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“What is life? A fighting in heart and
brain with Trolls.
Poetry? That means writing Doomsdayaccounts of our soul.
-Henrik Ibsen

AN ENEMY OF THE PEOPLE
जनशत्रू
हेनररक इब्सेन
(En Folkefiende)
Skuspill I Fem Akter
1882
अनुिाद- िसांत बागुल

AN ENEMY OF THE PEOPLE (EN
FOLKFIENDE)
इब्सेनचे हे एकोवणसािे नाटक. (१८८२)

Kierkegarrd च्या बहुतेक कल्पनाांचा अर्च इब्सेनच्या लेखनातील कल्पनाांशी
वमळताजुळता िाटतो. Kierkegarrd चे Truth is in the minority आवण
डॉ.स्टॉकमनचे ‘The minority is always right’१८८२ च्या उन्हाळ्यातील िसांतऋतूत Ghosts बद्दलचे िादळ अजून शमले
नव्हते तेव्हा इब्सेनने आपल्या नव्या नाटकास सुरूिात के ली. त्याचे हे निे नाटक
अनपेवित गतीने वलवहले गेले. ह्या नाटकाबद्दल इब्सेन स्ितः म्हणतो, “काल मी एक
निी नाट्यकृ ती वनमाचण के ली. त्याला An Enemy of the People हे शीर्चक ददलेले
असून ते पाच अांकात आहे, मी त्याला सुखाांवतका म्हणािे की साधे नाटक म्हणािे
याबद्दल माझे मत काहीसे अवनवित आहे. त्यात सुखाांवतके चीच पात्रे अवधक आहेत
पण ह्याचा मूळ विर्यसुद्धा गांभीरच आहे.” Hegel ला त्याची पक्की प्रत पाठिताना
तो म्हणतो, “हे नाटक वलवहण्यात एक प्रकारची मौज होती. हे नाटक वलहून झाल्यािर
मला एक प्रकारची शून्यता िाटते आवण काहीतरी वहरािून नेल्यासारखे मला िाटत
आहे. डॉ.स्टॉकमन आवण मी उत्कृ ष्ट ठरलो आहोत, आम्ही बऱ्याच गोष्टींच्या बाबतीत
एकमेकाांशी सहमत झालो आहोत. परां तु डॉ.स्टॉकमनचे डोके माझ्यापेिा अवधक
गोंधळलेले आहे आवण याव्यवतररक्त माझ्यापेिा त्याची काही िैवशष्ट्ट्ये अशी आहेत
की ती त्याच्या तोंडू न जे काही वनघेल ते लोकां त्यामुळे सहन करतील. जर तू हे
हस्तवलवखत िाचलेस तर माझ्या या मताशी तू सहमत होशील.” इब्सेनला हे नाटक

वलहायला इतर नाटकाांपेिा फारच कमी काळ लागला याचे कारण त्याच्या मनात
Ghosts वलवहण्यापूिीच हे नाटक घोळत असािे. कारण Jansonच्या डायरीत
नमूद के लेल्या त्याच्या सांभार्णातील मताांचे स्पष्टीकरण पुढे डॉ.स्टॉकमनच्या
सांिादात ददसते.
‘आज इब्सेनने आवण मी फ्रेंच राजकारणािर चचाच के ली. विशेर्तः मठाांमधून
साधू लोकाांची जी हकालपट्टी झाली त्याबद्दल. इब्सेनला ह्याबद्दल खूपच खेद िाटला.
आवण तो म्हणालाः मी नेहमी म्हणायचो नाही का की तुम्ही लोकशाहीिादी लोक
सिाचत अवधक िाईट ि जुलमी आहात ते? तुम्ही िैयवक्तक स्िातांत्र्याला महत्त्ि देत
नाहीत. प्रजासत्ताक (लोकशाहीिाद) हा सरकारचा असा काही प्रकार आहे जो
िैयवक्तक स्िातांत्र्याला मान मरातब द्यायची कमी सांधी देतो... बहुमत म्हणजे काय?
अज्ञानी समूह. बुवद्धिादी लोक अल्पसांख्यच असतात. बहुसांख्याकाांपैकी दकती लोक
आपले मत धारण करू शकतात असे तुम्हाला िाटते? समाजिादी आवण शून्यिादी
लोकाांचीच मला दया येते. त्याांना काहीतरी मोकळ्या मनाचे ि सुसांगत असे हिे
असते.’
सौ.स्टॉकमनः बलिान- आता?
डॉ.स्टॉकमनः होय! मी पुढे जाईन आणखी! ह्या साऱ्या जगात मी सिाचत बलिान
राहीन... शूss! अजून तू ह्याबद्दल बोलायलाच नको. पण मी एक मोठा शोध लािला
आहे.
सौ.स्टॉकमनः पुन्हा नको!
डॉ.स्टॉकमनः होय! होय! (सिाांना त्याच्या भोिती जमा करून कु जबुजतो) खरी गोष्ट
ही आहे -अशी पहा, की तोच मनुष्ट्य सिचशवक्तमान जो सगळ्या जगाविरूद्ध एकटा
लढायला तयार होतो.


An Enemy of the People च्या कर्ानकाचा उगम िस्तुतः दोन प्रसांगाांतून
उद्भिला आहे. Alfred Meisner नािाच्या Munich मधल्या इब्सेनच्या एका जमचन
किी वमत्राने त्याला साांवगतले की Teiplitz मधील १८३० मध्ये और्धी पाण्याच्या
झऱ्यािर त्याचे िडील एक मेवडकल ऑदफसर होते ि तेर्े कॉलऱ्याची सार् सुरू
झाल्यािर लोकाांना डॉक्टरने त्याबद्दल तशी जाणीि करून ददली. पररणामी मोसम
खराब झाला आवण Teiplitzचे नागररक त्याच्यािर इतके वचडले की त्याांनी
डॉक्टरच्या घरािर दगडाांचा मारा के ला आवण त्याला गािातून पळू न जायला भाग
पाडले.
नांतर नॉिेमधील एक के स अशी होती की Heral thaulow नािाचा एक
और्धविक्रेता (के वमस्ट) होता त्याने वििावनया स्टीम दकचन िर जिळजिळ दहा
िर्ाांपासून दररद्री लोकाांबद्दल ते आपले कतचव्य पार पाडीत नाहीत म्हणून क्रोधाने
हल्ला चढिला होता. १८७४ मध्ये जेव्हा इब्सेनने नॉिेला भेट ददली तेव्हा त्याने ह्या
विर्यािर तेर्े भार्ण के ले आवण २३ फे ब्रुिारी १८८१ मध्ये तो िारला. स्टीम
दकचनच्या िार्र्चक सभेत त्याने हे तयार के लेले भार्ण के ले. वमटटांगच्या चेअरमननी
त्याला ते िाचण्यास प्रवतबांध के ला आवण शेिटी लोक त्याच्या भोिती जबरदस्तीने
घोळका करून त्याला त्याचे भार्ण मागे घ्यायला साांगू लागले. इब्सेनने त्या सभेचा
िृत्ताांत २४ फे ब्रुिारीच्या Aftenposten मध्ये िाचला त्यािेळी Ghosts च्या
स्िीकृ तीिरून त्याच्याबद्दलच्या रागाने कळस गाठला होता. त्यािेळी त्याला ह्या
लहरी म्हाताऱ्याबद्दल कळले असािे ि त्याच्या दयाळू अांतःकरणाची जाणीि झाली
असािी.
Ibsen- Michael Meyer
p.517-532.

‘An Enemy of the People’ हे नाटक और्धी पाण्याच्या झऱ्याच्या
डॉक्टरची (स्नानगृहाांच्या डॉक्टरची) गोष्ट आहे. हा डॉक्टर ज्या शहराचे उत्पन्न
स्नानगृहाांिर अिलांबून आहे, ती स्नानगृहे दूवर्त आहेत असा शोध लाितो. सुरूिातीला
लोक त्याची लोकाांचा उपकारकताच म्हणून स्तुती करतात. परां तु त्याांना जेव्हा असे
कळते की अनेक ददिस ही स्नानगृहे बांद पाडािी लागतील आवण शहरातील उत्पन्नािर
त्याचा पररणाम होईल तेव्हा ते त्याच्याविरूद्ध उभे ठाकतात, जेव्हा आपली मते
प्रदर्शचत करण्याच्या उद्देशाने तो सभा घेतो तेव्हा लोक त्याला लोकाांचा शत्रू म्हणतात
(ठरवितात.) रोममध्ये असताना इब्सेन जी मते प्रकट करतो तीच मते चिथ्या
सुप्रवसद्ध अांकात डॉक्टर स्पष्ट करतो.
...मी राजकारणी नाही! मला ठाऊक आहेत ते! तरूण िृििारटके तील बकरे
आहेत हे, ते सारां काही नष्ट करतात-!...
सत्याचा आवण स्िातांत्र्याचा सिाचत भयांकर शत्रू म्हणजे बहुमत होय! ज्या पासून
भीती िाटािी असे दृढ, उदार क्रूर बहुमत!... कोणत्याही देशाचे हे बहुमत कोठे असते?
शहाण्याांमध्ये की मूखाांत? मला िाटते मूखच लोकाांचे भीतीदायक ि वचरडू न टाकणारे
बहुमत सिच जगात असते ह्या मताशी तुम्ही सहमत असाल. पण मुखाांनी शहाण्याांिर
राज्य करणे हे बरे नव्हे! होय, होय तुम्ही माझ्यािर ओरडू शकता. पण माझी चूक
आहे असे तुम्ही म्हणू शकत नाहीत. बहुमताला शक्ती असते, दुदि
ै ाने- पण बहुमत
न्याय्य नसते! जे काही बरोबर असतात ते र्ोडेसे विलग माझ्यासारखे व्यवक्तमत्त्ि
असलेले, अल्पसांख्याांक (minority) नेहमीच बरोबर असतात.
तेव्हा डॉक्टर स्टॉकमनच्या मुलीला कामािरून हाकलून ददले जाते, त्याचे रोगी
त्याच्यािर बवहष्ट्कार टाकतात आवण त्याने आपल्या बायकामुलाांना घेऊन दूर वनघून
जािे म्हणून त्याच्या घरािर दगडफे क करतात, घराच्या वखडक्याांची तािदाने
फोडतात- तरीही तो न डगमगता तेर्ेच रहायचे ठरितो. दररद्री लोकाांपासून सुरूिात

करून त्याांना पुनर्शचवित करण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरितो तेव्हाची त्याची
प्रवतदक्रयाः
डॉ.स्टॉकमनः एकदा मी ह्या वमश्रजातींच्या प्राण्याांिर प्रयोग करून पाहणार आहे.
काहीिेळा त्याांची डोकी रठकाणािर नसतात.
एवलफः पण मग आपण स्ितांत्र आवण अमीर उमराि झाल्यािर काय करायचे?
डॉ.स्टॉकमनः मग माझ्या मुलाांनो तुम्ही ह्या वतरस्करणीय राजकारण्याांचा पाठलाग
अटलाांरटक महासागरात करा!
सौ.स्टॉकमनः आपण अशी आशा करूया की राजकारणी राहणारच नाहीत. मग तुम्ही
कु णाचा पाठलाग कराल र्ॉमस?
डॉ.स्टॉकमनः तू अगदी िेडी झालीस का कतररन? पाठलाग करू, जेव्हा मी ह्या
शहरात सगळ्यात बलिान राहीन.

पात्रपररचय
डॉ. र्ॉमस स्टॉकमनः स्नानगृहाांचा िैद्यकीय अवधकारी.
सौ. स्टॉकमनः त्याची पत्नी.
पेत्राः त्याांची मुलगी, एक वशविका.
एवलफ, मॉरटेनः त्याांची मुले एक १२ आवण एक १० िर्ाांचा.
वपटर स्टॉकमनः डॉ.चा मोठा भाऊ, नगराध्यि, पोवलस मुख्यावधकारी ि
स्नानगृहाांच्या सांघटनेचा अध्यि इ.

मॉरटेन दकलः चामड्याच्या कारखान्याचा मालक,
सौ. स्टॉकमनचा प्रवतपालक.
होिस्तादः ‘लोकदूत’ ह्या ितचमानपत्राचा सांपादक.
वबललांगः त्याचा ितचमानपत्रातील सहाय्यक.
कॅ प्टन होरस्टर.
मुद्रक अस्लाक्सेन.
नागररकाांच्या सभेमध्ये सहभाग घेतलेले समाजातील विविध स्तराांतील लोक, काही
विया, शाळकरी मुलाांचा घोळका.
घटना दविण नॉिेच्या दकनाऱ्यालगतच्या जागी घडतात.

अांक पवहला
(डॉ.च्या बैठकीच्या खोलीतील सायांकाळ, दुरािस्र्ेतील पण नीट आवण
सजिलेली एक खोली. उजव्या बाजूच्या लभांतीला दोन दरिाजे आहेत. पुढचा दरिाजा
बैठकीकडे जातो तर मागचा दरिाजा डॉ.च्या कायाचलयाकडे जातो. विरूद्ध
लभांतीिरील दरिाजा बैठकीचा आहे. तो घराच्या उरलेल्या भागाकडे जातो. ह्या
लभांतीच्या मध्यभागी शेगडी आहे. आवण पुढे सोफा आहे. त्यािर आरसा टाांगलेला
आहे. मध्यभागी अांडाकृ ती टेबल असून त्यािर गालीचा टाकलेला आहे आवण त्यािर
मांद प्रकाश असलेला ददिा जळत आहे. मागच्या भागात, एक खुला दरिाजा
जेिणाच्या खोलीकडे जातो. तेर्े एक टेबल जेिणाच्या तयारीसाठी लािलेला आहे.
वबललांग, त्याच्या हनुिटीच्या खाली मोठा रूमाल खोिलेला आहे. तो जेिणाच्या
टेबलाजिळ आहे. सौ. स्टॉकमन टेबलाजिळ उभी असून त्याला भाजलेला माांसाचा
एक मोठा तुकडा िाढते. दुसऱ्या जागा ररकाम्या असून जेिणानांतर टेबल अस्ताव्यस्त
झालेले आहे.)
सौ.स्टॉकमनः जर तुम्ही एका तासानांतर आला असता, वम. वबललांग तर तुम्हाला र्ांड
जेिण खािां लागलां असतां.
वबललांगः

(खात) हे पूणचपणे स्िाददष्ट आहे, खरोखरच उत्कृ ष्ट.

सौ.स्टॉकमनः तुम्हाला ठाऊक आहे की माझे पती जेिणाच्या िेळेच्या
वनयवमतपणाबद्दल दकती वशस्तवप्रय आहेत ते.
वबललांगः

ओह, माझी काहीच हरकत नाही. िस्तुतः, मला खरोखरच िाटते की
माझ्यासाठी जेिण खूप उत्तम आहे आवण जेव्हा मी असां काही खातो
तेव्हा मला एकटां आवण शाांतता असलेलां आिडतां.

सौ.स्टॉकमनः ओह, ठीक आहे तुम्ही हिा तोपयांत त्याचा आनांद लुटा... (हॉलच्या
दरिाज्याकडे िळते आवण कानोसा घेते.) ते बहुतकरून होिस्ताद
असणार.

वबललांगः

नक्कीच. (वपटर स्टॉकमन, नगराध्यि, येतात, त्याांनी ओव्हरकोट आवण
नगराध्यिाची हॅट घातली असून त्याांच्या जिळ काठी आहे.)

नगराध्यिः

खूप खूप शुभ सांध्याकाळ तुला, कतररन िवहनी.

सौ.स्टॉकमनः (बैठकीच्या खोलीत येत) ओह. तुम्ही येर्े! आपली अशी सहज भेट
होणां दकती छान. गुड इव्हलनांग.
नगराध्यिः

मी नुकताच शेजारून जात होतो, म्हणून... (जेिणाच्या खोलीकडे
कटाि टाकीत) ओह, पण असां ददसत नाही की तुला कु णाची तरी
सोबत आहे.

सौ.स्टॉकमनः (काहीशी गोंधळलेली) नाही, खरोखर नाही. ते नुकतेच सहज इकडू न
वतकडे जात होते. अनपेवितपणे (घाईने) तुम्ही बसता का? र्ोडांसां
जेिा काहीतरी.
नगराध्यिः

मी? नाही नको, मी आभारी आहे. अरे बापरे ! वतखट जेिण रात्री!
माझ्या पचनशक्तीला मानिणारे नाही.

सौ.स्टॉकमनः ओह, फक्त हे एकदाचनगराध्यिः

नाही, नको खरां च, नम्रतापूिचक साांगतो, मी फक्त ब्रेड बटर आवण चहा
घेतो. ते खूप आरोगयिधचक आवण काहीसे काटकसरीचेही आहे.

सौ.स्टॉकमनः (वस्मत करीत) तुम्ही असा विचार करायला नकोच की मी आवण
र्ॉमससुद्धा फक्त उधळे च आहोत.
नगराध्यिः

तू नाहीस, माझ्या मनाच्या पवलकडचे आहे ते. (डॉक्टरच्या
अभ्यावसके कडे वनदेश करीत) मला िाटतां ते घरी नसािेत?

सौ.स्टॉकमनः नाही, रात्रीच्या जेिणानांतर र्ोडांसां दफरायला गेलेत ते- मुलाांबरोबर.
नगराध्यिः

मला आियच िाटतां, चाांगली गोष्ट आहे का असां करणां (कानोसा घेत)
तेच आहेत तेर्े, सांशय नाही.

सौ.स्टॉकमनः नाही, ते नाहीत. (दरिाजा ठोठािण्याचा आिाज) या आत!
(होिस्ताद हॉलमध्ये येतो)
होिस्तादः

होय, तुम्ही मला माफ करायला हिां, पण मी त्या छापखानेिाल्याकडे
अडकलो होतो. शुभ सांध्याकाळ, नगराध्यि.

नगराध्यिः

(कसेतरी िाकत) वम. होिस्ताद? तुम्ही काहीतरी कामासाठी आलात,
माझ्या अांदाजाने.

होिस्तादः

अांशतः ितचमानपत्रातील लेखासांदभाचत.

नगराध्यिः

म्हणूनच माझा असा तकच आहे. मी ऐकतोय की माझा भाऊ बहुप्रसि
लेखन करून पीपल्स मेसेंजरना पाठविणारी व्यक्ती आहे.

होिस्तादः

जेव्हा त्याांना मनािरचां ओझां कमी करािसां िाटतां तेव्हा ते ‘मेसेंजर’
ला लाभ करून देतात-

सौ.स्टॉकमनः (होिस्तादला) पण तुम्ही नाही का-? (जेिणाच्या खोलीकडे वनदेश
करीत)
नगराध्यिः

ठीक, ठीक, अशा प्रकारच्या िाचकाांसाठी ज्याांचा त्याांना कळिळा
आहे, मी त्याबद्दल त्याांना दोर् देण्यापासून दूरच राहतो, मला तुमच्या
ितचमानपत्राशी दुष्टबुद्धी ठे िण्याचां काही कारण नाही, वम. होिस्ताद.

होिस्तादः

नाही, मी असा विचार करायला नको.

नगराध्यिः

सिच गोष्टी जमेस धरल्यास आपल्या ह्या छोट्या गािात सहनशक्तीचे
चैतन्य कौतुकास्पद आहे... आवण त्याचां कारण म्हणजे आमच्या जिळ
मोठी सािचजवनक आपुलकी आहे वजने आम्हाला एकवत्रत ठे िलां आहे.
आपुलकी जी की ह्या योग्य नागररकाांना वजच्यात समान महत्त्ि आहे.

होिस्तादः

होय, स्नानगृह.े

नगराध्यिः

अगदी बरोबर. आमच्या जिळ उत्कृ ष्ट निी स्नानगृहे आहेत, माझ्या
शब्दाांकडे नीट लि द्या! ह्या छोट्याशा शहराचा उत्कर्च ह्या
स्नानगृहाांिरच अवधकावधक अिलांबून राहील, वम.होिस्ताद. ह्यात
काही शांकाच नाही!

सौ.स्टॉकमनः र्ॉमससुद्धा हेच म्हणतात.
नगराध्यिः

दकती आियचकारकपणे ह्या जागेचा विकास झालेला आहे, अिघ्या
एक-दोन िर्ाांतच! पैशाांचां चलन िाढलां आवण त्यामुळे जीिन गवतमान
झालां. जवमनी आवण मालमत्तेच्या दकमती अवधकावधक उां चाित आहेत
प्रत्येक ददिशी.

होिस्तादः

आवण बेरोजगारी कमी होतेय.

नगराध्यिः

होय. ते सुद्धा. सधन िगाचिरील कमी दरामुळे लादलेले ओझे
समाधानकारक ररत्या घटले- आवण ते अजूनही कमी होईल जर
आपल्याला खरोखर ह्यािर्ी चाांगला ग्रीष्ट्मऋतू वमळाला.... तर
अवधकावधक पयचटकाांचा ओघ िाढेल, खूप दुखणेकरी येतील आवण
स्नानगृहाांचा नािलौदकक िाढितील.

होिस्तादः

मी ऐकलां आहे की त्यात प्रगतीची मोठी सांधी आहे.

नगराध्यिः

प्रगती खूपच आशादायक आहे. प्रत्येक ददिशी राहण्याच्या
सोयीबद्दलच्या चौकशा आवण अशाच काही गोष्टी होताहेत.

होिस्तादः

मग डॉ. चे पेपसच समयोवचतपणे येतीलच.

नगराध्यिः

ते आणखी काहीतरी वलवहताहेत का पुन्हा?

होिस्तादः

हेमांतऋतूच्या दरम्यान त्याांनी वलवहलेलां आहे की स्नानगृहे और्धी
पाण्याचे झरे असून आरोग्यिधचक आहेत, अशी वशफारस के ली आहे.
पण मी त्या लेखाचा त्यािेळी उपयोग के ला नाही.

नगराध्यिः

त्यात काही त्रुटी रावहल्या आहेत, असा माझा अांदाज आहे.

होिस्तादः

नाही, मुळीच नाही. मी विचार के ला की िसांतऋतूपयांत र्ाांबणां उत्तम,
जेव्हा उन्हाळ्याच्या सुट्टीच्या वनयोजनाला सुरूिात करतील—

नगराध्यिः

अगदी बरोबर. पूणचपणे बरोबर वम. होिस्ताद.

सौ.स्टॉकमनःस्नानगृहाांच्या बाबतीत र्ॉमस खरोखरच अर्क पररश्रम करणारे आहेत.
नगराध्यिः

होय, ते एक त्याचे अवधकारी आहेत. त्यामुळे ते स्िाभाविकच आहे.

होिस्तादः

होय, आवण तेच खरोखर अशी व्यक्ती आहेत ज्याांनी ह्या कल्पनेचा
आरां भ के ला. स्नानगृहे चालविण्याचा.

नगराध्यिः

त्याांनी? खरां च? होय, अधून मधून काही लोकाांचा असा अवभप्राय मी
ऐकला आहे. पण माझी अशी धारणा आहे की ह्या उपक्रमात माझाही
विनयशील भाग आहे.

सौ.स्टॉकमनःहोय, हेच र्ॉमस नेहमी म्हणत असतात.
होिस्तादः

कु णीच ते नाकारू शकत नाही, वम. नगराध्यि, ह्या गोष्टीत तुम्ही
प्रगती घडिून आणली आवण अनुभिाच्या पायािर ती उभी के ली; हे
प्रत्येकाला ठाऊक आहे. फक्त माझ्या म्हणण्याचा अर्च असा होता की
मूळ कल्पना ही डॉक्टरची होती.

नगराध्यिः

ओह, होय, माझ्या भािाजिळ खूप मोठ्या मोठ्या कल्पना होत्या
त्याच्या काळात- दुदैि, दुसरे काय- पण जेव्हा एखादी गोष्ट करून
घ्यायची असेल तर विवशष्ट प्रकारच्या माणसाचीच आिश्यकता असते
वम. होिस्ताद. मला हा विचार करायला हिा की ह्या घरात काहीही
झाले तरी-

सौ.स्टॉकमनः पण, वप्रय भािोजी....
होिस्तादः

पण वम.नगराध्यि, तुम्ही असा कसा विचार करू शकता...?

सौ.स्टॉकमनः तुम्ही आत जा आवण काही तरी खाऊन घ्या स्ितः, वम. होिस्ताद,
माझे पती खात्रीने र्ेट घरीच पोहोचतील.
होिस्तादः

आभारी आहे, कदावचत फक्त एक घास. (तो जेिणाच्या खोलीत
जातो.)

नगराध्यिः

(आिाज खाली करीत) गमतीदार आहे, हे गािांढळ घराण्यातील लोक!
त्याांना व्यिहारचातुयच कधीच जमायचे नाही.

सौ.स्टॉकमनः पण तुम्ही कशाला काळजी करािी? खात्रीने तुम्ही आवण र्ॉमस भाऊ
म्हणून प्रवतष्ठेत भाग घ्यायला हिा.
नगराध्यिः

होय, एखाद्याने असां करायला हिां, पण प्रवतष्ठेत सहभागी होणां हे
काही लोकाांना पुरेसां नाही.

सौ.स्टॉकमनः काय हा मूखचपणा. तुम्ही आवण र्ॉमस या मुद्द्द्यािर पूणचपणे एकवत्रत
सहमत आहात. (कानोसा घेत) तेच आलेत आता, मला असां िाटतां.
(ती जाते आवण हॉलचा दरिाजा उघडते.)
डॉ.स्टॉकमनः (बाहेर हसत ि बोलत) येर्े आता दुसरा पाहुणा आलाय तुझ्यासाठी
कतररन. गांमत नाही का ही, ए? आत या, कॅ प्टन हॉरस्टर. त्या खुांटीिर
तुमचा कोट टाांगा. ओव्हरकोटची काळजी करू नका, अहो? कल्पना
कर कतररन, मी त्याांना पावहल्याबरोबर धाितच त्याांच्याकडे गेलो
आवण महत्प्रयासाने त्याांना घेऊन आलो. (कॅ प्टन हॉरस्टर आत येतात
आवण वमसेस स्टॉकमनला िाकू न नमस्कार करतात.) आत चला
पोराांनो, ते भूकेने व्याकू ळ झालेत वप्रये, या इकडे कॅ प्टन हॉरस्टर. तुम्ही
भाजलेला गोमाांसाचा तुकडा खाऊन बघायलाच हिा. (ते हॉरस्टरला
बळजबरीने जेिणाच्या खोलीत नेतात. एवलफ आवण मॉटेनसुद्धा आत
जातात.)
सौ.स्टॉकमनः पण र्ॉमस, तुम्ही बवघतलां नाहीत का...?

डॉ.स्टॉकमनः (प्रिेशद्वारािर मागे िळू न बघतो) ओह, तुम्ही, पीटर... (त्याच्याकडे
जातो आवण हस्ताांदोलन करतो) ठीक, ही फारच आनांदाची गोष्ट आहे.
नगराध्यिः

दुदि
ै ाने मी फक्त एक ककां िा दोनच वमवनटे र्ाांबू शकतो...

डॉ.स्टॉकमनः काय मूखचपणा हा! आता गरमागरम ताडी येईल लिकरच; तू विसरत
नाहीस ना ताडी कतररन?
सौ.स्टॉकमनः खवचतच नाही, पाणी उकळते आहे. (ती जेिणाच्या खोलीत जाते.)
नगराध्यिः

ताडी सुद्धा-!

डॉ.स्टॉकमनः होय, खाली बसा. आवण आपण आराम करूया.
नगराध्यिः

आभारी आहे, पण मी कधीच वपण्याच्या पाटीत सामील होत नसतो.

डॉ.स्टॉकमनः पण ही पाटी नव्हे.
नगराध्यिः

ठीक, मला तसां ददसतांय- (जेिणाच्या खोलीकडे कटाि टाकीत)
अन्नाच्या साठ्याची दकती तरतूद ते करून ठे ितात हे विलिण िाटते.

डॉ.स्टॉकमनः (त्याचे हात चोळीत) होय, तरूण लोक खातात तेव्हा दकती झकास
िाटते, ते बघताना नाही? अमयाचद भूक- जशी ती असायलाच हिी
तशी! त्याांना अन्न हे वमळायलाच हिां- ताकद शक्तीसाठी! तेच फक्त
भविष्ट्यकाळात आपला जोम दाखिू शकतील, पीटर.
नगराध्यिः

मी आपल्याला विचारू शकतो का की, येर्े, ‘भविष्ट्यकाळात जोम’
दाखिण्याची वनकड तुमच्या बोलण्याच्या तऱ्हेप्रमाणे?

डॉ.स्टॉकमनः ओह, ह्याविर्यी तुम्ही तरूण वपढीलाच विचारायला हिे- जेव्हा िेळ
येईल तेव्हा. खवचतच आपण ते स्िाभाविकपणे बघू शकत नाही!
जुनाट विचारसरणीचे आपण दोघे- तुम्ही आवण मी...!

नगराध्यिः

ठीक, खरोखरी ही िणचनातीत विलिण तऱ्हा आहे...

डॉ.स्टॉकमनः ओह, तुम्ही एिढां गाांभीयाचनां घेऊ नका मला, पीटर. कारण मला इतका
आनांद आवण उत्साह िाटतो हे तुम्हाला कळते. मी साांगू शकत नाही
की ज्या जीिनाच्या नव्या उमेदीचे धुमारे सगळीकडे फु टले आहेत
अशा छान जीिनाचा मी एक भाग आहे, हे मी माझां नशीब समजतो.
दकती विस्मयकारक युगात आपण जीिन जगतोय!
नगराध्यिः

तुम्ही खरोखर विश्वास ठे िताय त्यािर?

डॉ.स्टॉकमनः खवचतच तुम्ही त्यावशिाय पाहूच शकत नाहीत. तुम्ही तुमचां जीिन
ह्या सिाचतच घालविले ज्यामुळे तुमची अवभव्यक्ती वनजीि झाली. पण
माझा विचार करा, जो त्या सबांध िर्ाचत उत्तरे कडेच रावहला, एका
छोट्याशा वबळात कां टाळिाणे जीिन जगत, उत्तेजनार्च शब्द
बोलणारा एकही जीि मला भेटला नाही—माझ्यासाठी. शहरी
रवहिाशाांच्या घोळक्यात फे कलो गेलो मी अिरशः.
नगराध्यिः

ओह! शहरी रवहिाशाांच्या घोळक्यात?

डॉ.स्टॉकमनः ओह, दुसऱ्या अनेक जागाांच्या तुलनेत ते लहान प्रमाणात आहेत. पण
येर्े जीिन आहे सिच गोष्टींच्या विपुलतेत काम आवण झुांज आवण तेच
फार महत्त्िाचे आहे. (हाका मारीत) कतररन पोस्टमन आला होता
का?
सौ.स्टॉकमनः (जेिणाच्या खोलीतून) नाही, कु णीच आलां नाही.
डॉ.स्टॉकमनः आवण मग चाांगली वमळकत, पीटर! उपासमार टाळता येईल इतके ही
तुटपुांजे िेतन वमळताना तुम्ही ह्या गोष्टींना दाद द्यायला वशकायला
हिां.
नगराध्यिः

अरे देिा!

डॉ.स्टॉकमनः ओह, होय, मी तुम्हाला साांगू शकतो की आमची ती फार खडतर िेळ
होती. आवण आता आम्ही राजकु मारासारखां जीिन जगतोय! आज
उदा. आमच्याजिळ दुपारच्या जेिणासाठीही भाजलेले गोमाांस आहे
आवण रात्रीच्या जेिणासाठी होते. घेणार नाहीत का र्ोडांसां? दाखिू
द्या तुम्हाला, कोणत्याही मागाचने तरी या येर्े...
नगराध्यिः

नाही, नाही, त्याची काहीही आिश्यकता नाही.

डॉ.स्टॉकमनः ठीक, मग येर्े या. बघा आम्ही निा टेबलक्लॉर् घेतलाय.
नगराध्यिः

होय मी बवघतलाय तो.

डॉ.स्टॉकमनः ददव्यािर लािायचे निीदार झाकण सुद्धा. बवघतलांय? हे सिच
कतररनच्या बचतीतून. तुम्हाला िाटत नाही का की ही रूम दकती
सुखकर झालीय ती? फक्त येर्े उभे रहा- नाही, नाही, तेर्े नको- येर्े.
अगदी बरोबर! बवघतलांय? आता तुम्ही बघताय की प्रकाश कसा
एकिटतोय एक जागी? मला िाटतां दकती सुरेख ददसतेय, तुम्हाला
ददसत नाही काय?
नगराध्यिः

होय, ज्याांना चैनीचे ऐर्ारामाचे जीिन परिडते त्याांना-

डॉ.स्टॉकमनः ओह, मला आता परिडण्यासारखे आहे. कतररन म्हणते मी ते आता
खचच वजतके करू शकते वततके सेलव्हांग सुद्धा करू शकते.
नगराध्यिः

जिळ जिळ... होय!

डॉ.स्टॉकमनः विज्ञान शािातल्या माणसाने अशाच काहीशा पद्धतीने जगायला
हिेच. तुम्हाला मी पैजेिर साांगू शकतो की मुलकी खात्यातील
अवधकारी िर्चभरात माझ्यापेिा अवधक खचच करतात.
नगराध्यिः

बहुधा....!

डॉ.स्टॉकमनः पण विज्ञान शािातल्या माणसाने साध्या सुध्या पद्धतीनेच रहायला
हिे. सिच सामान्य वजल्ह्याचा न्यायाधीश सुद्धा िर्चभरात माझ्या पेिा
जास्त खचच करतो.
नगराध्यिः

होय, मला तसा विचार करायला हिा! िररष्ठ दांडावधकाऱ्याचा
सभासद-

डॉ.स्टॉकमनः ठीक, एक सिचसाधारण व्यापारी मग. अशा प्रकारचा माणूस
अवधकावधक खचच करतोनगराध्यिः

ही एखाद्या िस्तुवस्र्तीची समस्या आहे.

डॉ.स्टॉकमनः कु ठल्याही बाबतीत मी प्रामावणकपणे कु ठल्याही चैनीविलासाच्या
गोष्टीत व्यर्च खचच करीत नाही, पीटर. पण मला हे िाटत नाही की
लोकाांना आनांदाचा स्िाद वमळू नये. तुम्ही बघा, मला त्याची गरज
आहे. जगाबाहेर खूप काळ रावहल्यानांतर, मला गिसलां की जीिन हे
उज्िल, उल्हवसत, स्िातांत्र्यप्रेमी, कष्टाळू तरूणाांनी माझ्या सभोिती
रहािां- आवण तसे ते आहेत, सारे जण बसून मनःपूिचक उत्साहाने बसून
जेिताहेत. मला िाटतां होिस्ताद बद्दल तुम्हाला अवधक ठाऊक होतेनगराध्यिः

ओह, ह्यामुळे मला आठिण झाली- होिस्ताद मला साांगत होता तो
तुमचा दुसरा लेख प्रकावशत करत आहे म्हणून.

डॉ.स्टॉकमनः माझा लेख?
नगराध्यिः

होय, स्नानगृहाांबाबत. जो लेख तुम्ही मागील वहिाळ्यात वलवहला
होता.

डॉ.स्टॉकमनः ओह, तो का! पण तो आताच प्रकावशत व्हािा अशी माझी इच्छा
नव्हती.
नगराध्यिः

का नाही? मला िाटतां त्यासाठी हीच िेळ योग्य आहे.

डॉ.स्टॉकमनः बहुधा अशा सिचसामान्य पररवस्र्तीत...(खोलीत फे ऱ्या मारीत)
नगराध्यिः

(डोळ्याांनी त्याचा पाठलाग करीत) आवण आता कोणती विलिण
पररवस्र्ती आहे?

डॉ.स्टॉकमनः (र्ाांबतो) पीटर, मी शपर्ेिर साांगतो, ह्या िणाला मी काहीच साांगू
शकत नाही तुम्हाला- काहीही झाले तरी, ह्या सायांकाळी तरी नाही.
उलटपिी काहीही घडणार नाही. माझ्या कल्पनेप्रमाणे कशाचाही
सांभि नाही.
नगराध्यिः

मला हे कबूल करणां भाग आहे, की हे सारां अतक्यच आहे. काही चुकलां
का? कशाविर्यी तरी मला अांधारात ठे िलां जातांय का? मी जाणतो
की मी नगरपावलके च्या स्नानगृहाांिरच्या मांडळाचा अध्यि आहे-

डॉ.स्टॉकमनः आवण मलाही ही जाणीि आहे की- ओह, पीटर अशी एकमेकाांशी
शब्दाशब्दी नको.
नगराध्यिः

परमेश्वर करो आवण असां न घडो! मला लोकाांशी अशी शब्दाशब्दी
करणां आिडत नाही जशी तुम्हाला आहे. पण मला पूणचपणे वनिून
ठामपणे कु णी साांगेल की सिच व्यिस्र्ा ही पद्धतशीर मागाचने सनदशीर
प्रमाणभूत तज्ज्ञाांकडू न यर्ार्च ररतीने अमलात आणायला हिी, मी
अप्रामावणक आवण लबाडाांचा सार्ीदार होऊच शकत नाही.

डॉ.स्टॉकमनः मी तरी कधी लबाडीचां आवण सांशयास्पद काम के लां?
नगराध्यिः

वनदान सिच गोष्टी स्ितः हाताळण्याची तुझी जुनाट प्रिृत्ती आहे. आवण
सुवनयोवजत सामुवहकता वततकीच दोर्ाहच असू शकते. एखाद्या
व्यक्तीने समग्रपणे स्ितः कवनष्ठ दजाच स्िीकारायची तयारी ठे िायला
हिी अगदी तांतोतांतपणे. ज्या अवधकारी मांडळाचा व्यिहार
समाजकल्याणाकडेच दृष्टी ठे िून आहे त्याची कदर करायला हिी.

डॉ.स्टॉकमनः शक्य आहे. पण ह्या साऱ्या िादळाचा माझ्याशी काय सांबांध?
नगराध्यिः

ही गोष्ट का मोठी आहे, माझ्या वप्रय र्ॉमस, मला असां िाटतां की ह्याची
तुला काहीच कल्पना नाही. पण काळजी घे, तुला हे सारां भोगािां
लागेल- लिकरच ककां िा नांतर. आता मी तुला ताकीद देतो. गुडबाय.

डॉ.स्टॉकमनः तुम्ही वनव्िळ मूखच आहात का? दकती भलते सलते आरोप
करताहात...
नगराध्यिः

मी नेहमीच असे भलते सलते आरोप करीत नसतो. तर्ावप मला
विरोध करािा लागणारच. (स्ियांपाकघराच्या ददशेने िाकू न) गुडबाय
िवहनी, गुड डे तुम्हाला सभ्य गृहस्र्हो. (तो जातो.)

सौ.स्टॉकमनः (बैठकीच्या खोलीत प्रिेश करीत) गेले का ते?
डॉ.स्टॉकमनः होय, गेले ते, अवतशय सांतापलेला होता.
सौ.स्टॉकमनः का, माय वडयर र्ॉमस, आता तुम्ही काय करणार आहात त्याांच्याशी?
डॉ.स्टॉकमनः काहीच नाही. िेळेच्या आत मी त्याचा वहशेब चुकता करािा अशी
त्याची मागणी नाही.
सौ.स्टॉकमनः कोणता वहशेब त्याांच्याबरोबर चुकता करणार आहात?
डॉ.स्टॉकमनः हां, विचारू नकोस मला. त्याची तू काही काळजी करू नकोस कतररन.
पोस्टमन आला नाही हे विवचत्रच आहे. (होिस्टाड, वबललांग आवण
होरस्टर टेबलािरून उठतात आवण बैठकीच्या खोलीत येतात, एवलफ
आवण मॉरटेन काही िणात त्याांच्या मागून येतात.)
वबललांगः

(हात ताणून) ओह! अशा जेिणानांतर, वधक्कार असो माझा, जर मी
तुम्हाला साांवगतले नाही की मी दकती ताजातिाना झालोय.

होिस्तादः

ह्या सायांकाळी नगराध्यि फारसे खुशीत नव्हते.

डॉ.स्टॉकमनः ते त्याांच्या पोटामुळे- त्याांना भयांकर अपचन झाले आहे.
होिस्तादः

मला िाटते ‘मेसेंजर’ मधल्या गोष्टीमुळे त्याांचे पोट वबघडले असणार.

सौ.स्टॉकमनः मला िाटले होते तुम्हाला अगदी त्याांच्यासारखाच त्रास होत असणार.
होिस्तादः

ओह, होय पण ती एक प्रकारची तात्पुरती उसांत होती.

वबललांगः

तेच ते! अगदी तांतोतांत जुळतोय शब्द त्यासाठी.

डॉ.स्टॉकमनः आपण हे विसरता कामा नये की पीटर एकटा गरीब वबचारा माणूस
आहे. त्याच्या जिळ असे घरही नाही की तो तेर्े योग्य ती विश्राांती
घेऊ शके ल, फक्त वबवझनेस वबवझनेस. आवण त्या भयानक चहाचे घोट
त्याच्या घशाखाली उतरतात! मग आता, पोराांनो सगळ्या खुच्याच
टेबलाभोिती माांडा! आपण आता ताडी घेऊया का? कतररन?
आम्हाला र्ोडीशी ताडी वमळणार नाही का?
सौ.स्टॉकमनः (ती जेिणाच्या खोलीत जाताना) मी आणते लगेच.
डॉ.स्टॉकमनः आवण तुम्ही कॅ प्टन होरस्टर, तुम्ही माझ्या शेजारी सोफ्यािर बसा,
तुम्ही माझ्यासाठी असामान्य पाहुणे आहात. कृ पया सिचजण बसा ना!
(सारी माणसे टेबलाभोिती बसतात, वमसेस स्टॉकमन एका ट्रेमध्ये
दकटली, ग्लासेस आवण बुच असलेल्या बाटल्या आणतात.)
सौ.स्टॉकमनः हे बघा सारां काही येर्े आहे. ही दारू, आवण ही रम, आवण ही ब्रँडी
आता तुम्ही स्ितःच घ्या.
डॉ.स्टॉकमनः (ग्लास घेत) नक्कीच आम्ही स्ितःच घेऊ. (ताडी वमसळली जात
असताना) आता वसगार सुख. एवलफ, मला िाटतां वसगारचा बॉक्स
कु ठे आहे तुला ठाऊक आहेच. आवण तू मॉटेन, माझा पाईप आणू
शकतोस. (मुलां उजव्या बाजूच्या रूममध्ये जातात.) मला सांशय आहे
की एवलफ मधून मधून चोरून वसगार पीत असािा, पण मला काहीच

ठाऊक नाही असा मी बहाणा करतो. (बोलाितो) आवण माझी तशीच
स्मोककां ग कॅ प, मॉटेन! कतररन, मी ती कु ठे ठे िली हे तू त्याला साांगू
शकतेस का? ओह! त्याला वमळाली ती. (मुलां त्या िस्तू आणतात,)
आता वमत्राांनो घ्या आता तुम्ही स्ितः. मी माझ्या पाईपला वचकटू न
राहतो. तुम्हाला ठाऊक आहेच ते- अशी अनेक झांझािाती िादळे
माझ्या प्रिासात आली आहेत तेर्े- उत्तरे कडील प्रिासात. (ते
ग्लासाांची दकणदकण करतात) तुमच्या आरोग्यासाठी! आहा येर्े
आरामशीर बसणे म्हणजे दकती छान आवण ऊबदार!
सौ.स्टॉकमनः (जी खाली बसून विणकाम करीत आहे) तुम्ही आता समुद्रप्रिासाला
लिकरच वनघणार आहात का कॅ प्टन होरस्टर?
होरस्टरः

दुसऱ्या हप्त्यात मी जायला तयार आहे अशी मला अपेिा आहे.

