुल्फः नाही, बघू नकोस त्याकडे कधीही; थडगे सवट बािंूनी बांधणी बंन्रदस्त 

आहे. आन्रण एकही भेग नाही; ते तेथे उबेत राहणार. 

डॅनीः होय, पण तुम्ही— 

युरनुल्फः मला नाही वाित थंडी. 



डॅनीः आि तुम्ही िेवला नाहीत; आत िाणार नाहीत का तुम्ही? िेवणाचं 

टेबल तयार आहे. 

युरनुल्फः असू देत िेवणाचं टेबल तयार, मला भूक नाही. 

डॅनीः पण येथे न्रनश्चल बसून राहणं—न्रवश्वास ठेवा माझ्यावर, बाधेल ही 

थंडी तुम्हाला; एरव्ही तुम्हाला न्रहंडण्या न्रफरण्याची सवय आहे. 

युरनुल्फः  असेल तसं; असं काही आहे की ज्यामुळे माझी छाती ते न्रचरडत आहे. 

(तो पुन्हा आपला चेहरा हातांनी झाकून घेतो. थोडा न्रवराम—डॅनी 

त्याच्या बिूला बसते.) 

डॅनीः उद्या तुम्ही आपलं िहाि तयार करायचं आन्रण आईसलँडकडे 

न्रनघायचं. 

युरनुल्फः (वर न बघता) काय करावं मी तेथे? नाही, मी माझ्या मुलांबरोबरच 

राहीन. 

डॅनीः (दुःखाने) बाबा! 

युरनुल्फः (डोके वर करून) िा तू आत आन्रण मला बसू दे इथंच! िेव्हा वादळ 

माझ्याशी एक—दोन रात्री न्रक्रडा करेल, खेळ संपेल, मी ही. 

न्रसगूडटः स्वतःचं असं बरं वाईट करण्याचा न्रवचार करू नये. 

युरनुल्फः न्रवश्रांतीसाठी माझ्या िीवाला ओढ लागलीय ह्याचं तुम्हाला नवल 

वाटतं? माझं न्रदवसाचं काम संपलंय; माझ्या साऱ्या मुलांना मी त्यांच्या 

थडग्यात झोपवलं. (न्रचडून) मला एकटा सोडा, िा माझ्यापासून! —

िा, िा! (तो चेहरा लपन्रवतो.) 

न्रसगूडटः (डॅनीला हळूच, िी उठलेली असते.) बसू दे त्याला येथे थोडा वेळ. 

डॅनीः नाही, माझ्यािवळ अिून एक उपाय आहे िो मी अिून योन्रिला 

नाही; —मी त्याला पुरती ओळखतेय. तुमचं न्रदवसाचं काम संपलंय 

असं तुम्ही म्हणता? नाही, ते अिून संपलं नाही. तुमच्या मुलांना तुम्ही 



थडग्यात ठेवलंत;—तुम्ही शाहीर आहात ना? तुम्ही आपल्या 

मुलांवरच त्यांच्या आठवणीचं शोकगीत गायला हवं. 

युरनुल्फः  (डोके हलन्रवत) गाऊ? काल मी गाऊ शकत होतो; पण आि मी खूप 

म्हातारा झालोय. 

डॅनीः पण आि आवश्यकता आहे. तुझी मुलं सन्मानानं िगली, एकूण एक; 

त्यांच्यासाठी गाणं रचलं गेलंच पान्रहिे; तुझ्यान्रशवाय आपल्या 

नात्यातल्या कुठल्याही माणसाला ते शक्य नाही. 

युरनुल्फः (न्रसगूडटकडे प्रश्नाथटक दृष्टीने बघत) गाऊ ? न्रसगूडट, तुला काय वाटतं 

? 

न्रसगूडटः मला वाटतं योग्यचं आहे ते; न्रतने म्हटलेलं ऐकावं. 

डॅनीः युरनुल्फच्या मुलांच्या शोकाप्रीत्यथट त्यांच्या थडग्यािवळ बसून मद्य 

केलेले आन्रण गायला गीत नाही तेव्हा आईसलँडमधील शेिारी 

तुम्हाला दोष देतील. मुलांच्या मागोमाग िायला अिून पुष्कळ अवधी 

आहे. 

युरनुल्फः बरं, बरं, मी प्रयत्न करतो. डॅनी, तू लि दे, म्हणिे मी गेल्यावर तुला ते 

खडकावर कोरून ठेवता येईल. (माणसे मशाली घेऊन पोहोचतात. 