सौ.स्टॉकमनः आवण मग तुम्ही अमेररके ला जाणार?
होरस्टरः

उद्देश तोच आहे.

वबललांगः

म्हणजे तुम्ही नव्या नगरपररर्देच्या वनिडणुकीत मतदान करायला
येर्े हजर राहणार नाही तर?

होरस्टरः

म्हणजे अजून दुसरी वनिडणूक होणार तर.

वबललांगः

म्हणजे तुम्हाला ठाऊक नव्हतां?

होरस्टरः

नाही, मी असल्या गोष्टींची दफकीर करीत नसतो.

वबललांगः

पण खात्रीने तुम्हाला स्र्ावनक राजकारणात आिड आहेच की.

होरस्टरः

मला खरोखर त्याांच्या बाबतीत काहीच ठाऊक नाही.

वबललांगः

तरीही, प्रत्येकाने मतदान हे करायलाच हिां.

होरस्टरः

जरी त्याांना सभोिती काय चाललांय ह्याची मावहती नसली तरीही?

वबललांगः

काहीही मावहती नसताना? काय तुमच्या म्हणण्याचा अर्च? समाज
एक जहाज आहे, प्रत्येकाला ते कळायला हिां की ते जहाज कसां
चालिायचां, त्याची धुरा कशी िाहायची.

होरस्टरः

ते दकनाऱ्यािर असल्यास ठीक असेल, पण बांदर सोडू न समुद्रात
गेलेल्या जहाजाला हाताळणां कठीण.

होिस्तादः

हे लिणीय आहे की सिचसामान्य खलाशाला जवमनीिरच्या गोष्टींबद्दल
काहीही ज्ञान नसणार.

वबललांगः

खूपच विवचत्र.

डॉ.स्टॉकमनः खलाशी हे त्याांच्या देशातले घरातले उत्तर दविण दफरणारे पिी
आहेत. पण म्हणूनच, आपण उिचररत अवधक कायचिम असायला हिेत,
वमस्टर होिस्ताद. लोकाांच्या मनोरां जनार्च उद्याच्या People’s
Messenger मध्ये काही राहील काय?
होिस्तादः

स्र्ावनक कु तूहलासारखां काहीही नाही. पण परिा तुमचा लेख प्रवसद्ध
झाल्यािर-

डॉ.स्टॉकमनः ओह, घोटाळा के ला त्या लेखाने! ते तुम्ही आत्ता छापायला नको.
होिस्तादः

खरां च? आपल्याजिळ त्यासाठी जागा आहेच की, आवण मला असां
िाटतां की त्यासाठी बरोबर योग्य िेळ हीच आहे.

डॉ.स्टॉकमनः होय, होय, मला खात्री आहे तुम्ही बरोबर आहात, पण ते तुम्ही आत्ता
प्रवसद्ध करायला नको. मी तुम्हाला तसे िेळोिेळी कळिेन.
(पेत्रा, डोक्यािर हॅट आवण झगा आवण अभ्यासाची पुष्ट्कळ पुस्तके
वतच्या काखेत आहेत. हॉलमधून आत येते.)

पेत्राः

गुड इव्हलनांग.

डॉ.स्टॉकमनः गुड इव्हलनांग पेत्रा. तू आलीस का?
(मोघम अवभिादन. पेत्रा वतचे कपडे, हॅट आवण पुस्तके दरिाज्याच्या
बाजूला असलेल्या खुचीिर ठे िते.)
पेत्राः

तर तुम्ही येर्े सगळे बसून मजा कराताहात जेव्हा मी बाहेर
गुलामासारखां राबतेय.

डॉ.स्टॉकमनः ठीक तर मग तू पण ये आता मजा कर स्ितः.
वबललांगः

मी तुझ्यासाठी र्ोडांसां पेय बनिू का?

पेत्राः

(टेबलाजिळ येत) आभारी आहे. मी स्ितःच घेतलेलां पसांत करीनतुम्ही नेहमी खूपच कडक बनिता. पण मी विसरलेच पप्पा,
माझ्याजिळ तुमचे पत्र आहे. (खुचीकडे जाते जेर्े वतने िस्तू ठे िलेल्या
होत्या.)

डॉ.स्टॉकमनः पत्र? कु णाकडू न?
पेत्राः

(वतच्या झग्यातील पाकीटात शोधते) मी नुकतीच बाहेर जात होते
तेव्हा पोस्टमनकडू न ते मला वमळालां-

डॉ.स्टॉकमनः (उठू न वतच्याकडे जात) आवण तू मला आत्ता ते देतेस.
पेत्राः

मला िेळच नव्हता पुन्हा िर पळत येऊन ते द्यायला. हे घ्या ते.

डॉ.स्टॉकमनः (पत्र वहसकािून घेत) बघू दे मला, बघू दे मला, पोरी. (िरचा पत्ता
िाचतो) होय, हेच आहे ते!
सौ.स्टॉकमनः हेच का ते ज्याच्यासाठी तुम्ही उतािळे झाला होतात, र्ॉमस?

डॉ.स्टॉकमनः होय, हेच आहे ते, मला लगेच जायला हिां- मला तेर्े उजेड वमळे ल का
कतररन? माझ्या अभ्यावसके त पुन्हा ददिा नाही का?
सौ.स्टॉकमनः ददिा लािलेला आहे. आवण तो तुमच्या वलवहण्याच्या टेबलािर आहे.
डॉ.स्टॉकमनः छान, छान. माफ कर मला र्ोडां. (तो उजव्या बाजूच्या खोलीत
जातो.)
पेत्राः

हे काय असू शकतां, आई?

सौ.स्टॉकमनः मला काहीच ठाऊक नाही. काही ददिसाांपासून ते सतत पोस्टमनची
िाट बघताहेत.
वबललांगः

माझ्या अांदाजाने ते गािातल्या पेशांटबद्दल-

पेत्राः

गरीब वबचारे पप्पा! हे सारां काही काम त्याांना करािां लागतां (ती लरांक
बनिते) आहा, मला आता ह्याचा आनांद घ्यायला हिा!

होिस्तादः

तू आजच्या सारखां अजूनही रात्री वशकिायला जातेस का?

पेत्राः

(ग्लासातून एक घोट घेत) दोन तासाांसाठी.

वबललांगः

आवण चार तास सकाळी सांस्र्ेत-

पेत्राः

(टेबलाजिळ बसत) पाच तास.

सौ.स्टॉकमनः आवण मी बघते तुला त्याांच्या अभ्यासाच्या िह्या तपासून दुरूस्त
करायच्या आहेत.
पेत्राः

होय, त्याांचे ढीगच्या ढीग.

होरस्टरः

ह्यािरून असां ददसतां की तू कामात अत्यांत गुांतलेली व्यक्ती आहेस.

पेत्राः

होय, पण आिडतां मला ते. हे सांपल्यानांतरचा र्किा आनांददायी
असतो.

वबललांगः

तुला आिडतां ते?

पेत्राः

होय, नांतर मग तुम्हाला रात्रीची छानशी झोप येते.

मॉटेनः

तू भयांकर पापी असािीस, पेत्रा.

पेत्राः

पापी?

मॉटेनः

होय, कारण की तू खूपच कष्ट करतेस. वम. रोरलुांड म्हणतात की काम
हे आपण के लेल्या पापाची वशिा असते.

पेत्राः

शीss! दकती मूखचपणा आहे की ह्यािर तुमचा विश्वास आहे.

सौ.स्टॉकमनः एकदा तर- एकदा, एवलफ.
वबललांगः

ओह, उत्कृ ष्ट!

होिस्तादः

तुम्हाला कष्टाचां काम करायला आिडत नाही, मॉटेन?

मॉटेनः

नाही, मला ते आिडणारां नाही.

होिस्तादः

होय, पण मग या जीिनात काय करायची इच्छा आहे तुमची?

मॉटेनः

समुद्रािरील लुटारू बनायला मला आिडेल.

एवलफः

मग तुम्हाला रानटी असांस्कृ त व्हायचांय.

मॉटेनः

ठीक आहे, मी होईन रानटी असांस्कृ त.

वबललांगः

मी तुमच्याबरोबर आहे तेर्े, मॉटेन. मी अगदी हेच म्हणतो.

सौ.स्टॉकमनः (त्याला इशारा करीत) नाही, नाही, वमस्टर वबललांग. मला खात्री आहे
तुम्ही तसां करणार नाही.

वबललांगः

होय, मी होणार, म्हणून मला सहाय्य करा! मी रानटी आवण असांस्कृ त
आहे, आवण त्याचा मला अवभमान आहे. तुम्ही बघालच आपण
लिकरच सारे रानटी आवण असांस्कृ त होऊ.

मॉटेनः

आवण मग आपण कोणतीही गोष्ट करायला समर्च होऊ, नाही का?

वबललांगः

ठीक, हे बघ मॉटेन...

डॉ.स्टॉकमनः आता पोराांनो तुम्ही जा बरां . मला खात्री आहे की उद्यासाठी तुम्हाला
काहीतरी गृहपाठ ददलेला आहे.
एवलफः

ओह, र्ोडा िेळ मी र्ाांबू शकत नाही का?

सौ.स्टॉकमनः नाही, तुला सुद्धा जायलाच हिां. चला, जा बरां दोघेही. (मुलां गुडनाईट
म्हणतात आवण डाव्या बाजूच्या खोलीत जातात.)
होिस्तादः

तुम्हाला खरोखर असां िाटतां का की अशा प्रकारच्या गोष्टी ऐकणां हे
मुलाांसाठी िाईट आहे?

सौ.स्टॉकमनः मला ठाऊक नाही. मला फक्त ते आिडत नाही.
पेत्राः

ओह, आई मला िाटतां तू येर्े पूणचपणे चुकलेली आहेस.

सौ.स्टॉकमनः बहुधा. पण मला ते आिडत नाही, वनदान आपल्या स्ितःच्या घरात
तरी.
पेत्राः

अशा ह्या दाांवभकतेला घरात आवण शाळे त अांत नाही. घरी तुम्हाला
चूप बसायलाच हिे, आवण शाळे त तुम्हाला त्या गोष्टीला विरोध
दशचिायलाच हिा आवण मुलाांशी खोटां बोलायलाच हिां.

होरस्टरः

तुम्हाला खोटां बोलायलाच हिां?

पेत्राः

होय. तुम्ही असा विचार करता का की ज्या गोष्टींिर तुमचा विश्वास
नाही त्या गोष्टी त्याांना वशकिायलाच हव्यात?

वबललांगः

ओह, तेही खरां च आहे.

पेत्राः

जर माझ्याजिळ पैसे रावहले असते तर मी स्ितः माझी स्ितांत्र शाळा
स्र्ापन के ली असती जेर्े साऱ्या गोष्टी वभन्न रावहल्या असत्या.

वबललांगः

हुश! पैसे!

होरस्टरः

ठीक, ही जर तुझी कल्पना असेल वमस् स्टॉकमन, तर मी आनांदाने
तुमच्या ह्या सिच गोष्टींची पूतचता करू शकतो. माझ्या िवडलाांची जागा
ररकामी आहे. तो खूप मोठा जुना खाली रूम आहे, आवण मोठी
जेिणाची खोली आहे खाली पवहल्या माळ्यािर-

पेत्राः

(हसत) ओह, तुमच्या स्नेहशीलतेबद्दल खूप खूप आभारी आहे... पण
त्यातून काहीच वनष्ट्पन्न होऊ शकणार नाही.

होिस्तादः

नाही, मला असे िाटते की कु . पेत्राांना पत्रकाररताांच्या सांघटनेत दाखल
व्हायला आिडेल. ओघाने, पण तुम्हाला िेळ आहे का एका इां ग्रजी
कादांबरीचा अनुिाद करायला? तसे तुम्ही आम्हाला आश्वासन ददले
होते.

पेत्राः

नाही, अजून तरी नाही. पण मी तुम्हाला ते िेळेिर देईन.

डॉ.स्टॉकमनः (त्याांच्या अभ्यावसके तून बाहेर येतात. उघडलेलां पत्र त्याांच्या हातात
आहे. पत्र फडफडित) ठीक, येर्े एक बातमी आहे. मी असां साांगू शकतो
की ती ह्या नगराला जाग आणील.
वबललांगः

बातमी?

सौ.स्टॉकमनः कसली बातमी?
डॉ.स्टॉकमनः एक मोठ्ठा शोध, कतररन!
होिस्तादः

खरां च?

सौ.स्टॉकमनः तुमचा शोध?
डॉ.स्टॉकमनः होय, माझा! (मागे पुढे चालत) आता येऊ देत त्याांना, जसे नेहमी
येतात तसे लहरी माणसाची बेताल कल्पना. पण त्याांनी त्याकडे लि
ददलेले उत्तम ह्या िेळी! ते ह्यािेळी लि देणारच, मी शपर्ेिर साांगतो.
पेत्राः

पण पप्पा, आम्हाला हे साांगाच की हे काय आहे?

डॉ.स्टॉकमनः होय, काहीही हरकत नाही, फक्त मला र्ोडा िेळ द्या, मग तुम्हाला
सारां काही कळे ल. जर आत्ता पीटर माझ्या जिळ असता! होय, त्यामुळे
तू बघू शकली असतीस की आम्ही माणसां ह्या भानगडीला न्याय
देण्यात िटिाघळासारखे दकती ठार आांधळे असतो ते...
होिस्तादः

तुम्हाला काय म्हणायचांय, डॉक्टर?

डॉ.स्टॉकमनः (टेबलाजिळ उभे राहत) सिचसामान्यपणे असा एक विश्वास आहे
सिाांचा की आपले नगर वनरोगी स्र्ळ आहे-?
होिस्तादः

होय, खवचतच.

डॉ.स्टॉकमनः िस्तुतः वनरूपिादपणे वनकोप स्र्ळ, खरोखर... हे स्र्ळ
उच्चस्तरािरील चाांगल्या प्रतीत फक्त आजारीच नव्हे तर वनरोगी
लोकाांसाठी सुद्धा वशफारस के ले गेलेले आहे...
सौ.स्टॉकमनः होय, पण माय वडअर र्ॉमस...
डॉ.स्टॉकमनः आवण आम्ही त्याची वशफारस आवण कौतुक के ले नाही का? मी स्ितः
िारां िार त्या ‘हेराल्ड’ मध्ये आवण अगवणत पवत्रकाांमध्ये वलवहलेले
होते....
होिस्तादः

खवचतच- पण त्याचां काय...?

डॉ.स्टॉकमनः आवण मग ही और्धी पाण्याची स्नानगृहे या नगराच्या हृदयाची
रक्तिावहनी आहे हे मुख्य मज्जातांतू कें द्र आहे आवण- त्या सैतानाला
ठाऊक फक्त काय तेवबललांगः

आपल्या ‘नगराच्या हृदयाचे स्पांदन’, मी एका आनांदाच्या िणी हे
म्हणण्याचे धाडस के ले होते.

डॉ.स्टॉकमनः होय, मी असां म्हणण्याचां धाडस करे न. ठीक, तुम्हाला ठाऊक आहे का
खरोखर काय आहेत ते, िास्तिात- खूप छान, उत्कृ ष्ट, प्रख्यात और्धी
पाण्याची स्नानगृहे आहेत जी खूप दकमती आहेत- तुम्हाला ठाऊक आहे
ती काय आहेत ते?
होिस्तादः

नाही, काय आहेत ती?

डॉ.स्टॉकमनः ती और्धी पाण्याची स्नानगृहे नसून ती आहेत फक्त घरातून सोडलेले
साांडपाणी, मलमूत्र, इ. साठिण्यासाठी असलेले जवमनीतील बांद खड्डे,
घाणेरडी ओंगळ जागा.
पेत्राः

और्धी पाण्याचे झरे , पप्पा!

सौ.स्टॉकमनः (त्याच िेळी) आपली और्धी पाण्याची स्नानगृहे!
होिस्तादः

(त्याचप्रमाणे) पण, डॉक्टर...!

वबललांगः

अगदी पूणचपणे विलिण!

डॉ.स्टॉकमनः मी साांगतो तुम्हाला सांपूणच और्धी पाण्याची स्नानगृहे ही ढोंगी विर्ारी
भयाण- खूपच मोठे आरोग्याला धोकादायक असू शकणारे ! मॉलेडाल
मधला हा सारा घाणेरडेपणा- घाणेरडा िास मारणाऱ्या िस्तू
पाणीपुरिठा करणाऱ्या मुख्य नळाच्या खोलीत जाताहेत; आवण

त्यासारखाच लनांद्य विर्ारी के रकचरा समुद्रदकनारी वझरपत आहे
तसाच!
होरस्टरः

जेर्े स्नानगृहे आहेत, असां तुम्हाला म्हणायचांय का?

डॉ.स्टॉकमनः अगदी बरोबर.
होिस्तादः

पण डॉक्टर, ह्या साऱ्याांची तुम्हाला कशी खात्री आहे?

डॉ.स्टॉकमनः मी ह्या िस्तुवस्र्तीचा जेिढा शक्य होईल तेिढा आस्र्ेिाईकपणे छडा
लािला आहे. काही िेळा मला पूणचपणे शांका आलेल्या होत्या. मागील
िर्ी पयचटकाांच्या काही विवचत्र के सेस समोर आल्या होत्याविर्मज्िर आवण जठराला आलेली सूजसौ.स्टॉकमनः होय, मला आठितांय ते.
डॉ.स्टॉकमनः त्यािेळी हा पररपूणच विचार होता की पयचटक येताना त्याांच्या सोबत
रोगाचा सांसगच घेऊन येतात पण त्यानांतर.... वहिाळ्या दरम्यान...
मला दुसऱ्याच कल्पना सुचल्या, आवण मला जेिढे शक्य होईल तेिढे
पाण्याचे पृर्क्करण करायला सुरूिात के ली.
सौ.स्टॉकमनः म्हणूनच तुम्ही कामात एिढे गुांतिलेले होता!
डॉ.स्टॉकमनः होय, मी कामात गुांतलेलो होतो हे तू म्हणू शकतेस, कतररन,
माझ्याजिळ आिश्यक ती िैज्ञावनक उपकरणे नव्हती, त्यामुळे
तांतोतांत रासायवनक पृर्क्करण वमळािे म्हणून मी वपण्याच्या पाण्याचे
तसेच समुद्राच्या पाण्याचे नमुने विद्यापीठाकडे पाठिले.
होिस्तादः

जे तुम्हाला आता प्राप्त झाले?

डॉ.स्टॉकमनः (पत्र दाखवित) हे बघा येर्े! येर्े त्याचा स्पष्ट पुरािा आहे की त्या
पाण्यामध्ये कु जलेले सेंदद्रय पदार्च आहेत... ज्यात जांतू-जीिाणू....

पूणचतया भरलेले आहेत, जे आरोग्याला अवतशय अपायकारक आहेत
आवण अवतशय भयांकर.
सौ.स्टॉकमनः अगदी बरोबर ते, असणारच तेर्े ते.
डॉ.स्टॉकमनः तुझां बोलणां अगदी समयोवचत असािां.
होिस्तादः

आवण आत्ता काय करायचां ठरिलांत, डॉक्टर?

डॉ.स्टॉकमनः का, ह्या सिच गोष्टी दुरूस्त करणे, अर्ाचतच.
होिस्तादः

असां के लां जाऊ शकतां?

डॉ.स्टॉकमनः ते के लां गेलांच पावहजे. नाहीतर स्नानगृहे सांपूणचपणे वनरूपयोगी- खराब
होतील! पण त्याची काहीही गरज नाही. त्यासाठी काय कारिाई के ली
जािी ह्या बाबतीत आता माझ्यापुढे पूणचपणे स्िच्छ वचत्र आहे.
सौ.स्टॉकमनः पण र्ॉमस वडअर, कशामुळे तुम्ही ही सारी गुप्तता राखणार आहात?
डॉ.स्टॉकमनः तुम्हाला असां िाटतां का की मी गािभर गल्लोगल्ली ह्याविर्यी
िायफळ बडबड करीत दफरािे, सबळ खात्रीपूिचक पुरािा
वमळण्याआधी. नाही र्ँक यू, मी सिचर्ा असा मूखच माणूस नाही
इतराांसारखा.
पेत्राः

तरीही तुमच्या स्ितःच्या कु टुांबाला...

डॉ.स्टॉकमनः एकाही सजीि प्राण्याला नाही. पण उद्या तुम्हाला खवचतच प्रश्ाांचा
भवडमार करून भांडािून सोडणारे ददसतील.
सौ.स्टॉकमनः खरां च का र्ॉमस!
डॉ.स्टॉकमनः नक्की, तुझ्या आजोबाला, मग. होय, आत्ता आम्ही त्या अननुभिी
म्हाताऱ्याला साांगू तेव्हा त्याचे डोळे उघडतील खरोखर. त्याांना िाटतां
माझां डोकां ताळयािर नाही- होय, आवण इतरही भरपूर लोकाांना

तसांच िाटतां, माझ्या लिात आलेलां आहे ते. पण आता ह्या नीवतमान
लोकाांना काहीतरी कळणार आहे- त्याांना वनवितच काहीतरी
बघायला वमळणार आहे ह्या िेळी. (हात चोळत येरझाऱ्या घालीत)
काय खळबळ माजणार आहे ह्या नगरात, कतररन! फक्त त्याचा
विचार कर तू- सिच पाण्याचे नळ पुन्हा दुमडले जायला हिेत.
होिस्तादः

पाण्याचे सिच नळ?

डॉ.स्टॉकमनः अर्ाचतच. अांतग्रचहण नळ खूप खाली आहे, तो उां च जागेिर घ्यायला
हिा.
पेत्राः

काहीही झाले तरी तुम्ही अगदी बरोबर आहात.

डॉ.स्टॉकमनः होय, तुला आठितांय पेत्रा? जेव्हा त्याांनी कामाला सुरूिात के ली तेव्हा
मी त्याांच्या विरोधात वलवहले होते. पण कु णीच माझे ऐकले नाही.
ठीक, आता माझां त्याांना ऐकािांच लागणार. अर्ाचतच मी मांडळासाठी
एक िृत्ताांत वलहून ठे िलेला आहे- तो वतर्े पडलेला आहे- मागच्या
हप्त्यातच तो तयार झालाय. मी ह्या िृत्ताांताचीच िाट बघत आलोय.
(तो पेत्राकडे वनदेश करतो) आता तो लिकरच वतकडे जाईल. (तो
खोलीत जातो आवण कागदाांचा गठ्ठा घेऊन परततो) बघा!
काळजीपूिचक वलवहलेले कागद! आवण त्याांना जोडलेले पत्र.
ितचमानपत्र, कतररन! त्याांना कशाचे तरी िेष्टन घालायला हिे छान!
एक ितचमानपत्र दे कतररन. आता ठीक. हे दे- दे त्याला (पाय
आपटतो).... काय बरां त्या पीडेचां नाि पुन्हा? कसांही कर पण दे त्या
पोरीला हे, आवण खाली सरळ त्या नगराध्यिाला दे म्हणािां.
सौ.स्टॉकमनः (ती गठ्ठा उचलते आवण जेिणाच्या खोलीतून बाहेर जाते.)
पेत्राः

अांकल पीटर काय म्हणतील असां तुम्हाला िाटतां, बाबा?

डॉ.स्टॉकमनः त्याांनी काय म्हणािां अशी तुझी अपेिा आहे? नाही तरी त्याांना ह्या
महतत्िपूणच िास्तिाला प्रकाशात आणण्याचा आनांद नसणारच.
होिस्तादः

तुमच्या शोधाबद्दल एक छोटीशी घोर्णा मेसेंजर ह्या ितचमानपत्रात
तुम्ही मला छापू द्याल का?

डॉ.स्टॉकमनः जर तुम्ही तसे के ले तरे मी तुमचा अवतशय आभारी राहीन.
होिस्तादः

शक्य तेिढ्या लिकर लोकाांनी ऐकायलाच हिे.

डॉ.स्टॉकमनः मी पूणचपणे सहमत आहे.
सौ.स्टॉकमनः (परत येत) ती नुकतीच घेऊन गेली.
वबललांगः

म्हणून मला सहाय्य करा, डॉक्टर, तुम्ही ह्या नगराचे सुप्रवसद्ध ज्येष्ठ
नागररक आहात

डॉ.स्टॉकमनः (आनांदाने येरझाऱ्या घालत) ओह, काहीतरी अविचारी बडबडू नका!
मी फक्त माझे कतचव्य के ले. खवजन्याचा शोध घेणारा मी एक
नवशबिान माणूस आहे इतके च.
वबललांगः

डॉ.स्टॉकमन ह्याांचे आभार मानण्यासाठी ह्या नगराने काहीतरी
वनयोजन करायलाच हिे असे तुम्हाला िाटत नाही का होिस्ताद?

होिस्तादः

मी वनवितच तसां सुचिीन.

वबललांगः

आवण ह्याविर्यी मी अस्लाकसेनशी बोलेन.

डॉ.स्टॉकमनः नाही, माझ्या जीिलग वमत्राांनो अशा प्रकारचा िेडेपणा करू नका.
मला हे काहीही ऐकायचां नाहीय. आवण जरी मांडळाने माझा पगार
िाढिण्याबद्दल काही कल्पना लढिल्या, तरी मी नाकारे न. तू ऐकलांस
का कतररन? मी वस्िकारणार नाही ते.
सौ.स्टॉकमनः अगदी बरोबर, र्ॉमस.

पेत्राः

(ग्लास उां च धरीत) तुमच्या आरोग्यासाठी लचांतन, डॅडी!

होिस्ताद-वबललांगः तुमच्या आरोग्यासाठी, डॉ.स्टॉकमन!
होरस्टरः

(डॉक्टराांच्या ग्लासाशी ग्लास लािीत दकणदकण आिाज करत)
तुमच्या आनांदासाठी डॉ.स्टॉकमन.

डॉ.स्टॉकमनः आभारी आहे तुमचा, माझ्या वप्रय वमत्राांनो! मला अवतशय आनांद
झालाय... आपल्या मायभूमीची आवण आपल्या नागररक वमत्राांची
सेिा करायची, हुरे , कतररन!
(तो त्याचे हात वतच्या गळ्याभोिती टाकतो आवण वतला गरगर
दफरितो. ती ओरडते आवण प्रवतकार करण्याचा प्रयत्न करते. हास्य,
टाळ्याांचा गजर आवण डॉक्टराांसाठीचा जयघोर् होतो. मुलां दारातून
डोके बाहेर काढू न बघतात.)


अांक दुसरा
(डॉक्टराांच्या बैठकीची खोली, जेिणाच्या खोलीचा दरिाजा बांद आहे. सकाळ
झाली आहे. सौ.स्टॉकमन जेिणाच्या खोलीतून बाहेर येतात. वतच्या हातात एक
मोहर असलेले पत्र आहे. डॉक्टराांच्या अभ्यावसके च्या उजव्या बाजूचा दरिाजा
ओलाांडून ती आत डोकािते.)
सौ.स्टॉकमनः तुम्ही तेर्े आहात, र्ॉमस?
डॉ.स्टॉकमनः (आतून) होय. मी नुकताच परत आलोय. (आत येत) काय ते?
सौ.स्टॉकमनः तुमच्या भािाकडू न आलेलां पत्र. (ती त्याला ते पत्र देते.)
डॉ.स्टॉकमनः ओह, बघुया. (तो पाकीट उघडतो आवण िाचतो) तुमचां हस्तवलवखत
परत पाठिलांय... हे बघा. (तो कु जबुजत्या आिाजात िाचतो) हां...
सौ.स्टॉकमनः काय म्हणतात ते?
डॉ.स्टॉकमनः (पत्र वखशात टाकीत) काहीच नाही. फक्त दुपारच्या जिळपास स्ितः
येताहेत.
सौ.स्टॉकमनः तुम्हाला आठिणीने घरीच रहायला हिे मग.
डॉ.स्टॉकमनः ओह, ती काही अडचण नाही. मी आज सकाळीच माझ्या सिच भेटी
सांपिल्यात.
सौ.स्टॉकमनः ते हा प्रसांग कसा हाताळतील ह्या बाबतीत मला अवतशय कु तूहल
िाटतांय.
डॉ.स्टॉकमनः मीच तो शोध लािला, त्याांनी नव्हे. त्यामुळे त्याांना फारसा आनांद
झालेला नसेल, तू बघशीलच.
सौ.स्टॉकमनः त्याची तुम्हाला र्ोडीही लचांता िाटत नाही?

डॉ.स्टॉकमनः ओह, त्याांना खरोखर पुरेसा आनांद होईल, तुला ठाऊक आहे. पीटर हा
असा एकच माणूस आहे ज्याला त्याच्या व्यवतररक्त नगरासाठी कोणी
काम करीत असलेलां आिडत नाही.
सौ.स्टॉकमनः तुम्हाला ठाऊक आहे, र्ॉमस ह्या तुमच्या सन्मानात तुम्ही त्याांना
सहभागी के लां तर ते दकती छान होईल. तुम्हाला असां काही सुचत
नाही का की तेच पवहले असे गृहस्र् होते ज्याांनी तुम्हाला हा मागच
दाखविला.....?
डॉ.स्टॉकमनः वनवितच, मला त्याची काळजी घ्यायलाच हिी. जोपयांत मी ह्या
साऱ्या गोष्टी ठीक करीत नाही तोपयांत—
मॉटेनदकलः

(म्हातारा मॉटेनदकल हॉलच्या दारातून डोकाितो आवण धूतचपणे
विचारतो) हे—हे खरां आहे का?

सौ.स्टॉकमनः (त्याच्याकडे जात) बाबा—तुम्ही! काय करताय तुम्ही येर्े?
डॉ.स्टॉकमनः हॅलो सासरे बुिा! गुडमॉर्नांग, गुडमॉर्नांग.
सौ.स्टॉकमनः या ना आत.
मॉटेनदकलः

होय, जर ते खरां असेल; नसेल तर मी परत जाईन.

डॉ.स्टॉकमनः कोणतां खरां नसल्यास?
मॉटेनदकलः

हा पाण्याच्या कामाचा विवचत्र धांदा. ठीक, हे खरां आहे का?

डॉ.स्टॉकमनः खात्रीने हे खरे आहे. पण तुम्हाला कसां ठाऊक ह्या बाबतीत?
मॉटेनदकलः

(आत येतो) शाळे च्या रस्त्यािर पेत्राने धािती भेट ददली.

डॉ.स्टॉकमनः ओह, वतने का?

दकलः

हो, हो- आवण वतने मला साांवगतले- मला िाटलां ती माझी चेष्टा करून
मला फसिते आहे की काय, पण पेत्रा तशी मुलगी नाही हो.

डॉ.स्टॉकमनः नाही, खरोखर, असा कसा विचार के ला तुम्ही.
दकलः

ओह तुम्ही कोणािरही कधीही विश्वास टाकू नये. तुम्हाला काही
कळण्याच्या आतच तुम्ही मूखच बनिले जाऊ शकता. पण ते खरोखर
सत्य आहे का, मग?

डॉ.स्टॉकमनः वनःसांशयपणे. आता तुम्ही खाली बसा. (सोफा पुढे करत त्याांना
बसायला साांगतात) आता आपल्या नगरासाठी सुदि
ै ाची बाब नव्हे
का?
दकलः

(हसू दाबीत) नगरासाठी सुदि
ै ाची बाब?

डॉ.स्टॉकमनः होय मी लािला हा शोध योग्य िेळी
दकलः

(अजूनही हसू दाबीत) होय, खवचतच, खवचतच. ठीक, मला असां
कधीच िाटलां नव्हतां की तुम्ही आपल्याच भािाविरूद्ध अशी
माकडचेष्टा कराल.

डॉ.स्टॉकमनः माकडचेष्टा!
सौ.स्टॉकमनः खरां च, का बाबा?
दकलः

(त्याचे दोन्ही हात आवण हनुिटी काठीच्या माथ्यािर टेकतात आवण
धूतचपणे डोळे वमचकािीत डॉक्टराांकडे बघतात.) बघू द्या मला, आता
कसां आहे ते? असां नाही का की पाण्याच्या नळामध्ये बारीक बारीक
प्राणी घुसलेले आहेत, भरपूर प्रमाणात मोठ्या जमािाने, पेत्रा साांगत
होती.

डॉ.स्टॉकमनः खवचतच. लाखोंनी सूक्ष्मतम जीिाणू, बहुधा.

दकलः

पण कु णीच त्याांना पाहू शकत नाही- असांच नाही का?

डॉ.स्टॉकमनः अगदी बरोबर, कु णीच त्याांना पाहू शकत नाही.
दकलः

(शाांतपणे गालातल्या गालात हसत) दकती िाईट झाले असते जर ही
सगळ्यात छान उत्तम गोष्ट मी तुमच्याकडू न ऐकली नसती तर.

डॉ.स्टॉकमनः काय तुमच्या म्हणण्याचा अर्च?
दकलः

पण नगराध्यिाला तुम्ही ह्या गोष्टीिर विश्वास ठे िायला कधीच राजी
करू शकणार नाहीत.

डॉ.स्टॉकमनः ठीक, ते आपण पुढे पाहूच.
दकलः

तुम्हाला खरोखर असां िाटतां का की तो खूप मूखच आहे?

डॉ.स्टॉकमनः मला तर असां िाटायला लागलां की सांपूणच नगरच मूखच होईल.
दकलः

सारां नगर? ठीक, शक्य आहे, ते होतील तसे...काहीही झाले तरीही.
ती त्याांचा चाांगलाच समाचार घेईल...त्याांना चाांगलां करू द्या. त्याांनी
प्रशासकीय मांडळात माझा छळ करून मला हाकलून लािलां, मी
साांगतो तुम्हाला अगदी कु त्र्यासारखी िागणूक ददली त्याांनी मला. पण
आता त्याांची पाळी आहे. तुम्ही तुमचा त्याांच्याशी चाललेला हा खेळ
चालू ठे िा, स्टॉकमन.

डॉ.स्टॉकमनः होय, पण सासरे बुिा--दकलः

तुम्ही तुमच्या ह्या वहकमती बरोबर पाठपुरािा करा त्याांचा, स्टॉकमन.

डॉ.स्टॉकमनः पण खरोखर...
दकलः

तुम्ही फक्त हे चालू ठे िा, मी म्हणतो. (उभे राहतात) जर तुम्ही त्या
नगराध्यिाला आवण त्याच्या टोळक्याला िमा मागायला भाग पाडले

तर मी गरीब लोकाांना सरळ सरळ शांभर क्रोनर िाटीन. एक औदायच
म्हणून.
होिस्तादः

(हॉलमधून आत येतो) गुडमॉर्नांग (र्ाांबतो) ओ, िमा करा मला...

डॉ.स्टॉकमनः नाही, आत या, आत या.
दकलः

(पुन्हा गालातल्या गालात हसतो) ते! ते पुन्हा आतासुद्धा आत आहेत?

होिस्तादः

काय म्हणायचांय तुम्हाला?

डॉ.स्टॉकमनः खवचतच ते आहेत.
दकलः

मला हे कळायलाच हिां होतां! ते आता पेपरात येतांय. तुम्हाला खरोखर
ही खबरदारी घ्यायला हिी, र्ॉमस! ठीक, मी जातोय तुम्ही बसा
एकत्र.

डॉ.स्टॉकमनः नाही, र्ोडां र्ाांबा ना, बाबा.
दकलः

नाही, मला आता जायलाच हिां. पाठपुरािा करा आवण सगळ्या
युक्त्या-प्रयुक्त्या, तुम्हाला ज्या काही िाटतील त्या सिच प्रवसद्ध करा.
जर तुम्ही तसां के लां नाही तर मी माझां दुदि
ै समजेन. (ते जातात. सौ.
स्टॉकमन त्याांना सोबत करतात.)

डॉ.स्टॉकमनः (हसत) काय िाटतां तुम्हाला--? ह्या म्हाताऱ्याचा पाण्याच्या
कामाच्या व्यिहाराच्या एका शब्दािरही विश्वास नाही.
होिस्तादः

ओ, असां होतां का ते--?

डॉ.स्टॉकमनः होय; हेच होतां ते की ज्या बाबतीत आम्ही बोलत होतो? आवण मला
िाटतां तुम्ही गोष्टीसाठी येर्े आलात.

होिस्तादः

अगदी बरोबर. तुमच्याकडे एखादा वमवनट आहे का माझ्यासाठी,
डॉक्टर?

डॉ.स्टॉकमनः तुम्हाला जोपयांत िेळ हिा, तेिढा आहे.
होिस्तादः

तुम्हाला नगराध्यिाांकडू न काही कळलां का?

डॉ.स्टॉकमनः अजून तरी नाही, ते लिकरच येर्े पोहोचताहेत.
होिस्तादः

काल रात्रीपासून मी ह्या गोष्टीिर बराच विचार करतोय.

डॉ.स्टॉकमनः ओह?
होिस्तादः

तुम्हाला, एक डॉक्टर विज्ञानाचा माणूस, हे काम म्हणजे
रसायनशािातील बाब, पण ह्या बाबीत अनेक गोष्टींची गुांतागुांत
झालेली आहे, ज्याची तुम्हाला जाणीिच नाही.

डॉ.स्टॉकमनः खरां च! कोणत्या मागाचने? जरा आपण बसूया माझ्या दोस्ता—नाही
तेर्े सोफ्यािर. (होिस्ताद सोफ्यािर बसतो, टेबलाच्या दुसऱ्या
बाजूला असलेल्या आरामखूचीिर डॉ. बसतात.)
डॉ.स्टॉकमनः ठीक, तर तुम्ही असा विचार करताहात--?
होिस्तादः

तुम्ही म्हटलात काल की पाणी हे मातीत असलेल्या अशुद्धतेमुळे दूवर्त
झाले होते.

डॉ.स्टॉकमनः

होय, यात काहीच सांशय नाही की मॉलेडॉलच्या विर्ारी दलदलीतून
हे सारे येते.

होिस्तादः

माफ करा मला डॉक्टर, पण मला िाटतां ते दुसऱ्याच दलदलीतून येते.

डॉ.स्टॉकमनः कोणती दलदल?
होिस्तादः

ती दलदल वजच्यामध्ये सारा समाज कु जतोय.

डॉ.स्टॉकमनः काय दुदि
ै ी, मूखचपणासारखां बोलताहात तुम्ही वमस्टर होिस्ताद.
होिस्तादः

हळू हळू ह्या नगराचे सिच उपक्रम राजकारणी लोकाांच्या छोटया
कां पूच्या हातात जातायेत.

डॉ.स्टॉकमनः चला काहीतरीच, ते सिचच काही राजकारणी नव्हेत.
होिस्तादः

नाही, पण जे राजकारणी नाहीत ते त्याांचे वमत्र ककां िा समर्चक
अनुयायी आहेत. नगरामधील सारे श्रीमांत आवण जुने सत्ताधारी
नािाजलेले—त्या शक्ती आहेत ज्या आपल्या जीिनािरच राज्य
करतात.

डॉ.स्टॉकमनः होय, पण मग त्या लोकाांना मोठ्या प्रमाणात कौशल्य आवण दूरदृष्टी
आहे.
होिस्तादः

पण त्याांनी ते कौशल्य आवण दूरदृष्टी दाखविली का जेर्े पाणी
पुरिठ्यातील मुख्या नळ आहेत?

डॉ.स्टॉकमनः नाही, खवचतच हा मूखचपणाचा कळस असेल. पण हे सिच व्यिवस्र्त
के ले जाईल आता.
होिस्तादः

तुम्हाला असां िाटतां का की सिच सुरळीत पार पडेल?

डॉ.स्टॉकमनः ठीक, सुरळीत असो िा नसो, ते के लां जायलाच हिां.
होिस्तादः

होय, जोपयांत िृत्तपत्रे हस्तिेप करीत नाहीत.

डॉ.स्टॉकमनः त्याची काहीही आिश्यकता नाही, माझ्या वप्रय वमत्रा, मला पूणचपणे
खात्री आहे बांधू—
होिस्तादः

माफ करा मला, डॉक्टर; मी तुम्हाला साांगत आहे की हे काम पुढे
चालूच ठे िािे अशी माझी योजना आहे.

डॉ.स्टॉकमनः पेपरात?

होिस्तादः

जेव्हा मी ‘वपपल्स मेसेंजर’ ताब्यात घेतला तेव्हा मी वनधाचर के ला की
ह्या जुनाट टोणग्याांच्या चौकडीला सांपिीन, ज्याांच्या हातात सारां
काही आहे.

डॉ.स्टॉकमनः पण तुम्ही स्ितः मला साांवगतलेलां आहे की त्याचा पररणाम काय झाला
होता ते; तुम्ही—तुम्ही जिळ जिळ तो पेपर नाहीसाच के ला होता.
होिस्तादः

होय, ते खरे आहे. त्यािेळी आम्हाला माघार घ्यािीच लागली;
त्यािेळी धोका होता, की त्या लोकाांवशिाय स्नानगृहाांचा प्रकल्प
वनष्ट्फळ होईल. पण आता आपल्याजिळ स्नानगृहे आहेत, आवण आता
ह्या ऐटबाज सभ्य गृहस्र्ाांवशिाय आपले काहीही अडत नाही.

डॉ.स्टॉकमनः त्याांच्यावशिाय आपण मागचक्रमण करू शकू , पण आपण खूप मोठ्या
प्रमाणात त्याांचे ऋणी आहोत.
होिस्तादः

त्याांच्या कृ तज्ञतेची यर्ोवचत परतफे ड होईलच. पण माझ्यासारखा
लोकशाहीिादी प्रिृत्तीचा िृत्तपत्रकार त्याांच्या हातातून ही सांधी
कदावप सोडू न देणार नाही. आपण परां परागत चालत आलेल्या
अवधकृ त रूढींचे वबनचूकपणे खांडन करायलाच हिे. साऱ्या दुसऱ्या
अांधश्रद्धाांप्रमाणे असणाऱ्या ह्या घाणेरडया गोष्टींचे उच्चाटन व्हायलाच
हिे.

डॉ.स्टॉकमनः येर्े मी तुमच्या बरोबर आहे, अगदी मनापासून वमस्टर होिस्ताद.
काही लोक भ्रमात असतील ना तर त्याांना ताबडतोब नाहीसे करा!
होिस्तादः

मला नगराध्यिाला ह्या प्रकरणात गुांतविण्यात िाईट िाटते कारण ते
तुमचे भाऊ ना? पण मला खात्री आहे की आधी सत्य बाहेर यािे. ह्या
बाबतीत तुम्ही माझ्याशी सहमत आहात.

डॉ.स्टॉकमनः ते स्पष्टच आहे की(आिेशाने) होय, पण...पण...

होिस्तादः

तुम्ही माझ्याबद्दल िाईट विचार करू नका. मी इतराांसारखा
आत्मकें द्री आवण महत्िाांकाांिी नाही!

डॉ.स्टॉकमनः का, माझ्या वप्रय वमत्रा—कोण म्हणतां तू तसा आहेस?
होिस्तादः

मी गरीब कु टूांबातून आलो आहे, ते तुम्हाला ठाऊक आहेच; आवण मला
कवनष्ठ िगाचच्या लोकाांच्यातील तातडीच्या गरजाांचे वनरीिण
करण्याची भरपूर सांधी वमळालेली आहे. आवण शासकीय बाबींच्या
ददशेने तो भाग वमळायलाच हिा, डॉक्टर. त्याचाच अर्च असा की
िमता, ज्ञान आवण स्िावभमान याांचा विकास तो करतो—

डॉ.स्टॉकमनः मला पूणचपणे समजते.
होिस्तादः

होय...आवण म्हणूनच कवनष्ठ आवण सिचसामान्य त्रस्त लोकाांना काही
प्रमाणात स्िातांत्र्य वमळािां म्हणून पत्रकार ही सांधी नाकारीत नाही.
मला जाणीि झाली आहे की ह्या मोठया हलकल्लोळाला ‘लोकिोभ’
असे नाि ते देतील. असो, म्हणू द्यात त्याांना जे काय ते म्हणताहेत!
जोपयांत माझी सद्द्सवद्विेकबुद्धी वनमचळ आहे...

डॉ.स्टॉकमनः वनःसांशयपणे! वनःसांशयपणे, माय वडअर वमस्टर होिस्ताद. सारे काही
त्यादृष्टीने सारखेच...जाऊ द्या...ते! (दरिाज्यािर र्ाप ऐकू येते.
छापखानेिाला प्रकृ ती आवण सांपत्तीने बरा नसलेला पण छानसा काळा
सूट घातलेला, चुण्या पडलेला नेकटाय, त्याच्या हातात लोकरीची हॅट
आवण हातमोजे आहेत.)
अस्लाकसेनः

(नम्रतेने िाकू न नमस्कार करतो) िमा करा डॉक्टर, आगांतुकपणे असा
हा...

डॉ.स्टॉकमनः (उठतो) ठीक, ठीक, हे वमस्टर अस्लाकसेन आहेत!

अस्लाकसेनः

होय, डॉक्टर.

होिस्तादः

(उभे राहत) मीच आहे का तो ज्याला तुम्ही शोधत होता,
अस्लाकसेन?

अस्लाकसेनः

नाही, ते नाही. मला मावहत नव्हते की मी तुम्हाला येर्े बघेन. नाही,
खरे म्हणजे डॉक्टर स्ितःला.

डॉ.स्टॉकमनः ठीक आवण मी तुमच्यासाठी काय करू शकतो?
अस्लाकसेनः

हे खरां आहे का की वमस्टर वबललांग मला साांगताहेत—की तुम्ही पाणी
पुरिठयात सुधारणा घडिून आणण्याचा प्रयत्न करताहात?

डॉ.स्टॉकमनः होय, स्नानगृहाांसाठी.
अस्लाकसेनः

ठीक आहे मग, माझ्या लिात आलां ते. मी फक्त एिढांच साांगायला
आलो की मी तुम्हाला मला जेिढा शक्य होईल तेिढा पाटठां बा द्यायला
आलो आहे.

होिस्तादः

(डॉक्टरला) बवघतलांत तुम्ही?

डॉ.स्टॉकमनः मी तुमचा खूप आभारी आहे, पण—
अस्लाकसेनः

कारण की तुम्हाला सहजच ददसून येईल की तुम्हाला काही मध्यिगीय
लोकाांच्या पाठींब्याची गरज आहे. जेव्हा तुमची खरोखर इच्छा असेल
तेव्हा आम्ही, ज्याला तुम्ही सांघटीत बहुमत म्हणता त्याची स्र्ापना
करू—येर्े ह्या नगरात. आवण बहुमत तुमच्याच बाजूने असािां ही फार
चाांगली बाब आहे, डॉ. स्टॉकमन.

डॉ.स्टॉकमनः ते वनःसांशयपणे सत्य आहे. पण मला फक्त हे कळत नाही की ह्या अशा
प्रकारच्या सोप्या कामासाठी विशेर् उपाययोजना करण्याची
आिश्यकताच का असािी. असां मला िाटतां...

अस्लाकसेनः

होय, पण काहीही झाले तरी ती गोष्ट चाांगलीच आहे. तुम्ही बघा, मी
स्र्ावनक प्रावधकारींना चाांगलांच ओळखतो—जे सत्तेिर आहेत ते
वतऱ्हाईताांचे प्रस्ताि आनांदाने वस्िकारीत नाहीत. म्हणून मी विचार
असा के ला की छोटयाशा वनदशचनाचा कायचक्रम आयोवजत करताना
आपण भलत्या मागाचने जायला नको.

होिस्तादः

होय, छान कल्पना.

डॉ.स्टॉकमनः वनदशचन, तुम्ही म्हणालात? ठीक, का पण कसां करणार तुम्ही वनदशचन?
अस्लाकसेनः

ठीक, मोठया नेमस्तपणासह, खवचतच, डॉक्टर. मी नेहमीच
नेमस्तपणे कृ ती करतो, कारण नेमस्तपणा हा नागररकाचा श्रेष्ठ गुण
आहे, माझ्या विचारसरणीनुसार.

डॉ.स्टॉकमनः आम्हाला सारां ते ठाऊक आहे, वमस्टर अस्लाकसेन.
अस्लाकसेनः

होय, मला िाटते नेमस्तपणा सिचसामान्यपणे सिचमान्य आहे. आवण
हा पाणीपुरिठ्याचा मामला छोट्या मध्यमिगीय लोकाांसाठी फार
महत्त्िाचा आहे. ही स्नानगृहे नगरासाठी छोट्याशा सोन्याच्या खाणी
होत्या. ही स्नानगृहे आपल्या सिाांचे- बहुधा गृहप्रमुखाचेउदरवनिाचहाचे प्रतीक होईल. ह्याच कारणामुळे तुमच्या प्रकल्पाला
पाटठां बा देण्याची शक्य तेिढी जास्त- आमची इच्छा आहे; आवण
घरातील प्रमुख व्यक्तींच्या सांघटनेचा अध्यि या नात्याने मी....

डॉ.स्टॉकमनः असां?
अस्लाकसेनः

आवण वशिाय मी नेमस्त समाजाचा स्र्ावनक प्रवतवनधी असल्यामुळेतुम्हाला ठाऊक आहे खवचतच, मी नेमस्त बाबींत सदक्रय सहभाग
घेतो?

डॉ.स्टॉकमनः होय, खवचतच-खवचतच.

अस्लाकसेनः

ठीक... तुम्ही बघू शकता मी पूणचपणे ह्या ककां िा त्या मागाचने अनेक
लोकाांच्या भेटी घेतल्या; आवण तेव्हापासून मी समजूतदार, कायद्याचे
पालन करणारा नागररक म्हणून ओळखला जाऊ लागलो, जसां तुम्ही
तुमच्या स्ितःच्या बाबतीत म्हणाला होता, डॉक्टर- माझां काही
वनवित िजन आहे या नगरात- जरी मला सत्तेत र्ोडासा दजाच असला
तरी, मी स्ितः तसे म्हणतो.

डॉ.स्टॉकमनः ते मला चाांगलांच ठाऊक आहे, वमस्टर अस्लाकसेन.
अस्लाकसेनः

म्हणून तुम्ही बघा की आणीबाणीच्या काळात प्रशांसा वमळिणे हे
माझ्यासाठी अवतशय सोपे आहे.

डॉ.स्टॉकमनः प्रशांसा?
अस्लाकसेनः

होय, एक प्रकारे नगरिावसयाांकडू न वमळणारे आभाराचे मत,
समाजासाठी अवतशय महत्त्िाच्या असलेल्या गोष्टी तुम्ही प्रकाशात
आणल्या म्हणून. हे स्पष्टच आहे की भार्णातील कच्चा मसुदा सौम्य
शब्दात असायला हिा, जेणेकरून सत्ताधारी अवधकाऱ्याांचा अिमान
होणार नाही. ह्या अटीिर आपण काळजीपूिचक पािलां उचलली तर
मला खरोखर असां िाटतां की कु णीही आपल्यािर आिेप घेणार नाही,
घेतील?

होिस्तादः

ठीक, जरी त्याांना ते फारसां आिडलां नाही तरी...

अस्लाकसेनः

नाही नाही नाही! त्या अवधकाऱ्याांची मने दुखाितील असां काहीही
करायचां नाही, वमस्टर होिस्ताद; ज्याांच्या हातात आपल्या
उपजीविके चे सांपूणच साधन आहे त्याांच्यािर हल्ला करायला नको.
माझ्या काळात मी हे भरपूर करून चुकलो- त्यातून काही फारसां
चाांगलां वनष्ट्पन्न झालां नाही. पण नागररकाांचे प्रामावणक आवण सांतुवलत
मत... कु णीच त्यािर आिेप घेऊ शकले नाही.

डॉ.स्टॉकमनः (हात हलवित) माझ्या वप्रय अस्लाकसेना, माझ्या नागररक
सोबत्याांमधून मला पाटठां बा वमळतोय ह्याचा मला दकती आनांद झाला
ते मी साांगूच शकत नाही. ह्याचे मला खूपच सुख वमळते खूप सुख! खूप
खूप आनांदात आहे! एक ग्लास घ्या तपदकरी दारूचा, ए?
अस्लाकसेनः

नाही, खूप खूप आभारी आहे. मी मद्याला कधीच स्पशच करीत नाही.

डॉ.स्टॉकमनः एखाद्या वबयरच्या ग्लासाबद्दल तुम्ही काय म्हणाल, मग?
अस्लाकसेनः

नाही. मी तुमचे पुन्हा आभार मानतो, डॉक्टर. मी सकाळी काहीही
असले पेय घेत नाही आवण आता मी नगराची फे री मारणार आवण
घरातील काही प्रमुख व्यक्तींशी दोन शब्द बोलणार- लोकमत तयार
करू शके न.

डॉ.स्टॉकमनः तुमचे खूप खूप आभार, वमस्टर अस्लाकसेन. पण मला हे कळू शकत
नाही की ही सगळी तजिीज आिश्यक आहे ते. हा मामला मला तर
अगदी साधा आवण स्ियांवसद्ध िाटतो.
अस्लाकसेनः

अवधकारी मांडळ काहीिेळा सािकाशपणे पािले उचलते, डॉक्टर
स्टॉकमन. ह्याचा अर्च मी कु णाला दोर् देतो असां नाही, खवचतच!

होिस्तादः

ठीक, उद्या आपण हे पेपरात देऊन खळबळ माजिू, अस्लाकसेन.

अस्लाकसेनः

कृ पया, वमस्टर होिस्ताद, लहांसाचार नको. नेमस्तपणे पुढे चालू ठे िू
नाही तर आपल्याला काहीच साध्य होणार नाही. माझा सल्ला घ्या,
जीिनाच्या शाळे तून मी हे अनुभि गोळा के लेले आहेत. आवण आता
मी गुडबाय म्हणेन, डॉक्टर. तुम्हाला आता कळलांच असेल की
छोटीशी मध्यमिगीय माणसे तुमच्या मागे आहेत, लभांतीसारखी
भरभक्कम. तुम्हाला तुमच्या बाजूने सांघरटत बहुमत आहे, डॉक्टर.

डॉ.स्टॉकमनः खूप खूप आभारी आहे, माय वडअर वमस्टर अस्लाकसेन. (त्याांचे हात
हातात धरीत) गुडबाय, गुडबाय.

अस्लाकसेनः

तुम्ही ऑदफसमध्ये येताहात का, वमस्टर होिस्ताद?

होिस्तादः

मी लिकरच येतोय. मला अजूनही एक िा दोन व्यिस्र्ा करायच्या
आहेत.

अस्लाकसेनः

चालेल. (िाकू न नमस्कार करतो आवण जातो. डॉ.स्टॉकमन हॉलपयांत
त्याांना सोबत करतात.)

होिस्तादः

(जेव्हा डॉक्टर पुन्हा आत येतात) ठीक, काय म्हणायचांय तुम्हाला
आत्ता ह्या बाबतीत, डॉक्टर? तुम्हाला असां िाटत नाही का की ह्या
नगरातील सिच वशळ्या, भेकड, वनवष्ट्क्रय गोष्टींना चाळिून त्या
प्रदर्शचत कराव्यात?

डॉ.स्टॉकमनः तुम्ही अस्लाकसेनच्या सांदभाचत बोलताहात का?
होिस्तादः

होय, मी त्याांच्याच सांदभाचत बोलतोय. ते दलदलीत खोल
बुडालेल्याांपैकी एक आहेत- जरी ते काही बाबतीत खूपच शालीन
असले तरी. आपल्या भोिती असलेल्या बहुतेक लोकाांसारखे- नेहमी
धरसोड िृत्तीने, ह्या बाजूकडू न त्या बाजूकडे डळमळीतपणे िागणे,
चलवबचल आवण साशांकतेने इतके पररपूणच की ते कधीही योग्य पाऊल
उचलून पुढे सरसािण्यासाठी िचनबद्ध होण्याचां धाडस करीत नाहीत.

डॉ.स्टॉकमनः होय, पण अस्लाकसेन प्रामावणकपणे मदत करण्यासाठी उत्सुक
असलेले ददसत होते.
होिस्तादः

मला असां िाटतां की माणसासाठी सिाचत महत्त्िाची गोष्ट म्हणजे
त्याचा आत्मविश्वास आवण स्ितःिरचा भरिसा.

डॉ.स्टॉकमनः ओह, मी तुमच्याशी वनःसांशयपणे सहमत आहे.
होिस्तादः

म्हणून मी ह्या सांधीचा जबरदस्तीने ताबा घेतला, हे पाहण्यासाठी की
मी त्याांच्या चाांगल्या हेतूांना जीिदान देऊ शकतो की नाही ते. आपल्या

नगरातील पूज्यभाि असलेल्या अवधकाराला दडपून टाकायलाच हिे.
पाणी पुरिठ्याबाबतीत झालेल्या असभ्य आवण अिम्य
घोडचुकीबाबत ह्या जागी मतदाराांना पटिून द्यायलाच हिे.
डॉ.स्टॉकमनः खूपच छान. जर तुम्हाला िाटत असेल की समाजासाठी हे चाांगले आहे
तर मग करा ते. पण माझ्या भािाशी माझां बोलणां व्हायच्याआधी
नको.
होिस्तादः

काहीही झाले तरी, मध्यांतरीच्या काळात मी माझा अग्रलेख तयार
ठे िीन आवण जर नगराध्यिाांनी त्या गोष्टी पुढे चालू ठे िण्यास नकार
ददला तरी...

डॉ.स्टॉकमनः पण तुम्ही त्याांच्या नकाराचा विचार कसा करणार?
होिस्तादः

ओह, ते काही अतक्यच नाही. आवण मग

डॉ.स्टॉकमनः ठीक आहे मग, मी तुम्हाला िचन देतो--; ऐका माझां ह्याबाबतीत तुम्ही
माझा लेख छापू शकता, प्रत्येक शब्द न् शब्द त्याचा.
होिस्तादः

करू का मी तसे? हे तुमचे िचन आहे?

डॉ.स्टॉकमनः (त्याांच्याजिळ हस्तवलवखत देत) हे आहे येर्े, घेऊन जा बरोबर
तुमच्या. तुम्हाला िाचताना काहीही गैर िाटणार नाही; त्यानांतर
तुम्ही हे मला परत करू शकता.
होिस्तादः

छान! मी करीन तसे. ठीक आहे मग, गुडबाय डॉक्टर!

डॉ.स्टॉकमनः गुडबाय, गुडबाय! तुम्ही बघाल, वमस्टर होिस्ताद हा वनष्ट्कांटक मागच
असेल...काहीच नाही दुसरे तर वनष्ट्कांटक मागच!
होिस्तादः

हां! ठीक, बघूया आपण. (तो िाकू न नमस्कार करून दारातून वनघून
जातो.)

डॉ.स्टॉकमनः (ओलाांडून जाऊन जेिणाच्या खोलीत डोकाितो) कतररन...! ओह,
पेत्रा तू आलीस परत?
पेत्राः

(आत येत) होय, मी नुकतीच शाळे तून आली आहे.

सौ.स्टॉकमनः (आत येत) ते अजूनही आले नाहीत का?
डॉ.स्टॉकमनः पीटर? नाही. पण होिस्ताद बरोबर मी बरचसां बोललो. मी जो शोध
लािलेला आहे तो पूणचपणे पायरी पायरीने िर नेतोय. मला असां
ददसतांय की मी सुरूिातीला कल्पना के ल्यापेिा अवधक काहीतरी
आहे, तुला ठाऊक आहे. म्हणून त्याांनी माझा वनकाल राखून ठे िलाय,
जेव्हा त्याांना गरज पडेल तेव्हा िापरण्यासाठी.
सौ.स्टॉकमनः तुम्हाला िाटतां का की त्याची गरज आहे?
डॉ.स्टॉकमनः नाही, खवचतच नाही. पण त्याचिळी एक स्ितांत्र िाताचहर माझ्या
बाजूने उभा आहे जो ह्या प्रकरणािर प्रकाश पाडेल. आवण तुम्हाला
काय िाटतां? घरमालकाांच्या सांघटनेच्या अध्यिाांची सुद्धा मी भेट
घेतलेली आहे.
सौ.स्टॉकमनः खरां च? त्याांना काय हिांय?
डॉ.स्टॉकमनः ते सुद्धा पाठींबा देण्यासाठी तयार आहेत. आिश्यकता असल्यास ते
सिच मला पाठींबा देणार आहेत. कतररन तुला ठाऊक आहे माझ्या मागे
काय आहे ते?
सौ.स्टॉकमनः तुमच्या पाठीमागे? नाही. काय ते?
डॉ.स्टॉकमनः सांघरटत बहुमत.

सौ.स्टॉकमनः ओह, आहे तुम्हाला ते? ही तुमच्यासाठी फारच चाांगली गोष्ट आहे
र्ॉमस, नाही का?
डॉ.स्टॉकमनः हा विचार करताना मला उत्साहाची नशा चढल्यासारखे िाटते! (हात
चोळत ते येरझाऱ्या घालतात.) अरे देिा! असां उभां राहणां म्हणजे दकती
विस्मयजनक आहे, जसां नागररकाांचा सोबती होऊन बांधूभािाने
खाांद्याला खाांदा वभडिून!
पेत्राः

आवण खूप काहीतरी करणां हे दकती छान आवण योग्य आहे, बाबा!

डॉ.स्टॉकमनः मुख्यतः जेव्हा तो त्याच्या स्ितःच्या नगरासाठी करतो तेव्हा!
सौ.स्टॉकमनः बेल िाजतेय तेर्े.
डॉ.स्टॉकमनः तेच असािेत ते. (दरिाजा ठोठािण्याचा आिाज येतो.) या आत!
डॉ.स्टॉकमनः तुम्हाला बघून आनांद झाला, पीटर!
सौ.स्टॉकमनः गुड मॉर्नांग, पीटर! कसे आहात?
नगराध्यिः

ओह, ठीक- ठीक, आभारी आहे तुमचा. (डॉक्टराांना) काल
कायाचलयाच्या िेळेनांतर स्नानगृहाांच्या पाण्याच्या अिस्र्ेसांबांधीचा
िृत्ताांत मला वमळाला.

डॉ.स्टॉकमनः होय, िाचला का तुम्ही तो?
नगराध्यिः

होय, मी िाचला तो.

डॉ.स्टॉकमनः काय म्हणायचांय तुम्हाला ह्याविर्यी?
नगराध्यिः

(वतरपा कटाि टाकीत) हां...

सौ.स्टॉकमनः चल, पेत्रा. (सौ.स्टॉकमन आवण पेत्रा डाव्या बाजूच्या खोलीत
जातात.)
नगराध्यिः

(र्ोड्या विरामानांतर) माझ्या पिात हे सिच शोध लािण्याची
आिश्यकता होती?

डॉ.स्टॉकमनः ठीक, जोपयांत वनखालसपणे खात्रीशीर पुरािा वमळत नाही, मगनगराध्यिः

आवण आता तुमची पूणचपणे खात्री झाली?

डॉ.स्टॉकमनः होय, वनःसांशयपणे. तुम्हाला स्ितःला सुद्धा आता खात्री पटली!
नगराध्यिः

हे कागदपत्र एक अवधकृ त िृत्ताांत म्हणून मांडळापुढे सादर करण्याचा
तुमचा उद्देश आहे?

डॉ.स्टॉकमनः खवचतच. ह्या गोष्टीबाबत काहीतरी करायलाच हिां- आवण
ताबडतोब.
नगराध्यिः

नेहमीप्रमाणे तुम्ही खूपच कडक शब्दात तुमच्या विधानाची
अवभव्यक्ती करता. ह्या दुसऱ्या गोष्टीसमिेत तुमचां म्हणणां असां आहे
की उन्हाळ्यातील आपल्या पयचटकाांना आम्ही काय देतो तर म्हणे
के िळ विर्?

डॉ.स्टॉकमनः ठीक, पीटर, दुसरां काय म्हणू शकता तुम्ही याला? फक्त विचार करा!
ते वपण्याचां विर्- मग तुम्ही प्या ककां िा अांघोळ करा त्यात! आवण हेच
जे काय आहे ते आपण गरीब दुखणेकरींना देऊ करतो जे आपल्याकडे
प्रामावणकपणे येतात ि आपल्याला भरपूर पैसा देतात, या आशेने की
त्याांचां आरोग्य त्याांना परत वमळािां!
नगराध्यिः

आवण मग तुम्ही अशा विधानाद्वारे असा वनष्ट्कर्च काढला की ह्या
तर्ाकवर्त मॉलेडॉलमधून येणाऱ्या अशुद्धतेला स्िच्छ करण्यासाठी

गटारे बाांधािीत आवण विदयमान पाण्याचे नळ उघडू न त्यात
सुधारणा करािी...
डॉ.स्टॉकमनः ठीक, तुम्ही दुसरा काही उपाय सुचिू शकाल का? मी नाही दुसरां काही
करू शकत.
नगराध्यिः

ह्या सकाळी मी एक वनवमत्त शोधून नगरातील इां वजवनयसचना बोलािून
ह्या फे रफारीच्या विर्ायाला हात घातला- अधचिट र्ट्टेने- असांच काही
तरी की शक्यतो आपण भविष्ट्यात कधीतरी ह्याचा विचार करू असां
ठरलां.

डॉ.स्टॉकमनः कधीतरी भविष्ट्यात?
नगराध्यिः

खवचतच ते वस्मत करीत होते माझ्या फाजील खचाचिर. तुम्ही जरा
तसदी घेतली होती का की ह्या फे रफारी करण्याच्या योजनेला दकती
खचच येणार म्हणून? त्या इां वजवनयसचनी साांवगतले की ह्यासाठी जो खचच
येईल तो एक लाख क्रोनर तुम्हाला गोळा करािा लागणार.

डॉ.स्टॉकमनः इतका मोठा खचच?
नगराध्यिः

होय. आवण अजूनही सिाचत िाईट म्हणजे ह्या कामाला कमीत कमी
दोन िर्े लागणार.

डॉ.स्टॉकमनः दोन िर्े तुम्ही म्हणालात? सांपूणच दोन िर्े?
नगराध्यिः

दकमान एिढे तरी. आवण दरम्यानच्या काळात स्नानगृहाांचे काय
करािे? बांद करािेत ते? आपल्याजिळ दुसरा पयाचय नसणार.
तुम्हाला िाटतां का की येर्े कु णी येईल? जरी ही अफिा सिचत्र दूरिर
पसरली की पाणी दूवर्त झालेले होते म्हणून?

डॉ.स्टॉकमनः पण, पीटर, हे नेमके पणे काय आहे?

नगराध्यिः

आवण हे सारां आत्ताच व्हायला हिां- इतक्यातच, जेव्हा स्नानगृहाांचा
नािलौदकक भरमसाठ िाढीला लागत आहे तेव्हा! ह्या प्रदेशातील
इतर शहराांमध्ये आरोग्य सुधारण्यासाठी असलेल्या विश्रामधामाांचा
विकास करण्यासाठी अशाच प्रकारची साधनसांपत्ती आहे. तुम्हाला
असां िाटत नाही का की असां काही आपण के लां तर पयचटकाांच्या
ओघाला आकर्र्चत करण्यासाठी त्याांना वमळालेल्या सांधीसाठी ते
उतािीळपणे धाि घेतील? आपल्याला ह्या पूणच दकमती उपक्रमाचा
त्याग करािा लागणार, आवण मग तुम्हाला तुमच्या जन्मभूमीच्या
नगराचा विनाश बघािा लागणार.

डॉ.स्टॉकमनः मला...? विनाश...?
नगराध्यिः

नगराच्या भविष्ट्यातील पूणच उत्कर्च हा स्नानगृहाांशी बाांधील आहे. मी
जसां पाहू शकतो तसां तुम्हीही बघू शकता.

डॉ.स्टॉकमनः मग आता काय के लां जािां असां तुम्हाला िाटतां?
नगराध्यिः

स्नानगृहाांची अिस्र्ा तुमच्या िृत्ताांतानुसार इतकी गांभीर असािी जसे
तुम्ही वलवहले आहे तशी असेल ह्याची मला पूणचपणे खात्री नाही.

डॉ.स्टॉकमनः पण ते अवधकावधक िाईट! ककां िा पुढील ग्रीष्ट्म ऋतूत उष्ट्ण हिामान
राहील तेव्हा काय?
नगराध्यिः

मी पूिी म्हटल्याप्रमाणे मला िाटतां तुम्ही खूपच अवतशयोक्ती
कराताहात. कोणत्याही कायचिम डॉक्टराला हे कळायलाच हिे की
कोणती योग्य पािले उचलायची ते. त्याने विर्ारी घटकद्रव्याचा
िापर करण्यापूिी सांयम राखायला हिा...तो..एकतर घातक
पररणामािर प्रवतबांध घालण्याइतका कायचिम हिा नाहीतर ते उघड
उघड ददसल्यासारखे िाटल्यास त्याचे वनराकरण करण्याइतका तो
सिम असािा.

डॉ.स्टॉकमनः ठीक---? आवण मग--?
नगराध्यिः

स्नानगृहाांचा विद्यमान पाणीपुरिठा हे एक वनिाचणीचां िास्ति आहे,
आवण ते तसां आहे म्हणून स्पष्टपणे विचारात घ्यायलाच हिां, जेव्हा
िेळ येईल तेव्हा. सांचालक मांडळ ह्याचा विचार करताना नाखूर्
होणार नाही ह्या अटीिर की त्यासाठी बेसुमार खचच होणार नाही—
वनवितपणे ह्या सुधारणेसाठी दकती खचच येतो हे कळल्यावशिाय.

डॉ.स्टॉकमनः तुम्हाला असां िाटतां का की मी अशा प्रकारच्या लबाड लोकाांच्या
टोळीत कधीतरी होतो?
नगराध्यिः

लबाड?

डॉ.स्टॉकमनः होय, हा अप्रामावणकपणा- एक फसिणूक- एक लबाडी, एक
खोटेपणा, एक वनखालस गुन्हा आहे जनवहताच्या विरूद्ध समाजाच्या
विरूद्ध सांपूणचपणे!
नगराध्यिः

जसे मी आधीच विधान के ले होते की माझां मन मी स्ितःच िळिू
शकलेलो नाही की अशा प्रकारचां सांकट इतक्या जिळ येऊन ठे पलां
आहे.

डॉ.स्टॉकमनः तुम्ही तुमचां मन िळिायलाच हिां! तुमच्यासाठी ते अवनिायच आहे!
माझा िृत्ताांत पूणचपणे वबनचूक आवण स्पष्ट आहे, मला ठाऊक आहे ते!
आवण तुम्हालाही ते ठाऊक आहे. पीटर पण, तुम्ही कबूल करणार
नाही. ते तुम्हीच आहात ना की स्नानगृहे आवण पाणी पुरिठ्याची
योजना ज्याने के ली जे आता तेर्े आहेत. त्यासाठी तुम्हीच फक्त एकमेि
जबाबदार आहात. आवण तीच तुमची लनांद्य घोडचूक आहे जी तुम्ही
कबूल करीत नाही. शीss! तुम्हाला असां िाटतां का की मी तुमची
लबाडी ओळखू शकत नाही?

नगराध्यिः

आवण जरी ते खरां असेल, म्हणून काय झालां? जर मी काहीशी मत्सराने
माझी प्रवतष्ठा जतन करून ठे ितोय असां तुम्हाला िाटत असेल तर ते
सिचस्िी नगराच्या भल्यासाठी आहे. माझ्या प्रामावणकपणाच्या
प्रवतष्ठेवशिाय मी सिचसामान्य वहताला सिाचत जास्त महत्त्ि देतो त्या
बाबतीत. मी ह्या वशिाय मागचदशचन आवण त्यािर वनयांत्रण ठे िू शकत
नाही- आवण त्या कारणामुळे आवण विवभन्न हेतूांमुळे मी असा विचार
के ला की तुमचा िृत्ताांत स्नानगृहाच्या मांडळापुढे सादर व्हायलाच
नको, तो मागे घ्यायलाच हिा समाजाच्या वहतासाठी. नांतर मग, मी
ही समस्या चचेसाठी त्याांच्या पुढ्यात ठे िीन आवण जेिढां माझ्याकडू न
होईल तेिढां मी पूणचपणे चाांगल्यात चाांगलां करण्याचा प्रयत्न करीनधोरणीपणाने. पण ह्या धोकादायक कामाबद्दल एक शब्दही नव्हेत्याबद्दल जनतेसमोर गौप्यस्फोट होणार नाही अशा पद्धतीने.

डॉ.स्टॉकमनः पण माय वडयर पीटर, ते आज र्ाांबू शकणार नाही.
नगराध्यिः

ते र्ाांबणारच आवण र्ाांबेलच.

डॉ.स्टॉकमनः मी साांगतो ते शक्य नाही- खूप खूप लोकाांना ते आधीच ठाऊक झाले
आहे.
नगराध्यिः

आधीच ठाऊक झाले आहे! कु णाला? खात्रीने पीपल्स मेसेंजर ह्या
िृत्तपत्राच्या लोकाांना तर नव्हेच.

डॉ.स्टॉकमनः ओह, होय, त्याांना ह्या बाबतीत ठाऊक आहे. उदारमतिादी स्िािलांबी
िृत्तपत्र खवचतच बघतील की तुम्ही तुमचां कतचव्य करताहात की नाही
ते.
नगराध्यिः

(अल्पशा विरामानांतर) तुम्ही आियचकारकपणे बेदफकीर माणूस
आहात, र्ॉमस! तुमच्यािर त्याचा दूरगामी आवण अप्रत्यि काय
पररणाम होणार आहे ह्याचा कधी विचार के ला होता का तुम्ही?

डॉ.स्टॉकमनः पररणाम? माझ्यािर?
नगराध्यिः

तुमच्यािर आवण तुमच्या कु टुांबािर, होय.

डॉ.स्टॉकमनः तुमच्या ह्या अशा अभद्र बोलण्याचा अर्च काय?
नगराध्यिः

मी तुमच्याशी नेहमीच एका शालीन भािासारखा िागत आलो आहे,
आवण नेहमीच तुम्हाला मदतीचा हात ददला- ह्या गोष्टींशी तुम्ही
सहमत आहात का?

डॉ.स्टॉकमनः होय, तुम्ही के ले तसे, त्याबद्दल मी कृ तज्ञ आहे.
नगराध्यिः

त्याची काही आिश्यकता नाही. कारण काही प्रमाणात मला ते
करािेच लागले... माझ्या स्ितःसाठी. मी नेहमीच अशी अपेिा करीत
होतो की जर मी तुम्हाला मदत के ली तर तुमची आर्र्चक पररवस्र्ती
सुधारे ल आवण एक प्रकारे मला तुमच्यािर आिर घालता येईल.

डॉ.स्टॉकमनः काय? फक्त तुमच्या स्ितःसाठी?
नगराध्यिः

काही प्रमाणात, मी म्हणालो. हे शासकीय सेिकास अडचणीत
आणणारे आहे जेव्हा त्याच्या जिळच्या नातेिाईकास स्ितः िारां िार
जाऊन तडजोड करािी लागते.

डॉ.स्टॉकमनः आवण तुम्हाला िाटतां मी ते करतो असां?
नगराध्यिः

होय, दुदि
ै ाने, तुम्ही करता नकळत. तुमची स्िाभाविक मनोिृत्ती
चांचल, भाांडखोर आवण आक्रमक आहे. आवण मग तुमची ही दुदि
ै ी
सिय की पृथ्िीतलािरील कु ठलीही गोष्ट अविचाराने छापून टाकािी.
त्याच िेळी तुम्हाला अचानक सुचलेल्या कल्पनेबाबत एखादा लेख
ककां िा सांपूणच पत्रक तुम्ही ितचमानपत्रात छापून देता.

डॉ.स्टॉकमनः पण तुम्ही असा विचार करीत नाही का की एका नागररकाचे हे कतचव्य
आहे की जेव्हा त्याला एखादी निीन कल्पना सुचली की त्याने ते
जनतेसमोर माांडायलाच हिे?
नगराध्यिः

ओह, जनतेला नव्या कल्पनाांची गरज नसते. जनतेला सिाचत उत्तम
म्हणजे काय हिे असते की चाांगल्या पुरातन स्िीकृ त कल्पना ज्या
आधीच त्याांच्याकडे असतात.

डॉ.स्टॉकमनः आवण हे तुम्ही उघडपणे साांगताहात!
नगराध्यिः

होय, मला एकदाच तुमच्याशी उघडपणे बोलणां आिश्यक आहे. ह्या
मयाचदप
े यांत वनदान एकदातरी मला तुमच्याशी स्पष्टपणे बोलायलाच
हिां. येर्िर, सिचकाही ठाऊक असताना तुम्ही दकती जलद
बेकायदेशीर गुन्हा करता. मी ते टाळण्याचा प्रयत्न के ला, पण आत्ता
र्ॉमस, मला तुम्हाला सत्य साांगायलाच हिे. तुम्हाला कल्पना नाही
की तुम्ही तुम्हाला स्ितःला तुमच्या उतािळे पणामुळे दकती इजा
करून घेताहात ते... तुम्ही अवधकारी मांडळाबाबत तक्रार के ली आवण
हो, शासनाविरूद्ध सुद्धा, त्याांच्याविरूद्ध अगदी कडिटपणे तक्रार
के ली- आवण ठामपणे साांगून दुलचि करीत त्याांचा छळ के ला. पण तुम्ही
काय अपेिा करता- कु णीतरी तुमच्या सारखेच त्रासदायक आहेत.

डॉ.स्टॉकमनः ओह- म्हणजे मी त्रासदायकही आहे?
नगराध्यिः

होय, र्ॉमस, तुमच्या सारख्या खूप त्रासदायक माणसाबरोबर काम
करणां... अिघड आहे- मला अनुभिाअांती ठाऊक आहे. तुम्हाला
कु णाबद्दलही ककां िा कोणत्याही गोष्टीची कदर नाही. स्नानगृहाांच्या
मेवडकल ऑदफसरची नोकरी मी तुम्हाला वमळिून ददली ह्याबद्दल
तुम्ही आमचे आभार मानायला हिेत हे मला िाटतां, तुम्ही विसरलात-

डॉ.स्टॉकमनः तो माझा अवधकार होता- आवण दुसऱ्या कु णाचाही नाही! उष्ट्णोदकाांचे
रठकाण म्हणून ह्या नगराची कायचिमता मीच आधी शोधून काढली,
मीच ते पावहलां- त्यािेळी मीच एकट्याने. ह्या माझ्या कल्पनेसाठी
कु णाचीही मदत न घेता मीच एकट्याने िर्ाचनुिर्े झुांज ददली. मी
वलहीत गेलो आवण वलहीत गेलो.
नगराध्यिः

मी ते नाकारत नाही, पण मग योग्य िेळ आलेलीच नव्हती. खवचतच
तो आडिळणािरचा कोपरा होता, तुम्ही त्याला योग्य न्याय देऊ
शकला नाहीत. जेव्हा अनुकूल िेळ येऊन ठे पली तेव्हा मी- आवण
इतराांनी बाब हाती घेतली...

डॉ.स्टॉकमनः होय, आवण तुम्ही गेलात आवण माझ्या सांपूणच उत्कृ ष्ट योजनेचा पार
विचका करून टाकलात. ओह, होय आता हे स्पष्ट झाले की तुम्ही दकती
दीडशहाणे होतात ते!
नगराध्यिः

सारां काही मी पाहू शकतो की तुम्ही पुन्हा तुमच्या भाांडखोरपणासाठी
बाहेर पडायचा मागच शोधताय. तुम्हाला तुमच्यापेिा िररष्ठ लोकाांिर
भीर्ण हल्ला करायची इच्छा आहे- ही तुमची जुनी सिय आहे.
तुम्हाला तुमच्यािर कु णी अवधकार गाजिलेलां सहन होत नाही;
तुमच्या स्ितःपेिा मोठ्या हुद्दयािर असलेल्याांकडे तुम्ही वतरकस
नजरे ने बघता. तुम्ही त्याांच्याकडे तुमचा िैयवक्तक शत्रू म्हणून बघताआवण तुम्ही त्याांच्याविरूद्ध कोणते शि िापरता ह्याची तुम्ही काळजी
घेत नाहीत. पण आता मी तुम्हाला दाखिून ददलेलेच आहे की
नगरासाठी हे दकती धोक्याचे आहे, आवण पररणामी माझ्यासाठी
सुद्धा. आवण त्या कारणामुळे मी तुम्हाला धोक्याची सुचना देतो,
र्ॉमस, की मी ठरिले आहे की तुमच्याकडे वनवित अशा मागणीसाठी
मी पूणचपणे कठोर राहीन.

डॉ.स्टॉकमनः कोणती मागणी?

नगराध्यिः

जेव्हापासून तुम्ही बाहेरच्या लोकाांशी या नाजूक विर्यािर िायफळ
गप्पा मारीत आलात. जी एक कायाचलयीन गुप्तता असायला हिी
होती, ती गोष्ट उघडपणे दाबून टाकणे अशक्य आहे. सिच प्रकारच्या
अफिा कणोपकणी पोहोचल्या... आवण प्रत्येकजण ज्याांना आमच्या
विरूद्ध आकस आहे ते ह्या अफिा अवधक वतखटमीठ लािून पसरित
आहेत, म्हणून तुम्ही या अफिाांबद्दल जाहीरपणे नाकबुली देणां खूप
गरजेचां आहे.

डॉ.स्टॉकमनः मी? कसां? मला समजलां नाही.
नगराध्यिः

आम्ही अशी अपेिा करतो की, पूिी असलेल्या शोधानांतर तुम्ही या
वनष्ट्कर्ाचपयांत पोहोचाल की ही बाब खूपच गांभीर ककां िा ज्याबद्दल
आधी तुम्ही खूप आग्रह धरण्याची कल्पना के ली होती तशी ती नाही.

डॉ.स्टॉकमनः आहा! म्हणजे तुमची ही अपेिा आहे होय?
नगराध्यिः

याउप्पर हे अपेवित आहे की तुम्ही सांचालक मांडळात तपशीलिारपणे
आवण कतचव्यवनष्ठपणे पािले उचलून घोवर्त करा जेणेकरून ते
सांभिनीय दोर्ाांिर ते दोर् वनिारण्यासाठी पािले उचलतील.

डॉ.स्टॉकमनः होय, पण तुम्हाला हे कधीच ददसत नाही, की तुम्ही या समस्येला
रठगळ लािण्यात व्यर्च िेळ घालिता. तुम्हाला मी सरळ सरळ
साांगतो, पीटर, मी पूणचपणे आवण वनखालसपणे खात्री पटितो कीनगराध्यिः

एक कमचचारी म्हणून तुम्हाला िैयवक्तक मत माांडण्याचा अवधकार
नाही.

डॉ.स्टॉकमनः (चाचरत) अवधकार नाही...?
नगराध्यिः

एक नोकर म्हणून, मला म्हणायचांय एक सामान्य व्यक्ती- का ती
िेगळी गोष्ट आहे. तुम्ही स्नानगृहाांच्या कवनष्ठ दजाचच्या हुद्द्द्याचे
अवधकारी आहात, तुम्हाला तुमच्यापेिा िरच्या दजाचच्या लोकाांपुढे

तुमचे मत व्यक्त करून त्याांच्याविरूद्ध प्रवतपादन करण्याचा काही
अवधकार नाही.
डॉ.स्टॉकमनः हे जरा िाजिीपेिा जास्तच होतेय! मी एक डॉक्टर, िैज्ञावनक आहे,
मला काहीच अवधकार नाही-!
नगराध्यिः

येर्े हा महत्त्िाचा मुद्दा के िळ िैज्ञावनकाचा नाही; हा गुांतागुांतीचा प्रश्
आहे. औद्योवगक आवण आर्र्चक स्िास्थ्याचा.

डॉ.स्टॉकमनः मला त्याची काहीही दफकीर नाही- काय जे अभद्र असेल त्याची!
माझ्या दृष्टीने. माझ्या मनात जे काही असेल ते व्यक्त करायला मी
सिचस्िी स्ितांत्र आहे.
नगराध्यिः

वनवितच! कु ठल्याही गोष्टीिर खूप- फक्त स्नानगृहे सोडू न. त्याची
आम्ही तुम्हाला मनाई करतो.

डॉ.स्टॉकमनः (ओरडतो) मनाई! तुम्ही सारे !
नगराध्यिः

मी तुम्हाला मनाई करतो. मी खुद्द स्ितः, तुमच्यापेिा िररष्ठ. आवण
जेव्हा मी हुकू म सोडेन तेव्हा तुम्हाला माझी आज्ञा पाळणां भाग आहे.

डॉ.स्टॉकमनः (स्ितःिर सांयम ठे िीत) पीटर- जर तू माझा भाऊ नसतास ना...!
पेत्राः

(जोराने दरिाजा उघडीत) बाबा, तुम्ही असा पवित्रा घ्यायला नको!

डॉ.स्टॉकमनः (वतच्या मागे जात) पेत्रा, पेत्रा!
नगराध्यिः

ओह, म्हणजे तू हे चोरून ऐकत होतीस तर!

सौ.स्टॉकमनः तुमचा आिाजच इतका मोठा होता की आम्हाला ते टाळणां अशक्य
होतां.

पेत्राः

नाही! मी तेर्े उभी रावहले आवण ऐकले.

नगराध्यिः

ठीक, एकां दरीत. मला आनांद झाला, खरोखर-

डॉ.स्टॉकमनः (त्याच्याकडे जात) तुम्ही मला आज्ञा पाळणे आवण आदेश देणे
ह्याबाबतीत काही तरी साांगत होतात?
नगराध्यिः

तुम्ही मला तसां बोलायला भाग पाडलांत.

डॉ.स्टॉकमनः आवण मी स्ितः जनतेसमोर जाऊन मी खोटा आहे हे जाहीर करू?
नगराध्यिः

हे अवतशय तातडीचे आहे- असे आम्ही विचारात घेतले आहे, मी वनदेश
के ल्याप्रमाणे तुम्ही हे जनतेपुढे जाहीर करािे.

डॉ.स्टॉकमनः आवण जर मी- आज्ञा पाळली नाही तर?
नगराध्यिः

मग आम्ही स्ितः वनिेदन जाहीर करून जनतेला विश्वासात घेऊ.

डॉ.स्टॉकमनः खरां च ठीक. मग मी ितचमानपत्रात तुमच्याविरूद्ध प्रवतपादन करीन.
मी स्ितः माझ्यासाठी उभा राहीन. मी हे वसद्ध करून दाखिीन की
मी बरोबर आहे आवण तुम्ही चुकीचे आहात. मग काय करणार तुम्ही?
नगराध्यिः

मग मी तुमची बडतफी र्ाांबिायला असमर्च असेन.

डॉ.स्टॉकमनः काय?
पेत्राः

बाबा! कामािरून काढू न टाकणार?

डॉ.स्टॉकमनः कामािरून काढू न टाकणार!
नगराध्यिः

स्नानगृहाांच्या कामािरून तुमची बडतफी. मला तुम्हाला नोरटस
देण्यासाठीची व्यिस्र्ा लिकरात लिकर करणां भाग आहे आवण बघा
स्नानगृहाांशी असलेले तुमचे सिच सांबांध तोडण्यात येतील.