त्याच्याभोवती एक गट तयार करतात; काही वेळ तो शांत राहतो, 

न्रवचारमग्न होत मग गातोः 

घेता ब्रागीची भेट कटुतम 

झाले हृदय भग्न हे माझे— 

 (Bragi नॉवेन्रियन पौरान्रणक कथेत, काव्याची आन्रण वाक्पटूची देवता, 

Odin चा मुलगा Ithunn चा पती आन्रण मूळ Æsir पैकी एक.) 

गाणाऱ्यावर भार व्यथेचा 

साहत तीव्रतेचे ओझे 



 

स्काल्ड—गीतांच्या ईश्वराने 

कसब गानकलेचे न्रदधले 

मी गमावलेल्या शोकगीतांनी 

उच्च स्वरातून ते दुमदुमले 

 

कू्रर नॉनटने सूड उगवून 

उद्वस्त केले माझे िीवन 

न्रहरावूनी सुख संपत्ती माझी 

युरनुल्फ केला दुबळा न्रनधटन 

 

सात मुले युरनुल्फला होती 

आता पुत्रान्रवण एकाकी 

भयाण झाले िीवन त्याचे  

िीणटकूचटचा हषट न्रनमाला की 

 

वैभवशाली सात मुले ती 

खङ्गपात्यासह वाढली 

न्रहमसागर सम्राटाभवती 

न्रवशाल त्यांनी तटबंदी बनन्रवली 

 



तटबंदी भुईसपाट होता 

न्रनधडया छातीची पुते्र गेली 

वृद्धाचे ह्या सुख न्रहरावूनी 

न्रविनवासी टाकून गेली. 

 

तुरोल्फा अवरिा माझा 

शूरातला शूर वीर असूनी 

दुःखे न्रकती ओसरली असती 

पण तूही मि गेलास सोडूनी 

 

बहरला वसंत िणू 

तू अन्रतन्रप्रय तव न्रपत्याला 

चंद्रकलेसम दृढांग झाला 

शूरयोद्ध्याहून शूर न्रनपिला 

 

हृदयंगम तामस मरणाघाताने 

शोकाने न्रदधले दृढ आन्रलंगन 

संध्याछायी िीवन लोटून 

छेदीले मला दोघातील ढाल भेदून 

 

नकार नॉनटने नाही न्रदधला 



न्रवषण्ण िीवन समृद्धीला  

वेदनांच्या धबधब्यांनी व्यान्रपले 

युरनुल्फच्या न्रवश्वपथाला 

 

दुबळे आता शिच माझे 

पण न्रदधली असती संधी सुराने 

असता नॉनटचा सूड उगवला 

झंुि देऊनी अन्रत न्रनकराने 

 

सावेश ठार मी केले असते 

असीम पररश्रम कष्ट करूनी 

पण नॉनट मला तू न सोडले 

न्रढगाऱ्यात मातीच्या टाकीले मला गाडूनी 

 

नाही म्हटले मी ? खरे न काही 

उरला युरनुल्फ काहीसा तरीही 

सं्टगच्या चषकातील मन्रदरा 

अतीव प्रान्रशली शुभावसरीही 

 

कलापूणट मधुगीतांचे सूर 

अधरावर मम न्रतने ठेन्रवले 



न्रननाद ठेवू देना मिला 

न्रिथे कलेवर त्यांचे पडले 

 

ियतु ियतु सप्तपुत्र वीरांनो 

स्वस्ती तुम्हा िातांना स्वगृही 

सूरदान ही कलागीताची 

राहील मम सदा हृदयी 

 सं्टग हा महाकाय दैत्य होता िो मंतरलेल्या काव्य न्रनन्रमटतीच्या 

शक्तीच्या मद्याचे रिण करीत असे. 

 (तो खोलवर श्वास घेतो, न्रचंतामुक्त व तािातवाना होतो आन्रण 

शांतपणे म्हणतो) म्हणून—म्हणून आता युरनुल्फ सुदृढ आन्रण 

बलवान झाला पुन्हा (माणसांना) चला तरूणांनो माझ्या बरोबर. 

न्रदवसभर काम करून आपण थकलोत आता, चला िेवायला! 

(माणसांबरोबर होडीवर िातो.) 

डॅनीः आकाशातल्या सवटशस्त्रक्तमान परमेश्वराचे मी उपकार मानते ज्याने 

मला हा सल्ला न्रदला. (न्रसगूडटला) तुम्ही िाणार नाही का आत? 

न्रसगूडटः नाही, मला आत िाण्यात काहीही स्वारस्य वाटत नाही. सांग मला, 

उद्यासाठी साऱ्या गोष्टी तयार आहेत ना? 

डॅनीः सारं काही तयार आहे; रेशमी कफन न्रशवून तयार असून ते बाकावर 

ठेवलं आहे. मला हे खात्रीने व पूणटपणे ठाऊक आहे की गुणारला 

रोखण्याची तुमच्यात ताकद आहे, म्हणून मी त्याबाबत शोक केला 

नाही. 

न्रसगूडटः मला सवांकष चांगले सामर्थ्ट लाभले तर तुला कदान्रप माझ्यासाठी अशू्र 

ढाळावे लागणार नाहीत. (तो थांबतो आन्रण बाहेर बघतो.) 



डॅनीः काय ऐकताहात तुम्ही? 

न्रसगूडटः तुला त्या पन्रलकडचे काहीच ऐकू येत नाही? (डाव्या बािूकडे बोट 

दाखन्रवत) 

डॅनीः होय, तेथे समुद्रावर भयंकर वादळ सुरू झाले आहे. 

न्रसगूडटः (न्रकंन्रचत मागील बािूकडे िात) दगडांसारख्या कठीण गारा ह्या 

वादळात पडतील. (ओरडतो) कोण आहे? 

कोअरः (डाव्या बािूने बाहेरून) लोकांनो तुम्हाला न्रसगूडट चाच्याबद्दल काही 

मान्रहती आहे का? (शेतकरी कोअर सशि माणसांच्या टोळीबरोबर 

डावीकडून प्रवेश करतो.) 

न्रसगूडटः कुठे िातोस? 

कोअरः गुणारच्या घराकडे. 

न्रसगूडटः शतू्र म्हणून? 

कोअरः होय, त्या बाबतीत न्रवश्वास ठेव तू माझ्यावर! पूवी तू मला थोपवलंस; 

पण आता कल्पना कर, तू तसं करणार नाहीस. 

न्रसगूडटः नसेलही तसं कदान्रचत. 

कोअरः तू गुणारला न्रदलेल्या आव्हानान्रवषयी मी ऐकलंय; पण सगळं माझ्या 

इचे्छप्रमाणे घडलं तर िेव्हा तुम्ही एकमेकांसमोर सामना करण्यास 

याल तेव्हा त्याची शिािे दुबळी झालेली असतील. 

न्रसगूडटः हे साहसी काम तू करायला चाललास खरा, पण शेतकऱ्या तुला 

अन्रतशय सावध रहायला हवे! 

कोअरः (उद्दामपणे हसत) ते तू माझ्यावर सोड, िेव्हा तू तुझे िहाि आि रात्री 

हाकारायला घेशील तेव्हा आम्ही तुला पुरेसा उिेड दाखवायचा प्रयत्न 



करू!—चला गड्यांनो आपला रस्ता येथून िातो. (ते उिवीकडून 

मागे न्रनघून िातात.) 

डॅनीः न्रसगूडट, न्रसगूडट ह्या दुषृ्कत्याला तू थोपवायलाच पान्रहिे. 

न्रसगूडटः (घाईघाईने झोपडीच्या दाराकडे िातो व हाक मारतो) टेबलावरून 

उठून लवकर वर ये युरनुल्फ, शेतकरी कोअरचा बदला घे. 

युरनुल्फः (इतरांबरोबर बाहेर येतो) शेतकरी कोअर? कुठे आहे तो? 

न्रसगूडटः त्याने गुणारच्या घराकडे कूच करायला सुरूवात केली आहे आन्रण तो 

त्यांची छते िाळणार आहे. 

युरनुल्फः हाःहा—त्याच्या इचे्छप्रमाणे त्याला करू देत; अशाररतीने तरी गुणार 

आन्रण न्रहयुन्रडटसचा बदला घेतला िाईल. त्यानंतर मी कोअरकडे बघेन. 

न्रसगूडटः नाही, असं करण्यात काही हशील नाही; तुला िर कोअरला मारायचं 

असेल तर आि रात्री तू त्याला शोधून काढायलाच हवं; कारण त्याचं 

हे दुषृ्कत्य करून झालं की तो पवटतरािीत पळेल. मी गुणारला 

माझ्याशी व्दंव्दयुद्ध करण्याचं आव्हान केलं आहे. तू त्याला सुरन्रित 

ठेव. िोवर मी—पण ते िाऊ दे—आि रात्री त्याला त्याच्या शतू्रपासून 

वाचव. शेतकरी कोअर अशा रीतीने सूड उगन्रवण्याचा तुझा हक्क 

न्रहरावून घेईल. आपल्याला आपल्या नातेवाईकांना बदमाशांपासून 

वाचवायलाच हवं. 