डॉ.स्टॉकमनः तुम्ही असां करायचां धाडस करणार?
नगराध्यिः

तुमच्या स्ितःच्या बेपिाचईला दोर् द्या.

पेत्राः

काका, माझ्या िवडलाांशी असां लज्जास्पद मागाचने िागणां चाांगलां नाही!

डॉ.स्टॉकमनः तू शाांत रहा, पेत्रा!
नगराध्यिः

(पेत्राकडे बघतो) ओहो! आम्हाला आमची स्ितःची मतां आधीच
आहेत? नक्कीच, वनवितपणे! (सौ.स्टॉकमनला) िवहनी, माझ्या
अांदाजानुसार तुम्ही या घरातील समांजस सदस्य आहात. तुम्ही
तुमच्या निऱ्याबरोबर तुमचे िजन खचच करा, प्रयत्न करा- त्याांना
समजिा की स्नानगृहाांच्या या बाबतीत त्याांच्यासह तुमचे कु टुांबही
गुांतेल.

डॉ.स्टॉकमनः माझ्या कु टुांबाचा माझ्याव्यवतररक्त कु णाशीही सांबांध नाही!
नगराध्यिः

जसां मी साांगत होतो, दोघाांिरही- त्याच्या कु टुांबािर, आवण नगरात
राहणाऱ्या जनतेिरही.

डॉ.स्टॉकमनः मीच एक एकटा असा आहे की जो खरोखर जनतेचे वहत बघतो! हे
दोर् उघडकीस आणून कधी ना कधी ते प्रकाशात आणािेच अशी
माझी इच्छा आहे. ओह, होय. माझ्या जन्मग्रामािर मी दकती प्रेम
करतो हे लिकरात लिकर स्पष्ट होईल.
नगराध्यिः

तुम्ही? जेव्हा तुमचा अविचारी हटिादीपणा ह्या नगराच्या मुख्य
उत्पन्नाच्या साधनाांचा विध्िांस करील तेव्हा?

डॉ.स्टॉकमनः पण हे साधन दूवर्त आहे, माणसा. िेडे झालात का तुम्ही? आपण
ओंगळ आवण नीवतभ्रष्टतेचा व्यापार करीत जगत आहोत. आपलां सांपूणच
सामावजक जीिन हे खोटेपणािर पक्कां रोिलेलां आहे.
नगराध्यिः

वनरर्चक कल्पना- ककां िा त्याहूनही अवधक िाईट. जो माणूस त्याच्या
जन्मरठकाणाविरूद्ध अशा प्रकारची आक्रमक अप्रत्यि सूचना इतस्ततः
प्रसाररत करतो तो जनतेचा शत्रू असलाच पावहजे.

डॉ.स्टॉकमनः (त्याांच्याकडे जात) तुमची अशी वहम्मत-!
सौ.स्टॉकमनः (दोघाांच्या मध्ये स्ितःला झोकू न देत) र्ॉमस!
पेत्राः

(वतच्या िवडलाांचा बाहू घट्ट पकडीत) शाांत रहा, बाबा!

नगराध्यिः

मी स्ितः दाांडगाईचां प्रदशचन करणार नाही. आता मी तुम्हाला ताकीद
ददलेलीच आहे. तुमच्या आवण तुमच्या कु टुांबाच्या प्रवतष्ठेचा विचार
करा. गुडबाय. (तो जातो.)

डॉ.स्टॉकमनः (येरझाऱ्या घालीत) अशा प्रकारची िागिणूक- माझ्या स्ितःच्या
घरात? काय म्हणशील ह्याला तू कतररन?
सौ.स्टॉकमनः हे लज्जास्पद आहे, र्ॉमस- पूणचपणे लाांछनास्पद.
पेत्राः

ओह, काय करािां ह्या काकाचां-!

डॉ.स्टॉकमनः ही माझी स्ितःचीच चूक आहे; मी त्याांच्यापुढे फार पूिीच उभे
ठाकायला हिे होते. त्याांना माझां हत्यार दाखिायला हिां होतां आवण
ते िापरायलाही हिां होतां. मला लोकाांचा शत्रू म्हणतात! हे देिा मला
मदत कर- मी हे सहन करणार नाही, कधीच नाही!

सौ.स्टॉकमनः पण माय वडअर र्ॉमस, काहीही झाले तरी तुमच्या भािाजिळ
सामथ्यच आहेडॉ.स्टॉकमनः होय, पण माझ्याजिळ अवधकार आहे.
सौ.स्टॉकमनः ओह, होय, अवधकार, अवधकार! तुमच्याजिळ काही सामथ्यच ककां िा
कु ित नसेल तर तुमच्याजिळ असलेल्या अवधकाराचे काय सहाय्य
होणार आहे तुम्हाला?
पेत्राः

ओह, आई- असां कसां बोलू शकतेस तू?

डॉ.स्टॉकमनः काय! स्ितांत्र समाजात तुमच्या बाजूला अवधकार असणां चाांगलां नाही?
दकती मूखचपणाची कल्पना आहे, कतररन! आवण त्यावशिाय
माझ्यासमोर स्ितांत्र आवण स्िािलांबी िृत्तपत्राांचा छापखाना आहेच
की- आता माझ्या पाठीमागे असलेले सांघरटत एकमत? एिढी िमता
पुरेशी आहे, मला िाटतां!
सौ.स्टॉकमनः का, अरे देिा, र्ॉमस! तुम्ही खात्रीने असा विचार करीत नाहीत की...
डॉ.स्टॉकमनः कशाबद्दल विचार करीत नाही मी?
सौ.स्टॉकमनः -तुमच्या भािाविरूद्ध शत्रुत्ि वनमाचण करण्याविर्यी.
डॉ.स्टॉकमनः कोणती अविचारी गोष्ट करािी अशी तुझी अपेिा आहे, अवधकार
आवण सत्याव्यवतररक्त?
पेत्राः

होय, तेच मला ठाऊक असायला हिे.

सौ.स्टॉकमनः पण त्याचा काहीही उपयोग नाही. जर त्याांनी ते के लां नाही तर?

डॉ.स्टॉकमनः ओहो, कतररन! फक्त र्ोडां र्ाांब, आवण तू बघशील ही लढाई मी
अखेरपयांत लढतो की नाही ते.
सौ.स्टॉकमनः होय, आवण तुमची नोकरी गमािण्याच्या अिधीपयांत, एिढांच काय
ते!
डॉ.स्टॉकमनः ठीक आहे मग, काहीही झाले तरी जनतेसाठी- समाजासाठी मी माझां
कतचव्य पार पाडलेलां असेल- मी! मला जनतेचा शत्रू म्हणतात!
सौ.स्टॉकमनः पण तुमच्या कु टुांबाच्या बाबतीत, र्ॉमस? घरात असलेल्या आमच्या
बाबतीत? तुम्हाला असां िाटतां का की तुमच्यािर अिलांबून
असणाऱ्याांच्या बाबतीत तुम्ही कतचव्य पार पाडताहात?
पेत्राः

ओह, आई, सिाचत आधी नेहमी आपलाच विचार करू नकोस.

सौ.स्टॉकमनः होय, तुमच्यासाठी बोलणां सोपां आहे; गरज असताना तुम्ही एकटे उभे
राहू शकता- पण मुलाांचीही आठिण ठे िा, र्ॉमस; आवण
तुमच्याबद्दलही र्ोडासा विचार करा, आवण माझाडॉ.स्टॉकमनः तू पूणचपणे िेडी असािीस, कतररन! जर मी कीि करण्याजोगा भेकड
आवण पीटरजिळ लोटाांगण घालणाऱ्या चमच्याांसारखा रावहलो
असतो तर तुला असां िाटतां का की मी पूिी जसां आनांदी जीिन जगलो
तसा मी सदैि सुखी रावहलो असतो?
सौ.स्टॉकमनः त्या बाबतीत मला काही ठाऊक नाही; पण तुम्ही असा विरोध
करण्यात वचकटू न रावहलात तर परमेश्वर आपल्याला भविष्ट्यातील
सुखापासून िांवचत करे ल. आपल्याजिळ उदरवनिाचहासाठी पुन्हा काही
नसेल, वनत्याच्या वमळकतीवशिाय. मला िाटतां पूिीच्या ददिसात

आपल्याजिळ ते पुरेसां होतां. विसरू नका तुम्ही ते र्ॉमस आवण विचार
करा ह्या साऱ्याचा अर्च काय होतो ते.
डॉ.स्टॉकमनः (अस्िस्र् होत मुठी घट्ट आिळीत) आवण हे काय आहे की एका
सिचसामान्य आवण प्रामावणक माणसाला ते सरकारी अवधकारी काय
करू शकतात ते. हे उद्वेगजनक नाही का, कतरीन?
सौ.स्टॉकमनः होय, ह्यात काहीच सांशय नाही की तुम्हाला ते लावजरिाणी िागणूक
देताहेत. पण देिाला ठाऊक आहे की ह्या जगात असे पुष्ट्कळ अन्याय
आहेत—पण ते फक्त सहन करािेच लागतात—आपल्याला मुलां आहेत
र्ॉमस, जरा त्याांच्याकडे बघा! काय होईल त्याांचां? नाही, नाही, तुम्ही
कधीही वनष्ठु र होऊ शकणार नाहीत. (वतच्या बोलण्या दरम्यान
एवलफ आवण मॉरटेन आत येतात. त्याांच्याजिळ स्कू ल बॅगा आहेत)
डॉ.स्टॉकमनः मुलां--!(अिवचतपणे करारी मुद्रन
े े र्ाांबतो) नाही! जगाचा अांत जरी
झाला तरी मी त्याांचे पाय चाटणार नाही. (तो त्याच्या अभ्यावसके त
जातो)
सौ.स्टॉकमनः (त्याच्या मागे जात) र्ॉमस! काय करणार आहात तुम्ही?
डॉ.स्टॉकमनः (दारातून) जेव्हा माझी मुलां मोठी होऊन स्ितांत्र माणसां होतील तेव्हा
त्याांच्या डोळ्याला डोळा वभडिून लहांमतीने पाहण्याचा मला अवधकार
राहील. (त्याच्या रूममध्ये जातो.)
सौ.स्टॉकमनः (वतला एकदम रडू कोसळते) ओह, अरे देिा, िाचि आम्हा सिाांना!
पेत्राः

माझे िवडल खरां च मोठे भव्य ि उदात्त आहेत. ते कधीच शरण जाणार
नाहीत. (मुलाांना आियच िाटते, हे काय चाललांय ह्याचा त्याांना अचांबा
िाटतो. पेत्रा त्याांना शाांत राहण्यासाठी खुणािते.)

अांक वतसरा
(‘पीपल्स मेसेंजर’ ह्याांच्या सांपादकाचे कायाचलय. पाश्वचभूमीिर डाव्या बाजूस
प्रिेशद्वार, उजव्या बाजूस दुसरा दरिाजा ज्याच्या वखडकीला काचा लािलेल्या
आहेत, ज्याच्या मधून कां पोलझांग रूम ददसू शकते. उजव्या बाजूच्या लभांतीत एक
दरिाजा. खोलीच्या मध्यभागी एक मोठे टेबल ज्यािर पेपसच, ितचमानपत्रे आवण
पुस्तके आहेत. डाव्या बाजूला पुढील भागात, त्याच्या समोर एक वलवहण्याचे मेज
आवण उां च स्टू ल आहे. टेबलाजिळ दोन आरामखुच्याच आवण लभांतीभोिती र्ोड्याशा
दुसऱ्या खुच्याच आहेत. खोली मळकट आवण उदासिाणी आहे, फर्नचचर खूप जुनाट
असून आरामखुच्याच घाणेरड्या आवण फाटक्या आहेत. कां पोलझांग रूम आवण त्यातील
काही कां पोवझटसच काम करताना ददसतात, त्यापेिा मागे असलेली हँडप्रेस कायाचवन्ित
आहे.
होिस्ताद, सांपादक वलवहण्याच्या मेजािर बसून वलवहत आहे. एक-दोन
वमवनटाांनांतर डॉ.स्टॉकमनचे हस्तवलवखत हातात घेऊन वबललांग उजव्या बाजूने आत
येतो.)
वबललांगः

ठीक, मला हे म्हणायचांच आहे...!

होिस्तादः

(वलवहत) तुम्ही ते पूणचपणे िाचलांत का?

वबललांगः

(वलवहण्याच्या मेजािर हस्तवलवखत ठे ितो) होय, मी िाचलां ते पूणच.

होिस्तादः

डॉक्टर खूपच सडेतोड बोलणारे आहेत, तुम्हाला असां िाटत नाही का?

वबललांगः

वजव्हारी लागणारां ! मरो ते, विध्िांसक पूणचपणे! प्रत्येक शब्द खाली
कोसळतो, मी काय म्हणू शकतो त्याला, घणाघाती.

होिस्तादः

होय, पण हे सदस्य एका ठोशात खाली कोसळणारे नव्हेत.

वबललांगः

ते अगदी खरां आहे; पण त्याांच्यािर टीके चा सारखा भवडमार करीतच
रहायला हिा, ठोशानांतर ठोसा, सगळा अवधकारी िगच जमीनदोस्त
होईपयांत. जसा मी हा लेख िाचायला बसलो, तेव्हा मला असा भास
झाला की दूरिरच्या क्राांतीचा गडगडाट मला ऐकू येतोय.

होिस्तादः

(आकवस्मक कलाटणी घेत) गप्प बसा! अस्लाकसेनला ते ऐकू जायला
नको.

वबललांगः

(आिाज खाली घेत) अस्लाकसेन वभत्रा माणूस आहे- भेकड,
मदाचनकीच्या भािनाांचा लिलेशही नसणारा. मी आशा करतो की ह्या
िेळी तुम्ही या गोष्टीचा वपच्छा पुरिणार, शीss. बरोबर? तुम्ही
डॉक्टरचा लेख छापणार ना?

होिस्तादः

होय-नेहमीच ह्या अटीिर की नगराध्यिाांनी शरण जायला नको
भाांडणाखेरीज.

वबललांगः

ते खूपच खराब त्रासदायक होईल.

होिस्तादः

ठीक, कोणत्याही मागाचने ते गेलां तरी आपल्याला ज्यापासून फायदा
होईल अशी पररवस्र्ती वनमाचण करण्यासाठी आपण कायचिम राहू. जर
नगराध्यि डॉक्टरच्या योजनेशी सहमत नसतील तर सिच
मध्यमिगीय त्याच्यािर उलटतील. स्र्ावनक कर भरणाऱ्याांची
सांघटना आवण उिचररत सारे . आवण जर तो ह्या गोष्टीला सहमत झाला,
तर स्नानगृहाांच्या कामगाराांच्या मोठ्या भागधारकाांिर त्या अनुर्ांगाने
दुष्ट्पररणाम होतील. ज्या लोकाांचा त्याांना आत्तापयांत सिाचत
महत्त्िाचा पाठींबा होता, आत्तापयांत—

वबललांगः

होय, खवचतच; ह्यात सांशयच नाही की त्याांना अवनच्छेने ते खूप पैसे
परत करािे लागतील—

होिस्तादः

तुम्हाला त्याबद्दल खूपच खात्री िाटत असणार. मग, तुम्ही बघाल
जेव्हा हे कडे मोडलेले राहील, आपण ददिसानुददिस पेपरमध्ये देऊन
खूप प्रयत्न करून जनतेचा पाठींबा वमळविण्याचा प्रयत्न करू की
नगराध्यि प्रत्येक गोष्टीत दकती अकायचिम आहे ते, आपण असेही स्पष्ट
करू की नगरातील सिच महत्त्िाचे हुद्दे—सांपूणच नगपावलके ची सत्ता—
उदारमतिाद्याांच्या हातात सोपविलीच पावहजे.

वबललांगः

देिाच्यान, ते खूप छान आहे, ते! मला ददसतांय ते—होय! आपण
बरोबर

क्राांतीच्या

काठािर

आहोत,

क्राांतीच्या!

(दरिाजा

ठोठािण्याचा आिाज येतो.)
होिस्तादः

शूss (बोलाितो) या आत! (डॉ.स्टॉकमन दोन दरिाजाांपैकी उजव्या
बाजूच्या दरिाजाने आत येतात) ओह! (तो त्याांना भेटायला जातो)
ओह, डॉक्टर आलेत. ठीक?

डॉ.स्टॉकमनः तुमचां छपाईचां काम पुढे चालू ठे िा, वमस्टर होिस्ताद!
होिस्तादः

तेर्पयांत आलांय?

वबललांगः

हुरे !

डॉ.स्टॉकमनः छपाई चालू ठे िा, मी साांगतो तुम्हाला. खात्री करा तो पयांत आलांय,
त्याांच्याकडे काय येतांय हे बघायला त्याांनी सुरूिात के लीय. हे युद्ध
आहे वमस्टर वबललांग!
वबललांगः

अटीतटीचे युद्ध, मला अपेिा आहे! पुढे जा आवण कत्तल करा त्याांची
डॉक्टर!

डॉ.स्टॉकमनः हा लेख म्हणजे फक्त सुरूिात आहे. माझ्याजिळ आधीच चार/पाच
लेखाांची कल्पना आहे. अस्लाकसेन कोठे आहेत?
वबललांगः

(छापखान्यातून ओरडतो) एका वमवनटात तुम्ही येर्े याल का
अस्लाकसेन?

होिस्तादः

आणखी चार ककां िा पाच लेख, असां तुम्ही म्हणालात का? त्याच
विर्यािर

डॉ.स्टॉकमनः ओह, नाही, मुळीच नाही, माझ्या वप्रय वमत्रा. नाही, ते पूणचतया
िेगळ्या बाबीिर आहे. पण त्याांचा उगम पाणीपुरिठा आवण
झाकलेल्या गटारासांबांधीच आहे. तुम्हाला ठाऊक आहे एखादी गोष्ट
दुसऱ्या गोष्टीचा उलगडा करते. जेव्हा तुम्ही जुन्या वबलल्डांगची दुरूस्ती
करायला सुरूिात करता तेव्हा काय घडते- अगदी तसांच हे आहे.
वबललांगः

होय, देिाशपर् तुमचां बरोबर आहे- तुम्हाला असांच िाटतां ना की
ढासळू न पडण्याच्या मागाचिर असलेली ही सांपूणच तकलादू सडलेली
रचना तुम्ही खाली खेचून काढल्यावशिाय गप्प बसणार नाही?

अस्लाकसेनः

(छापखान्याच्या खोलीतून बाहेर येत) खाली खेचून काढणार! डॉक्टर
खात्रीने स्नानगृहे बाहेर खेचून काढणार नाहीत.

होिस्तादः

मुळीच नाही. भयभीत होऊ नका.

डॉ.स्टॉकमनः नाही, आम्ही अगदीच काहीतरी िेगळ्या बाबतीत बोलत होतो. ठीक,
काय िाटलां तुम्हाला माझ्या लेखाविर्यी वमस्टर होिस्ताद?
होिस्तादः

मला िाटलां, ती खरोखरच एक उत्कृ ष्ट कलाकृ ती आहे.

डॉ.स्टॉकमनः होय, नाही का? तुम्हाला हे असां िाटलां म्हणून मला फार- फार आनांद
झाला.

होिस्तादः

तो अगदी स्पष्ट आवण मुद्देसूद आहे. त्यातील मुख्य मुद्दा समजून
घ्यायला कमीत कमी एखाद्या तज्ज्ञाची कु णाला गरज नाही. मी
खात्रीपूिचक साांगू शकतो की कु ठलाही बुवद्धमान माणूस तुमच्या
बाजूनेच उभा राहील.

अस्लाकसेनः

आवण वििेकी सुद्धा, मला आशा आहे.
पण वििेकी आवण अवििेकी- िास्तविक बहुधा सांपूणच नगरात.

अस्लाकसेनः

मग मला िाटतां की आपण हे छापण्याचां धाडस करािां.

डॉ.स्टॉकमनः मलासुद्धा तसांच िाटतांय!
होिस्तादः

हे उद्या सकाळी होईल.

डॉ.स्टॉकमनः होय, शपर्ेिर साांगतो! आपल्याला िेळ घालिायलाच नको. दुसरे
असे की, वमस्टर अस्लाकसेन, मला तुम्हाला काहीतरी विचारायचे
होते. तुम्ही व्यवक्तशः ह्याच्या छपाईकडे लि द्याल का?
अस्लाकसेनः

वनवितच मी देईन.

डॉ.स्टॉकमनः शुद्ध सोन्यासारखी काळजी घ्या त्याची. छापण्यात चुका होऊ देऊ
नका, प्रत्येक शब्द महत्त्िाचा आहे. आवण कदावचत मी नांतर र्ोड्या
िेळाने परतलो, तर मी कच्चे मुदद्रत तपासू शके न. ओह, मी तुम्हाला
साांगू शकत नाही की हे छापून होण्यासाठी आवण लोकाांपुढे
आणण्यासाठी मी दकती उतािळा झालो आहे ते.
वबललांगः

होय, चमकू न जाणारा विजेचा गडगडाटयुक्त लोळ.

डॉ.स्टॉकमनः -आवण प्रत्येक बुवद्धमान नागररकाच्या वनिाड्यासाठी सादर होईल.
ओह, तुम्ही कल्पना करू शकणार नाही की आज मी काय अनुभिले
आहे. ह्या सगळ्या प्रकारच्या गोष्टींच्या मला धमक्या वमळताहेत,
माझ्या मूळ मानिी हक्काांपासून मला िांवचत करण्यासाठी....

वबललांगः

काय! तुमचे मानिी हक्क?

डॉ.स्टॉकमनः ...त्याांनी माझी मानहानी करण्याचा, स्िावभमानापासून िांवचत
करण्याचा प्रयत्न के ला, त्याांनी मला माझ्या िैयवक्तक प्राप्ती तर राहू
द्याच, त्याांनी माझ्या खोल नीवततत्िाांना माझ्यापासून िांवचत
करायला लािले.
वबललांगः

हे अवतशय लज्जास्पद आहे, खरोखर.

होिस्तादः

ओह ठीक, तुम्हाला त्या जमािाकडू न काहीतरी अपेवित असािांच.

डॉ.स्टॉकमनः पण मी त्याांना ह्यापासून सहीसलामत सुटून जाऊ देणार नाही- मी
त्याांना लेखी ककां िा छापील स्िरूपात हे उघड करून दाखिीन. मी
त्याांना िचन ददलांय! प्रत्येक ददिशी मी ‘हेराल्ड’ ितचमानपत्राजिळ
राहीन- बॉम्ब टाकीत स्फोटक लेखासह एकामागून एक...
अस्लाकसेनः

होय, पण येर्े बघा-

वबललांगः

हुये! हे युद्ध आहे! युद्ध!

डॉ.स्टॉकमनः मी त्याांना प्रहार करून त्याांना मातीत लोळिेन. मी त्याांना वचरडू न
टाकीन, जे लोक योग्य विचार करणारे नाहीत त्याांच्यासमोर मी खांदक
खोदेन ि त्याांना जायबांदी करे न! हेच जे मी करणारे य!
अस्लाकसेनः

पण सिाचत महत्त्िाची गोष्ट म्हणजे हे जे कराल ते सौम्यपणे, हल्ला
करा पण नेमस्तपणे!

वबललांगः

मुळीच नाही, मुळीच नाही! सुरूांग लािायचे सोडायचे नाही!

डॉ.स्टॉकमनः (अविचवलतपणे राहत) हा फक्त पाणीपुरिठा आवण बांद गटाराांचा प्रश्
नव्हे, बघा तुम्ही- तर पूणच समाजच शुद्ध आवण जांतुविरवहत करायला
हिा-

वबललांगः

धमचयोध्यासारखे बोललात.

डॉ.स्टॉकमनः सगळे गबाळे दुबळे याांना बाहेर फे कू न द्यायला हिे! जेर्े जेर्े ते
असतील! माझे डोळे खूप गोष्टींसाठी उघडलेले आहेत आज. मी अजून
प्रत्येक गोष्टीची उकल के लेली नाही, पण िेळेिर करीन मी ते. माझ्या
वमत्राांनो, आपल्याला काय शोधायला हिां तर तरूण जोमदार माणसां
की जी आपल्या कोणत्याही चळिळीत अग्रभागी राहतील.
आपल्याला निीन माणसां हिीत, आपल्या हुकमतीत असलेली, भािी
काळातील पररवस्र्तीसाठी.
वबललांगः

िा! िा! फारच छान!

डॉ.स्टॉकमनः आवण जर आपण फक्त एकमेकाांना वचकटू न रावहलो तर प्रत्येक
बाबतीत आपण यशस्िी होऊ. सांपूणच क्राांतीची सुरूिात व्हायला हिी
जसे समुद्रात जायला जहाज वनघते. तुम्हाला असां िाटत नाही का?
होिस्तादः

माझ्याविर्यी म्हणाल तर, माझा विश्वास आहे की स्र्ावनक सांस्र्ा या
आता विश्वसनीय व्यक्तींच्या हातात जात आहेत.

अस्लाकसेनः

आवण जर आपण हे फक्त सांयमाने पुढे चालू ठे िले, तर धोक्याची
शक्यता िाटू च शकत नाही.

डॉ.स्टॉकमनः कोण पिाच करतो तेर्े धोका आहे ककां िा नाही, मी सत्य आवण
सद्द्सवद्विेकबुद्धीच्या नािाखाली काम करीत आहे.
होिस्तादः

तुम्ही प्रत्येक पाटठां ब्याला पात्र आहात, डॉक्टर.

अस्लाकसेनः

होय, हे पूणचपणे स्पष्ट ददसते की डॉक्टर या नगराचे खरे वहतकते
आहेत, समाजाचे सच्चे वहतकते.

वबललांगः

देिाशप्पर् अस्लाकसेन, डॉक्टर स्टॉकमन हे लोकाांचे वमत्र आहेत!

अस्लाकसेनः

माझी अपेिा आहे की घरमालकाांची सांघटना ह्याला ब्रीदिाक्य म्हणून
स्िीकारे ल!

डॉ.स्टॉकमनः (भािनाभरात मोठ्या मनाने, त्याांचे हात पकडीत) आभारी आहे,
आभारी आहे, माझ्या खऱ्या वमत्राांनो, तुमच्या एकवनष्ठ राहण्याबद्दल.
तुमचे हे बोलणे ऐकू न दकती समाधान िाटते. पण माझा भाऊ मला
पूणचपणे काहीतरी िेगळे च ऐकितो. ठीक, पण ते त्याांना व्याजासह
परत वमळे ल! ठीक, मला माझ्या गरीब वबचाऱ्या रूग्णाांकडे जायलाच
हिे- पण मी साांवगतल्याप्रमाणे परत येईन. माझ्या हस्तवलवखताकडे
विशेर् काटेकोरपणे लि द्या अस्लाकसेन- आवण काहीही झाले तरी
कोणतेही उद्गारवचन्ह गाळू नका! जर तसे िाटल्यास, र्ोडेसे अवधक
टाका त्यात! ठीक! ठीक! आत्तासाठी गुडबाय. गुडबाय!! (सिचजण
नमस्कार करून वनरोप देण्यासाठी दरिाज्यापयांत जातात, तो जातो.)
होिस्तादः

आपल्यासाठी हा माणूस बहुमोल दकमतीचा आहे.

अस्लाकसेनः

जोपयांत तो स्नानगृहाशी सांबांवधत आहे तोपयांत, होय. पण ते याहीपुढे
गेले तर त्याांच्या मागे जाणे अवत शहाणपणाचे ठरे ल.

होिस्तादः

हां... ते आत्ताच साांगता येत नाही.

वबललांगः

तुम्ही नेहमीच खूप वभत्रे असता, अस्लाकसेन.

अस्लाकसेनः

वभत्रे? होय, जेव्हा स्र्ावनक प्रावधकाऱ्याांिर हल्ला करण्याचा प्रश् येतो
तेव्हा मी वभत्रा असतो, वमस्टर वबललांग. मी अनुभिाच्या शाळे त
सािधवगरीविर्यी वशकलो आहे, मला तुम्हाला साांगू द्या. पण तुम्ही
फक्त िरच्या पातळीच्या राजकारणाशी सांबांध येऊ द्या, जरी ते
शासनाच्या विरोधात स्ितः असले- मग तुम्ही बघा मी वभत्रा आहे की
नाही ते.

वबललांगः

नाही, मला खात्री आहे तुम्ही तसे िागणार नाहीत. पण तुम्हाला ते
फक्त धरसोड िृत्तीचा काय ते बनविल.

अस्लाकसेनः

ह्याचां कारण असां आहे की मी सद्द्सवद्विेकबुद्धी असणारा माणूस आहे,
एिढांच काय ते आहे. तुम्ही समाजाला काहीही इजा न करता
शासनािर हल्ला करू शकता. राजकारणी लोकाांना त्याचे काहीही
िाटणार नाही, तुम्ही बघा ते फक्त जेर्े असतील तेर्ेच राहणार
तुम्हाला न जुमानता. पण स्र्ावनक प्रावधकारी उलटू शकतात आवण
नांतर आपल्याला मागचदशचनाच्या जागी अननुभिी व्यक्ती
घरमालकाच्या ककां िा इतर लोकाांच्या मोठ्या प्रमाणातील हानीसाठी.

होिस्तादः

पण नागररकाांच्या वशिणाचा एक भाग म्हणून स्ियांशासनाबद्दल
काय- ह्या बाबतीत तुम्ही काहीच विचार के लेला नाही का?

अस्लाकसेनः

जेव्हा माणूस एखाद्या गोष्टीत प्रस्र्ावपत वहतसांबांध सांपादन करतो
तेव्हा त्याने प्रत्येक गोष्टीचा विचार करायला हिा याची तुम्ही अपेिा
करू शकत नाही, वमस्टर होिस्ताद.

होिस्तादः

मग मी देिाजिळ आशा करीन की मला कधीच ते प्रस्र्ावपत
वहतसांबांध वमळू नयेत.

वबललांगः

िा! िा! फारच छान!

अस्लाकसेनः

(वस्मत करीत) हां! (वलवहण्याच्या मेजाकडे वनदेश करीत) तुमच्या
आधी सांचालक स्टेन्स त्या सांपादकीय खुचीिर बसले होते.

वबललांगः

(र्ुांकत) शीss तो सांधीसाधू!

होिस्तादः

मी पिनकु क्कु टासारखा अवस्र्र नाही- आवण कधीच राहणार नाही.

अस्लाकसेनः

राजकारणाने कधीही होकारात्मक असून चालत नाही. कु ठल्याही
गोष्टीबाबत कु ठे ही नाही, वमस्टर होिस्ताद. आवण तुमच्याबद्दल

बोलायचे झाल्यास, तुम्हाला आता जपून पािलां टाकािी लागतील,
कारण आता तुम्ही नगराच्या प्रशासकीय मांडळािर सवचि
होण्यासाठी अजच दाखल करताहात.
वबललांगः

मी-!

होिस्तादः

तुम्ही तसां करताहात, वबललांग?

वबललांगः

ठीक... तुम्हाला ददसत नाही का की मी हे फक्त स्र्ावनक बड्या
प्रस्र्ाांना त्रास देण्यासाठी करतोय. वधक्कार असो त्याांचा.

अस्लाकसेनः

मला त्याच्याशी काहीही घेणां देणां नाही. पण माझ्यािर भ्याडपणा,
सत्याचा अभाि असलेला असले आरोप के ले गेल्यास, मला त्याांच्या
नजरे स आणून द्यायला हिां की माझा राजकीय पूिेवतहास प्रत्येकापुढे
खुला आहे, मी मिाळ आहे. आवण मी माझ्यात याव्यवतररक्त कधीच
बदल के लेला नाही. माझां हृदय अजूनही जनतेबरोबर आहे. मी हेही
अमान्य करू शकत नाही की माझा कल काहीसा अवधकारी मांडळाकडे
आहे- स्र्ावनक, मला म्हणायचांय. (लप्रांटटांग रूममध्ये जातो.)

वबललांगः

तुम्हाला असां िाटत नाही का की आपण त्याांच्यापासून सुटका करून
घ्यािी, होिस्ताद?

होिस्तादः

तुम्ही एखाद्या छापखानेिाल्याला ओळखता काय की तो आपल्याला
या छापील कागदपत्राची, आपल्या श्रमाची ककां मत ि नािलौदकक देऊ
शके ल?

वबललांगः

ही अवतशय वतरस्करणीय गोष्ट आहे की आपल्याजिळ काहीही
भाांडिल नाही.

होिस्तादः

(वलवहण्याच्या टेबलाजिळ बसत) होय, फक्त आपल्याजिळ ते असते
तर.....

वबललांगः

समजा आपण डॉक्टर स्टॉकमनकडे याबाबतीत याचना के ली तर?

होिस्तादः

(पेपसच चाळीत) ओह, त्याचा काय उपयोग? त्याांच्याजिळ काहीच
नाही.

वबललांगः

नाही, पण त्याांच्या मागे एक चाांगला मनुष्ट्य आहे. म्हातारा मॉटेन
दकल, ‘त्रासदायक प्रश् विचारून छळणारा’ असे त्याांना म्हणतात.

होिस्तादः

(वलवहत) तुम्हाला कशी खात्री आहे की त्याांच्याजिळ काहीतरी आहे
म्हणून?

वबललांगः

देिाशप्पर्, त्याांच्याजिळ खात्रीने पैसे आहेत. आवण काही वहस्सा डॉ.
स्टॉकमनकडे
येणार.
काहीही
झाले
तरी
मुलाांच्या
सांगोपनासाठी..त्याांना विचार करायलाच हिा.

होिस्तादः

(अधचिट िळत) तुम्ही त्याची आकडेमोड करताहात का?

वबललांगः

आकडेमोड? मी कधीच अशी आकडेमोड के ली नाही.

होिस्तादः

ते शहाणपणाचे आहे. आवण तुम्ही त्या वमळणाऱ्या कामासाठीसुद्धा
आकडेमोड करू नका—कारण मी तुम्हाला साांगू शकतो ते तुम्हाला
वमळणार नाही.

वबललांगः

तुम्हाला असां िाटतां का की ते मला ठाऊक नाही? मला त्याची इच्छा
नाही. हाच सांपूणच मुद्दा आहे—न वमळविणे! कठोरपणे ददलेला नकार
जो तुम्हाला वितांडिाद घालायला उत्तेजन देईल—ताज्या मत्सराचा
पुरिठा करील, जसा तो होता, आवण तुम्हाला देिाने टाकू न ददलेल्या
ह्या वछद्राची गरज आहे जेर्े खरोखर उत्तेजन देणारे कधीतरी घडते.

होिस्तादः

(वलवहत)....होय, होय, ठाऊक आहे मला.

वबललांगः

त्याांना लिकरच माझ्याकडू न ऐकायला वमळे ल!—आता मी जातो
आवण घरमालकाच्या सांघटनेला विनांती अजच करतो. (उजव्या बाजूच्या
खोलीत जातो.)

होिस्तादः

(वलवहण्याच्या त्याच्या टेबलाजिळ बसत, पेन होल्डर चाितो आवण
हळू च म्हणतो) हां! ते असां आहे का? (दारािर र्ाप) आत या! (पेत्रा
मागील डाव्या हाताच्या दरिाजाने आत येते) (उठत) ओह, तुम्ही
आहात काय? काय काम तुम्हाला येर्े?

पेत्राः

तुम्ही मला माफ करायला हिां....

होिस्तादः

(आरामखुची ओढत) तुम्ही बसणार नाही का?

पेत्राः

नाही, आभारी आहे, मी र्ाांबू शकत नाही.

होिस्तादः

कदावचत तुम्ही तुमच्या िवडलाांकडू न काही वनरोप आणला असेल—
?

पेत्राः

नाही, मी माझ्या कामासाठी आलेय. (वतच्या पॉके टमधून पुस्तक
काढीत) ही घ्या तुमची इां ग्रजी कर्ा.

होिस्तादः

का परत आणलांत तुम्ही ते?

पेत्राः

कारण मी ते भार्ाांतर करू शकणार नाही.

होिस्तादः

पण, तुम्ही विश्वासाने तसां िचन ददलां होतां—

पेत्राः

होय; पण मी ते नांतर िाचलेले नव्हते. मला िाटतां तुम्हीही ते िाचू
नये.

होिस्तादः

नाही, तुम्हाला ठाऊक आहे मला इां ग्रजी िाचता येत नाही, पण—

पेत्राः

अगदी बरोबर, त्याच कारणामुळे तुम्हाला दुसरां काहीतरी शोधायला
हिां. (ती ते पुस्तक टेबलािर ठे िते) हे हेराल्ड ितचमानपत्रात कधीच
छापून येणार नाही.

होिस्तादः

का नाही?

पेत्राः

कारण की तुम्ही ज्या ज्या गोष्टीला पाठींबा ददलेला आहे त्या तुमच्या
विरोधात जातील.

होिस्तादः

ठीक, तेिढयासाठी—

पेत्राः

तुम्हाला अजूनही समजलां नाही. हे सिच दैिी शक्तीविर्यी आहे; जे
तर्ाकवर्त उत्तम लोकाांिर नजर ठे िून असते, आवण प्रत्येक गोष्ट कशी
उत्तम होईल...आवण तर्ाकवर्त पापी लोकाांना तो अखेरीस कशी
वशिा देतो...

होिस्तादः

होय, पण ते फक्त खूपच छान आहे. तेच तर नक्की लोकाांना हिांय.

पेत्राः

आवण अशा प्रकारची चीजिस्तू तुम्ही लोकाांना पुरिू शकता काय?
तुम्ही स्ितः त्या एका शब्दािरही विश्वास ठे िू शकत नाहीत? तुम्हाला
चाांगलांच ठाऊक आहे की ते िास्तिात घडत नाही.

होिस्तादः

तुम्ही अगदी पूणचपणे बरोबर आहात, खवचतच. पण सांपादक, त्याांना
जे नेहमी िाटतां ते, ते करू शकत नाहीत. जनतेच्या छोटया रुचीतील
गोष्टींपुढे त्याला सतत नमािे लागते. काहीही झाले तरीही,
चाणािपणा ही त्याांच्या जीिनातील एक अवतशय महत्त्िाची बाब
आहे—वनदान ितचमानपत्रासाठी तरी; आवण जर मला दास्यविमोचन
आवण उत्कर्ाचच्या मागाचिर चालताना लोकाांनी माझां अनुसरण
करािांसां िाटत असेल तर मला त्याांना घाबरिायलाच नको. जेव्हा
त्याांना मागील पानािर असलेल्या बोधकर्ासारख्या, त्याांना पवहल्या

पानािर असलेल्या गोष्टींची इच्छा, जे अवधक वस्िकारतील, त्याांना
अवधक सुरवित िाटेल.
पेत्राः

ही शरमेची बाब आहे! तुमच्या िाचकाांसाठी तुम्ही लपांजरा
लािण्याइतके दाांवभक नाहीत. तुम्ही कोळी नव्हेत.

होिस्तादः

(वस्मत करीत) तुमच्या छानशा अवभप्रायाबद्दल धन्यिाद. हे अगदी
खरां आहे की ही कल्पना वबललांगची आहे, माझी नाही.

पेत्राः

वमस्टर वबललांग!

होिस्तादः

होय, वनदान ते दुसऱ्या ददिशी तणािाखाली बोलत होते. ते वबललांगच
होते ज्याांना ही गोष्ट पेपरमध्ये छापून यािी म्हणून उत्सुकता लागली
होती, मला सुद्धा ह्या पुस्तकाबद्दल काहीही ठाऊक नाही.

पेत्राः

वमस्टर वबललांग? आधुवनक विचाराांच्या कल्पना असलेला...?

होिस्तादः

ओह, वबललांग हा अनेक व्यवक्तमत्त्िे असलेला माणूस आहे. मी असां
ऐकलां आहे की त्याांनी प्रशासकीय मांडळाच्या सवचिाच्या पदासाठी
अजच के ला आहे.

पेत्राः

माझा ह्यािर विश्वास बसत नाही, वमस्टर होिस्ताद. ते आपल्या
स्ितःला असे ठाम कसे बनिू शकतात?

होिस्तादः

तुम्ही स्ितःच त्याांना हे विचारायला हिेच.

पेत्राः

वमस्टर वबललांग बद्दल मी असा विचार कधीच के ला नव्हता.

होिस्तादः

(वतच्याकडे लिपूिचक बघत) नाही? तुम्हाला ह्याचां खूप आियच
िाटतां?

पेत्राः

होय. कमीत कमी—कदावचत नाही...ओह, मला खरोखरच ठाऊक
नाही.

होिस्तादः

आम्ही िृत्तपत्रकार अशा गोष्टींना फारसे महत्त्ि देत नाही, वमस पेत्रा.

पेत्राः

तुम्हाला खरां च असां म्हणायचांय?

होिस्तादः

अधूनमधून मला तसे िाटते.

पेत्राः

होय, तुमच्या नेहमीच्या दैनांददन अवस्तत्त्िात—मी ते पूणचपणे चाांगलेच
समजू शकते. पण आता तुम्ही तुमचा पाठींबा मोठ्या कारणासाठी
देताहात.

होिस्तादः

तुम्हाला म्हणायचांय की तुमच्या िवडलाांच्या मामल्याचा?

पेत्राः

अगदी बरोबर. आत्ता तुम्हाला असां िाटतांय
मौल्यिानापेिाही अवधक अशासारखे आहात.

होिस्तादः

होय, मला आज तसांच काहीसां िाटतांय.

पेत्राः

होय, खात्रीने तुम्हाला तसांच िाटायला हिां. ओह, हा उत्कृ ष्ट व्यिसाय

की

तुम्ही

तुम्ही वनिडला आहे! अग्रेसर समस्याांनी ग्रासलेले सत्य आवण नूतन
ममचदष्ट
ृ ी ककां िा सहजपणे त्या माणसासाठी वधटाईने उभे राहणे जो
चुका करीत आलेला आहे—
होिस्तादः

विशेर्तः जेव्हा जखमी माणूस—कसां हाताळािां ते मला कळत
नाही—

पेत्राः

तुम्हाला म्हणायचांय की सचोटीचा आवण खरा?

होिस्तादः

(खालच्या आिाजात) मला म्हणायचांय की—विशेर्तः तो माणूस
तुमचा बाप असेल.

पेत्राः

(अिवचतपणे) ते?

होिस्तादः

होय, पेत्रा—वमस पेत्रा.

पेत्राः

म्हणून हाच तुमचा प्रमुख विचार होता, नाही का? वनवमत्त नव्हते?
सत्य नाही? िवडलाांच्या प्रेमळ अत्यांत दयाळू अांतःकरणाबद्दल नाही?

होिस्तादः

ओह, होय, ते सुद्धा, स्िाभाविकच आहे.

पेत्रः

नाही, आभारी आहे तुमची; तुम्ही त्यािेळी खूपच बोलून मत व्यक्त
के ले होते, वमस्टर होिस्ताद. आता मी पुन्हा तुमच्यािर कधीही
विश्वास ठे िणार नाही, कु ठल्याही गोष्टीत नाही.

होिस्तादः

तुम्ही मला खरोखरच इतका दोर् देताहात—प्रायः फक्त के िळ
तुमच्या वहतासाठी आहे ह्या कारणास्ति?

पेत्राः

मी जो काही दोर् तुम्हाला देत आहे तो हा की तुम्ही माझ्या
िवडलाांसांबांधी प्रामावणकपणे िागला नाहीत ह्यासाठी...! तुम्ही
आत्तापयांत त्याांच्याशी बोलत आलात ते फक्त तुम्ही सत्य आवण
समाजाच्या वहतासाठीच काळजी करताहात अशी बतािणी तुम्ही
के लीत. तुम्ही मला आवण माझ्या िवडलाांना िुद्र ककां मत ददलीत. तुम्ही
माणूस नाहीत तर एक ढोंगी व्यक्ती आहात. आवण ह्या गोष्टीबद्दल मी
तुम्हाला कधीही िमा करणार नाही—कधीच नाही.