युरनुल्फः खरं बोलतोयस तू. आि रात्री मी तुरोल्फच्या मारेकऱ्यास वाचवीन; 

पण उद्या मात्र तो मेलाच पान्रहिे. 

न्रसगूडटः तो न्रकंवा मी याबद्दल न्रनःशंक रहा! 

युरनुल्फः चला मग, युरनुल्फच्या मुलांच्या मृतू्यचा बदला घेण्यासाठी. (त्याच्या 

माणसांबरोबर तो मागे उिव्या बािूस न्रनघून िातो.) 



न्रसगूडटः डॅनी तू त्यांच्याबरोबर िा; मला इथं थांबायलाच हवं. कारण आमच्या 

व्दंव्दयुद्धाची वाताट अगोदरच सवटत्र पोहचली आहे, आन्रण गुणार आन्रण 

माझी भेट ठरल्या वेळे आधी व्हायला नको. पण तू तुझ्या वन्रडलांवर 

न्रनयंत्रण ठेवायलाच पान्रहिे;  त्याने त्याचं हे काम सन्मान्यररत्या 

करायला हवं; गुणारच्या घरात पुष्कळ स्त्रिया आहेत, न्रहयुन्रडटस न्रकंवा 

उवटररतांना कुठलीही इिा पोहचता कामा नये. 

डॅनीः होय, िाईन मी त्यांच्याबरोबर. तू न्रहयुन्रडटसचा पण न्रवचार करतोस; 

त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. 

न्रसगूडटः िा, िा, डॅनी! 

डॅनीः मी िाते; पण तू न्रहयुन्रडटसबद्दल न्रचंता करू नकोस. न्रतच्याकडे 

सोन्याचा मुलामा न्रदलेले न्रचलखत आहे न्रतच्या लताकंुिात. स्वतःचा 

बचाव कसा करावा हे न्रतला चांगलेच ठाऊक आहे. 

न्रसगूडटः मी सुद्धा तशीच कल्पना करतो; तथान्रप तू िाच; आपल्या न्रपत्याला 

मागटदशटन कर; सवटत्र लि ठेव—आन्रण गुणारच्या बायकोकडेही! 

डॅनीः न्रवश्वास ठेव माझ्यावर. यावे आता, िोपयांत आपण पुन्हा भेटत नाही 

तोपयांत न्रनरोप घेते. (ती इतरांच्या मागे िाते.) 

न्रसगूडटः ही पन्रहलीच वेळ आहे, माझ्या मानलेल्या भावा, की तू इतका धोक्यात 

आहेस आन्रण मी न्रनःशि आहे. (कानोसा घेतो.) आरडाओरड आन्रण 

तलवारीचंा खणखणाट मला ऐकू येतोय;—ते आधीच गुणारच्या 

घराकडे पोहोचलेले न्रदसतात. (उिवीकडे िातो, पण थांबतो आन्रण 

आश्चयाटने दचकून मागे सरतो.) न्रहयुन्रडटस! ती येथे येतेय! 

 (न्रहयुन्रडटस प्रवेश करते, न्रतने न्रबन बाह्यांचा आखूड झगा, त्याबरोबर 

सोनेरी न्रचलखत; न्रशरिाण, कासवापासून बनवलेल्या खवल्यांचे 

अंगभर न्रचलखत, बािूबंद, गुडघ्यांखाली कवच घातले असून न्रतचे 

केस हवेत इतस्ततः उडत आहेत.  न्रतच्या पाठीमागे कटीला बाणांचा 



भाता आहे. न्रतच्या हातात धनुष्य असून त्याला केसांची वळन्रवलेली 

दोरी आहे.) 

न्रहयुन्रडटसः (कुणीतरी न्रतचा पाठलाग करीत आहे ह्या भावनेने घाबरून घाईघाईने 

मागे वळून बघते. न्रसगूडटच्या िवळ िाते, त्याचा बाहू हातात पकडून 

कुिबुिते.) न्रसगूडट, न्रसगूडट तू पाहू शकत नाही का? 

न्रसगूडटः काय? कोठे? 

न्रहयुन्रडटसः लांडगा आहे तेथे—माझ्या मागेच अगदी; तो न्रनश्चल उभा आहे. तो 

माझ्याकडे दोन लालबंुद डोळ्यांनी, तीक्ष्ण निरेने  बघतोय. ते माझं 

अचानक दृग्गोचर झालेलं भूत आहे, न्रसगूडट! तीन वेळा ते माझ्यासमोर 

प्रकट झाले; ते िणूकाही असं भाकीत करतंय की आि रात्री मी 

मरणार हे नक्की! 

न्रसगूडटः न्रहयुन्रडटस, न्रहयुन्रडटस! 

न्रहयुन्रडटसः ती िन्रमनीत लुप्त झाली! होय, होय न्रतने मला धोक्याची सूचना न्रदलीय. 

न्रसगूडटः तू अस्वथथ झालीस; चल, माझ्या बरोबर ये. 

न्रहयुन्रडटसः नाही, मी येथेच थांबून मुकाट्याने सहन करणार; माझ्या िवळ आता 

फार कमी वेळ आहे. 

न्रसगूडटः तुझ्यावर काय असं ओढवलंय? 

न्रहयुन्रडटसः काय ओढवलंय? ते मला ठाऊक नाही, पण आि िे तू म्हणाला 

होतास ते खरे आहे की डॅनी आन्रण गुणार आपल्या दोघांमधे्य उभी 

आहेत; त्यांच्या पासून आन्रण िीवनापासून आपण दूर िायलाच हवं; 

तरच आपण एकत्र येऊ शकतो! 

न्रसगूडटः आपण? हा, म्हणिे तुझ्या म्हणण्याचा अथट--- 

न्रहयुन्रडटसः (अन्रभमानाने) ह्या िगात मी न्रनराश्रय झाले िेव्हापासून तू दुसऱ्या 

िीशी लग्न केलंस. ते आपल्यासाठी फार वाईट घडलं! आपल्या 



न्रवश्वासू न्रमत्राला एखाद्या माणसाने खूप चांगले उपहार द्यावेत पण ज्या 

िीवर त्याचं पे्रम आहे ते सोडून; कारण त्याने तसं केलं तर त्याने नॉनटचं 

गुप्त िाळं िोरकसपणे पाडलं म्हणून समि आन्रण दोघांचं िीवन 

उद्वस्त झालंय म्हणून समि. माझ्या अमोघ अंतमटनीचा आवाि 

मला सांगतोय की मी या िगात आलेली आहे ती मी की माझा 

सामर्थ्टवान आत्मा मला उल्हन्रसत करून दुिोरा देईल, माझ्या 

असहाय्य न्रदवसात, आन्रण माझ्यासाठीच तू िन्म घेतलेला होतास 

आन्रण असं न्रदसतंय की सारं काही शे्रष्ठ आन्रण उदात्त एकाच माणसात 

सापडलं; यासाठीच मला ठाऊक आहे न्रसगूडट—िर आपण एकत्र 

आलो असतो तर तुला अन्रधक प्रन्रसद्धी न्रमळाली असती आन्रण मी 

अन्रधकान्रधक सुखी झाले असते. 

न्रसगूडटः असा शोक करून काहीही उपयोग नाही. आनंदी िीवन माझी वाट 

बघत आहे. असा का तू न्रवचार करतेस? न्रदवसेंन्रदवस डॅनीबरोबर 

रहायचं; ज्यापासून माझं हृदय संकोचतं त्या नसलेल्या पे्रमाचं ढोगं 

करायचं? असं असलं तरी मला तसं करणं भागच असतं; आता त्यात 

बदल होऊच शकणार नाही. 

न्रहयुन्रडटसः (वाढत्या बेफाम बेभान वृत्तीने) त्यात बदल होऊ शकेल. आपण ह्या 

िगातून न्रनघून िाऊ, दोघंही! धनुष्याची ही दोरी बन्रघतलीस? न्रहच्या 

साह्याने मी अचूक लक्ष्यभेद करू शकते; कारण मी चेटक्यांच्या 

मोहक मंत्रांनी न्रतला मंतू्रन टाकले आहे. (धनुष्याच्या दोरीला बाण 

लावून शरसंधान करते) ऐक... ऐक... ती हवेतील वेगवान सळसळ? 

मृत माणसे व्हालालकडे दौड करताहेत; ती इकडे यावीत म्हणून मी 

त्यांना भुरळ पाडलीय; आपण दोघंही त्यांच्या घोडदौडीत न्रमसळून 

िाऊ! 

न्रसगूडटः (दचकून मागे सरत) न्रहयुन्रडटस, न्रहयुन्रडटस, मला तुझी भीती वाटते. 