होिस्तादः

तुम्ही इतके कडिट व्हायला नको, वमस पेत्रा—विशेर्तः लगेचच
आत्ता.

पेत्राः

आत्ता का नको?

होिस्तादः

कारण तुमचे िडील माझ्या मदतीवशिाय काहीच करू शकणार
नाहीत.

पेत्राः

(वतरकस बघत) आवण तुम्ही सुद्धा तशा प्रकारचे आहात? आवण
म्हणून! वधक्कार असो तुमचा!

होिस्तादः

नाही, नाही. मी काहीही विचार न करता माझे मत व्यक्त के ले इतके च.
तुम्ही त्यािर विश्वास ठे िायला नको.

पेत्राः

कशािर विश्वास ठे िायचा हे मला ठाऊक आहे. गुड बाय.
(अस्लाकसेन घाईघाईने आवण रहस्यमयररतीने छापखान्यातून येऊन
प्रिेश करतो.)

अस्लाकसेनः

अरे देिा, वमस्टर होिस्ताद...(ते पेत्राला बघतात) ओह, माफ करा
मला, चमत्काररकच आहे ते—

पेत्राः

तेर्े पुस्तक आहे. ते तुम्ही दुसऱ्या कु णाला तरी द्यािे हे उत्तम. (ती
मुख्य दरिाजा चालून ओलाांडते.)

होिस्तादः

(वतच्या मागे जात) पण, वमस पेत्रा....

पेत्राः

गुडबाय. (ती जाते.)

अस्लाकसेनः

वमस्टर होिस्ताद, ऐका!

होिस्तादः

होय, काहीही हरकत नाही, काय ते?

अस्लाकसेनः

नगराध्यि छापखान्याच्या कायाचलयाच्या बाहेर आहेत.

होिस्तादः

नगराध्यि?

अस्लाकसेनः

होय, त्याांना तुमच्याशी र्ोडां बोलायचां आहे. ते मागच्या बाजूने आत
आलेत—त्याांना कु णी पाहू नये असां त्याांना िाटत असािां, असां मला
िाटतां.

होिस्तादः

काय हिांय त्याांना, मला आियच िाटतां. नाही, तुम्ही येर्े र्ाांबा, मी
स्ितः जातो...(ते छापखान्याचा दरिाजा ओलाांडून दरिाजाकडे
जातात, उघडतात आवण नगराध्यािाांना आत येण्याची विनांती
करतात.) लि ठे िा अस्लाकसेन, जेणेकरून कु णीही त्याांना येर्े आलेलां
पाहता कामा नये.

अस्लाकसेनः

खवचतच, (ते छापखान्यात जातात.)

नगराध्यिः

तुम्हाला अपेिा नसेलच की मी येर्े येणार ह्याची, वमस्टर होिस्ताद.

होिस्तादः

नाही, िस्तुतः मला नव्हती.

नगराध्यिः

(त्याांच्या सभोिार बघत) तुम्ही येर्े स्ितः छान आवण आरामदायी
राहण्याची व्यिस्र्ा के ली आहे. खूप छान.

होिस्तादः

ओह...

नगराध्यिः

आवण येर्े मी अनाहुत पाहुणा म्हणून काय येतो आवण तुमचा
मौल्यिान िेळ काय घेतोय.

होिस्तादः

कृ पया वमस्टर नगराध्यि साहेब, मी सुद्धा तुमच्या सेिेत आनांद
मानणारा आहे. (ते नगराध्यिाची हॅट आवण काठी खुचीिर ठे ितात.)
आता तुम्ही बसणार नाहीत का खाली?

नगराध्यिः

(टेबलाजिळ बसतात.) आभारी आहे. (होिस्तादसुद्धा टेबलाजिळ
खाली बसतात.) वमस्टर होिस्ताद, काहीतरी तापदायक—खरोखर
तापदायक गोष्टी घडल्यात माझ्यासाठी आज.

होिस्तादः

खरां च? ओह, ठीक, एक नगराध्यि म्हणून तुम्हाला तुमची कतचव्ये पार
पाडािीच लागणार...

नगराध्यिः

ही विवशष्ट गोष्ट स्नानगृहाच्या अवधकाऱ्याकडू न उभी के ली गेली आहे.

होिस्तादः

डॉक्टराांकडू न?

नगराध्यिः

स्नानगृहाांच्या दोर्ाबाबतीत अनेक आरोप त्याांनी वलहून, ते मांडळाकडे
पाठिलेत.

होिस्तादः

त्याांनी खरां च असां के लां?

नगराध्यिः

होय, त्याांनी साांवगतले नाही का तुम्हाला? मला असां िाटलां ते म्हणाले
होते....

होिस्तादः

ओह, होय, ते अगदी बरोबर! त्याांनी ह्याविर्यी असाच काहीतरी
उल्लेख के ला...

अस्लाकसेनः

(छापखान्याच्या ऑदफसमधून) मी फक्त हस्तवलवखतासाठी आलोय—

होिस्तादः

(मनःस्तापाच्या स्िरात) ओह!—ते वलवहण्याच्या टेबलािर आहे.

अस्लाकसेनः

(त्याांना ते सापडते) छान.

नगराध्यिः

पण बघा—नेमके तेच आहे का ते—

अस्लाकसेनः

होय, हा डॉक्टरचा लेख आहे, वम. नगराध्यि.

नगराध्यिः

ओह, हेच का ते ज्याविर्यी तुम्ही बोलत होता?

नगराध्यिः

अगदी बरोबर. तुम्हाला याबाबतीत काय िाटते?

होिस्तादः

ठीक....मी एिढा तरबेज नाही, आवण मी फक्त एक दृष्टीिेप टाकला
त्यािर.

नगराध्यिः

तरीही तुम्ही तो छापताहात?

होिस्तादः

त्याच्या अवधकारािर असलेल्या माणसाला मी मुळीच नकार देऊ
शकत नाही....

अस्लाकसेनः

मी सांपाददत के लेल्या पेपसचशी माझां काहीही देणां घेणां नाही नगराध्यि
साहेब—

नगराध्यिः

खवचतच नाही.

अस्लाकसेनः

जे मला ददलां गेलां आहे ते मी फक्त छापतो.

नगराध्यिः

अगदी योग्य.

अस्लाकसेनः

म्हणून जर तुम्ही मला माफ कराल तर...(ते छापखान्याच्या रूममध्ये
जातात.)

नगराध्यिः

नाही, र्ोडांसां र्ाांबा वमस्टर अस्लाकसेन. तुमच्या परिानगीने वमस्टर
होिस्ताद—

होिस्तादः

वप्लज, नक्कीच नगराध्यि.

नगराध्यिः

तुम्ही धोरणी आवण वििेकी गृहस्र् आहात, वमस्टर अस्लाकसेन.

अस्लाकसेनः

माझ्या बाबतीतले तुमचे विचार ऐकू न खूप समाधान िाटले, वमस्टर
नगराध्यि.

नगराध्यिः

आवण काही ितुचळाांमध्ये तुम्ही खूपच प्रभािी व्यक्ती म्हणून ओळखले
जाता.

अस्लाकसेनः

ठीक—मुख्यतः खालच्या दजाचच्या मध्यमिगीय लोकाांत.

नगराध्यिः

छोटेसे करदाते मोठे मतावधक्य असणारे —येर्े अन्यत्र कोठे तरी.

अस्लाकसेनः

अगदी बरोबर.

नगराध्यिः

आवण मला ह्यात काहीच सांशय िाटत नाही की तुम्हाला त्या मधल्या
सिचसामान्य मताचा कल काय आहे तो, नाही का?

अस्लाकसेनः

होय, मला िाटते मी ते करतो हे मी कबूल करतो, वमस्टर नगराध्यि.

नगराध्यिः

ठीक- आजपािेतो तुमच्या गािातील गरीबातील गरीब िगाचतील
लोक मोठ्या शौयाचने स्िार्चत्याग करण्यासाठी उत्सुक झालेले दृग्गोचर
झालेल-े

अस्लाकसेनः

कसां काय?

होिस्तादः

स्िार्चत्याग?

नगराध्यिः

हा लोकाांच्या चैतन्याचा आनांददायक पुरािा आहे- खूपच आनांददायी
पुरािा. मी कबूल करतो की माझ्या पूणचपणे अपेिेपेिा अवधक आहे.
पण खवचतच तुम्हाला ठाऊक असेल की माझ्यापेिा लोकाांच्या भािना
अवधक आहेत.

अस्लाकसेनः

होय पण, नगराध्यि-

नगराध्यिः

िस्तुतः नगराने के लेला स्िार्चत्याग काही छोटा नाही.

होिस्तादः

नगराने?

अस्लाकसेनः

पण मला हे समजत नाही... तुमच्या म्हणण्याचा अर्च, स्नानगृह,े
खात्रीने...

नगराध्यिः

तात्पुरती अांदाजी ककां मत हा जरूरीचा बदल घडविण्यासाठी- जे
डॉक्टरला िाटते त्यासाठी कमीत कमी दोन ते तीन लाख क्राऊन खचच
येईल.

अस्लाकसेनः

ती तर खूपच मोठी रक्कम झालीय; पण-

नगराध्यिः

स्िाभाविकच नगरपावलके ने कजाचऊ रक्कम उभी करणे अत्यािश्यक
होईल.

होिस्तादः

(उठतो) शहरासाठी तुमचा हा उद्देश असूच शकणार नाही-

अस्लाकसेनः

मालमत्ता करामधून नव्हे! ना घरमालकाांच्या ररकाम्या वखशातून!

नगराध्यिः

का माझ्या वमत्रा अस्लाकसेन, कोठू न हा सिच वनधी येणार?

अस्लाकसेनः

ते सद्द्गृहस्र् जे स्नानगृहाांचे मालक आहेत, ते बघतील सारां .

नगराध्यिः

मालक हे स्ितः अवधक भाांडिल उभारण्याची तरतूद करण्यास सहमत
नाहीत.

अस्लाकसेनः

हे पूणचपणे वनवित आहे का वमस्टर नगराध्यि?

नगराध्यिः

ह्या मुद्द्द्यािर माझा आत्मविश्वास आहे. जर हा मोठ्या प्रमाणातील
फे रबदल विचारपूिचक जरूरीचा असेल तर नगराने त्यासाठी खचच
करायलाच हिा.

अस्लाकसेनः

ओह, पण हे सारे अभद्र आवण घातक आहे- मला िमा करा तुम्ही! –
पण ही पूणचपणे दुसरीच बाब आहे, वमस्टर होिस्ताद.

होिस्तादः

होय, तशी वनवितच आहे ती.

नगराध्यिः

सिाचत जास्त घातक गोष्ट म्हणजे स्नानगृहे एकदोन िर्े बळजबरीने
बांद करणे होय.

होिस्तादः

बांद करायचे ते? पूणचपणे?

नगराध्यिः

ओह होय, या कामासाठी कमीत कमी एिढा अिधी तरी नक्कीच
लागेल.

अस्लाकसेनः

पण, वधक्कार असो ह्या साऱ्याचा! आम्ही हे सहन करू शकणार नाही,
सर! दरम्यानच्या काळात घरमालक कसे जगू शकतील?

नगराध्यिः

दुदि
ै ाने हे साांगणां अवतशय कठीण आहे, वमस्टर अस्लाकसेन. पण
आम्ही काय करािे अशी तुमची अपेिा आहे? तुम्हाला असां िाटतां का
की एखादा पयचटक येर्े यािा आवण त्याचा तुम्ही असा आभास वनमाचण
करािा काय, की हे पाणी विर्ारी आहे, की हे सिच स्र्ळ सांसगचजन्य
रोगाने भरलेले आहे, की जे सिच नगरासच-

अस्लाकसेनः

आवण ही फक्त एक अटकळ आहे?

नगराध्यिः

दकतीही इच्छा मनात असली तरीही, मी ह्या वनष्ट्कर्ाचपेिा दुसऱ्या
कोणत्याही वनष्ट्कर्ाचपयांत पोहचू शकत नाही.

अस्लाकसेनः

मग मला हे म्हणािेच लागेल की डॉक्टर स्टॉकमन ह्या सिच गोष्टीत
खूपच बेपिाच आहेत. तुम्ही मला िमा करायला हिी, वमस्टर
नगराध्यि, पण...

नगराध्यिः

तुम्ही वनखालस सत्य बोललात ह्याबद्दल मला दुःख िाटते, वमस्टर
अस्लाकसेन. माझा भाऊ नेहमीच खूपच उतािीळ रावहला आहे,
दुदि
ै ाने.

अस्लाकसेनः

ते एिढां सगळां झाल्यानांतर अजूनही तुम्ही त्याांना पाठींबा द्यायच्या
तयारीत आहात, वमस्टर होिस्ताद?

होिस्तादः

पण कोण कसा हा तकच करू शकतो?

नगराध्यिः

मी वनिेदनाच्या लेखाच्या िस्तुवस्र्तीचा छोटासा मसुदा तयार
के लेला आहे आवण त्यात काहीसे िस्तुवनष्ठ स्पष्टीकरण ठे िले आहे;
आवण त्यात मी काही मागच सुचविले आहेत जे त्यातील दोर्ाांिर प्रकाश
टाकतील- असे िाजिी ररतीने दाखविले आहे, जे स्नानगृहाांच्या
विद्यमान उत्पन्नाच्या साधनाांच्या आिाक्याबाहेर नसेल.

होिस्तादः

ते वनिेदन तुमच्यापाशी आहे का, वमस्टर नगराध्यि?

नगराध्यिः

(वखसा चाचपडत) होय, मी ते आणलांय माझ्याबरोबर, यदाकदावचत
तुम्हाला ते-

अस्लाकसेनः

(घाईने) अरे देिा, आलेत ते!

नगराध्यिः

कोण? माझा भाऊ?

होिस्तादः

कोठे ?

अस्लाकसेनः

ते छापखान्यामधून आत येताहेत.

नगराध्यिः

आली का पांचाईत! या अचानक आलेल्या सांकटाला येर्े तोंड देण्याची
माझी इच्छा नाही, आवण मला अजूनही तुमच्याशी काही बोलायचे
आहे.

होिस्तादः

(उजिीकडे असलेल्या दाराकडे बोट दाखवित) काही िणासाठी तो
ओलाांडून जा.

नगराध्यिः

पण-?

होिस्तादः

तेर्े फक्त वबललांग आहेत.

अस्लाकसेनः

पटपट, नगराध्यि, ते नुकतेच येताहेत.

नगराध्यिः

ठीक आहे मग. पण त्याांच्यापासून लिकरात लिकर सुटका
वमळविण्याचा प्रयत्न करा. (अस्लाकसेनने उघडलेल्या उजव्या
बाजूच्या दाराने ते आत जातात. अस्लाकसेन नांतर दरिाजा बांद
करतात.)

होिस्तादः

तुम्ही काहीतरी करण्यात गकच आहात असे ढोंग करा, अस्लाकसेन. (ते
खाली बसतात आवण वलवहतात. अस्लाकसेन ितचमानपत्राचा ढीग
चाळतात, खुचीिर असलेल्या उजव्या बाजूस.)

डॉ.स्टॉकमनः (वखळे जुळिण्याच्या रूममधून आत येतात.) येर्े मी पुन्हा परत
आलोय. (त्याांची हॅट आवण काठी खाली ठे ितात.)
होिस्तादः

(वलवहत) अपेिेपेिा लिकरच, डॉक्टर? त्याांच्याशी काय बोलायचांय
ते पटकन बोला अस्लाकसेन. आपण आजचा िेळ िाया घालिू शकत
नाही.

डॉ.स्टॉकमनः अजूनही पुरािे वमळाले नाहीत, ते मला साांगतात.
अस्लाकसेनः

(न िळता) अशी कशी अपेिा करता तुम्ही डॉक्टर?

डॉ.स्टॉकमनः ठीक, ठीक, मी फक्त उतािळा झालो होतो, तुम्ही त्याची नीट कल्पना
करू शकता. जोपयांत ते छापलेले मी पाहू शकत नाही तोपयांत माझ्या
मनाला शाांतता लाभू शकत नाही.
होिस्तादः

हां!... अजूनही काही अिधी लागणार आहे. मी म्हणतोय ते बरोबर
आहे ना अस्लाकसेन?

अस्लाकसेनः

मला अजूनही खूप शांका िाटते.

डॉ.स्टॉकमनः काहीही हरकत नाही माझ्या वप्रय वमत्राांनो, मी परत येईन. देि जाणे
मी परत येईन आवण जर गरजच असली तर मी दुसऱ्याांदा येण्यात
आनांदच मानेन. ह्यासारख्या महत्त्िाच्या गोष्टीसाठी- सांपूणच शहराच्या
वहतासाठी- एखाद्याने कु ठलीही र्ोडीशी तसदी घ्यायला नाखूर्
असायलाच नको. (ते जायला वनघतात पण मागे िळतात) ओह,
अशीच काही एखादी गोष्ट आहे की अजूनही मला त्याबद्दल काही
साांगायचे आहे...
होिस्तादः

नांतर कधीतरी, जर मला तुम्ही आत्ता िमा के ली तर.

डॉ.स्टॉकमनः त्याला काही फारसा िेळ लागणार नाही... हे के िळ असे आहे- जेव्हा
उद्या लोक पेपरमध्ये माझा लेख िाचतील तेव्हा त्याांना असे आढळू न
येईल की नगराच्या वहतासाठी मी सांपूणच वहिाळाभर त्याांच्यासाठी
राबत होतो.
होिस्तादः

होय, पण डॉक्टर...

डॉ.स्टॉकमनः मला ठाऊक आहे तुम्ही काय म्हणणार आहात ते- तुम्हाला िाटत
असेल की एक नागररक म्हणून मी एक साधांसुधां कतचव्य पार पाडलां
असेल, खवचतच! जे मला ठाऊक आहे ते तुम्हालासुद्धा ठाऊक आहे.
पण माझ्या नागररक वमत्राांनो... अरे देिा! ते गरीब वबचारे आत्मे
माझ्याबद्दल खूपच विचार करतात.

अस्लाकसेनः

होय, लोक आत्तापयांत तुमच्याकडे अत्यांत आदरपूिचक ररतीने बघत
आलेले आहेत.

डॉ.स्टॉकमनः होय, आवण हेच एक कारण आहे की ज्याची मला भीती िाटते...
माझ्या म्हणण्याचा अर्च असा की जेव्हा हे त्याांच्याकडे आपसूक येईलविशेर्तः अत्यांत गरीब िगाचतील- त्याांना हजर राहण्याचे फमाचन
काढू न नगराच्या भािी बाबी त्याांच्या स्ितःच्या अखत्यारीतहोिस्तादः

(उभे राहत) हां, डॉक्टर मला तुमच्यापासून काहीही लपिायचे नाही.

डॉ.स्टॉकमनः आहा- मला िाटलां होतां की माझ्याविरूद्ध कट वशजत होता. पण मी
त्याकडे दुलचि करीन! जर कु णी अशा प्रकारची तयारी करण्याच्या
विचारात असेल...
होिस्तादः

उदाहरणार्च?

डॉ.स्टॉकमनः ठीक, काहीही झाले तरीही... झेंडे घेऊन प्रदशचनाच्या वमरिणुका,
सांभार्णे, एखाद्याच्या सेिेबद्दल बविसे देण्याचे समारां भ ककां िा जे
काही असेल ते. तुम्ही हे सारां र्ाांबिायलाच हिां असां तुम्ही मला
गांभीरपणे आश्वासन द्यायलाच हिां- आवण तुम्हीसुद्धा वमस्टर
अस्लाकसेन, ऐकलांत का?
होिस्तादः

माफ करा मला, डॉक्टर. पण कधी ना कधीतरी िास्ति सत्य तुम्हाला
ऐकायलाच हिां....
(प्रिेशद्वारातून मागच्या बाजूने सौ.स्टॉकमन हॅट आवण कोट
घातलेल्या अिस्र्ेत आत येतात.)

सौ.स्टॉकमनः (डॉक्टरकडे बघतात) अगदी मी विचार के ल्याप्रमाणेच!
होिस्तादः

(वतच्याकडे जात) तुम्हीसुद्धा येर्े, सौ.स्टॉकमन?

डॉ.स्टॉकमनः कतररन, तुला येर्े काय हिे?
सौ.स्टॉकमनः मला काय हिे ते तुम्हाला चाांगलेच ठाऊक आहे.
होिस्तादः

तुम्ही बसणार नाही का? ककां िा कदावचत...

सौ.स्टॉकमनः आभारी आहे, पण माझी काळजी करू नका आवण तुम्ही मला िमा
करायला हिी की मी माझ्या निऱ्याला येर्ून घ्यायला आलेली आहे
यासाठी; कारण मी तीन मुलाांची आई आहे हे तुमच्या लिात
असायला हिां.
डॉ.स्टॉकमनः काय मुखाचसारखां बडबडतेस! आम्हा सिाांना ते ठाऊक आहे!
सौ.स्टॉकमनः ठीक, पण आज तुम्ही तुमच्या बायकोमुलाांची फारशी काळजी
घेताहात असां ददसत नाही. तुम्ही त्याांना हालअपेष्टात ि दाररद्र्यात
झोकू न देणार आहात काय?
डॉ.स्टॉकमनः तू अगदी पूणचपणे िेडी झाली आहेस का, कतररन! ज्या माणसाला पत्नी
ि मुलां आहेत त्याला सत्य जाहीर करण्याचा अवधकार नाही का?
सदक्रय आवण लायक नागररक होण्याचा त्याला अवधकार नाही का?
तो ज्या नगरात राहतो त्या नगरासाठी त्याला कतचव्य पार पाडण्याचा
अवधकार नाही का?
सौ.स्टॉकमनः तेच ते मला म्हणायचांय. प्रत्येक गोष्टीत नेमस्तपणाने, र्ॉमस!
डॉ.स्टॉकमनः तेच तर म्हणतोय मी. नेमस्तपणा प्रत्येक गोष्टीत.
सौ.स्टॉकमनः म्हणूनच म्हणतेय तुम्ही भयांकर अन्याय करताहात, वमस्टर होिस्ताद,
माझ्या निऱ्याला आवमर् दाखिून त्याांना घरादारापासून दूर ओढू न
त्याांना मूखच बनिून ह्या साऱ्या गोष्टीत गोिताहात.

होिस्तादः

मी काही कु णाला मूखच बनवित नाहीये.

डॉ.स्टॉकमनः मूखच बनविला जात आहे! तुला िाटतां मी कु णाकडू न मूखच बनविला
जातोय!
सौ.स्टॉकमनः होय, तसांच िाटतांय मला! मला ठाऊक आहे ह्या नगरातील तुम्ही
अवतशय बुवद्धमान व्यक्ती आहात, हे मला ठाऊक आहे, ठाऊक आहे
मला. पण तुम्ही सहजगत्या मूखचही बनविले जाऊ शकता, र्ॉमस
(होिस्तादला) याद राखा, जर तुम्ही त्याांनी वलवहलेला लेख
ितचमानपत्रात छापला, ते स्नानगृहातील नोकरी गमाितील.....
अस्लाकसेनः

काय?

होिस्तादः

तुम्हाला ठाऊक आहे, डॉक्टर....

डॉ.स्टॉकमनः (हसतात) हा हा! फक्त तू त्याांना प्रयत्न करू दे--! कु णीच ते करू शकत
नाही माझ्या वप्रये. माझ्या पाठीशी सुसांगठीत मतावधक्य आहे, बघच
तू!
सौ.स्टॉकमनः होय, तुमचां मोठां दुदैि! कल्पना करा अशा कु वत्सत गोष्टींचा तुम्हाला
पाठींबा आहे याची.
डॉ.स्टॉकमनः शीः, मूखचपणाचा कळस! घरी जा आवण घराची काळजी घे आवण मला
समाजाची काळजी करू दे. तुला अशी भीती का िाटािी जर मी
आत्मविश्वासपूणच आवण आनांदी असेन तर? (हात चोळत इकडे वतकडे
येरझारा घालतो) सत्य आवण लोक हे विजय वमळितीलच, तुला
त्याबद्दल पूणचपणे खात्री असू दे. ओह, मी पाहू शकतो की स्ितांत्र
प्रिृत्तीचे नागररक सगळीकडे विजयी सैन्यासारखे जमा होताहेत--!
(खुचीजिळ र्ाांबत) काय हे?

अस्लाकसेनः

(त्याकडे बघत) ओह! अरे देिा!

होिस्तादः

(त्यासारखेच) हां-

डॉ.स्टॉकमनः तेर्े उच्चतर अवधकाऱ्याचे वचन्ह पडलेले आहे (ते नगराध्यिाची हॅट
त्याांच्या बोटाांच्या टोकाने नाजूकपणे उचलतात ि ती उां च धरतात.)
सौ.स्टॉकमनः नगराध्यिाची हॅट!
डॉ.स्टॉकमनः आवण येर्े हा अवधकारदांड सुद्धा! पण हे इर्ां कसां काय?
होिस्तादः

ठीक मग- िास्तविक असे आहे की-

डॉ.स्टॉकमनः ओह, आलां लिात! ते येर्े तुमच्याशी बोलून तुमचां मन िळविण्याचा
प्रयत्न करीत होते तर! अस्लाकसेन चुकीच्या रठकाणी आले आहेत!
नांतर मग मी छापखान्यात त्याांच्या दृष्टीस पडलो की... (हसू फु टते) ते
पळू न गेले का, वमस्टर अस्लाकसेन?
अस्लाकसेनः

(लगेच) होय-होय... ते पळू न गेले, डॉक्टर.

डॉ.स्टॉकमनः पळू न गेले आवण काठी येर्ेच सोडू न गेले... मूखचपणा, पीटर असां काही
सोडू न पळू न जाणे शक्यच नाही. पण कोठे लपविले त्याांना? ओह...
तेर्ेच आत, खवचतच. आता मी तुला काहीतरी दाखिीन कतररन!
सौ.स्टॉकमनः र्ॉमस- मी तुमची विनिणी करते-!
अस्लाकसेनः

दिता घ्या, डॉक्टर.
(डॉ. स्टॉकमन नगराध्यिाांची हॅट डोक्यािर घालतात आवण दांडक
हातात पकडतात, ते आता िर जातात आवण दरिाजा खाडकन्
उघडतात आवण सैवनकी पद्धतीने सॅल्यूट करतात. नगराध्यि रागाने
लाल झालेले, वबललांगच्या मागून येतात.)

नगराध्यिः

ह्या आचरटपणाचा काय अर्च होतो?

डॉ.स्टॉकमनः तुमच्याबद्दलचा र्ोडासा आदर दाखितोय, माझे आदरणीय पीटर;
मी ह्या नगराच्या अवधकार पदािर आहे आता! (ते ऐटीने मागेपुढे
चालतात.)
सौ.स्टॉकमनः (जिळजिळ अश्रू येत) ओह, र्ॉमस!
नगराध्यिः

(त्याांच्या मागे जात) माझा दांडक आवण हॅट द्या इकडे!

डॉ.स्टॉकमनः (पूिीप्रमाणे) तुम्ही भले मुख्य पोलीस अवधकारी असाल, पण मी
नगराध्यि आहे. मी ह्या नगराचा स्िामी आहे, मी साांगतोय तुम्हाला!
नगराध्यिः

खाली ठे िा माझी हॅट, मी साांगतो. लिात ठे िा ती माझी हुद्द्द्याची हॅट
आहे, कायद्याने विवहत के लेली!

डॉ.स्टॉकमनः छट! लोकाांच्या सामथ्याचचा जागृत झालेला लसांह अशा हॅटला घाबरे ल?
उद्या या नगरात क्राांती घडणार आहे, साांगून ठे ितो मी तुम्हाला.
माझ्या बडतफीची भीती दाखित होतात ना मला, पण मी आत्ता
तुम्हाला बडतफच करतोय, तुमच्या साऱ्या शासकीय कायाचलयातून.
तुम्हाला असां िाटतां का की मी तसां करू शकणार नाही म्हणून? ओह,
पण मी तसां करू शके न. अवनिायच सामथ्यच असणाऱ्या समाजाचा मला
पाटठां बा आहे. होिस्ताद आवण वबललांग ‘पीपल्स कु ररयर’ या पेपरमधून
तोफा डागतील आवण अस्लाकसेन या युद्धिेत्रात घरमालक
सांघटनेच्या अग्रभागी राहणार आहेत.
अस्लाकसेनः

नाही, डॉक्टर, मी नाही राहणार.

डॉ.स्टॉकमनः का, खवचतच तुम्ही राहणार—

नगराध्यिः

आहा! पण कदावचत वमस्टर होिस्तादाांनी काहीही झाले तरी या
बांडखोरीत सामील व्हायचे ठरिले का?

होिस्तादः

नाही वमस्टर नगराध्यि.

अस्लाकसेनः

नाही, वमस्टर होिस्ताद के िळ एका गैरसमजुतीसाठी स्ितःच्या ि
त्याांच्या पेपरचा विध्िांस करून घेणार नाहीत.

डॉ.स्टॉकमनः (सभोिती बघत) काय ह्याचा अर्च?
होिस्तादः

तुम्ही तुमचा दािा खोट्या प्रकाशात सादर के लात, डॉक्टर, म्हणून मी
तुम्हाला पाटठां बा देण्यास असमर्च आहे.

वबललांगः

आवण त्यानांतर मला स्पष्टीकरण करण्याइतपत दयाळू आहेत वमस्टर-

डॉ.स्टॉकमनः खोट्या प्रकाशात! ठीक, मी जबाबदार आहे त्यासाठी. तुम्ही फक्त ते
छापा- मी तुम्हाला िचन देतो, आवण मी ते पूणचपणे वसद्ध करून
दाखिीन.
होिस्तादः

मी ते छापत नाही. मी ते छापू शकत नाही, आवण ते छापण्याचां
धाडसही मी करणार नाही.

डॉ.स्टॉकमनः तुम्ही ते धाडस करणार नाहीत? कशा प्रकारचां बोलताय तुम्ही? तुम्ही
सांपादक आहात, नाही का? आवण तुमच्या वनयांत्रणाखाली हा
छापखाना आहे, वनःसांशयपणे?
अस्लाकसेनः

नाही, तो िाचकाांच्या वनयांत्रणात आहे.

नगराध्यिः

सुदि
ै ाने.

अस्लाकसेनः

हे लोकमताचे आहे- सांस्कारसांपन्न लोकाांचे बहुमत, घरमालक आवण
तसेच काही... ज्याांच्या अवधपत्याखाली पेपरािर वनयांत्रण आहे.

डॉ.स्टॉकमनः (शाांतपणे) आवण ह्या साऱ्या शक्ती माझ्या विरोधात आहेत?
अस्लाकसेनः

होय, तुमच्या विरोधात. ह्याचा अर्च असा होईल की तुमचा लेख
िृत्तपत्रात प्रवसद्धीस ददल्यास तो साऱ्या नगराच्या नाशाला
कारणीभूत होईल.

डॉ.स्टॉकमनः खरोखर?
नगराध्यिः

माझी हॅट आवण माझा दांडक! (डॉ.स्टॉकमन हॅट काढू न देतात ि
हॅटबरोबरच दांडकही टेबलािर ठे ितात.)

नगराध्यिः

(दोन्ही िस्तू घेतात.) तुमच्या नागररकत्िाची प्रवतष्ठा अकाली सांपुष्टात
आलेली आहे!

डॉ.स्टॉकमनः शेिट अजून झालेला नाही. (होिस्तादला) मग माझा लेख मेसेंजर ह्या
िृत्तपत्रात छापायचा नाही असा पूणचपणे वनधाचर के लेला आहे काय?
होिस्तादः

खरोखरी, तुमच्या कु टुांबासाठी; जर काही दुसरां कारण नसल्यास.

सौ.स्टॉकमनः ओह, आमच्या कु टुांबाबद्दल कधीही काळजी करू नका, वमस्टर
होिस्ताद.
नगराध्यिः

(त्याांच्या वखशातून हस्तवलवखत काढतात) जेव्हा हे प्रकावशत होईल
तेव्हा ते जनतेच्या मागचदशचनासाठी पुढे येईल, हे अवधकृ त जाहीर
वनिेदन आहे.

होिस्तादः

(त्याांच्या हातातून हस्तवलवखत घेत) ते योग्य िेळी प्रकावशत के ले
जाईल.

डॉ.स्टॉकमनः आवण माझां नाही! तुम्ही कल्पना करा तुम्ही मौनाच्या कारस्र्ानाने
माझा आवण सत्याचा खून करताहात! पण हे तुम्हाला िाटतां तेिढां सोपां
नाही, वमस्टर अस्लाकसेन. तुम्ही माझां हस्तवलवखत एक पत्रक म्हणून

प्रकावशत करून तात्काळ त्याचां वितरण करणार का- माझ्या स्ितःच्या
खचाचने, आवण तुम्ही माझे स्ितःचे प्रकाशक व्हा. मला याच्या चारशे
प्रती- नाही, पाचशे सहाशे प्रती हव्यात.
अस्लाकसेनः

नाही, याच्या िजनाचे सोने जरी तुम्ही मला देऊ के लेत तरी मी माझ्या
छापखान्याचा उपयोग तुमचे लेख छापण्यासाठी करणार नाही. मी
जनतेचे मन दुखिायचे धाडस करणार नाही. या नगरात तुमचा लेख
कु णीही छापणार नाही.

डॉ.स्टॉकमनः द्या मग मला ते परत.
होिस्तादः

(त्याांच्या हातात हस्तवलवखत देतात) अगदी बरोबर आहात तुम्ही.

डॉ.स्टॉकमनः (त्याांची हॅट आवण काठी घेत) हेच सिाांना कळे ल आता. मी लोकाांच्या
मोठ्या जमािाची जाहीर सभा भरिीन, आवण त्याांच्या समोर मी हे
सारे िाचून दाखिीन. माझे सिच नागररक वमत्र सत्याचा आिाज
ऐकतील!
नगराध्यिः

तुम्हाला कु णीच ि कधीही ह्या कामासाठी हॉल देणार नाही.

अस्लाकसेनः

वनःसांशयपणे कु णीच नाही, मला पूणचपणे खात्री आहे.

वबललांगः

नाही, मी स्ितःची शपर् घेऊन साांगतो, मुळीच वमळणार नाही.

सौ.स्टॉकमनः पण हे लज्जास्पद आहे! का प्रत्येकाने तुमच्या विरूद्ध उठािे असे?
डॉ.स्टॉकमनः (सांतप्त) मी साांगेन तुला का ते. कारण की ह्या नगरातली सारी माणसे
म्हाताऱ्या बाया आहेत- तुझ्यासारख्या. सिचसामान्याांच्या वहतापेिा ते
फक्त स्ितःच्या कु टुांवबयाांचीच काळजी घेतात.
सौ.स्टॉकमनः (त्याांचा बाहू पकडीत) मग मी त्याांना दाखिून देईन की एक म्हातारी
एकदा तरी माणूस बनू शकते. मी तुमच्या बरोबर आहे, र्ॉमस!

डॉ.स्टॉकमनः मोठ्या शौयाचने बोललीस कतररन! आवण देिाशप्पर् मी हे सारां बाहेर
काढीन. जर मला हॉल भाड्याने वमळाला नाही तर मी ढोल ताशे
िाजविणाऱ्याांना भाड्याने बरोबर घेऊन सांपूणच नगरभर दफरे न, आवण
रस्त्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यािर सत्य आक्रोशाने माांडेन.
नगराध्यिः

तुम्ही असां िेडांवपसां आवण मार्ेदफरू सारखां कृ त्य करणार नाहीत.

डॉ.स्टॉकमनः होय, मी करीन!
अस्लाकसेनः

तुम्हाला सांपूणच नगरात अशी एकही व्यक्ती वमळणार नाही जी तुमच्या
सोबत येईल.

वबललांगः

नाही, मी तुम्हाला शपर्ेिर साांगतो, तुम्हाला नाही वमळणार अशी
व्यक्ती.

सौ.स्टॉकमनः तुम्ही हार मानू नका, र्ॉमस. मी मुलाांना तुमच्या सोबत जायला
साांगेन.
डॉ.स्टॉकमनः ती उत्कृ ष्ट कल्पना आहे!
सौ.स्टॉकमनः मॉर्टचनला तुमच्या बरोबर जायला आिडेल, आवण तसांच एवलफही
खात्रीने येईल.
डॉ.स्टॉकमनः होय, आवण मग पेत्राचां काय? आवण तू सुद्धा कतररन?
सौ.स्टॉकमनः नाही, नाही, मी नाही. पण मी वखडकीत उभी राहून तुम्हाला बघेनतेच मी करीन.
डॉ.स्टॉकमनः (वतच्या भोिती बाहू टाकतो आवण वतचे चुांबन घेतो) खूप खूप आभारी
आहे तुझा ह्याबद्दल! आवण आता युद्धाला सुरूिात होईल सभ्य
गृहस्र्हो. आता आम्ही बघू की तुमची नीचपणाची ितचणूक ह्या
नगराला स्िच्छ करण्यापासून एका प्रामावणक नागररकाला र्ाांबिू

शकते का ते. (ते आवण त्याांची पत्नी मागच्या डाव्या दरिाज्याने बाहेर
जातात.)
नगराध्यिः

(गांभीरपणे डोके हलवित) आता त्याने वतचे सुद्धा डोके दफरिले तर!

अांक चौर्ा
(कॅ प्टन होरस्टरच्या घरातील एक विस्तृत, जुन्या पद्धतीची रूम. मागील
बाजूस ददिाणखान्याजिळच्या खोलीकडे जाणारा दुहरे ी दरिाजा. लभांतीिर डाव्या
बाजूला तीन वखडक्या, लभांतीसमोर विरूद्ध फलाट ज्यािर एक छोटे टेबल, त्यािर
दोन मेणबत्त्या आवण खुची, एक पाण्याची बाटली आवण ग्लास आवण घांटी.
उिचररत रूमच्या वखडक्याांमध्ये मेणबत्त्या पेटिलेल्या. समोर डाव्या बाजूस
टेबल, त्यािर मेणबत्ती आवण बाजूला खुची. त्यासमोर उजव्या बाजूस एक दरिाजा,
आवण त्याजिळ र्ोड्या खुच्याच.
सिच स्तरातील नगरिावसयाांचा मोठा जमाि. त्या गदीत काही विया ि काही
शाळकरी मुले. मागील दरिाजाने रूम भरे पयांत अवधकावधक लोक येताहेत.)
पवहला माणूसः(त्याच्या जिळ उभ्या असलेल्या दुसऱ्या माणसास) हॅलो. लॅमस्टॅड !

तुम्ही सुद्धा आलात येर्े?
त्याचा वमत्रः होय, मी सािचजवनक सभा कधीच टाळत नाही.
एक बघ्याः

मला िाटतां तुम्ही तुमची वशटी आणली असािी?

दुसरा नागररकः खवचतच मी आणलीय, तुमच्या जिळ नाही?
वतसरा नागररकःअसािी असे मला िाटते. आवण वस्कपर इव्हानसेन म्हणाले की ते

मोठ्याने आिाज करणारा भोंगा आणणार आहेत म्हणून.
दुसरा नागररकः छानच बरां का इव्हन सेन! (सिचजण हसतात.)
चौर्ा माणूसः

(त्याांच्यात सामील होत) मी म्हणतो, हे सारां कशासाठी? रात्री येर्े
नक्की काय घडणार आहे?

दुसरा माणूसः

का, डॉ.स्टॉकमन नगराध्यिाच्या विरोधात वनर्ेधार्च व्याख्यान देणार
आहेत.

चौर्ा माणूसः

पण नगराध्यि त्याांचे भाऊ आहेत.

पवहला माणूसः त्यानां काही फरक पडत नाही. डॉ.स्टॉकमन त्याांना भीत नाहीत.
वतसरा माणूसः पण ते सिचर्ा चुकीचे आहेत, असां ‘हेराल्ड’ ितचमानपत्रात आलांय.
दुसरा माणूसः

होय ह्या िेळी ते चुकले असािेतच कारण ना घरनालक सांघटना ना
नागररक सांघ त्याांना ह्या सभेसाठी हॉल द्यायला तयार नाहीत.

पवहला माणूसः त्याांना स्नानगृहाांचा हॉलसुद्धा वमळाला नाही.
दुसरा माणूसः

ठीक, मला िाटत नाही!

एक माणूसः

(दुसऱ्या गटातील) येर्े आपण कु णाच्या बाजूने आहोत, काहो!

दुसरा माणूसः

(त्याच गटातील) फक्त तुम्ही अस्लाकसेन िर गुप्तपणे टेहळणी करा
आवण तो जे करे ल ते करा.

वबललांगः

(त्याांच्या काखेत कातडी बॅग आहे, गदीमधून िाट काढीत येतात.)
माफ करा मला सभ्य गृहस्र्हो! तुम्ही मला जाऊ देता का?... -हेराल्ड
ितचमानपत्रात देण्यासाठी अहिाल सादर करण्यासाठी मी येर्े
आलोय-. खूप खूप आभारी आहे. (टेबलाच्या डाव्या बाजूस बसतात.)

कामगारः

कोण आहेत ते?

दुसरा कामगारः तुम्हाला ठाऊक नाही तो? ते वबललांग आहेत. ते अस्लाकसेनच्या

ितचमानपत्रासाठी वलवहतात.
(कॅ प्टन होरस्टर उजव्या बाजूला असलेल्या समोरच्या दरिाज्याने
सौ.स्टॉकमन आवण पेत्राला घेऊन येतात. एवलफ आवण मॉटेन त्याांच्या
मागोमाग येतात.)

होरस्टरः

मी असा विचार करीत होतो की कु टांबाने येर्े बसािे. जर काही तसे
घडल्यास तुम्हाला गुपचूप सहजगत्या वनसटू न जाता येईल.

सौ.स्टॉकमनः तुम्हाला असां िाटतां का की काहीतरी लहांसात्मक घटना घडेल असां?
होरस्टरः

त्याचां काहीच साांगता येत नाही- अशा गदीचां. पण लचांता करायचां
कारण नाही.

सौ.स्टॉकमनः (खाली बसत) तुम्ही स्टॉकमनना ही रूम ददल्याबद्दल तुमचे आभार
मानािे तेिढे र्ोडेच.
होरस्टरः

जेव्हा कु णीच द्यायला तयार नव्हतां तेव्हा...

पेत्राः

(ती सुद्धा बसलेली असते) आवण तुम्ही वहम्मतिान सुद्धा आहात,
कॅ प्टन होरस्टर.

होरस्टरः

त्यात वहम्मतिानासारखां विशेर् कृ त्य मी के ल्याचां काही नाही.
(होिस्ताद आवण अस्लाकसेन एकाच िेळी पण िेगिेगळे येऊन
पोहोचतात, आवण गदीतून रस्ता काढीत येतात.)

अस्लाकसेनः

(होरस्टरकडे जातात) डॉ.स्टॉकमन अजून पोहचले नाहीत का?

होरस्टरः

ते आत िाट बघताहेत. (मागे दरिाजाजिळ गदीत हालचाल ददसते.)

होिस्तादः

(वबललांगला) बघा! नगराध्यि आलेत.