न्रहयुन्रडटसः (त्याच्याकडे लि न देता) आपलं प्राक्तन आता कुठलीही शक्ती बदलू 

शकत नाही. ह्या िीवनात येथे तुझ्याशी माझं लग्न झालं नाही हे एक 

प्रकारे उत्तमच झालं—नाहीतर तुझ्या घरात बसून मला तागाचे आन्रण 

लोकरीचे कपडे न्रवणत बसावं लागलं असतं—तुझ्यासाठी आन्रण 

िन्माला घातलेल्या तुझ्या पोरांसाठी---शीss 

न्रसगूडटः आवर, आवर घाल. चेटन्रकणीचं्या मोहक मंत्रांवर तुझाच ताबा उरला 

नाही; त्यांनी तुझा आत्मा पछाडलाय, न्रहयुन्रडटस! (भेदरलेला) अरे बाप 

रे, बघ-बघ! गुणारचं घर- िळत आहे! 

न्रहयुन्रडटसः िळू दे ते, िळू दे ते! गुणारच्या घरापेिा पन्रलकडे वर वर उंचच उंच 

खूप मेघमंन्रदरे आहेत! 

न्रसगूडटः पण योन्रगल माझा बछडा—त्याला ठार मारताहेत! 

न्रहयुन्रडटसः मरू द्या त्याला—माझा कलंकही त्याबरोबरच नाहीसा होईल! 

न्रसगूडटः आन्रण गुणार—ते तुझ्या नवऱ्याचा िीव घेताहेत! 

न्रहयुन्रडटसः मला काय त्याची पवाट! आि रात्री मी त्यापेिाही अन्रतशय उत्तम 

नवऱ्याबरोबर स्वगृही िात आहे! होय न्रसगूडट, असंच व्हायला हवं; ह्या 

भूमीवर माझं सुख कधीच वृद्धीगंत होणार नाही. श्वेत सूर उत्तरेकडे 

येत आहे; मी त्याला भेटणार नाही; प्राचीन देव फार काळ शक्तीमान 

असू शकत नाहीत; —ते न्रनन्रद्रस्त असतात, ते अधटछायेसम उंचावर 

राहतात—त्यांच्याशी झंुि देऊ आपण, ह्या िीवनाबाहेर न्रसगूडट! 

स्वगाटतील न्रसंहासनावर मी तुला सम्राट म्हणून थथानापन्न करीन, आन्रण 

मी तुझ्या बािूला बसेन. (वादळ न्रहंिपणे भडकते) ऐक, सावधतेने 

ऐक, आपले सोबती येताहेत! ते उमद्या काळ्या अश्वावर घोडदौड 

करीत येताहेत. बघू शकत नाहीस तू त्यांना? —त्यातला एक 

माझ्यासाठी आन्रण एक तुझ्यासाठी. (कानापयांत प्रतं्यचा ओढते व बाण 

सोडते.) दूर, दूर मग, आपल्या अखेरच्या घोडदौडीवर स्वगृही चल! 



न्रसगूडटः अगदी अचूक नेम मारलास, न्रहयुन्रडटस ! 

न्रहयुन्रडटसः (हषोन्माद होऊन त्याच्याकडे एकदम वेगाने धावून) न्रसगूडट , माझ्या 

भावा—अखेरीस तू माझा झालास ! 

न्रसगूडटः आता तर पूवीसारखा कदान्रप नाही. येथे आपले मागट दुभंगतात; कारण 

मी येशूचा माणूस आहे. 

न्रहयुन्रडटसः (भीतीने गांगरलेली) तू—! काय? नाही, नाही! 

न्रसगूडटः से्वतेश्वर माझा आहे. रािा एथलस्तानने मला त्याची ओळख करून 

न्रदली आहे. हा तोच आहे की ज्याच्याकडे मला िायचे आहे. 

न्रहयुन्रडटसः (नैराश्याने) आन्रण मी—! (धनुष्य खाली टाकते.) न्रधक्कार असो!  नाश 

होवो ! 

न्रसगूडटः त्या अतीव दुःखामुळे माझं िीवन अवघड झालं होतं िेव्हापासून छाती 

फाडून माझं हृदय मी गुणारला अपटण केलं होतं—तुला गुणारकडे 

सोपवलं होतं. मी तुझा फार फार आभारी आहे—आता मला खूप 

हलकं हलकं वाटतंय ;—आन्रण मी मुक्त झालोय. (मरतो) 

न्रहयुन्रडटसः मृतू्य पावला! मग खरोखरच मी माझ्या आत्म्याचा न्रवनाश केलाय. 

(वादळ वाढतंय, ती भयंकर बेभान होऊन बोलू लागते). ते आलेत! मी 

त्यांच्यावर चेटन्रकणीसंारखा मंत्रोच्चार करून त्यांना भुरळ पाडली 

म्हणून ते येथे येताहेत! नाही, नाही, मी तुमच्याबरोबर येणार नाही. 

न्रसगूडटन्रशवाय स्वार होऊन मी घोडयावरून रपेट करणार नाही! आता 

त्याचा काहीही उपयोग नाही—ते बघताहेत मला! ते हसताहेत आन्रण 

खुणावून बोलवताहेत मला; ते त्यांच्या घोड्यांना टाच मारताहेत! ते 

माझ्यावर चाल करून येताहेत—आन्रण येथे आश्रय घ्यावा असे 

न्रठकाण नाही लपायला. िागा नाही कदान्रचत समुद्राच्या तळाशी. (ती 

स्वतःला झोकून देते.) 



 (युरनुल्फ, डॅनी, गुणार योन्रगलसह क्रमाने येतात. न्रसगूडट  आन्रण 

युरनुल्फची माणसे मागून उिव्या बािूने प्रवेश करतात.) 

युरनुल्फः (थडग्याकडे वळून) आता, ए तुम्ही शांततेत झोपू शकाल; कारण 

तुमचा बदला घेतला गेलाय आता. 

डॅनीः (प्रवेश करताना) बाबा, बाबा. भीतीमुळे मी मरणार—समस्त रक्त, तो 

संघषट आन्रण ते—वादळ; बघा, सावधपणे. 

गुणारः (योन्रगलला उचलून घेत) शांतता आन्रण आश्रय माझ्या पाडसाला 

न्रमळायला हवं. 

युरनुल्फः गुणार! 

गुणारः होय, युरनुल्फ, माझं घर िाळून टाकण्यात आलं, माझ्या माणसांना 

ठार मारण्यात आलं. आता मी पुरता तुझ्या अन्रधपत्याखाली आहे; तुला 

माझं काय करायचं असेल ते कर! 

युरनुल्फः तो प्रश्न न्रसगूडटचा. पण आता छपराखाली! इथं बाहेर सुरन्रितता नाही. 

डॅनीः होय, होय, आत! (ती गलबतखान्याकडे िाते. न्रसगूडटचे पे्रत न्रतला 

न्रदसते आन्रण ती न्रकंकाळी फोडते.) न्रसगूडट, माझ्या रािा, त्यांनी तुला 

ठार केलंय. (स्वतःला त्याच्या शरीरावर झोकून देते.) 

युरनुल्फः (त्वरेने पुढे चालून) न्रसगूडट! 

गुणारः (योन्रगलला खाली ठेवत) न्रसगूडट मेला ? 

डॅनीः (न्रनराश होऊन त्या माणसांकडे बघते, िे त्याच्या पे्रताभोवती िमलेले 

असतात.) नाही, नाही, असं नाही ते;—तो न्रिवंत असलाच पान्रहिे. 

(न्रतच्या दृष्टीस धनुष्य पडते.) ओह, काय आहे ते? (उठते) 

युरनुल्फः पोरी तू सुरूवातीला म्हणालीस तेच खरं—न्रसगूडट ठार झाला. 



गुणारः (मनात अचानक आलेल्या न्रवचाराने िखडला िाऊन) आन्रण 

न्रहयुन्रडटस! ...न्रहयुन्रडटस येथे होती? 

डॅनीः (सौम्यपणे आन्रण स्वतःवर ताबा ठेवीत) ते मला ठाऊक नाही, मला हे 

ठाऊक आहे की येथे हे न्रतचे धनुष्य पडलेले आहे. 

गुणारः होय, मलाही तसंच वाटलं होतं. 

डॅनीः चूप, चूप राहा (स्वतःशी) न्रकती कडवटपणे ती त्याचा िेष करीत होती! 

गुणारः (बािूला) न्रतने त्याला ठार मारलं—व्दंव्दयुद्धापूवीच्या रात्रीच; असं 

असलं तरी न्रतनं माझ्यावर पे्रम केलंच की (सवाांवर खळबळिनक 

भीती पसरते. ऍसगॅरत्सरीन घोडयावर स्वार झालेल्या मृत शूर 

योद्ध्यांची रपेट बेफामपणे व्हालालकडे वाऱ्यामधून न्रनघून िाते.) 

योन्रगलः बाबा! बघा, बघा! 

गुणारः काय आहे ते? 

योन्रगलः तेथे उंचावर—सगळे काळे घोडे—? 

गुणारः ते ढग आहेत िे— 

युरनुल्फः नाही, मृत माणसे त्यांच्या घराकडे कूच करताहेत. 