वबललांगः

अरे देिा, काहीही झाले तरी ते हजर झालेच की!
(नगराध्यि गदीतून सहजगत्या मागच काढीत, नम्रतेने अवभिादन
करीत येतात आवण डाव्या बाजूस लभांतीजिळ स्र्ानापन्न होतात.
काही िणात डॉ.स्टॉकमन, समोरच्या उजव्या बाजूच्या दरिाज्याने
प्रिेश करतात. त्याांनी काळ्या झग्याचा कोट आवण पाांढरा मफलर

पररधान के लेला आहे. िीण आिाजातील टाळ्याांचा गजर दफक्या
आिाजातील फु सफु शीत वमसळतो. मग स्तब्धता.)
डॉ.स्टॉकमनः (हळू आिाजात) कसां िाटतां तुला, कतररन?
सौ.स्टॉकमनः मी ठीक आहे, र्ँक्स. (आिाज खाली करीत) आता र्ॉमस, अकस्मात
खूप सांतापू नका.
डॉ.स्टॉकमनः ओह, मी स्ितःिर सांयम ठे िू शकतो. (त्याांच्या घड्याळाकडे बघतात,
फलाटािर चढतात, आवण खाली िाकू न अवभिादन करतात.) आता
आधीच सव्िा... - म्हणून मी सुरूिात करीन. (ते त्याांच्या
हस्तवलवखताची प्रत काढतात.)
अस्लाकसेनः

पवहल्याांदा, आपण खरोखर अध्यिाांची वनिड करायलाच हिी.

डॉ.स्टॉकमनः ओह, त्याची काहीही आिश्यकता नाही.
काही आिाजः (ओरडत) होय, त्याची आिश्यकता आहे!

नगराध्यिः

मी वनवितपणे असां म्हणेन की चेअरमनची वनिड व्हायलाच हिी.

डॉ.स्टॉकमनः मी व्याख्यान देण्यासाठी ही सभा बोलािली आहे, पीटर!
नगराध्यिः

डॉ.स्टॉकमनचे व्याख्यान मतवभन्नतेकडे िळू शकते.

गदीतील अनेक आिाजः अध्यि! अध्यि!

होिस्तादः

सिचसामान्य लोकाांचे मत आहे की अध्यिाांची वनिड व्हािी.

डॉ.स्टॉकमनः (स्ितःिर ताबा वमळवित) ठीक आहे मग; होऊ द्या सभा ज्या मागाचने
होईल तशी.
अस्लाकसेनः

नगराध्यिच ती खुची का नाही साांभाळीत?

३ सभ्यगृहस्र्ः (टाळ्या िाजवित) िाहिा, िाहिा!

नगराध्यिः

अनेक स्पष्ट कारणाांमुळे मला नकार देणां भाग आहे. पण सुदैिाने,
आपल्यामध्ये अशी एक व्यक्ती आहे की वजचा आपण सिचजण स्िीकार
करू शकतो. मी घरमालकाांच्या सांघटनेचे अध्यि, वमस्टर
अस्लाकसेनकडे वनदेश करतो.

अनेक आिाजः

होय, होय, हुये! म्हाताऱ्या आदरणीय अस्लाकसेनला... हुये!
(डॉ.स्टॉकमन त्याांचे हस्तवलवखत घेतात आवण फलाटािरून खाली
उतरतात.)

अस्लाकसेनः

ज्या अर्ी माझे नागररक वमत्र माझ्यािर भरिसा ठे ऊन मी अध्यि
व्हािे अशी इच्छा करतात त्याअर्ी मी त्या गोष्टीला नकार देऊ शकत
नाही... (प्रशांसा आवण प्रोत्साहन होते. अस्लाकसेन फलाटािर
चढतात.)

वबललांगः

(वलवहत) म्हणून- वमस्टर अस्लाकसेन ह्याांची जाहीर सन्मानाने वनिड
झाली-

अस्लाकसेनः

आवण आता, ज्या अर्ी मी ह्या स्र्ानािर आहे त्या अर्ी मला
सांविप्तपणे काही शब्दातून साांगण्याची मुभा असािी. मी एक शाांत
स्िभािाची शाांततावप्रय व्यक्ती आहे ज्याचा तारतम्य असलेल्या
सौम्यतेिर विश्वास आहे... जे मला ओळखतात त्याांना ही जाणीि
आहे.

अनेक आिाजः

ते बरोबर आहे! अगदी बरोबर, अस्लाकसेन!

अस्लाकसेनः

जीिनाच्या शाळे च्या दीघच अनुभिातून मी हे वशकलो आहे की सांयम
हा गुणविशेर् नागररकास उत्तम साजेसा आहे...

नगराध्यिः

िा! िा! फारच छान!

अस्लाकसेनः

-दूरदर्शचत्ि आवण सांयम असे गुण आहेत की ज्यायोगे समाजाची उत्कृ ष्ट
सेिा होते. त्या कारणामुळे मी आपल्या आदरणीय ि सन्माननीय

नागररकास, ज्याांनी ही सभा बोलािली आहे, त्याांनी सांयम मयाचददत
ठे िण्याचा प्रयास करािा असा माझा त्याांना सल्ला आहे.
एक माणूसः

(दरिाजातून) नेमस्तपणाच्या समाजाचा विजय असो.

एक आिाजः चूप बसा तेर्े!
आिाजः

शूSS शूSS

अस्लाकसेनः

अडर्ळा नकोय, सभ्य गृहस्र् हो, कृ पया! कु णाला काही अवभप्राय
माांडायचा आहे?

नगराध्यिः

वमस्टर अध्यि!

अस्लाकसेनः

होय, वमस्टर नगराध्यि

नगराध्यिः

आमच्या जिळच्या नातेसांबांधाांमुळे- ज्याबद्दल तुम्हाला बहुतकरून
मावहती असेल- जे स्नानगृहाांचे िैद्यकीय अवधकारी आहेत त्यामुळेआज सायांकाळी मी बोलणां पसांत करणार नव्हतो. पण स्नानगृहाांचा
अध्यि म्हणून माझा हुद्दा आवण ह्या नगराबद्दलची माझी महत्त्िाची
आपुलकी ह्याांनी मला वनधाचर करायला भाग पाडलां. मी हे गृवहत
धरण्याचां धाडस करतो की येर्े असा कु णीही नागररक उपवस्र्त नाही
की जो हे विचारात घेईन की अशी अविश्वसनीय ि अवतशयोवक्तपूणच
विधाने स्नानगृहाांच्या आरोग्यविर्यीची पररवस्र्ती देशाबाहेर
पसरािी...

अनेक आिाजः

नाही, नाही!...वनवितच नाही...आम्ही वनर्ेध करतो....!

नगराध्यिः

मला असे सूवचत करािेसे िाटते, की ह्याच कारणामुळे िैद्यकीय
अवधकाऱ्यालाही त्याांची विधाने ि ह्या विर्यािरची िक्तव्ये
माांडण्याची परिानगी देऊ नये.

डॉ.स्टॉकमनः (सांतापून) परिानगी नाकारणे? काय हे?
सौ.स्टॉकमनः (खोकत) हां, हां!
डॉ.स्टॉकमनः (स्ितःिर ताबा ठे िीत) परिानगी नाकारली- ठीक आहे.
नगराध्यिः

‘पीपल्स कु ररअर’ ह्या ितचमानपत्रात मी आम जनतेबरोबर पररवचत
समपचक िस्तुवस्र्ती माांडली जेणेकरून प्रत्येक समांजस नागररक त्याचां
स्ितःचां मत सहजगत्या बनिू शके ल. वनिेदनातून असां ददसेल की
िैद्यकीय अवधकाऱ्याचा प्रस्ताि- वशिाय शहराच्या नेतृत्िािर
दोर्ारोप करणे ह्याचा अर्च खरे पाहता कर भरणाऱ्याांिर हा
अनािश्यक खचच ओझे म्हणून फक्त लादणे- जो खचच कमीत कमी बरे च
लाख क्राऊन येईल. (वनर्ेध ि वशट्टट्याांची आरडाओरड)

अस्लाकसेनः

(बेल िाजवित) शाांतता, सभ्य गृहस्र् हो! मी नगराध्यिाांच्या
प्रस्तािाला पाठींबा देतोय. माझा ह्यािरही विश्वास आहे की
डॉक्टरच्या चळिळीच्या मागे काही अांतस्र् हेतू आहे. ते
स्नानगृहाांविर्यी बोलतात पण सभेतील ठरािाविर्यी खरोखर काय.
त्याांना प्रशासकीय मांडळाची सत्ता दुसऱ्याच्या हातात गेलेली
बघायचांय. ह्यात काहीच सांशय नाही की डॉ.स्टॉकमनच्या हेतूत
श्रेष्ठता आहे, खवचतच ह्याबाबतीत दुमत नाही. लोकाांकडू न झालेल्या
स्ियांशावसतािर माझा विश्वास आहे- जोपयांत कर भरणाऱ्याांिर
त्याचा बोजा पडत नाही. पण ह्याबाबतीत, तो पररणाम
ददसेल...आवण त्या कारणास्ति—जर तुम्ही मला माफ कराल सभ्य
गृहस्र् तर...ह्यािेळी मी डॉ.स्टॉकमनशी स्ितः सहमत का व्हािे? जर
तुम्ही मला विचाराल तर मला िाटते, सोन्याच्या भािाइतकी जास्त
ककां मत तुम्हाला मोजािी लागेल. (सिच बाजूांनी उत्साहपूणच टाळ्याांचा
गजर)

होिस्तादः

त्याचप्रमाणे नैवतकदृष्टया मला माझ्या सामावजक दजाचचा खुलासा
करणे भाग आहे. सिाचत आधी असे ददसते की डॉ.स्टॉकमनच्या मनात
जी खळबळ माजली आहे ती फक्त खूप अनुमती लजांकण्यासाठी आहे,
आवण जेिढा शक्य होईल तेिढा वनःपिपाती पाठींबा मी देतोय.
लिकरच आमच्या लिात यायला सुरूिात झाली की आमची स्ितःची
खोट्या वनिेदनामुळे ददशाभूल के ली जातेय—

डॉ.स्टॉकमनः चुकीचे….!
होिस्तादः

ठीक मग, अविश्वसनीय सौम्यपणे विरोध करणारे वनिेदन.
नगराध्यिाांच्या िक्तव्याने ते वसद्ध के लेले आहे. माझी अशी अपेिा
आहे की आज रात्री माझ्या उदारमतिादी अवभप्रायािर कु णीही
आिेप घेणार नाही. हेराल्ड ितचमानपत्राचे सिच महत्त्िाच्या राजकीय
प्रश्ाांबाबतचे धोरण तुम्हा सिाांना विददत आहेच, तर्ावप मला सुजाण
आवण अनुभिी लोकाांकडू न मावहत झाले आहे की, जेव्हा ती स्र्ावनक
बाब म्हणून पुढे येते तेव्हा त्याांनी एक वनवित खबरदारी घ्यािी.

अस्लाकसेनः

मी िक्त्याशी पूणचपणे सहमत आहे.

होिस्तादः

आवण ह्या प्रस्तुत बाबीत, यलत्कां वचतही सांशय नाही की डॉ.स्टॉकमन
जनमताविरोधी आहेत. पण सांपादकाचे सिाचत महत्त्िाचे उत्तरदावयत्ि
काय आहे हे सभ्य गृहस्र्हो? त्याने त्याच्या िाचकाांशी एकोप्याने
राहून काम करायला नको? ह्या वनत्याच्या वमतभार्ी आदेशाशी
सदक्रयपणे सांघर्च—ज्याांचा तुमच्यािर विश्वास आहे त्याांच्यासाठी
अर्क पररश्रम करणाऱ्याांबद्दल त्याांना काहीच वमळत नाही? ककां िा मी
खवचतच चूक करतोय?

अनेक आिाजः

नाही, नाही, नाही...तुम्ही बरोबर आहात!

होिस्तादः

ज्याांच्याकडे मी नेहमीच स्िागताहच पाहुणा रावहलो आहे त्याांच्याशी
मैत्री तोडण्याचा यातनामय प्रसांग माझ्यािर आलाय—असा एक
माणूस की ज्याने अपात्र नागररक वमत्राांच्या बरोबर मौजमस्ती के ली.
असा एक माणूस की ज्याचा फक्त दोर् ककां िा ज्याचा वनदान सगळ्यात
मोठा अपराध हा आहे की ज्याने डोक्याचां अनुसरण न करता हृदयाचां
अनुसरण के लां.

अनेक विखुरलेलेः

ते खरां आहे! म्हातारे हुशार डॉ.स्टॉकमन!

होिस्तादः

पण समाजासाठीच्या माझ्या कतचव्याने मला त्याांची मैत्री तोडायला
भाग पाडले. ह्या वशिाय अजून एक विचार मला त्याांचा विरोध
करण्यास प्रिृत्त करतो, आवण तो म्हणजे जर शक्य असेल तर जो दुदि
ै ी
मागच त्याांनी वनिडला असून त्यािर प्रिेश करण्याच्या बेतात ते आहेत,
तो त्याांनी बांद करािाः त्याांच्या कु टुांवबयाांबाबतचा विचार.

डॉ.स्टॉकमनः फक्त पाणी पुरिठा आवण गटारींबद्दलच बोला.
होिस्तादः

त्याांच्या दीन, लाचार पत्नी आवण मुलाांबाबतचा विचार...

मॉर्टचनः

म्हणजे आपण का आई?

सौ.स्टॉकमनः गप्प बैस!
अस्लाकसेनः

मी आता नगराध्यिाांना त्याांच्या मताने त्याांचा प्रस्ताि माांडण्याचे
साांगेन.

डॉ.स्टॉकमनः त्याची काहीही आिश्यकता नाही! आज रात्री माझा स्नानगृहाांच्या
वस्र्तीबाबतच्या घाणीबद्दल बोलायचा हेतू नाही, नाही! तुम्ही
पूणचपणे अगदी िेगळे च काही ऐकणार आहात.
नगराध्यिः

(कु रबुरत) आता काय?

दारू वपऊन लझांगलेला माणूसः(मुख्य दरिाजा जिळू न) मी कर भरणारा आहे! आवण त्या

कारणामुळे मला माझां मत माांडण्याचा अवधकार आहे! आवण माझां
सांपूणच भक्कम आवण वनर्िचिाद मत आहे की...
अनेक आिाजः

शाांतता ठे िा वतर्े, मागे!

इतरः

तो प्यायलेला आहे- त्याला बाहेर फे का!

डॉ.स्टॉकमनः मी बोलू शकतो का?
अस्लाकसेनः

(बेल िाजवित) डॉक्टर स्टॉकमन वमटींगला उद्देशून भार्ण करतील.

डॉ.स्टॉकमनः जर कु णीतरी, काही ददिसाांपूिी सुद्धा माझ्या मुक्तपणे बोलण्यािर
वनबांध घालीत होते- जसा आज रात्री ह्याांनी प्रयत्न के लेला आहे- तर
माझ्या पवित्र कतचव्याांसाठी मी लसांहासारखी झुांज देईन! पण मी त्याची
तमा बाळगत नाही... आता मला अवधक महत्त्िाच्या बाबींिर
बोलायचांय. (लोकाांची गदी त्याच्या समीप येते ि तेर्े उभ्या असलेल्या
लोकाांच्या बरोबर मॉर्टचन दकल स्पष्ट ददसतो.)
डॉ.स्टॉकमनः (चालू ठे ितो) गेल्या काही ददिसात मी खूप खूप विचार के ला- अनेक
गोष्टींबाबत आियच करीत, त्यामुळे शेिटी शेिटी माझां डोकां
गरगरायला लागलां.
नगराध्यिः

(खोकत) हां!

डॉ.स्टॉकमनः ...पण शेिटी मी त्या प्रश्ाांची उकल के ली. नांतर सांपूणच पररवस्र्ती
माझ्यापुढे खूपच स्पष्ट झाली. म्हणून मी आज सायांकाळी येर्े आहे.
म्हणून मी मोठा गौप्यस्फोट करीत आहे, सभ्य गृहस्र्हो आवण जे
प्रकटीकरण मी तुमच्यापुढे करणार आहे ते पाणीपुरिठ्यासारख्या
आवण घरातून सोडलेल्या साांडपाणी आवण मलमूत्रासारख्या दूवर्त

पाण्याने आरोग्याला घातक अशा स्नानगृहाांबद्दल- नव्हे तर त्यापेिा
अवतशय महत्त्िाचा असा गौप्यस्फोट करणार आहे.
दकत्येकआिाजः(आरडाओरड) स्नानगृहाांबद्दल बोलू नका! आम्हाला त्याबद्दल काहीही

ऐकायचां नाही! जरा देखील नाही!
डॉ.स्टॉकमनः मी असां म्हणालो होतो की गेल्या काही ददिसाांदरम्यान मी एक प्रचांड
शोध लािलेला आहे... तो शोध म्हणजे आपल्या सिाांचे पवित्र जीिन
अपवित्र झालेले आहे आवण आपला समस्त नागररकाांचा समाज
घाणेरड्या ओंगळ खोटेपणािर रचला गेला आहे.
िुब्ध आिाजः

(दफक्या आिाजात) काय म्हणताहेत ते?

नगराध्यिः

दोर्ारोप करताहेत!...

अस्लाकसेनः

(त्याांचा हात घांटीिर आहे.) िक्त्याला प्रेररत के ले जातेय की त्याांनी
सौम्य भार्ा िापरािी.

डॉ.स्टॉकमनः एखादा माणूस आपल्या मातृभूमीच्या नगरािर जेिढे प्रेम करू शकतो
तेिढे मी करतो, अगदी बाल्यािस्र्ेपासून. हे नगर सोडले तेव्हा मी
तरूण होतो. दुरािा, अवभलार्ा आवण ह्यात स्र्ळ आवण लोकाांची भर
पडू न मोवहनी घातली. (काही टाळ्या आवण जयघोर्.) मग खूप खूप
दूर अवतउत्तरे कडे अनेक िर्े भयांकर वििरात मी रावहलो. इकडे वतकडे
विखुरलेल्या दगडाांच्या ओसाड प्रदेशात राहणाऱ्या माणसाांत मी
पोहोचलो तसा मी नेहमीच विचार करायचो की त्याांची चाांगली
शुश्रुर्ा व्हायला हिी, गरीब वबचारे अधचिट भुकेलेले प्राणी... ह्याांना
माझ्यासारख्या एखाद्या डॉक्टरपेिा पशुिैद्याचीच गरज आहे.
(रूममध्ये कु जबूज सुरू होते.)
वबललांगः

(त्याांचा पेन खाली ठे िीत) अरे देिा, मी अशा प्रकारचां कधीच ऐकलां
नाही!

होिस्तादः

आदरणीय लोकाांबाबत हे मानहानीकारक विधान आहे!

डॉ.स्टॉकमनः फक्त र्ोडासा धीर धरा!- मी माझ्या मातृभूमीला विसरलेलो आहे
ह्याबाबतीत माझ्यािर कु णी दोर्ारोप करे ल असे नाही मला िाटत.
मी विचारमग्न आवण लचांतातुर अिस्र्ेत- काहीसा िन्य बदकासारखा
जो अांडे फोडू न बाहेर येतो तसा- माझ्या मनात स्नानगृहाांबाबत एक
योजना आली. (प्रशांसा आवण तीव्र मतभेदाचा आविभाचि.) आवण
जेव्हा अखेरीस प्राक्तन माझ्यािर हसले, आवण त्याने आनांदाने आज्ञा
के ली तेव्हा मला परत घरी येणे शक्य झाले- नांतर माझे नागररक
सिांगडी, मला असे िाटले की मला ह्या जगात दुसरी अवभलार्ाच
उरली नाही. होय, एक अवभलार्ा होतीः एक उत्कां ठा, अविरत,
ज्िलांत अवभलार्ा की माझ्या मातृभूमीची आवण वतच्या लोकाांची सेिा
करािी.
नगराध्यिः

(अिकाशात टक लािून बघत) हा विलिण मागच वनिडलाय ह्याांनी-

डॉ.स्टॉकमनः म्हणून मी भािी काळातील आनांदात बेहोर् झालो. नांतर काल
सकाळी- नाही, खरोखर सायांकाळच्या आधी- माझे डोळे विस्फारलेले
होते, आवण सिाचत आधी मला अवधकारी मांडळाचा प्रचांड मूखचपणा
ददसला... (कोलाहल, आरडाओरड आवण हास्य. सौ.स्टॉकमन िारां िार
खोकते.)
नगराध्यिः

वमस्टर अध्यि!

अस्लाकसेनः

(घांटी िाजवित) माझ्या सामावजक दजाचमुळे...!

डॉ.स्टॉकमनः िुल्लक गोष्टींिरून आपण शब्दाशब्दी करू नये, वमस्टर अस्लाकसेन!
ह्या समस्त गोष्टींचा अर्च म्हणजे खाली स्नानगृहाांबाबत जो काही प्रचांड
गोंधळ उडिून ठे िलाय त्याच्या दोर्ारोपाला पुढारपण करणारे
नागररक जबाबदार आहेत. ह्या नागररक पुढाऱ्याांसाठी, माझां जीिन

पणाला लािून मी उभा राहू शकत नाही. ते अविकवसत जांगलात सिचत्र
धुडगूस घालून जेर्े जातील तेर्े नुकसान करणाऱ्या माजलेल्या
बोकडाांसारखे आहेत. स्ितांत्र माणसाचा रस्ता रे खणारे आहेत
सगळीकडे. माझी के िळ एकच इच्छा आहे की ह्या समाज विघातक
व्यक्तींचा, विर्ारी दकड्याांचा समूळ नाश करणे. (आरडाओरडा)
नगराध्यिः

अशा प्रकारच्या िक्तव्याला येर्े परिानगी आहे का?

अस्लाकसेनः

(बेलिर त्याांचा हात असतो) डॉक्टर-!

डॉ.स्टॉकमनः मला हे कळू शकले नाही की ह्या उच्चभ्रू लोकाांचे खरे िास्ति माझ्या
दृष्टीपर्ात आले. ददिसेंददिस माझ्यासमोर हे उत्कृ ष्ट उदाहरण होते—
मांद आकलनशक्ती आवण वचिट पूिचग्रह—(हास्य-आिाज आवण
वशट्या. सौ.स्टॉकमन खोकतात, अस्लाकसेन जोरजोरात बेल
िाजवितात.)
लझांगलेला माणूसः(जो पुन्हा आत येतो.) तुम्ही माझा उल्लेख करताहात? माझे नाि
पेट्टरसेन आहे. काही हरकत नाही, नरकात जाईन मी जर आधी—
(िुब्ध आिाज)
बाहेर घालिा त्या लझांगलेल्या माणसाला! हुसका त्याला बाहेर!
नगराध्यिः

कोण आहे तो माणूस?

एक बघ्याः

मला नाही मावहत तो, नगराध्यि.

दुसराः

तो ह्या गािचा नाही.

वतसराः

मला िाटतां, तो लाकडाचा व्यापारी असािा. तो मला—(बाकीच्याांना
काही ऐकायला येत नाही)

अस्लाकसेनः

तो माणूस पूणचपणे लझांगलेला आहे—तुम्ही चालू ठे िा डॉक्टर स्टॉकमन.
पण अवधक सौम्यपणे, कृ पया.

डॉ.स्टॉकमनः खूप छान, माझ्या नगरिासी वमत्राांनो, मी आपल्या अग्रणी
नागररकाांबद्दल अवधक काहीही बोलणार नाही. जर मी ते काही
आत्ताच बोललो होतो त्यातून कु णीही कल्पना के ली की येर्े मी रात्री
त्या सभ्य गृहस्र्ाांपयांत पोहोचण्यासाठी बाहेर पडलो आहे, तर ती
त्याची चूक आहे, पुष्ट्कळ अांशी ठामपणे चूक आहे. कारण मी ते सुखद
दोर्ारोप हृदयात जतन करून ठे िलेत, हे मांद आळशी अिशेर् कु जत
चाललेल्या विचाराांचा आदेश म्हणजे काळजीपूिचक स्ितःचे नुकसान
करून घेणे होय. त्याांचा शेिट करून घेण्यासाठी त्याांना डॉक्टरची
गरज नाही. नाही, ते काही मोठे समाज विघातक नाहीत. ते असे लोक
नाहीत की जे आपलां पवित्र जीिन खूप भ्रष्ट करतील ककां िा ते असेही
नाहीत की जे आपल्या पायाखालची जमीन दूवर्त करतील.
सोसायटीतील आपल्या सत्याचे ि स्िातांत्र्याचे ते खूप धोकादायक िैरी
आहेत असेही नाही.
आरडाओरडः (सिच बाजूांनी) कोण आहेत मग ते? कोण? नाि साांगा त्याांचे!
डॉ.स्टॉकमनः होय, तुम्ही खात्री बाळगा मी नाि साांगेन त्याांचे! कारण मी काल एक
मोठा शोध लािला; (मोठ्याने) आपल्यामधील सत्य आवण
स्िातांत्र्याचा सिाचवधक शत्रू म्हणजे भरभक्कम मतावधक्य! होय,
लनांदनीय, भरभक्कम, स्िैर सांघरटत शक्ती- आवण दुसरां काहीही नाही!
म्हणजे तुम्हाला आता कळलां(दालनात प्रचांड गोंधळ उडतो. बहुसांख्य गदीतून आरडाओरड, पाय
आपटणे आवण वशट्या िाजिणे ह्याांचे आिाज ऐकू येतात. दकत्येक
ियस्कर गृहस्र् चोरटे दृवष्टिेप टाकू न या देखाव्याचा आनांद लुटताना
ददसतात. सौ.स्टॉकमन अस्िस्र्पणे उभ्या राहतात. एवलफ आवण
मॉर्टचन गैरितचन करणाऱ्या शाळकरी मुलाांना भेडसािण्यासाठी पुढे
सरसाितात. अस्लाकसेन घांटी िाजवित शाांतता राखा म्हणून

ओरडतात. होिस्ताद आवण वबललांग बोलण्याचा प्रयत्न करतात, पण
कोलाहलात ऐकू येत नाही. शेिटी शाांतता प्रस्र्ावपत होते.)
अस्लाकसेनः

अध्यि म्हणून, मला िक्त्याला एक विनांती करणां भाग आहे की त्याांनी
त्याांची बेताल विधाने मागे घ्यािीत.

डॉ.स्टॉकमनः कधीच नाही, वमस्टर अस्लाकसेन! कारण हेच एक मतावधक्य आहे
ज्याने माझ्या स्िातांत्र्यािर डाका घातलाय आवण माझ्या सत्य
बोलण्यािर प्रवतबांध घालू इवच्छताहेत.
होिस्तादः

मतावधक्य हे नेहमीच वबनचूक असते.

वबललांगः

ठीक, आवण सत्याच्या बाजूनेही ते उभे असते!

डॉ.स्टॉकमनः मतावधक्य हे कधीच वबनचूक नसते, कधीच नाही, मी साांगतो
तुम्हाला! समाजातील लबाड्याांपैकी ते एक आहे जे स्ितांत्र आवण मुक्त
विचार करणाऱ्याांविरोधात बांधन घालते. देशातील लोकसांख्येचे कोण
मतावधक्य बनविते? शहाणी माणसां की मूखच? मला िाटतां तुम्ही
माझ्याशी सहमत व्हाल. ह्या सांपूणच विस्तीणच जगात, अलीकडे
मूखाांच्या भयांकर दडपशाहीखाली मतावधक्य आहे आवण मूखाांच्या
वनबांधाखाली शहाण्याांनी कसे रहािे?

(आरडाओरडा आवण

ककां चाळणे) होय, होय, तुम्ही आरडाओरडा करून माझ्यासारख्या
िक्त्याला गप्प करू शकता; पण तुम्ही मला नाकारू शकत नाही.
बहुमताकडे सामथ्यच आहे- दुदि
ै ाने- पण सत्य त्याकडे नाही. पण
अल्पमतात नेहमीच सत्यता असते. (पुन्हा आरडाओरडा सुरू.)
होिस्तादः

हा! हा! गेल्या काही ददिसाांपूिी ककां िा परिा डॉक्टर स्टॉकमन याांचे
उच्चकु लीनाांत पररितचन झालेय!

डॉ.स्टॉकमनः मी आधीच साांवगतलेलां आहे की मी सांकुवचत मनोिृत्तीच्या, अपुऱ्या
दमाच्या चाांडाळ चौकडीिर र्ोड्याही शब्दाांचा अपव्यय करणार
नाही. सदक्रय, वचत्तर्रारक जीिनासक्तींशी त्याांचा कधीच सांबांध येत
नाही. मी विचार करतो तो, तो ह्या आपल्यातील अवतशय अल्प,
अल्पसांख्याांकाांनी अवभनि, आिेशपूणच सत्य आत्मसात के लेलां आहे. ही
माणसे आपल्या प्रगतीच्या आघाडीिर इतक्या दूरिर पुढे आहेत की
सांघरटत मतावधक्याने त्याांच्यापयांत पोहोचायला सुरूिातही के लेली
नाही. आवण तेर्े ते मतावधक्यापासून आधार वमळविण्यासाठी नव्याने
जन्मलेल्या सत्यासाठी लढा देताहेत.
होिस्तादः

आहा! म्हणजे आता डॉक्टर क्राांवतकारक झालेत तर.

डॉ.स्टॉकमनः होय, देिाशपर्, माझे पररितचन झालेय. मी बांड करून उठणार आहे
त्या असत्या विरूद्ध जे के िळ बहुमतिाल्याांना सत्य िाटते. ही कोणत्या
प्रकारची सत्ये आहेत ज्या भोिती ही सांघरटत बहुमते घोळके
करताहेत? ते अशापैकी एक आहेत की जे ियाने पररपक्व आवण
िाधचक्याने जिळजिळ गाांजलेले! जेव्हा सत्य जुनाट होते, तेव्हा सभ्य
गृहस्र्हो ते नदीच्या प्रिाहात पडू न असत्यात त्याचे पररितचन होते.
(हास्य आवण कु चेष्टा) होय, होय तुम्ही माझ्यािर विश्वास ठे िा अगर
ठे िू नका, तुमची मजी, पण सत्य वनवितच प्राचीन मेथ्युलस
लोकाांसारखां नाही, जसा काही लोक विचार करतात. सिचसामान्य,
प्रस्र्ावपत सत्य वचरां तन असते बहुधा- असां म्हणूया- काही सतरा,
अठरा फार फार तर िीस िर्े, क्ववचतच त्यापेिा अवधक. पण सत्य
जसे पूज्य आवण जीणच तसे ते नेहमीच अवतशय वनजीि होत जाते. तर
मग तोपयांत बहुमत त्याला उचलून समाजापुढे त्याची पवित्र पथ्यकर
खाद्य म्हणून वशफारस करते. अशा प्रकारच्या पथ्यात पौवष्टक आहार
नसतो, मी तुम्हाला खात्रीपूिचक साांगू शकतो- आवण एक डॉक्टर म्हणून
मी बोलतोय! मी कशाविर्यी बोलतोय ते मला ठाऊक आहे. समस्त

मतावधक्याांचे सत्य हे खूप काळ ठे िलेल्या खारिलेल्या माांसासारखे
आहे, ज्याला बुरशी आलेली आहे! आवण म्हणूनच तर नैवतक धाांदल
समाजात र्ैमान घालतेय.
अस्लाकसेनः

मला असे िाटते की सन्माननीय िक्ते त्याांच्या विर्यापासून फार
दूरिर भरकटत चालले आहेत.

नगराध्यिः

अध्यिाांनी ददलेल्या शेऱ्याशी मला सहमत व्हािेच लागेल.

डॉ.स्टॉकमनः तुमचे नक्कीच डोके दफरलेले आहे, पीटर. मी माझ्या विर्याशी शक्य
तेिढ्या जिळीकतेने वचकटू न आहे- कारण माझा विर्य तांतोतांतपणे
असा आहे की- हे सिचसामान्य लोक- बहुमतिादी, वतरस्करणीय
सांघरटत मतावधक्य- हे, मी तुम्हाला साांगतो आपल्या पवित्र
जीिनाच्या स्रोताला दूवर्त करतेय, आवण ज्या जवमनीिर आपण उभे
आहोत ती रोगसांक्रमण करीत आहे.
होिस्तादः

आवण तुम्ही ह्या प्रचांड मतावधक्या विरूद्ध दोर्ारोप करताहात, कारण
की त्याांना फक्त वनवित आवण स्िीकृ त सत्याांचा स्िीकार करण्याची
समज आहे.

डॉ.स्टॉकमनः ओह, माझे वप्रय, वमस्टर होिस्ताद, अशा वनवित सत्याांबाबत विचार
करू नका! आघाडीच्या लोकाांनी सिचसामान्य लोकाांनी स्िीकृ त के लेली
सत्ये, आपल्या आजोबाांच्या काळातील! आपण हल्लीच्या युगातील
आघाडीचे ते काहीही झाले तरी स्िीकारणार नाहीत. माझ्या
मताप्रमाणे, फक्त एकच गोष्ट वनवित आहेः आवण ती म्हणजे अशा
प्रकारच्या जुनाट कोरड्या हाडाांसारख्या सत्यािर वनकोप समाज जगू
शकणार नाही.
होिस्तादः

पण अशा ह्या सांददग्ध बोलण्याऐिजी, ज्यािर आपण जीिन जगतो
त्या चरबी नसलेल्या कोरड्या हाडाांसारख्या सत्याांची काही उदाहरणे
द्यािीत असे मला िाटते. (सिच बाजूांनी सांमती.)

डॉ.स्टॉकमनः ओह, घाणीच्या दढगाऱ्यातून मी अगवणत उदाहरणे देऊ शकतो; पण
तूताचस मी स्िीकृ त सत्याच्या रोखाने स्ितःला आिर घालतो, जे
खरोखर प्रत्यिपणे कु जिलेले असत्य आहे. पण तरीही त्यािर वमस्टर
होिस्ताद आवण मेसेंजर, आवण मेसेंजरच्या साऱ्या वनष्ठािांत
अनुयायाांची त्यािरच उपजीविका चालते.
होिस्तादः

आवण काय ते?

डॉ.स्टॉकमनः ही वशकिण तुम्हाला पूिचजाांकडू न आनुिांवशकतेने वमळालेली आहे जी
अविचारीपणे सिचत्र पसरते आहे- ही वशकिण सिचसामान्य जनता,
सिचसामान्य लोकाांचा जमाि, श्रमजीिी लोकाांचा कणा की- जे असे
लोक आहेत ते समाजाचे अप्रगत सभासद आहेत. त्याांना आपले चाांगले
मत व्यक्त करण्याचा, टीका करण्याचा कारभार चालविण्याचा,
मागचदशचन करण्याचा बुवद्धजीिी- काही अल्पसांख्याांक लोकाांप्रमाणेच
त्याांनाही समान हक्क आहेत.
वबललांगः

ठीक मी करीन-

होिस्तादः

(एकाच िेळी आरडाओरड करीत) नागररकहो कृ पा करून ह्याची
दखल घ्या!

िुब्ध आिाजः

ओह, आम्ही माणसां नाहीत का? बड्या प्रस्र्ाांनाच अवधकार
गाजविण्याचा हक्क आहे?

कामगारः

ह्या माणसाला बाहेर फे का जर तो अशी विधाने करीत असेल!

इतरः

फे का त्याला बाहेर!

नागररकः

(ओरडत) तुमचा कणाच िाजिा इव्हनसेन.
(कण्याचचा मोठा आिाज आवण िुब्ध गोंगाट, वशट्या आवण भयांकर
आिाज रूममध्ये ऐकू येतो.)

डॉ.स्टॉकमनः (जेव्हा आिाजाची तीव्रता काहीशी कमी होते) आता र्ोडासा
समांजसपणा घ्या! सत्याचा आिाज ऐकण्यासाठी आपण एकदाही
सहनशीलता दाखिू शकत नाही का? माझी अशी अपेिा नाही की
तुम्ही तडक माझ्याशी सहमत व्हािे, पण माझी वनवितच अशी
अपेिा आहे की मी बरोबर होतो असे वमस्टर होिस्ताद याांनी मान्य
करािे. वमस्टर होिस्ताद ही स्ितांत्र विचारसरणीची व्यक्ती आहेआिाजः

(चदकत होत कु जबुजत) स्ितांत्र विचारसरणीची, असे म्हणाले का ते?
काय? वमस्टर होिस्ताद स्ितांत्र विचारसरणीचे आहेत?

होिस्तादः

(क्रुद्ध) वसद्ध करून दाखिा ते, डॉक्टर स्टॉकमन! छापील मजकु रात मी
जे के व्हा म्हटलांय ते?

डॉ.स्टॉकमनः (स्पष्ट करीत) नाही, देिाशपर् तुम्ही बरोबर आहात. तुम्हाला हे धैयच
कधीच नव्हते. ठीक, मला तुम्हाला अडचणीत टाकायचे नाही वमस्टर
होिस्ताद. आपण असां म्हणूया की मी स्ितांत्र विचारसरणीचा आहे,
मग. आवण आता मी हे तुमच्यापुढे वसद्ध करणार आहे की- शािोक्त
पद्धतीने- ते असे की हेराल्ड (ितचमानपत्र) तुम्हाला वनलचज्जपणे
र्ोड्याफार फरकाने- सिचसामान्य लोक- झुांड- जमाि- हेच खरे देशाचे
आधारस्तांभ आहेत अशी खात्री करून देत आहेत. तुम्हाला ददसत नाही
का की ही िृत्तपत्रीय लबाडी आहे? जनता ही कच्ची सामग्री आहे
ज्यातून लोक बनविले जातात. (कु जबुज, हास्य आवण सांददग्ध गोंधळ.)
ठीक, उिचररत सजीि प्राण्याांबद्दल खरे नाही का? बघा, चाांगल्या
कु ळाच्या आवण वमश्रजातीय कु ळाच्या प्राण्याांमध्ये काय फरक आहे?
फक्त तुम्ही तुमच्या धान्याच्या कोठाराजिळील कोंबड्याांकडे बघा.
काय त्या हडकु ळ्या साांगाड्यातून तुम्हाला दकती माांस वमळे ल? फारसां

नाही, मी साांगू शकतो तुम्हाला! आवण कु ठल्या प्रकारची अांडी ती
घालणार? एक चाांगला कािळा ककां िा डोमकािळा त्यापेिा जिळ
जिळ छान अांडी घालतां. मग जोपासलेली एक स्पॅवनश ककां िा जपानी
कोंबडी ककां िा छान तीतर पिी ककां िा टकी- ओह! मग तुम्हाला
त्यातील वभन्नता ददसेल! ककां िा कु त्र्याकडे बघा- अनेक मागाांनी मानिी
प्राण्याांशी त्याचा जिळचा सांबांध आहे. आधी वमश्र जातीच्या कु त्र्याचा
विचार करा- मला म्हणायचांय की घाणेरडा, के साळ, आडदाांड,
रस्त्यािरून भटकण्यावशिाय काहीही उद्योग नसणारा आवण समस्त
लभांतींिर उां च तांगडी करणाऱ्या अशा वमश्र जातीच्या कु त्र्याशी एका
पाळीि के साळ कु त्र्याची तुलना करा, ज्याची िांशािळ अनेक वपढ्या
मागे जाते, ज्याला कोमल आिाजात आवण सौम्य सांगीतात पोर्ण
करून िाढविले जाते. तुम्हाला असे िाटत नाही का की भटक्या
कु त्र्याांपेिा पाळीि के साळ कु त्र्याांची मनोिृत्ती िेगळ्या प्रकारे
विकवसत के ली जािी? होय, तुम्हाला तशी खात्री आहे. तुम्हाला तशी
खात्री आहे! चाांगल्या कु ळातील कु त्र्याला तुम्ही विलिण क्लृप्त्याांचे
प्रवशिण देऊ शकता- पण ह्या गोष्टी सांवमश्र जातीच्या सिचसामान्य
कु त्र्याला आयुष्ट्यात कधीही जमायच्या नाहीत. (गलबला आवण
हास्य.)
एक माणूसः

तुम्ही आम्हाला आता कु त्रा बनिू पाहताहात काय?

दुसरा माणूसः आम्ही जनािरां नाहीत, डॉक्टर!

डॉ.स्टॉकमनः ओह होय, माझ्या वमत्राांनो. आपण जनािरां च आहोत. अगदी
तांतोतांतपणे, तुम्हाला आिडो की न आिडो, पण आपल्यामध्ये
खरोखरच अल्पसांख्याांक कु वलन जनािरां आहेत. ओह, लाळ घोटणारी
माणसां आवण सांकररत माणसाांमध्ये प्रचांड तफाित आहे! आवण मजेशीर

गोष्ट म्हणजे वमस्टर होिस्ताद माझ्याशी ह्या अटीिर पूणचपणे सहमत
आहेत की, आपण चतुष्ट्पाद प्राण्याबद्दल बोलत आहोत...
होिस्तादः

ओह, पशू हे फक्त पशूच असतात.

डॉ.स्टॉकमनः नक्कीच. जेव्हा मी दोन पायाांच्या प्राण्याशी चचेची याचना के ली तेव्हा
वमस्टर होिस्ताद अचानक र्ाांबले. नांतर त्याांना त्याांच्या मताशी
वचकटू न राहण्याचे धैयच झाले नाही, ककां िा त्याांना पूणच विचार करून
योजना आखण्याचे धाडस झाले नाही; नांतर त्याांनी त्याांचे मूलभूत तत्ि
त्याांनी पूणचपणे उलटे के ले आवण ‘पीपल्स मेसेंजर’ (ितचमानपत्र) मध्ये
घोवर्त के ले की धान्याच्या कोठाराडिळ चरणारा कोंबडा आवण
गटारीजिळ राहणारा सांकररत कु त्रा हे िन्यपशू सांग्रहातील तांतोतांत
उत्कृ ष्ट नमुने आहेत! पण हे वनत्याचे आहे तोपयांत- जोपयांत माणूस
बहुसांख्य मनोव्यापारापासून तो सांसगचदवू र्त आहे आवण तो मागच
सोडू न बौवद्धक असे काम त्याने के लेले नाही.
होिस्तादः

मी कु ठल्याही तफाितीचा दािा करीत नाही. मी कवनष्ठ सामावजक
दजाचच्या लोकाांमधून आलो आहे, आवण माझी पाळां मुळां सिचसामान्य
माणसाांत रुजलेली असािी ह्याचा मला अवभमान आहे, ज्याांचा येर्े
अपमान के ला जातोय.

कामगारः

हुरे , होिस्तादसाठी. हुरे ! हुरे !

डॉ.स्टॉकमनः सिचसामान्य प्रकारच्या लोकाांबद्दल मी बोलत आहे ते तळागाळातल्या
िगाचत सापडणार नाहीत, ते राांगतात ि आपल्याभोिती झुांबड
उडवितात- समाजाच्या खूप उां च वशखरापयांत. फक्त तुम्ही बघा
तुमच्या आत्मसांतुष्ट, प्रवतवष्ठत नगराध्यिाकडे! का माझा भाऊ पीटर

नगराध्यिः

अगदी स्पष्टपणे त्या सिचसामान्य लोकाांमधला आहे कु णाही दोन
पायाांच्या माणसासारखा- (हास्य आवण हुश् हुश् आिाज.)
ह्या िैयवक्तक शेऱ्याविरूद्ध मी वनर्ेध नोंदवितो.

डॉ.स्टॉकमनः (अविचवलतपणे) –आवण त्या कारणाने नव्हे, माझ्यासारखे खाली
आले कु चकामी लाांब के साांचा उभ्या कानाांचा पाळीि कु त्रासमुद्रािरचा लुटारू ककां िा असाच काही- कारण ह्यामुळेच आपण
आहोत.
नगराध्यिः

हास्यास्पद गोष्ट. मी अमान्य करतो ते!