योन्रगलः (न्रकंचाळून) आई पण आहे त्यांच्या सोबत. 

डॅनीः सवट चांगल्या न्रवभूती आहेत! 

गुणारः बाळ, काय म्हणालास?—तू? 

योन्रगलः तेथे—अगदी पुढे—काळ्या घोडयावर! बाबा, बाबा! 

 (योन्रगल भीतीने त्याच्या वन्रडलांना न्रबलगतो; िणभर न्रवराम; वादळ 

शमते, ढग पांगतात. दृश्यात चंद्राचा शांत प्रकाश पसरतो.) 

गुणारः (शांत, दुःखी स्वरात) न्रहयुन्रडटस गेली, खात्रीने मेली आता. 



युरनुल्फः हे असं घडायलाच हवं होतं, गुणार—आन्रण माझा सूड तुमच्यापेिा 

न्रतच्यावर अन्रधक उगवणार होतो मी. आपल्या दोघांना ह्या भेटीची 

खूप मोठी न्रकंमत द्यावी लागली;—हा घे माझा हात, ह्यापुढे आपल्या 

दोघांत शांतता नांदेल. 

गुणारः आभारी आहे मी तुझा, युरनुल्फ! आन्रण आता देशांतरास मी तुझ्या 

बरोबर आईसलँडला येतो आहे. 

युरनुल्फः होय, आईसलँडला! आपला हा प्रवास अनेकानेक न्रदवस न्रवसरणार 

नाहीत. 

 

यावचं्चद्रन्रदवाकरौ ही वंशावळ 

िगेल पोवाडे अन् गीतातून 

सशि योद्ध्यांचे शोकाकुल संमेलन 

गात राहतील या न्रहमदेशातून 

 

 

 

 समाप्त  

 

 

 

 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठानच ेि े१२ व ेवर्ष. डॉ. वसिं बागलु यांच ेि ेसोळाव ेपसु्िक. 

डॉ. वसंि बागुल यांच्यासारख े ज्येष्ठ लेखक आपली सवष पुस्िके ई साहित्यच्या 

माध्यमािून जगभरािील वाचकांना हवनामूल्य दिेाि. असे लेखक ज्यानंा लेखन िीच भक्ती 

असि.े आहि त्यािून कसलीिी अहभलार्ा नसि.े मराठी भार्ेच्या सुदवैाने गेली दोन िजार 

वर्े कवीराज नरेंद्र, संि ज्ञानेश्वर, संि िकुारामांपासून िी परंपरा सरुू आि.े अखडं. 

अजरामर. म्ििून िर शांभू गणपुल े(नऊ पुस्तके), डॉ. मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्िके),  डॉ. 

िसांत बागुल (१६ पुस्तके), शुभाांगी पासेबांद (सात पसु्तके), अविनाश नगरकर ( र्ार 

पुस्तके), डॉ. वस्मता दामले (आठ पसु्तके), डॉ. हनिीन मोरे (२० पसु्तके), अनील िाकणकर 

(६ पुस्तके), रत्नाकर महाजन (४ पुस्तके),  अनांत पािसकर(र्ार पुस्तके), मधू वशरगाांिकर 

(तीन), अशोक कोठारे (८ हजार पानाांर्े महाभारत), श्री. हवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावार्ष), 

मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीर्े िैज्ञावनक), सांगीता जोशी ( आद्य गझलकारा, १० 

पुस्तके), विनीता दशेपाांडे (५ पुस्तके), उल्िास िरी जोशी(६), नंददनी दशेमुख (५), सुजािा 

चव्िाि (४), डॉ. वृर्ाली जोशी(१०) ह ेि इतर अनेक ज्येष्ठ, अनुभिी लेखक ई सावहत्याच्या 

द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकाांपयंत पोहोर्ितात. एकही पैशार्ी अपेक्षा न ठेिता. 

अशा सावहत्यमूतींच्या त्यागातूनर् एक ददिस मराठीर्ा सावहत्य िकृ्ष जागवतक 

पटलािर आपले नाि नेऊन ठेिील यार्ी आम्हाला खात्री आह.े यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान 

एकटे नाही. ही एक मोठी र्ळिळ आह.े अनेक निनिीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या 

त्या व्यासपीठाांतून निनिीन लेखक उदयाला येत आहते. आवण या सिांर्ा सामूवहक स्िर 

गगनाला वभडून म्हणतो आह.े 

आहि ग्रंर्ोपजीहवये । हवशेर्ीं लोकीं ’इ’यें । 

दषृ्टादषृ्ट हवजयें । िोआव ेजी । 

 