डॉ.स्टॉकमनः ...पण कारण म्हणजे त्याांचे िररष्ठ जे विचार करतात तेच विचार तेही
करतात, आवण त्याांचे िररष्ठ ज्यािर विश्वास ठे ितात त्यािरच हे
विश्वास ठे ितात. जी माणसां असां काही करतात बौवद्धकदृष्ट्ट्या
बोलायचे तर ते सिचसामान्य लोक होत; आवण म्हणूनच माझा
नािलौदकक वमळिलेला भाऊ पीटर खरे पाहता नािलौदकक
नसलेला, पररणामी खूपच सांकुवचत िृत्तीचा आहे.
नगराध्यिः

वमस्टर अध्यि!

होिस्तादः

म्हणून ह्या देशातील नािलौदकक वमळविलेला माणूस उदारमतिादी?
ह्या विर्यािर पडलेला हा निा प्रकाश आहे म्हणािे तर. (हास्य)

डॉ.स्टॉकमनः होय तो नव्या शोधाचा एक भाग आहे. आवण हे असून सुद्धा एक
कल्पना औदायाचची बहुधा तांतोतांत नीवतमत्तेशी साखळीच्या
कडीप्रमाणे वनगवडत आहे. म्हणूनच मी असां म्हणतो की हेराल्डचे
(ितचमानपत्र) काम ददिसभर चालू असते हे पूणचपणे अिम्य आहे,
सिचसामान्याांपुढे, सामान्य गदीपुढे सांघरटत बहुमताांपुढे निमत
विचारार्च पुढे माांडणे, जे विशाल अांतःकरणाचे ि सदाचरणी आहेत
अशाांची मक्ते दारी आहे, ते... आवण प्रमाद आवण नीवतभ्रष्टता आवण
सिच प्रकारचा गवलच्छपणा जो सांस्कृ तीतून पाझरतो- अगदी
मोलेडॉलच्या कातडीच्या कारखान्यामधून स्नानगृहाच्या पाण्यात
वझरपणाऱ्या घाणीसारखे (गोंगाट आवण व्यत्यय. डॉ.स्टॉकमन स्िस्र्वस्मत करून उत्सुकतेने पुन्हा सुरू करतात) आवण तरीही तेच िृत्तपत्र

(हेराल्ड) नीवतबोध करते की सिचसामान्य जनता आवण जमाि ह्याांनी
समाजात उच्च दजाचिर जायलाच हिे. पण का, जर हीच वशकिण या
िृत्तपत्राने चाांगल्या गोष्टीसाठी के ली आवण सिचसामान्य जनतेला िर
चढविले तर त्याांचे महत्त्ि नेमके पणे सरळ नीवतभ्रष्टतेत तोंडािर
पाडेल! पण ही नवशबाची बाब की ही कल्पना त्या सांस्कृ तीला दूवर्त
करते ही जुनीपुराणी भाकडकर्ा आहे. नाही, हा मूखचपणा आहे,
दाररद्र्य आहे आवण सभोितालचा पररसर धोकादायक आहे जो
सैतानाचे काम करतो. ज्या घराची रोज झाडलोट होत नाही आवण
प्रत्येक ददिशी तेर्े हिा खेळती राहत नाही- माझी पत्नी असां घर
घासून घासून सुद्धा स्िच्छ करे ल, पण तो वििाद्य मुद्दा आहे- ठीक
अशा प्रकारच्या घराांमध्ये, मी साांगतो तुम्हाला की लोक विचार
करण्याची शक्ती आवण चाांगली ितचणुक गमािून बसतील. प्राणिायू
नाही, सद्द्सवद्विेकबुद्धी नाही!... आवण या शहरातील अनेक घराांमध्ये
ऑवक्सजनची भयांकर कमतरता आहे असे ददसते, तेव्हा सांपूणच सांघरटत
बहुमत लबाडी आवण फसिणुकीच्या दलदलीत शहराचा उत्कर्च
वनमाचण करण्याची इच्छा करते!
अस्लाकसेनः

सांपूणच समाजाविरोधात असे र्ेट असभ्य विधान करण्यास मी
परिानगी देऊ शकत नाही!

एक सभ्यगृहस्र्ः िक्त्याला

खाली बसायला साांगािे असे मी अध्यिाांना त्याांचा अवधकार
िापरण्यास साांगतो.

िुब्ध आिाजः होय! ते अगदी बरोबर आहे! खाली बसा! खाली बसा!
डॉ.स्टॉकमनः (रागाने भडकू न) मग मी प्रत्येक रस्त्याच्या कोपऱ्यािर ओरडू न सत्य
जाहीर करीन! मी दुसऱ्या समस्त ितचमानपत्राांत वलवहन! मी बघेन की
सांपूणच देशाला कसां ठाऊक होईल की येर्े काय चाललांय ते!

होिस्तादः

बहुधा असे ददसते की डॉक्टराांनी ह्या शहराचा विध्िांस करण्याचा
वनिय के ला आहे.

डॉ.स्टॉकमनः माझां माझ्या ह्या शहरािर जन्मजात इतकां वनरावतशय प्रेम आहे की
मी त्याचा विध्िांस करे न पण खोटेपणाच्या पायािर त्याची भरभराट
होऊ देणार नाही.
अस्लाकसेनः

तो स्पष्टिक्ते पणा आहे. (आिाज आवण वशट्या. सौ.स्टॉकमन व्यर्च
खाकरते, डॉक्टर वतच्याकडे फारसां लि देत नाही.)

होिस्तादः

(गोंगाटापेिा अवधक ओरडत) कोणतीही व्यक्ती जी समाजाचा
विध्िांस करण्याची इच्छा करीत असेल ती जनतेचा शत्रूच असली
पावहजे.

डॉ.स्टॉकमनः (क्रोधाविष्ट होत) काय फरक पडतो जर एखादा समाज उध्िस्त झाला
तर जो असत्यािर उभारलेला असेल? होऊ द्या त्याला जमीनदोस्त,
मी म्हणतो! सगळी माणसे जी असत्यािर जगतात त्याांचा
अपायकारक कीटकाांसारखा समूळ नाश व्हायलाच पावहजे! अखेरीस
तुमचा देश सांपूणचपणे दकड्या-मकोड्याांनी, माश्याांनी बुजबुजाटलेला
ददसेल, म्हणूनच अांवतमतः सांपूणच देश उध्िस्त व्हायला पात्र आहे.
आवण जेव्हा के व्हा तरी तो अशा वस्र्तीला पोहोचेल, तेव्हा मी माझ्या
अांतःकरणापासून म्हणेनः त्याचा पूणचपणे विध्िांस होऊ द्या, त्या सिच
लोकाांना पूणचपणे नष्ट होऊ द्या!
एक माणूसः

(गदीतून) हे लोकाांच्या शत्रूचां बोलणां आहे!

वबललांगः

तो जनतेचा, आिाज आहे. नसेल तर मी फासािर जाईन. नाही का!

सांपूणच जमािः

(ओरडत) होय होय! तो जनतेचा शत्रू आहे! तो देशाचा वतरस्कार
करतो- तो लोकाांचा वतरस्कार करतो.

अस्लाकसेनः

ह्या देशाचा नागररक म्हणून, आवण एक व्यक्ती म्हणून असलां हे भयांकर
ऐकू न मला खूप मोठा धक्का बसला. डॉ.स्टॉकमन ह्याांनी अशा काही
पद्धतीने आपले खरे स्िरूप उघड करून दाखविले, ज्याची मी
स्िप्नातही कल्पना के ली नव्हती. मी नाखुर्ीने त्या अवभप्रायाांशी
सहमत आहे, जे माझ्या आदरणीय नागररकाांनी व्यक्त के लेत, आवण
माझ्या मतानुसार आपल्याला त्या अवभप्रायाांना सभेतील ठरािात
समाविष्ट करून घ्यायलाच हिे. मी पुढील गोष्टी विचारार्च माांडतोः
ही सभा जाहीर करते की सिच गोष्टी विचारात घेता स्नानगृहाांचे
िैद्यकीय अवधकारी, डॉ.र्ॉमस स्टॉकमन हे जनतेचे शत्रू आहेत. (प्रचांड
टाळ्याांचा गजर आवण जयघोर्, जमाि त्याांना घेरतो डॉक्टराांिर ते
फु स्कारतात. सौ.स्टॉकमन आवण पेत्रा उभ्या राहतात. मॉर्टचन आवण
एवलफ त्याांच्या शाळा सिांगड्याांशी झुांजतात जे जमािाच्या फु स्कारात
सहभागी झालेत आवण अनेक लोक त्याांना िेगळे करू बघतात.)

डॉ.स्टॉकमनः (जे फु स्कारतात त्याांना) महामूखच आहात तुम्ही! मी साांगतो तुम्हालाअस्लाकसेनः

(घांटी िाजवित) डॉ.स्टॉकमन वबघडलेल्या वस्र्तीत आहेत.
औपचाररक बहुमताचा वनणचय घ्यायलाच हिा, तर्ावप कु णाच्याही
भािना न दुखािण्याची कदर करून, आपण गुप्त मतदान करू. तुमच्या
जिळ एखादा कोरा कागद आहे का वमस्टर वबललांग?

वबललांगः

येर्े काही वनळे आवण काही पाांढरे दोघेही आहेत-

अस्लाकसेनः

(व्यासपीठािरून खाली येत) छान. आपण हे ताबडतोबीच्या मागाचने
करू- दोन भागात ते फाडा... आता आपण बरोबर आहोत. (सभेला)
वनळे म्हणजे नाही, पाांढरे म्हणजे होय. मी स्ितः ती मते गोळा करतो.
(नगराध्यि रूमच्या बाहेर जातात. अस्लाकसेन आवण इतर काहीजण
आपल्या हॅट्टसमध्ये कागद घेऊन दफरतात.)

एक सभ्यगृहस्र्ः

(होिस्तादला) काय घडलांय डॉक्टराांच्या बाबतीत? हे सारां
कशाबद्दल?

होिस्तादः

ठीक, तुम्हाला ठाऊक आहे ते दकती उतािळे आहेत ते.

दुसरा माणूसः

(वबललांगला) मला तुम्ही साांगा- तुम्ही पुष्ट्कळदा त्याांच्या घरी जाताते वपतात हे तुमच्या कधी नजरे त आलां का?

वबललांगः

अरे देिा, काय म्हणािां तेच मला समजत नाही, पण जेव्हा कु णी तेर्े
र्ाांबलां तर त्याांच्या टेबलािर नेहमी ताडी पडलेली असते.

वतसरा माणूसः नाही, मला िाटतां बहुधा तो र्ोडासा िेड्यासारखा िागत असािा.
पवहला माणूसः ओह, मला आियच िाटतां त्याांच्या कु टुांबातच िेडसरपणा असािा.

वबललांगः

ते अगदी सांभिनीय आहे.

चौर्ा माणूसः

नाही, ही के िळ दुष्टबुद्धी आहे, हेच काय ते. त्याांना फक्त ह्यािर ककां िा
त्यािर सूड उगिायचाय.

वबललांगः

ते वनवितच त्याांचा पगार िाढविण्याबद्दल बोलत होते ककां िा इतर
बाबतीत, पण त्याांना तो वमळाला नाही.

सिचजणः

ओहो! म्हणजे सिच गोष्टींचे मूळ हे आहे होय!

प्यायलेला माणूसः(गदीतून)

मला एक वनळा हिाय, हिाय मला! आवण मला पाांढरा सुद्धा

हिाय!
बरे च लोकः

पुन्हा तो लझांगलेला माणूस! फे का त्याला बाहेर.

मॉटेन दकलः

(डॉक्टराांकडे जात) ठीक, स्टॉकमन, बघा काय माकडचेष्टस
े ारखां
चाललांय?

डॉ.स्टॉकमनः मी माझां कतचव्य के लांय.

मॉटेन दकलः

तुम्ही काय म्हणालात त्या मॉलेडॉल कातडी कमािण्याच्या
धांद्याबद्दल?

डॉ.स्टॉकमनः तुम्ही ऐकलांत. ती सिच घाण तेर्ूनच येते.
मॉटेन दकलः

कु ठल्यातरी कातडीच्या कारखान्यातून सुद्धा?

डॉ.स्टॉकमनः मला माफ करा, पण तुमच्या कारखान्यातून सिाचत िाईट.
मॉटेन दकलः

तुम्ही तेसुद्धा ितचमानपत्रात देणार आहात का?

डॉ.स्टॉकमनः मी कु ठलीही गोष्ट दडिून ठे िणार नाही.
मॉटेन दकलः

हे तुम्हाला खूप महागात पडू शकते, डॉक्टर स्टॉकमन. (ते जातात.)

लठ्ठ माणूसः

(वियाांकडे दुलचि करीत होरस्टरकडे जातो.) म्हणजे कॅ प्टन होरस्टर
तुम्ही तुमचे घर लोकाांच्या शत्रूला ददले तर, अां?

होरस्टरः

मला िाटतां मी माझ्या स्ितःच्या मालमत्तेचां मला हिां ते करू शकतो,
वमस्टर विक.

लठ्ठ माणूसः

मग खवचतच मी तुमचा दकत्ता वगरविला तर तुमची काही हरकत
नसािी.

होरस्टरः

काय म्हणायचांय तुम्हाला, सर?

लठ्ठ माणूसः

उद्या सकाळी तुम्हाला माझ्याकडू न कळे लच. (तो िळतो आवण
जातो.)

पेत्राः

तो तुमच्या जहाजाचा मालकच आहे ना, कॅ प्टन होरस्टर?

होरस्टरः

होय, ते वमस्टर वव्हक होते.

अस्लाकसेनः

(मतपवत्रका घेऊन ते व्यासपीठािर चढतात; ते घांटी िाजवितात.)
सभ्य गृहस्र्हो, मला अांवतम वनकाल जाहीर करू द्या. फक्त एक
सोडल्यास सिच मतदाराांनी-

तरूण माणूसः

तो लझांगलेल्या माणसाचा असेल!

अस्लाकसेनः

फक्त एका लझांगलेल्या माणसाचा अपिाद सोडल्यास ही सभा
एकमताने जाहीर करते की स्नानगृहाांचे िैद्यकीय अवधकारी डॉक्टर
स्टॉकमन हे लोकाांचे शत्रू आहेत. (जयघोर् आवण टाळ्या.) आपल्या
छान जुन्या नगरपावलके साठी तीनदा जयघोर्! (अवधक जयघोर्) थ्री
वचयसच आपल्या कायचिम कतृचत्ििान नगराध्यिाांसाठी, ज्याांनी
आपल्या कु टुांबाकडे दुलचि करून आपले कतचव्य बजािले. (जयघोर्)
सभा तहकू ब झाली आहे. (ते खाली उतरतात.)

वबललांगः

थ्री वचयसच अध्यिाांसाठी!

सिचजणः

अस्लाकसेनसाठी हुये.

डॉ.स्टॉकमनः माझी हॅट आवण कोट, पेत्रा. कॅ प्टन, परदेशात जाणाऱ्या नव्या जगाकडे
प्रिाशाांसाठी तुमच्याकडे काही जागा आहे का?
होरस्टरः

तुमच्यासाठी आवण तुमच्या कु टुांबासाठी, डॉक्टर, आम्ही जागा करू.

डॉ.स्टॉकमनः (ज्यािेळी पेत्रा त्याांना कोट घालायला मदत करते) छान. चल कतररन,
चला मुलाांनो! (तो त्याच्या पत्नीस बाहू देतो.)
सौ.स्टॉकमनः (खालच्या आिाजात) र्ॉमस वडयर, आपण मागच्या बाजूने बाहेर
जाऊया.
डॉ.स्टॉकमनः नाही, मागच्या बाजूने नाही, कतररन! (मोठ्या आिाजात) तुम्ही
समाजाच्या शत्रूकडू न ऐकू शकता त्याच्या पायाखालची धूळ त्याने

झटकण्याआधी! मी काही कु णी एक शालीन, सहनशील नाही. मी ते
म्हणू शकत नाही. पण तुम्ही जे काही करताहात त्याला मी िमा
करतो, कारण ते जे काही करताहेत ते त्याांनाच ठाऊक नाही.
अस्लाकसेनः

(आक्रोश करीत) ईश्वराची लनांदा करणाऱ्यात आवण तुमच्यात काय
फरक आहे, डॉक्टर स्टॉकमन!

वबललांगः

ठीक मी होईन तसा- एका सभ्य माणसाला अशा गोष्टी ऐकाव्या
लागतात ना!

एक रासिट आिाजःआवण

त्याने ज्या धमक्यासुद्धा ददल्या त्याांचां काय?

िुब्ध ओरडाः चला त्याांच्या वखडक्या फोडू या! खाडीत बुडिा त्याला!
एक माणूसः

(जमािात) फुां का तुमचे लशांग, इव्हनसेन! जोरात िाजिा!
(लशांगाचा आिाज, वशट्या आवण आरडाओरडीचा गोंधळ. डॉक्टर
आवण त्याांचे कु टुांब बाहेर जाण्यासाठी मागच शोधतात, आवण होरस्टर
त्याांना रस्ता करून देतात.)

सांपूणच जमािः

(त्याांच्या पाठीमागे आक्रोश करीत) लोकाांचा शत्रू! लोकाांचा शत्रू!
लोकाांचा शत्रू!

वबललांगः

(त्याांच्या नोंदी गोळा करीत) आज रात्री मी स्टॉकमनच्या घरी
गळ्याशपर् ताडी वपणार नाही!
(जमाि बाहेर जायला वनघतोय, बाहेर आरडाओरडा चालूच आहे,
आवण रस्त्यािरून ओरडा चालू आहे, ‘लोकाांचा शत्रू! लोकाांचा शत्रू!’)

अांक पाचिा
(डॉक्टर स्टॉकमनची अभ्यावसका. लभांतींना लागून पुस्तकाांचे उघडे कपाट आवण
और्धाांची कपाटे. मागच्या लभांतीला हॉलकडे जाणारा दरिाजा; डाव्या बाजूला समोर
बैठकीकडे जाणारा दरिाजा. उजव्या लभांतीला दोन वखडक्या आहेत, काचेची सिच
तािदाने फु टलेली आहेत. खोलीच्या मध्यभागी डॉक्टरच्या वलवहण्याचे मेज आहे, जे
पुस्तके आवण कागदपत्राांनी आच्छाददलेले आहे. खोली अस्ताव्यस्त आहे. सकाळ
झालेली आहे.
डॉक्टर स्टॉकमन, अांगरखा घातलेले, पायात सपाता, डोक्यािर मार्ा
झाकण्याची टोपी, खाली िाकू न एका कपाटाखालची जागा छत्रीने साफसूफ
करताहेत. शेिटी ते खालून एक दगड काढतात.)
डॉ.स्टॉकमनः (बैठकीकडे उघड्या दरिाज्यातून हाक मारतो) मला अजून एक
सापडला कतररन.
सौ.स्टॉकमनः (बैठकीतून) ओह, मला खात्री आहे अजूनही तुम्हाला भरपूर
सापडतील.
डॉ.स्टॉकमनः (टेबलािरील दगडाांच्या दढगािर एक दगड ठे िीत) मी हे पवित्र
अिशेर् म्हणून साांभाळू न ठे िीन. एवलफ आवण मॉर्टचन दररोज
बघतील आवण मी मेल्यािर िांशपरां परागत त्याांचा िारसा हक्क राहील
ह्याच्यािर. (पुस्तकाच्या कपाटाखाली शोधाशोध करीत) अजूनही तीकाय बरां वतचां नाि- ती मोलकरीण- काच बसविणाऱ्याला वतने अजून
बोलािून आणलां नाही का?
सौ.स्टॉकमनः (आत येते) होय, पण तो असां म्हणाला की त्याला आज यायला जमेल
की नाही ठाऊक नाही.
डॉ.स्टॉकमनः बहुताांशी तो येण्याचां धाडसच करणार नाही.

सौ.स्टॉकमनः ठीक, रँ वडनाला सुद्धा अशी कल्पना होती की इकडे येण्यासाठी तो
शेजाऱ्याांना घाबरतो. (बैठकीच्या खोलीतून हाक मारते) काय हिांय
तुला रँ वडना?- ओह, होय. (बाहेर जाते आवण त्िररत परत येते)
तुमच्यासाठी हे एक पत्र आहे र्ॉमस.
डॉ.स्टॉकमनः बघू दे मला. (तो ते उघडतो आवण िाचतो) आहा!
सौ.स्टॉकमनः कु णाकडू न आलांय ते?
डॉ.स्टॉकमनः मालकाकडू न. त्याांनी नोरटस ददली आहे.
सौ.स्टॉकमनः हे शक्य आहे? तो दकती सुस्िभािी माणूस आहेडॉ.स्टॉकमनः (पत्राकडे बघत) तो काही िेगळां करू शकायला धजणार नाही, तो
म्हणतो. हे करायला तो खूपच नाखुर् होता, तो म्हणतो. पण तो
वनराळां काही करू शकला नाही- त्याच्या सोबती नागररकाांमुळेजनतेच्या मताला मान न देता त्याची कदर न करता- मुक्त प्रवतवनधी
नाही- वनवित अशा िजनदार लोकाांचां मन दुखािण्याची जोखीम
घेण्याचे त्याचे धाडस नाहीसौ.स्टॉकमनः तुम्ही बघा, र्ॉमस.
डॉ.स्टॉकमनः होय, होय, माझां पुरेसां लि आहे, ते सारे भेकड आहेत; त्याांच्यापैकी
प्रत्येक जण बाकीच्याांमुळे कु णीही काहीही करू शकत नाही.
(टेबलािर पत्र फे कीत) पण आपल्यासाठी ही िुल्लक गोष्ट आहे,
कतररन. आपण आता लाांब जाणार आहोत नव्या जगाकडे आतासौ.स्टॉकमनः पण, र्ॉमस, हा योग्य उपाय आहे का की आपला देश सोडू न परदेशात
जाणे?
डॉ.स्टॉकमनः शक्य आहे. तुम्हाला असां िाटत नाही का की मी येर्े रहािां जेर्े एक
लोकाांचा शत्रू म्हणून मला खोड्यात टाकू न ते माझी गदचन कापतील,

मला कलांक लाितील, माझ्या काचेच्या वखडक्या फोडतील... आवण
बघ इकडे कतररन, माझी काळी विजार फाडू न त्याला भोक पाडलेय!
सौ.स्टॉकमनः ओह, र्ॉमस, आवण म्हणे ते तुमचे सिोत्तम वमत्र!
डॉ.स्टॉकमनः स्िातांत्र्य आवण सत्यासाठी लढायला जाताना तुम्ही छान विजार
घालायला नको. ठीक, मी काही तशी विजारींची काळजी करीत
नाही; तू नेहमीच त्याांना माझ्यासाठी रठगळ लािून देऊ शकतेस. पण
ती टोळी, भाऊगदी- मी त्याांच्या समतुल्य असल्यासारखे त्याांनी
माझ्यािर हल्ला करािा हीच गोष्ट मी सहन करू शकत नाही, अस्िस्र्
होतो मी!
सौ.स्टॉकमनः होय, येर्े ते तुमच्याशी घृणास्पद ररतीने िागताहेत र्ॉमस, पण हा
देश सोडू न दूर जाण्याचे पूणचपणे हेच एक कारण आहे का र्ॉमस?
डॉ.स्टॉकमनः तुला असां िाटतां का की हे िुद्र लोक इतर शहराांमध्ये उन्मत्तपणा करत
नसािेत? ओह, होय, ते- माय वडयर- सहाांपैकी एक आवण इतर अध्याच
डझनभर, ठीक, काही हरकत नाही- देऊ दे त्याांना वशव्याशाप. ते काही
िाईट नाही; सिाचत िाईट म्हणजे देशात सिचत्र, त्याच्या पाटीचे गुलाम
आहेत. पण ते कारण नाही- परां तु स्ितांत्र युनायटेड मध्ये बहुधा तो
चाांगला नाही, पण मला खात्री आहे की त्याांच्या अस्िस्र्तेचे कारण
म्हणजे सांघरटत मतावधक्य आवण उदारमतिादी जनतेचे मत आवण
इतर गोंधळ. पण प्रमाण अवतशय आहे, बघ तू. ते तुझा खून करू
शकतील, पण ते मांदपणे यातना देणार नाहीत; ते कधीच विपयाचस
करणार नाहीत, ते स्ितांत्र आत्म्याला कधीच पापात टाकणार नाहीत
जसे ते त्याांच्या घरी करतात येर्े. आवण िाईटातून िाईट घडले तर तू
त्याांच्यापासून दूर जाऊ शकतेस. (येरझाऱ्या घालत) जर मला

अवतप्राचीन जांगल मावहत असते- ककां िा छोटेसे बेट, दविणेकडच्या
समुद्राकडील स्िस्त...
सौ.स्टॉकमनः होय, पण मुलाांचां काय, र्ॉमस?
डॉ.स्टॉकमनः (र्ाांबतात.) काय विलिण बाई आहेस तू, कतररन! अशा समाजात
आपल्या मुलाांना िाढू देणां आिडेल तुला? का, तू स्ितः आपल्या
डोळ्याांनी काल रात्री अध्याचिरचे लोक वनखालस पागल झालेले
बवघतले नाहीस; आवण उिचररत अध्याच लोकाांनी अक्कल गमािलेली
नव्हती कारण ते इतके वबनडोक होते की त्याांच्यापुढे अक्कल
गमािण्याचा प्रश्च नव्हता.
सौ.स्टॉकमनः पण खरां साांगू का, माय वडयर र्ॉमस, तुम्ही असमांजसपणाच्या गोष्टी
बोलता.
डॉ.स्टॉकमनः काय? मी त्याांना जे साांवगतलां ते सत्य नाही का? त्याांनी साऱ्या कल्पना
उलट्या सुलट्या के ल्या नाहीत का? बरोबर आवण चुकीच्या गोष्टींची
त्याांनी सरवमसळ के ली नाही का? मला जे सत्य सांपूणचतया ठाऊक आहे
त्याबद्दल ते दकती खोटां बोलले? पण सिाचत जास्त िेडेपणाचा कळस
म्हणजे, प्रौढ माणसाांचा वभत्रेपणा म्हणजे ते स्ितःला उदारमतिादी
म्हणत, स्ितःचे आवण दुसऱ्याांचे मन िळवित होते की ते स्िातांत्र्याचे
स्नेही आहेत! कतररन तू कधी हे असल्या प्रकारचां ऐकलां आहेस का?
सौ.स्टॉकमनः होय, होय, शांकाच नाही. पण (पेत्रा बैठकीच्या खोलीतून प्रिेश करते.)
शाळे तून अपेिेपेिा लिकरच परतलीस.
पेत्राः

होय, मला बडतफच करण्यात आले आहे.

सौ.स्टॉकमनः बडतफच ?

डॉ.स्टॉकमनः तुलासुद्धा!
पेत्राः

सौ.बस्कने मला बडतफच के ल्याची सूचना ददलेली आहे आवण मी
विचार के ला की तेर्ल्या तेर्े सोडू न द्यािे हे उत्तम.

डॉ.स्टॉकमनः दकती पररपूणचतेने तू बरोबर होतीस.
सौ.स्टॉकमनः कु णी असा विचार के ला असािा की सौ. बस्क ह्या इतक्या िाईट बाई
आहेत?
पेत्राः

अगां आई, सौ. बस्क खरोखरच िाईट बाई नाहीत गां, मुळीच नाहीत;
मी पूणचपणे बवघतले की त्याांनी ह्याबद्दल दकती िाईट िाटले ते. पण
त्याांना काहीही करायचां धाडस झालां नाही म्हणून वतने काहीच के ले
नाही, त्याांनी म्हटले; आवण मी बडतफच झाले.

डॉ.स्टॉकमनः (हसतात आवण हात चोळतात) म्हणजे वतलासुद्धा काहीच करता आले
नाही तर! ओह, मजेदारच आहे ती.
सौ.स्टॉकमनः ओह, ठीक, काल रात्रीच्या त्या भयांकर दृश्यानांतरपेत्राः

ते तसां नव्हतां. माझां ऐका पप्पा-

डॉ.स्टॉकमनः असां?
पेत्राः

सौ.बस्कला ह्या सकाळी वमळालेली तीनपेिा कमी पत्रे मला
दाखविलीत...

डॉ.स्टॉकमनः वननािी, खवचतच?
पेत्राः

होय.

डॉ.स्टॉकमनः तू बघ कतररन, त्याांना त्याांचां नािसुद्धा टाकायचां धाडस नाही.

पेत्राः

त्या दोघाांपैकी एका सभ्य गृहस्र्ाने असे विधान के ले की जो ह्या
घरातील सिच लोकाांना भेटतो, ज्याने क्लबमध्ये त्या रात्री असे जाहीर
के ले की माझ्याकडे वनरवनराळ्या गोष्टींिर खूप मुक्त कल्पना आहेत.

डॉ.स्टॉकमनः मला खात्री आहे, ते तू नाकारले नसशील?
पेत्राः

नाही, तुम्हाला ठाऊक आहे असलां काही मी के लां नसेल याची. सौ.
बस्क जिळ एक ककां िा दोन सुरेख प्रगतीशील कल्पना आहेत, जेव्हा
त्या माझ्याशी गुप्तपणे बोलल्या तेव्हा आपण एकटे होतो, त्याांना ते
उघड करण्याचे धाडस झाले नाही.

सौ.स्टॉकमनः दुसरां कु णीतरी सुद्धा येर्े आपल्या घरी िारां िार यायचे! बवघतलांस
र्ॉमस, तुमच्या आदरावतथ्याचे काय फळ वमळाले ते?
डॉ.स्टॉकमनः ह्या अशा डु क्करखान्यात आपण फार काळ राहणार नाही. चला आता
बाांधाबाांध करा. जलदी जेिढी करता येईल, कतररन, शक्य होईल
तेिढ्या लिकर आपण वनघूया!
सौ.स्टॉकमनः ऐकलांत का? मला िाटतां कु णीतरी आहे हॉलमध्ये. जा आवण बघ बरां ,
पेत्रा.
पेत्राः

(दरिाजा उघडीत) ओह, तुम्ही का, कॅ प्टन होरस्टर- या ना आत.

होरस्टरः

(बाहेरून) गुड मॉर्नांग, मला िाटलां आत यािां आवण तुमची िास्तपुस्त
करािी.

डॉ.स्टॉकमनः (त्याांचे हात हातात घेत) तुमच्या सहानुभूतीबद्दल खूप खूप आभारी
आहे.
सौ.स्टॉकमनः आवण कॅ प्टन होरस्टर, काल रात्री गदीतून मदत के ल्याबद्दल आभारी
आहे.

पेत्राः

पण तुम्ही घरी परत कसे गेलात बरे पुन्हा?

होरस्टरः

ओह, मी व्यिस्र्ा के ली. मी चाांगला मजबूत आहे, ठाऊक आहेच
तुम्हाला. आवण ती माणसां नुसतीच भुांकत होती, चाित नव्हती.

डॉ.स्टॉकमनः होय. ती दकती वभत्री डु करे होती हे विस्मयकारक नाही का? येर्े,
मला तुम्हाला काहीतरी दाखिायचे आहे. बघा, येर्े काही दगड आहेत
जे त्याांनी वखडक्याांतून आत फे कलेले आहेत. फक्त त्याांच्याकडे बघा! मी
शपर्ेिर साांगतो की येर्े दोनापेिा जास्त फरसबांदीचे धोंडे या पूणच
दढगाऱ्यात आहेत, उरलेले गुळगुळीत दगड आवण िाळू आहे. तरीही ते
तेर्े उभे राहून आरडाओरडा करून ककां चाळत वशव्याशाप देत
म्हणताहेत, ते मला ठार मारतील. पण खरोखर हे करताना- नाही,
ह्या नगरात र्ोडीशी भीती आहे हे खरे !
होरस्टरः

मी असां म्हणेन की ह्यािेळी तुम्ही फार नवशबिान ठरलात डॉक्टर.

डॉ.स्टॉकमनः वनःसांशयपणे. पण हे चीड आणणारां आहे. तरीसुद्धा, कारण तुम्ही बघा
जर का ह्याचे के व्हा तरी गांभीर राष्ट्रीय सांघर्ाचत रूपाांतर झाले असते,
तर लोकमताने पलायन के ले असते आवण सांघरटत मतावधक्याने त्याांना
मेंढ्याांच्या कळपाप्रमाणे पळिून लािले असते, कॅ प्टन होरस्टर. ही
दुःख देणारी गोष्ट आहे, तसा विचार के ला तर. ही खरोखर अस्िस्र्ता
आणणारी गोष्ट आहे... माझ्यासाठी. पण दुदि
ै ाने तसे झाले. हे सारे
खूप खूप मुखचपणाचे आहे, खरोखर. ते मला जनतेचा शत्रू म्हणाले,
होऊ द्या मला जनतेचा शत्रू!
सौ.स्टॉकमनः तसे तुम्ही कधीच होणार नाहीत, र्ॉमस.
डॉ.स्टॉकमनः तू तशी त्याची शपर् घेऊ नकोस, कतररन. अशा हीन नािाने माझ्या
फु प्फु साला सुयाांनी भोके पडतात आवण तो गोंधळात टाकणारा शब्दत्यापासून मी सुटका करून घेऊ शकत नाही; त्याने माझ्या हृदयात

खोलिर दडी मारली आहे, जे खुपून तीव्र िेदना देत दांश करीत
कु रतडत आहे, ऍवसडसारखे आवण मॅग्नेवशयम काबोनेट सारखे और्ध
सुद्धा ह्या रोगापासून सुटका करू शकत नाही.
पेत्राः

अहो बाबा तुम्हाला त्याांच्याकडे बघून हसायलाच हिे.

होरस्टरः

लोक तरीही वभन्नपणे विचार करतील, डॉक्टर.

सौ.स्टॉकमनः वजतक्या अटळपणे तुम्ही उभे आहात वततक्याच अटळपणे.
डॉ.स्टॉकमनः होय, कदावचत तोपयांत खूपच उशीर झालेला असेल. ठीक, त्याांना तो
मागच आिडतो, तो मागच त्याांना वमळू शके ल. त्याांना डु क्करखान्यातल्या
वचखलात लोळू देत आवण देशभक्ताला हद्दपारीत लोटल्याबद्दल त्यांना
पिात्ताप होऊ द्या. तुमचां जहाज के व्हा वनघतांय, कॅ प्टन होरस्टर?
होरस्टरः

ठीक- ह्याबाबतीत बोलण्यासाठी तर आलो मी येर्े.

डॉ.स्टॉकमनः काय? काही वबघाड झाला जहाजाला?
होरस्टरः

नाही, पण िस्तुवस्र्ती अशी आहे की मी त्या जहाजाने प्रिास करू
शकत नाही.

पेत्राः

नक्कीच तुम्हाला बडतफच के लेले नसणार.

होरस्टरः

(वस्मत करीत) होय, झालोय मी बडतफच .

पेत्राः

तुम्हाला सुद्धा?

सौ.स्टॉकमनः हे पहा, र्ॉमस.
डॉ.स्टॉकमनः आवण ह्या सिाांचे मूळ कारण म्हणजे सत्य! ओह, जर कदावचत मी
ह्याची कल्पना करू शकलो असतोहोरस्टरः

त्याबद्दल काहीच काळजी करू नका. मी कोठे तरी दुसऱ्या कां पनीत
काम वमळिीन.

डॉ.स्टॉकमनः आवण हाच तो माणूस वव्हक! एक धनिान माणूस, कु णािरही विसांबून
न राहणारा...शीss!
होरस्टरः

ह्यापेिाही िेगळे ते खूप सभ्य गृहस्र् आहेत. ते स्ितःच म्हणाले की
त्याांनी मला मोठ्या आनांदाने ठे िून घेतले असते, जर त्याांनी फक्त
साहस...

डॉ.स्टॉकमनः पण त्याांनी ते साहस दाखविले नाही ना? खवचतच नाही.
होरस्टरः

ते इतकां सोपां नाही, ते म्हणाले, जेव्हा तुम्ही त्या पाटीचे-

डॉ.स्टॉकमनः ते अस्सल शब्दात कधीच बोलत नाहीत, आमचे चाांगले वमत्र ना ते!
पाटी म्हणजे तुकडे तुकडे करणाऱ्या यांत्रासारखेच, मेंदू दळू न त्याचा
एकप्रकारे भेजा फ्राय आवण डोक्याचा लगदा आवण त्या यांत्रामुळे
लापशी झालेले लोक सभोिताली आहेत.
सौ.स्टॉकमनः आता खरां का हे र्ॉमस!
पेत्राः

(होरस्टरला) जर तुम्ही आम्हाला घरी पावहलां नसतां तर असां काही
घडलां नसतां.

होरस्टरः

त्याचां मला िाईट िाटत नाही.

पेत्राः

(त्याच्या हातात हात देत) र्ँक्यू!

होरस्टरः

(डॉक्टरना) आवण तरीसुद्धा मला तुम्हाला हे साांगायचां होतां की, तुम्ही
परदेशात जायचा खरोखरच वनिय के ला असेल, तर माझ्याकडे एक
दुसरी कल्पना आहे...

डॉ.स्टॉकमनः छान! आम्ही फटाफट आिराआिर करतोसौ.स्टॉकमनः शूss कु णीतरी दरिाजा ठोठािला, नाही का?

पेत्राः

ते अांकलच असले पावहजेत, खात्रीने.

डॉ.स्टॉकमनः ओहो! (बोलाितो) आत या!
सौ.स्टॉकमनः माय वडअर र्ॉमस, तुम्ही मला िचन द्यायला हिां-(नगराध्यि
हॉलमधून आत येतात.)
नगराध्यिः

ओह, तुम्ही कामात आहात तर, मग ते उत्तम होईल जर मी नांतर-

डॉ.स्टॉकमनः नाही नाही, आत या.
नगराध्यिः

पण मला तुमच्या एकट्याशीच बोलायचां होतां.

सौ.स्टॉकमनः आम्ही बैठकीच्या खोलीत जाऊ शकतो.
होरस्टरः

आवण मी नांतर येईन भेटायला.

डॉ.स्टॉकमनः नाही, तुम्ही फक्त पुढच्या दरिाज्याकडे त्याांच्या बरोबर जा, कॅ प्टन
होरस्टर, मला ऐकायलाच हिां त्याबद्दलहोरस्टरः

काही हरकत नाही, मग मी िाट पाहीन. (ते सौ.स्टॉकमन आवण
पेत्राच्या मागे बैठकीत जातात. नगराध्यि काहीच बोलत नाहीत पण
वखडकीकडे एक कटाि टाकतात.)

डॉ.स्टॉकमनः कदावचत तुम्हाला िाऱ्याचा झोत लागत असेल आज येर्े, हॅट घाला
डोक्यािर.
नगराध्यिः

र्ँक्यू, जर मी... (तसां करतात) मला िाटतां, मला र्ांडीने जखडलांय
काल. मी र्ांडीने कु डकु डत उभा होतो...

डॉ.स्टॉकमनः खरां च? माझ्या बाजूला तर उबदार िाटते, मला.
नगराध्यिः

मला दुःख िाटते की रात्रीच्या अवतरे काला प्रवतबांध घालणे माझ्या
अखत्यारीत नव्हते.

डॉ.स्टॉकमनः मला साांगण्यासारखां काही विशेर् आहे का तुमच्याजिळ?

नगराध्यिः

(एक मोठा वलफाफा बाहेर काढतात) माझ्याजिळ हे दस्तऐिज आहेत
तुम्हाला देण्यासाठी- स्नानगृहाांच्या सांचालकाकडू न.

डॉ.स्टॉकमनः मी बडतफच झालोय?
नगराध्यिः

होय, आजपासून. (वलफाफा टेबलािर ठे िीत) आम्हाला खूप खेद
िाटतो, हे सारां काही करताना. पण स्पष्टपणे- आम्ही जनतेच्या
मताच्या प्रकाशझोतात- आम्हाला काहीच करायचां धाडस झालां नाही.

डॉ.स्टॉकमनः (वस्मत करीत) धाडस झालां नाही? मला िाटतां मी हे शब्द आधीच
ऐकलेले आहेत, आज.
नगराध्यिः

तुमचा दजाच काय आहे याची जाणीि करून देण्याची इच्छा आहे
माझी. भविष्ट्यात तुम्ही ह्या नगरात कु ठल्याही प्रकारची प्रॅवक्टस करू
शकणार नाही.

डॉ.स्टॉकमनः प्रॅवक्टस गेली खड्ड्ड्यात! पण हे तुम्ही खात्रीने कसां साांगू शकता?
नगराध्यिः

घरमालकाांची सांघटना प्रत्येक घराघरात हे पररपत्रक पाठिून सिच
प्रवतवष्ठत नागररकाांना प्रिृत्त करीत आहेत की तुमच्याशी आमचा
काहीही सांबांध नाही. आवण मला खूप आत्मविश्वास आहे की एकही
माणूस ह्यािर सही न करण्याचे धाडस करणार नाही. ते खरोखर असां
धाडस करणार नाहीत.

डॉ.स्टॉकमनः मला यात काही शांका िाटत नाही. पण मग नांतर काय?
नगराध्यिः

जर मी तुम्हाला वहताच्या काही गोष्टी ददल्या; ह्या म्हणजे, काही
काळासाठी येर्ून वनघून जा...

डॉ.स्टॉकमनः होय, मी खरोखर येर्ून वनघून जाण्याचाच विचार करीत होतो.

नगराध्यिः

छान, आवण सहा मवहन्याांनांतर सिच काही गोष्टी सांपल्यािर, आवण जर
प्रगल्भ पररशीलनानांतर तुम्हाला अशी जाणीि झाली की आपण
के लेल्या चुकाांच्या कबुलीबद्दल िमायाचनेचे दोन शब्द वलहािेत...

डॉ.स्टॉकमनः मग कदावचत मला माझी नोकरी पुन्हा परत वमळे ल, असां म्हणायचांय
का तुम्हाला?
नगराध्यिः

कदावचत. ते काही पूणचपणे अशक्य नाही.

डॉ.स्टॉकमनः होय, पण लोकाांच्या मताचे काय? तुम्ही लोकमतामुळे एिढे धाडस
करू शकणार नाहीत.
नगराध्यिः

मते ही अत्यांत अवस्र्र असतात. आवण प्राांजळपणे साांगायचे झाल्यास
तुमच्याकडू न आम्हाला सहीवनशी अवधकृ त जाहीर लेखी वनिेदन हिे.

डॉ.स्टॉकमनः होय, मला कळू शकते की ह्याच्या पाठीमागे तुमचा दकती- अवत
कनिाळू पणा आहे ते. पण देिाशपर्, ह्यासारख्या घाणेरड्या, धूतच,
कािेबाज क्लृप्त्याांबाबत मी तुम्हाला आधीच साांवगतलेले होते ते तुम्ही
खात्रीने विसरलेला आहात!
नगराध्यिः

त्यािेळी तुमचा सामावजक दजाच पूणचपणे वनराळा होता. त्यािेळी
तुमच्या पाठीशी सांपूणच नगर असायला काही प्रयोजन होते...

डॉ.स्टॉकमनः होय, आवण मला आता असां िाटतां की सारां नगर माझ्या पाठीशी आहे(रागाचा भडका उडू न) मी आता कशाचीही तमा न बाळगता त्या
सैतानाची आवण त्याच्या आजीची सुद्धा जरी ते माझ्या पाठीशी असले
तरी... कधीच नाही... कधीच नाही!
नगराध्यिः

कु टुांबातील अशा िवडलधाऱ्या माणसाला, जसे तुम्ही िागताहात तसे
िागण्याचा काहीएक अवधकार नाही, र्ॉमस.

डॉ.स्टॉकमनः मला अवधकार नाही? जगात अशी एकच गोष्ट आहे की जी स्ितांत्र
माणसाला

करण्याचा

अवधकार

नाही,

आवण

तुम्हाला

ठाऊक आहे ती कोणती गोष्ट आहे हे?
नगराध्यिः

नाही.

डॉ.स्टॉकमनः खवचतच तुम्हाला ठाऊक नसणार. स्ितांत्र माणसाला भटक्या
कु त्र्यासारखां घाणीत लोळण घेण्याचा अवधकार नाही, त्याांच्या
तोंडािर कु णी र्ुांकेल अशी कृ ती करायचा त्याला अवधकार नाही.
नगराध्यिः

सत्याभासी, पटण्याजोगे आहे खूपच, तुमच्या हटिादीपणाबद्दलचे जर
दुसरे अवधक स्पष्टीकरण नसले... पण मग खवचतच तेर्े आहे...

डॉ.स्टॉकमनः काय ह्या तुमच्या बोलण्याचा अर्च?
नगराध्यिः

माझ्या बोलण्याचा अर्च तुम्हाला चाांगलाच पररपूणचतेने ठाऊक आहे.
पण तुमचा भाऊ म्हणून आवण असा माणूस की ज्याला जग मावहत
आहे ज्याला तीक्ष्ण वििेकी दृष्टी आहे त्या मला तुम्हाला एक सल्ला
देऊ देत, आशा ककां िा अपेिेच्या आधारािर इतक्या अहांमन्यतेने मनोरे
बाांधू नका की जे सहजपणे ि अवतशय िाईट ररतीने वनष्ट्फलतेने
कोसळू न जातील.

डॉ.स्टॉकमनः काय तुमचा उद्देश?
नगराध्यिः

तुम्हाला खरोखर असां िाटतां का की तुम्ही त्या म्हाताऱ्या मॉटेन
दकलच्या मृत्यूपत्रातील अटी आवण शतींबाबत अनवभज्ञ आहात ह्यािर
मी विश्वास ठे िािा?

डॉ.स्टॉकमनः मला र्ोडीशी मावहती आहे की वनराधार कारावगराांची, म्हाताऱ्या
लोकाांची त्याांच्या घरी जाऊन त्याांची िास्तपुस्त करतात ते. पण
माझ्याशी त्याचा काय सांबांध?

नगराध्यिः

सिाचत पवहली गोष्ट म्हणजे- जी काही लहानसहान नाही- मॉटेन दकल
ही विपुल धनिान व्यक्ती आहे.

डॉ.स्टॉकमनः मला पूणचपणे त्याची कल्पना नव्हती...
नगराध्यिः

हां... खरां च? आवण तुम्हाला त्याची कल्पना नाही, असां गृहीत धरू का
की त्याांच्या सांपत्तीचा मोठा वहस्सा तुमच्या मुलाांकडे जातो आवण त्या
पैशाांिरच्या व्याजािर दरम्यानच्या काळात आयुष्ट्यभर तुमचां घर
चालतां? त्याांनी तुम्हाला हे कधीच साांवगतलां नाही?

डॉ.स्टॉकमनः एका शब्दानेही नाही, उलट खरां पूणचपणे साांगायचां तर सांपूणच िेळ ते
काहीही न करता फक्त त्याांच्यािर लादलेल्या कराबद्दल सारखी
कु रकु र करीत असतात जे त्याांना भरािेच लागणार असते. तुम्हाला
पूणचपणे ह्याबाबत खात्री आहे का, पीटर?
नगराध्यिः

मला विश्वसनीय गोटातून ही मावहती वमळालेली आहे.

डॉ.स्टॉकमनः पण, माझ्या देिा, म्हणजे कतररनची तरतूद झाली म्हणायची- आवण
मुलाांची सुद्धा! मला वतला खरां च हे साांगायलाच हिां- (ओरडत)
कतररन, कतररन!
नगराध्यिः

(त्याांना र्ोपवित) हुश्श! अजून तरी काही साांगू नका.

सौ.स्टॉकमनः (दरिाजा उघडीत) काय झालां?
डॉ.स्टॉकमनः काहीही नाही, माय वडयर, तू फक्त आत जा बघू पुन्हा. (सौ.स्टॉकमन
दरिाजा बांद करतात. ते इकडे वतकडे येरझाऱ्या घालत राहतात.)
तरतूद के ली गेली आहे! विचार करा, सिाांची तरतूद झाली आहे! आवण
तीही आयुष्ट्यभरासाठी! अशी एखाद्याने के लेली वनभचयता, दकती
झकास िाटते नाही!

नगराध्यिः

होय, पण नेमकां तसां नाही जो तुम्ही विचार करता. मॉटेन दकल जेव्हा
त्याांना िाटेल तेव्हा कोणत्याही िणी ते त्याांचां मृत्यूपत्र बदलू शकतात.

डॉ.स्टॉकमनः पण ते तसां करणार नाहीत, माय वडयर पीटर. तुमच्यािर आवण
तुमच्या चलाख वमत्राांिर हल्ला के ल्यामुळे त्या वचडखोर म्हाताऱ्याला
गुदगुल्या झाल्या आहेत.
नगराध्यिः

(दचकतो, आवण त्याच्याकडे एकाग्रतेने रोखून बघतो) ओह, त्याचा
वभन्न प्रकारे गोष्टींिर प्रकाश पडतो.

डॉ.स्टॉकमनः कोणत्या गोष्टी?
नगराध्यिः

म्हणून ही सगळी भानगड म्हणजे सुवनयोवजत के लेली योजना आहे...
सांगनमत, गुप्त कट आहे. ह्या वनदचयी, कठोर, कडक टीका तुम्ही
झोडल्या, सत्याच्या नािाखाली- नगराच्या महत्त्िाच्या
लोकाांविरूद्ध...

डॉ.स्टॉकमनः त्याविर्यी काय?
नगराध्यिः

त्या सूडबुद्धीने पेटलेल्या म्हाताऱ्याने मृत्यूपत्रात तुम्हाला जो वहस्सा
ददलेला आहे त्यातून ह्या बदल्यात तुमच्या सौद्यातील फक्त काही भाग

डॉ.स्टॉकमनः (जिळ जिळ वनःशब्द) पीटर... तुमच्यासारखा घृणास्पद नीच माणूस
मी माझ्या जन्मापासून तरी बवघतला नाही.
नगराध्यिः

आपल्यामधलां सारां काही सांपलां आता. तुमच्या बडतफीत आता बदल
होणां अशक्य- कारण तुमच्या विरोधात आमच्याकडे शि आहे. (ते
बाहेर जातात.)

डॉ.स्टॉकमनः वधक्कार, वधक्कार असो! (बोलितो) कतररन! तो गेलाय. त्यानांतर ही
फरसबांदी ब्रश, साबण पाणी ह्याांनी खसाखसा घासून स्िच्छ करायला

हिी. वतला साांग बादलीभर पाणी आणायला- काय बरां नाि वतचां?
गोंधळू न गेलो मी त्यामुळे- ती मुलगी वजच्या नाकािर डाग आहे.
सौ.स्टॉकमनः (बैठकीच्या खोलीतल्या प्रिेशद्वारािरून) शाांत व्हा, शाांत व्हा कृ पया,
र्ॉमस!
पेत्राः

(ती सुद्धा प्रिेशद्वारािर येते.) बाबा, आजोबा आलेत. त्याांना
तुमच्याशी एकट्याने बोलू शकता येईल का अशी त्याांची इच्छा आहे.

डॉ.स्टॉकमनः होय, खवचतच ते बोलू शकतात. (दाराजिळू न) आत या, सासरे बुिा.
(मॉटेन दकल आत येतात. डॉ.स्टॉकमन त्याांच्या मागे दरिाजा बांद
करतात.)
डॉ.स्टॉकमनः ठीक, बोला काय ते, बसा.
मॉटेन दकलः

मी बसणार नाही. (सभोिती बघत) ठीक, तुमचां घर आज सकाळी
सुरेख ददसतांय, र्ॉमस.

डॉ.स्टॉकमनः होय, नाही का?
दकलः

खूपच सुरेख, छान आवण विपुल ताजी खेळती हिा सुद्धा. तुम्ही
ज्याबद्दल काल रात्री बोलत होता त्या प्राणिायूचा भरपूर साठा
तुमच्या कडे आहे. तुमच्याकडे मौल्यिान ि छान सद्द्सवद्विेकबुद्धी
असायलाच हिी आज, मी असा विचार करतो.

डॉ.स्टॉकमनः होय, आहे मला.
दकलः

म्हणून मी कल्पना करतो (स्ितःची छाती र्ोपटीत) तुम्हाला ठाऊक
आहे, मी येर्े काय घेऊन आलो ते?

डॉ.स्टॉकमनः छान सद्द्सवद्विेकबुद्धी ना, मला अपेिा आहे.

दकलः

छट! त्यापेिाही अवधक काहीतरी उत्तम (एक मोठां पॉके ट बुक
काढतात, ते उघडतात आवण कागदाचा गठ्ठा काढू न तो स्टॉकमनला
दाखितात.)

डॉ.स्टॉकमनः (विस्मयचदकत होऊन बघत) स्नानगृहातले शेअसच!
दकलः

आज ते वमळिायला काहीच अडचण आली नाही.

डॉ.स्टॉकमनः तुम्ही गेलात आवण ते खरे दी के लेत?
दकलः

सिच माझ्याजिळ पैसे होते ते खरे दी करण्याचे.

डॉ.स्टॉकमनः का, माय वडअर सर, स्नानगृहाांची वस्र्ती इतकी िाईट असताना?
दकलः

जर तुम्ही समजूतदार माणसासारखे िागलात, तर तुम्ही स्नानगृहाांची
वस्र्ती लिकरच पुन्हा व्यिवस्र्त सुरळीत करू शकाल.

डॉ.स्टॉकमनः ठीक, तुम्ही स्ितः बघताच आहात की, मला जेिढे शक्य होईल तेिढे
मी करीत आहे. पण ह्या नगरातील लोक िेडे आहेत!
दकलः

काल तुम्ही म्हणालात की सिाचत िाईट घाण ही माझ्या चामड्याच्या
कारखान्यातून येते. जर हे खरे असेल तर मग माझे आजोबा, िडील
माझ्या आधी आवण मी स्ितः िर्ाचनुिर्े हे शहर विर्ारी बनवित
आहोत, त्या तीन विध्िांसक देिदूताांसारखां. तुम्हाला िाटतां का की
अशा ह्या वनभचत्सनेखाली मी शाांतपणे पडू न रहािां?

डॉ.स्टॉकमनः मला िाटतां तुम्हाला ते सहन करािां लागणार.
दकलः

नाही, आभारी आहे तुमचा. माझा चाांगला नािलौदकक माझ्यासाठी
खूप काही आहे. मला साांवगतलां गेलेलां आहे की मी छळिादी म्हातारा
माणूस आहे. आवण बेजर म्हणजे एक प्रकारचां डु क्कर, नाही का? पण

मी त्याांना तसां म्हणू देणार नाही. मी स्पष्टपणे जगणार आवण मरणार
ते माझ्या प्रवतष्ठेसह.
डॉ.स्टॉकमनः आवण तुम्ही ते कसां मॅनेज करणार आहात?
दकलः

तुम्ही मला मोकळीक द्यायला हिी.

डॉ.स्टॉकमनः मी?
दकलः

तुम्हाला ठाऊक आहे, हे शेअसच विकत घेण्यासाठी पैसे कोठू न आले ते?
नाही, खचवतच ठाऊक नसणार. ठीक मी साांगेन तुम्हाला आता. हे तेच
पैसे आहेत जे कतररन आवण पेत्रा आवण मुलाांना कु ठल्या तरी एके
ददिशी िारसा हक्काने माझ्याकडू न माझ्या मृत्यूनांतर वमळतील. कारण
तुम्ही बघा, काहीही झाले तरी मी र्ोडेसे पैसे बाजूला काढू न
ठे िण्याची व्यिस्र्ा के लेली आहे.

डॉ.स्टॉकमनः (रागाचा भडका उडू न) तुमच्या म्हणण्याचा अर्च तुम्ही जाऊन
कतररनचे पैसे काढू न आणले ह्यासाठी?
दकलः

होय, त्यापैकी सिच पैसे मी स्नानगृहात गुांतविले आता. आवण आता
मला फक्त हे बघायची इच्छा आहे की तुम्ही खरोखर पूणचपणे आवण
वनःसांशयपणे, वनखालस िेडावपसा आवण डोकां दफरलेला माणूस
आहात, स्टॉकमन. जर तुम्ही पुन्हा माझ्या कातडीच्या कारखान्यातून
गळती होतेय आवण त्यातून राांगणारे , सरपटणारे दकडेमकोडे येताहेत
असे जाहीर के ले तर तुम्ही वजिांत कतररनची कातडी सोलताहात
आवण पेत्राची आवण मुलाांची सुद्धा असे होईल. आवण कु ठलाही सभ्य
बाप जर तो िेडा नसेल तर असे करणार नाही.

डॉ.स्टॉकमनः (इकडे वतकडे येरझारा घालीत) पण मी िेडा माणूस आहे! मी िेडा
माणूस आहे!

दकलः

तुम्ही असे वचडू न आरडा ओरडा करू नका, रागाने बेभान आवण
िेडेवपसे होऊ नका. तुम्हाला तुमची पत्नी आवण मुलां आहेत याचां भान
ठे िा.

डॉ.स्टॉकमनः (त्याांच्यासमोर र्ाांबत) अशा िुद्र आवण घाणेरड्या गोष्टी विकत
घेण्यापूिी माझ्याशी बोलला नाहीत तुम्ही?
दकलः

जी गोष्ट के ली गेली ती के ली गेली. ज्याला इलाज नाही ते सहन
करायलाच हिां.

डॉ.स्टॉकमनः (हळु िार पण अस्िस्र्पणे) जर फक्त मला याबाबत खात्री नसती...!
पण मला पूणचपणे खात्री आहे की मी बरोबर आहे.
दकलः

(हातात पैशाचे पाकीट तोलत) जर तुम्ही ह्या िेडेपणालाच वचकटू न
रावहलात, तर ह्याला फारशी ककां मत नाही. (पाकीट पुन्हा वखशात
ठे ितात.)

डॉ.स्टॉकमनः मरो ते, विज्ञानाने रोगप्रवतबांधक, काही जांतुनाशक और्धां काढायला
कायचिम व्हायला हिे.
दकलः

तुमच्या म्हणण्याचा अर्च काहीतरी ह्या इिल्याशा प्राण्याांना मारून
टाकण्यासाठी?

डॉ.स्टॉकमनः वनदान त्याांना वनरूपद्रिी तरी बनविण्यासाठी.
दकलः

तुम्ही उां दीर-घुशी मारण्याच्या विर्ाचा प्रयोग करायला हिा.

डॉ.स्टॉकमनः ओह, मूखचपणा, के िळ मूखचपणा! पण प्रत्येकजण मला हेच साांगत
सुटलाय की ही के िळ कल्पना आहे. त्याांना त्याांचा मागच अिलांबू द्या!
ह्या अडाणी, सांकुवचत अांतःकरणाच्या लोकाांनी जनतेचा शत्रू म्हणून

अपशब्द िापरून माझी नालस्ती के लेली नाही का?- आवण माझ्या
पाठीिरचे कपडे घाणेरडे करून फाडत नव्हते का?
दकलः

आवण सगळ्या वखडक्या फोडल्या तुमच्या त्याांनी- तुमच्यामुळे.

डॉ.स्टॉकमनः होय... आवण मग येर्े येतो तो माझ्या कु टुांबाबद्दलच्या कतचव्याचा.
मला ह्याबाबत कतररनशी बोलायलाच हिां. अशा बाबतीत ती
माझ्यापेिा अवधक उत्तम आहे.
दकलः

छान! ती समांजस बाई आहे- आवण फक्त वतच्याकडे लि ठे िून ऐका ती
काय म्हणते ते.

डॉ.स्टॉकमनः (त्याांच्याकडे िळत) तुम्ही सुद्धा खूप छान आहात. तुम्ही अशी
वििेकशून्य कृ ती कशी करू शकता? कतररनच्या पैशाशी जुगार
खेळण्याची कल्पना आवण तेही मला भयांकर पेचप्रसांगात टाकू न! जेव्हा
मी तुमच्याकडे बघतो तेव्हा मी एखाद्या सैतानालाच बघत आहे असे
मला िाटते...!
दकलः

मला िाटतां मी येर्ून वनघून जाणां हे उत्तम. पण मला तुमच्याकडू न
फारफार करून दोन िाजायच्या आत कळायला हिां- होय की नाही,
जर तो नकार असेल तर त्याच ददिशी शेअसच धमाचदाय सांस्र्ेकडे
जातील.

डॉ.स्टॉकमनः आवण मग कतररनला काय वमळणार?
दकलः

एक कपर्दचकही नाही. (हॉलचा दरिाजा उघडला जातो. होिस्ताद
आवण अस्लाकसेन बाहेर ददसू शकतात.) ठीक, बघा कोण आलांय येर्े!

डॉ.स्टॉकमनः (त्याांच्याकडे डोळे िटारून पाहत) काय हे! माझ्या घरी यायचां धाडस
के लांय तुम्ही?

होिस्तादः

होय, के लांय आम्ही.

अस्लाकसेनः

असां बघा, आम्हाला तुमच्याशी कशाविर्यी तरी बोलायचांय.

दकलः

(कु जबुजत) होय की नाही- दोन िाजायच्या आत.

अस्लाकसेनः

(होिस्तादकडे कटाि टाकीत) आहा! (मॉटेन दकल जातात.)

डॉ.स्टॉकमनः ठीक! काय हिांय तुम्हाला माझ्याकडू न? चला आटपा लिकर!
होिस्तादः

आमच्याविर्यीची तुमची कटु ता मी सहजगत्या जाणू शकतो,
कालच्या सभेच्या िेळी आमच्या मनाच्या प्रिृत्तीचा पररणाम
म्हणून...

डॉ.स्टॉकमनः मनाची प्रिृत्ती म्हणता तुम्ही ह्याला! तुमच्या मनाची प्रिृत्ती छान
होती. त्याला भेकडपणा म्हणेन मी, िाकलेल्या म्हाताऱ्या बायाांच्या
जोडीसारखे- शरम लाज िाटायला हिी तुम्हाला.
होिस्तादः

तुम्हाला जे काही म्हणायचांय ते म्हणा, पण त्याव्यवतररक्त आम्ही
काहीच करू शकत नव्हतो.

डॉ.स्टॉकमनः तुम्हाला दुसरां काही करायचां धाडसच नाही. हलकट, नीच तुम्ही!
चाांगलां आहे हे?
होिस्तादः

होय, तुम्हाला जर आिडत असेल पण..

अस्लाकसेनः

पण तुम्ही आम्हाला आधीच एका शब्दानेही का साांवगतले नाही?
एखादा र्ोडासा इशारा के ला असतात मला ककां िा होिस्तादला—

डॉ.स्टॉकमनः इशारा? कशाबाबतीत?
अस्लाकसेनः

ह्या सिाांच्या मागे जे होते त्याबाबतीत.

डॉ.स्टॉकमनः मला खरोखर काहीही कळत नाही तुम्ही काय बोलता ते.

अस्लाकसेनः

(विश्वासपूिचक सांमती देत) ओ, पण तुम्हाला कळलांय ते, डॉक्टर
स्टॉकमन.

होिस्तादः

ही गोष्ट आता रहस्यात जास्त िेळ ठे िण्यात काही अर्च नाही.

डॉ.स्टॉकमनः (दोघाांकडे आलटू न पालटू न बघत) देिाशपर्, कु णीतरी मला साांगणार
नाही का?...
अस्लाकसेनः

माझ्या ह्या विचारण्याबद्दल तुमची काही हरकत नसल्यास- हे खरां
नाही का की तुमचे सासरे गािभर दफरून स्नानगृहाचे शेअसच विकत
घेताहेत?

डॉ.स्टॉकमनः होय, आज त्याांनी काही शेअसच खरे दी के लेत. पण...?
अस्लाकसेनः

तुम्ही कु णीतरी एखादा समांजस माणूस शोधायला हिा जो तुमच्या
नात्यातला नसेल.

होिस्तादः

आवण मग तुमच्या नािाखाली ही गोष्ट के ली गेली हे कु णालाच
कळणार नाही- कु णालाच कळणार नाही ककां िा कु णीही ते जाणून
घेण्याचा प्रयत्न करणार नाही की स्नानगृहाांिर तुमचा हल्ला झाला
आहे. मग तुम्हाला त्याबद्दल सल्ला देऊ देत डॉक्टर स्टॉकमन.

डॉ.स्टॉकमनः (त्याच्या समोर नजर वस्र्र करून बघत, त्याांच्यात िीज चमकते.
आियाचने र्क्क होत) पण हे विलिण आहे! अशा गोष्टी शक्य होतात?
अस्लाकसेनः

(वस्मत करीत) स्पष्टपणे होतात त्या. पण त्या विशेर् पसांतीने
कौशल्याने करायला हव्यात तुम्हाला ठाऊक आहे?

होिस्तादः

आवण त्यात सहभागी होण्यासाठी अन्य दोघां सुद्धा असलेले उत्तम.
कारण मग वनरवनराळे लोक जर असले तर िैयवक्तक उत्तरदावयत्ि
नेहमी कमीच होत जाते.

डॉ.स्टॉकमनः (शाांतवचत्ताने) मुख्य मुद्द्द्यािर या. नेमकां काय हिांय तुम्हाला?
अस्लाकसेनः

कदावचत वमस्टर होिस्ताद याांनी उत्तम....

होिस्तादः

नाही, तुम्हीच करा ते, अस्लाकसेन.

अस्लाकसेनः

ठीक, गोष्ट अशी आहे ती- आता आपल्याला खरोखर कळलांय की त्या
गोष्टी कशा आहेत. आम्हाला असां िाटतां की ‘वपपल्स हेराल्ड’ च्या
स्िाधीन या गोष्टी करायचां धाडस करािां.

डॉ.स्टॉकमनः म्हणजे आता तुम्हाला ते करायचां साहस झालां? पण जनतेच्या
अवभप्रायाचां काय? वनर्ेधाच्या िादळाला तोंड द्यायची तुम्हाला
भीती िाटत नाही िाटतां.
होिस्तादः

आम्हाला त्या िादळाला वनयांवत्रत करायलाच हिां.

अस्लाकसेनः

आवण मग तुम्हाला तुमच्या वशडाांच्या िाऱ्याची ददशा जलद बदलािी
लागेलच, डॉक्टर. ज्यािेळी तुमची मोवहम कायाचवन्ित होईल...

डॉ.स्टॉकमनः तुमच्या म्हणण्याचा अर्च असा का की ज्यािेळी मी आवण माझ्या
सासऱ्याांनी ते शेअसच कमी दरात विकत घ्यािेत...?
होिस्तादः

मी असां गृहीत धरून चालतो की मुख्यत्िे िैज्ञावनक आधारािर
तुम्हाला त्या स्नानगृहाांची व्यिस्र्ापना तुमच्या स्ितःच्या अवधकारात
असािीशी िाटते?

डॉ.स्टॉकमनः खवचतच, ते िैज्ञावनक आधारािर होते ज्यासाठी मला त्या म्हाताऱ्या
छळिादी सासऱ्याचा आधार होता. आवण मग त्या पाणीपुरिठ्याच्या
डागडु जीची र्ोडीशी खटपट करून आवण समुद्राकाठाशी र्ोडांसां
खोदून- आवण ह्या नगराला एका पैचाही खचच येणार नाही. तशी
फसिणूक मी करािी, असांच ना?

होिस्तादः

मला तसां िाटतां- जर तुमच्या पाठीशी ‘हेराल्ड’ ितचमानपत्र असेल.

अस्लाकसेनः

स्ितांत्र समाजात िृत्तपत्रात फार मोठे सामथ्यच असते डॉक्टर. ठाऊक
आहे तुम्हाला?

डॉ.स्टॉकमनः होय, नक्कीच. आवण जनतेचे मतही असतेच ना. आवण वमस्टर
अस्लाकसेन, मी असां गृहीत धरून चालतो की घरमालकाांच्या
सांघटनेला तुम्ही उत्तर द्यािां, नाही का?
अस्लाकसेनः

दोघेही, घरमालकाांची सांघटना आवण नेमस्त समाज, तुम्ही त्यािर
अिलांबून राहू शकता.

डॉ.स्टॉकमनः पण, सभ्य गृहस्र्ाांनो- मला शरम िाटते तरी एक प्रश् तुम्हाला
विचारािासा िाटतो... ह्यातून तुम्हाला काय वमळणार आहे...?
होिस्तादः

खवचतच, तुम्हाला आम्ही आमचा आधार देणार. आम्हाला हे
वनरपेिपणे आिडेल. पण िस्तुतः हेराल्ड ह्या ितचमानपत्राची
पररवस्र्ती ह्या िणाला जरा डळमळीत झाली आहे; जेिढी प्रगती
व्हायला हिी तेिढी होत नाही आवण तो छापखाना आता बांद
करायला मी नाखूर् आहे, जेव्हा दकतीतरी राजकीय कामे येऊन पडली
आहेत.

डॉ.स्टॉकमनः स्िाभाविकच आहे, तुमच्यासारख्या जनतेच्या परोपकारी माणसाला
ते कठीणच आहे. (रागाचा भडका उडत) पण मी जनतेचा शत्रू आहे,
मी! माझी काठी कु ठे आहे? सैताना, साांग माझी काठी कु ठे आहे?
होिस्तादः

तुमच्या म्हणण्याचा अर्च काय?

अस्लाकसेनः

खात्रीने तो तसा नसेल...

डॉ.स्टॉकमनः (येऊन र्ोडां र्ाांबत) आवण समजा त्या सिच शेअसचच्या दकमतीतील एक
पैही तुम्हाला ददली नाही तर? विसरू नका, आम्ही दकतीही श्रीमांत
असलो तरी आम्ही कु णाला पैसे देत नाही!
होिस्तादः

आवण तुम्ही हे मुळीच विसरायला नको की ह्या शेअसचच्या खरे दीचा
व्यापार दोन िेगिेगळ्या मागाांनी होणार आहे.

डॉ.स्टॉकमनः होय, आवण तुम्ही तसे गृहस्र् आहात असे करायला. आवण जर मी
तुमच्या ‘हेराल्ड’ ितचमानपत्राला मदत के ली नाही तर ह्या घटनेकडे
तुम्ही दोर्ी दृष्टीने बघणार हे वनवित. मी सापडेपयांत माझा सतत
पाठलाग करून मला शोधून काढणार, नाही का? मला सळो की पळो
करून सोडणार, माझ्यािर ताबा वमळिणार, एखाद्या कु त्र्याने
सशाचा गळा दाबािा तसे.
होिस्तादः

तो वनसगाचचा वनयमच आहे, प्रत्येक रानटी प्राण्याला जगण्यासाठी
झगडा करािाच लागतो.

अस्लाकसेनः

वजर्े आपल्याला भक्ष्य सापडेल ते वमळिून आपण खायलाच हिे.

डॉ.स्टॉकमनः मग बघूया की तुम्हाला गटारीत काही सापडते का ते. (धािून जात)
ह्या िणी, शपर्ेिर साांगतो. आपण बघूया आपल्या वतघाांपैकी कोण
प्राणी बलिान आहे ते! (त्याची छत्री शोधतो ि त्याांना दहशत बसािी
इतकी जोरात गरगर दफरितो) आता बघाच तुम्ही इकडे—!
होिस्तादः

तुम्ही आमच्यािर नक्कीच लहांस्र शारीररक हल्ला करणार नाही.

अस्लाकसेनः

मी म्हणतो त्या छत्रीपासून सािध रहा!

डॉ.स्टॉकमनः माझे म्हणणे लिात घ्या आवण वखडकीतून बाहेर पडा.
होिस्तादः

(हॉलच्या दरिाज्याजिळू न) तुम्ही पूणचपणे िेडसर झालात का?

डॉ.स्टॉकमनः वखडकीच्या एकदम बाहेर, वमस्टर अस्लाकसेन! एका उडीत पवलकडे
जा, मी साांगतो तुम्हाला- लिकर!
अस्लाकसेनः

(टेबलाभोिती पळत) सांयम डॉक्टर स्टॉकमन! मी काही फारसा
ताकदिान नाही. मी दुबळा आहे. ही पररवस्र्ती मी सहन करू शकत
नाही. (ककां चाळत) िाचिा! िाचिा!
(सौ.स्टॉकमन, पेत्रा आवण होरस्टर बैठकीच्या खोलीतून बाहेर
येतात.)

सौ.स्टॉकमनः अरे देिा, र्ॉमस, काय चाललांय येर्े?
डॉ.स्टॉकमनः (त्याांची छत्री दफरिीत) उडी मारा, मी साांगत आहे तुम्हाला! गटारीत!
होिस्तादः

हा वनष्ट्कारण शारीररक हल्ला आहे. कॅ प्टन होरस्टर मी तुम्हाला
सािीदार म्हणून बोलित आहे. (हॉलमध्ये झपाट्याने पळू न जातात.)

अस्लाकसेनः

(भाांबािलेले) जर मला काही योजना येर्े ठाऊक असती- (बैठकीच्या
दरिाज्यातून बाहेर सटकतात.)

सौ.स्टॉकमनः (डॉक्टराांना मागे ओढीत) र्ॉमस स्ितःिर काबू ठे िा.
डॉ.स्टॉकमनः (छत्री खाली फे कीत) काहीही झाले तरी ते येर्ून चालते झाले नाहीत
तर माझ्याहून िाईट कु णी नाही.
सौ.स्टॉकमनः पण तुमच्याकडू न त्याांना काय पावहजे होतां?
डॉ.स्टॉकमनः मी तुला नांतर साांगेन, मला आता दुसऱ्या गोष्टीबद्दल विचार करायला
हिा. (ते वलवहण्याच्या टेबलाकडे जातात आवण वव्हवजटटां ग काडचिर
वलवहतात.) बघ कतररन, येर्े काय वलवहले आहे?
सौ.स्टॉकमनः तीन मोठे ‘नकार’. काय याचा अर्च?

डॉ.स्टॉकमनः हेसुद्धा मी तुला नांतरच साांगेन. पेत्रा (वतला काडच देत) नाकािर डाग
असलेल्या त्या बाईकडे हे दे आवण वतला हे त्या छळिादी
म्हाताऱ्याकडे लिकरात लिकर द्यायला साांग. जा पळ लिकर
आत्ताच्या आत्ता. (पेत्रा हॉलकडे काडच घेऊन जाते.) ठीक, जर आज
माझी त्या यमदूताांशी गाठ पडली नसती तर मला ठाऊक नाही काय
ते. पण मी आता माझी लेखणी खांवजरासारखी धारदार बनिणार
आवण त्याांच्या माांसात खुपसणार आवण ती सपाचच्या जालीम विर्ात
आवण द्वेर्ात खोलिर बुडिणार; मी माझ्या शाईची दौत गोफणीने
त्याांच्या डोक्याच्या किटीत बरोब्बर मारणार!
सौ.स्टॉकमनः होय, पण आपण येर्ून कायमचे सोडू न जाणार आहोत, नाही का
र्ॉमस? (पेत्रा परत येते)
डॉ.स्टॉकमनः ठीक?
पेत्राः

ती घेऊन गेली.

डॉ.स्टॉकमनः छान. आपण येर्ून वनघून जाणार आहोत, असां म्हणतेस तू? नरकात
जािोत ते. आपण जेर्े आहोत तेर्ेच राहणार आहोत, कतररन!
पेत्राः

आपण राहणार आहोत?

सौ.स्टॉकमनः ह्या गािात?
डॉ.स्टॉकमनः होय, येर्े. हेच रणाांगण आहे, येर्ेच लढाई होणार, मला युद्ध करािेच
लागणार आवण येर्ेच मी लजांकणार. माझ्या विजारी एकदा का वशिून
दुरूस्त झाल्या की मी गािात जातो आवण घर शोधतो, वहिाळ्यामध्ये
आपल्या डोक्यािर छप्पर असायलाच हिां.
होरस्टरः

ते तुम्हाला माझ्या घरी वमळू शके ल.

डॉ.स्टॉकमनः वमळू शके ल मला?
होरस्टरः

होय, त्यात काही अिघड नाही. माझ्याकडे भरपूर जागा आहे आवण
मी क्ववचतच घरी असतो.

सौ.स्टॉकमनः ओह, दकती उदार मनाचे आहात तुम्ही, वमस्टर होरस्टर.
पेत्राः

र्ँक्यू!

डॉ.स्टॉकमनः (त्याांचे हात घट्ट पकडीत) खूप खूप आभारी आहे तुमचा. म्हणजे आता
ती लचांता वमटली. अगदी ह्याच ददिसापासून खरोखर मनापासून मी
कामाला सुरूिात करीन. ओह, येर्े अनेक गोष्टींना सुरूिात करण्याची
वनकड आहे. त्याला अांत नाही, कतररन! माझां नशीब खूपच चाांगलां
आहे की ह्यासाठी विवनयोग करण्याकररता आता माझ्याजिळ खूप
िेळ आहे. कारण मी तुला साांगतोय- की स्नानगृहाच्या कामािरून
माझी बडतफी करण्यात आलेली आहे.
सौ.स्टॉकमनः (उसासा टाकीत) होय, तशी अपेिाच होती मला.
डॉ.स्टॉकमनः आवण त्याचप्रमाणे त्यातील माझा व्यिसायही ते काढू न घेणार आहेत.
पण करू देत त्याांना तसां! वनदान मी गरीब लोकाांना हाताशी धरे नज्याांना पैसे देणां शक्य नाही काहीही झालां तरी, आवण त्या
परमेश्वरालाच ठाऊक तेच असे गरजू लोक आहेत की ज्याांना माझी
सिाचत जास्त वनकड आहे. पण परमेश्वकृ पेने मी त्याांना ऐकायला भाग
पाडेन, मी त्याांना सिचकाळ प्रिचन असां कु णीतरी म्हटल्याप्रमाणे.
सौ.स्टॉकमनः माय वडअर र्ॉमस, तुम्ही खवचतच आत्ता बवघतलां असेल की
प्रिचनाने फारसां चाांगलां काही होईल असां नाही.
डॉ.स्टॉकमनः तू खरोखरच वििेकशून्य आहेस कतररन. तुला असां िाटतां का की
जनतेचे मत आवण सांघरटत मतावधक्य याांच्या युद्धिेत्रात, आवण सांपूणच

उिचररत सैतानाच्या कायाचत मी पूणचपणे पराभूत व्हािे? नो र्ँक्यू माय
वडअर. तू बघ, जे काही करायची माझी इच्छा आहे ते अगदी साधां
आवण सरळ आहे. ह्या भटक्या कु तरड्याांच्या मस्तकात मला प्रहार
करायचे आहेत जे स्ितांत्र माणसाांचे, स्ितःला उदारमतिादी म्हणिून
घेणारे धूतच कािेबाज शत्रू आहेत. ह्याांच्या पिाचे कायच म्हणजे फक्त
अननुभिी होतकरू सत्याच्या माना वपरगाळणे जोपयांत त्याांचे जीिन
फक्त जगण्याजोगे होत नाही तोपयांत हे स्िार्ी कधी न्याय आवण
नीवतमत्तेत उलटे सुलटे होत असतात. आता कॅ प्टन होरस्टर तुम्हाला
असे िाटत नाही का की मी लोकाांना ह्याची जाणीि होण्याच्या
योग्यतेचे बनिायलाच हिे?
होरस्टरः

कदावचत, मला स्ितःला ह्या गोष्टींबाबत फारशी मावहती नाही.

डॉ.स्टॉकमनः ठीक, इकडे बघा- मला काय म्हणायचांय ते मी तुम्हाला साांगेन! हे जे
पिाांचे नेते आहेत, ह्याांचा समूळ नायनाट व्हायलाच हिा. पिाांचे हे
नेते म्हणजे वनव्िळ लाांडग्यासारखे आहेत, तुम्ही बघा- भुकेने
खाण्याकरता िखिखलेले क्रूर, भयानक लाांडग्यासारखे; स्ितः वजिांत
राहण्यासाठी दरिर्ी ते असांख्य छोट्या छोट्या प्राण्याांना अधाशीपणे
वगळां कृत करतात, त्याांचा बळी घेतात. फक्त त्या होिस्ताद आवण
अस्लाकसेनकडे बघा! दकती लहान प्राण्याांना त्याांनी झटकन सांपविले,
ककां िा वछन्नविवछन्न आवण विकलाांग के ले. त्याांना ओरबाडू न त्याांची
वनदचयपणे वचरफाड के ली, त्याांना दुबळे बनिून कु ठल्याही योग्यतेचे
ठे िले नाही जेणेकरून त्याांना कर भरणाऱ्या सांघटनेवशिाय आवण
‘हेराल्ड’ या ितचमानपत्राशी सहमत होण्यावशिाय पयाचयच उरू नये.
(टेबलाच्या काठािर बसतो.) फक्त इकडे ये, कतररन- बघ दकती
शौयाचच्या तेजाने तो सूयच आज तळपत आहे! आवण दकती सुरेख

विस्मयकारक आवण दकती आल्हाददायक िसांतऋतूची हिा मला
स्पशच करीत आहे, आमच्या मनाला हर्चभररत करीत आहे.
सौ.स्टॉकमनः जर आपण फक्त वनव्िळ या सूयचप्रकाशात, सुबत्तेत आवण आनांददायक
िसांतऋतूच्या झुळूकेत रावहलो असतो, तर र्ॉमस!
डॉ.स्टॉकमनः तुला र्ोडीशी काटकसर करायलाच हिी आवण दुसरां ही काही र्ोडांसां
काम शोधून काढू . निऱ्याचां पीठ आवण बायकोचां मीठ तेिढाच
आधार. त्यातच प्रगती करू. सगळी काही व्यिस्र्ा करू. माझ्या
काळज्याांमध्ये ही एक छोटीशी काळजी आहे. नाही, अवतशय िाईट
गोष्ट ही आहेः मी असा विचारच करू शकत नाही की कु णीही एक
पुरेशा सचोटीचा आवण दुसऱ्यािर अिलांबून नसलेला माणूस जो
माझ्यानांतर माझे काम साांभाळू शके ल.
पेत्राः

ओह, तुम्ही त्याबाबतीत काहीही विचार करू नका बाबा; तुमच्या
पुढ्यात पुरेसा िेळ पडलेला आहे- का, बघा, पोराांकडे, लिकरच
आलीत.
(एवलफ आवण मॉर्टचन बैठकीतून आत येतात.)

सौ.स्टॉकमनः आज सुट्टी आहे का पोराांनो तुम्हाला?
मॉर्टचनः

नाही, पण खेळाच्या तासाला दुसऱ्या मुलाांशी मारामारी झाली.

एवलफः

ते खरां नाही, तो दुसरा मुलगा आमच्याशी मारामारी करत होता.

मॉर्टचनः

होय, आवण मग वमस्टर रोरलुांड म्हणाले की काही ददिस तुम्ही घरीच
र्ाांबणां उत्तम.

डॉ.स्टॉकमनः (बोटे मोडत, टेबलािरून खाली उडी मारत) मला वमळालांय काहीतरी
करायला! होय, देिाला कळतांय, मला वमळालांय काहीतरी करायला!
तुम्ही आता शाळे त पुन्हा कधीही पाऊल टाकणार नाही.

मुलेः

शाळे त कधीच जायचे नाही?!

सौ.स्टॉकमनः का, र्ॉमस-?
डॉ.स्टॉकमनः कधीच नाही, मी म्हणतो! मी स्ितः तुम्हाला वशकिेन- हेच
म्हणायचांय मला, मी तुम्हाला कोणत्याही सुमार गोष्टी वशकिणार
नाहीमॉर्टचनः

हुरे ss!

डॉ.स्टॉकमनः ...पण मी तुम्हाला दोघाांना शालीन आवण स्िािलांबी मनाची माणसे
बनिीन... आवण तू मला मदत करायलाच हिीस, पेत्रा.
पेत्राः

होय बाबा, तुम्ही खात्री ठे िा मी जरूर मदत करीन.

डॉ.स्टॉकमनः आवण त्याांनी ज्या रठकाणी माझी “लोकाांचा शत्रू” म्हणून लनांदानालस्ती
के ली त्याच खोलीत आपण शाळा उघडू . पण तेर्े अजून र्ोडेसे हिेत,
सुरूिात करण्यासाठी वनदान डझनभर मुलां तरी हिीत.
सौ.स्टॉकमनः तुम्हाला ती ह्या गािात कधीच वमळणार नाहीत.
डॉ.स्टॉकमनः बघू आपण. (मुलाांना) तुम्हाला रस्त्यािरची वनराधार, घाणेरडीसिचसाधारण फाटक्या कपड्यातली मुले ठाऊक आहेत-?
मॉर्टचनः

होय बाबा, मी अशा खूप खूप मुलाांना ओळखतो!

डॉ.स्टॉकमनः काहीही हरकत नाही, त्यापैकी र्ोड्याशा मुलाांना घेऊन या
माझ्याकडे, आणाल ना? फक्त एकदा, मी ह्या भटक्या कु त्र्याांिर प्रयोग
करण्याचा प्रयत्न करणार; काही िेळा त्याांच्यात अव्िल दजाचची
डोकीसुद्धा असू शकतात.

मॉर्टचनः

पण मग तुम्ही काय करणार आहात, जेव्हा आम्ही शालीन आवण
स्िािलांबी मनाची प्रौढ मोठी माणसे होऊ तेव्हा?

डॉ.स्टॉकमनः दूरिर पविमेकडे समस्त लाांडग्याांना हुसकािून लािा, पोराांनो!
(एवलफ काहीसा साशांक ददसतो, मॉर्टचन उडी मारतो आवण आनांदाने
जयघोर् करतो.)
सौ.स्टॉकमनः फक्त जोपयांत लाांडगे तुमच्या मागे लागत नाहीत तोपयांत, र्ॉमस.
डॉ.स्टॉकमनः तू अगदी िेडी आहेस, कतररन! माझ्या मागे लागून मला हाकलून
लाितील! आता मी ह्या गािातील सिाचत भक्कम आवण अलजांक्य माणूस
आहे.
सौ.स्टॉकमनः सिाचत ताकदिान- आता?
डॉ.स्टॉकमनः होय, मी हे म्हणण्याचे धाडस करतोः की आता मी ह्या सांपूणच जगातला
अवतशय ताकदिान माणूस आहे.
मॉर्टचनः

खरां च?

डॉ.स्टॉकमनः (आिाज खाली घेत) शूss! अजूनपयांत तुम्ही त्याविर्यी काहीही
बोलायला नको. पण मी एक मोठ्ठा शोध लािलेला आहे.
सौ.स्टॉकमनः काय, पुन्हा?
डॉ.स्टॉकमनः होय, खवचतच! (त्याांना स्ितःभोिती जमितो ि विश्वासात घेत
बोलतो) या गोष्टीचा मी शोध लािला बघा, िस्तुतः तोच मनुष्ट्य
सिचशवक्तमान, जो सगळ्या जगाविरूद्ध एकटाच लढायला तयार
होतो!

सौ.स्टॉकमनः (मान हलविते, वस्मत करीत) ओह, र्ॉमस वडअर-!
पेत्राः

(आनांदाने, धाडसाने त्याांचा हात पकडीत) बाबा!

समाप्त.

वमत्रहो
पुस्तकं वाचून कोणी ििाणं िोतं का?
िो! आम्िी म्िणतो िोतं. वाचन करणारी माणसं त्यांच्याबरोबरच्या वाचन न करणार्या
माणसांहून अप्रिक िगल्भ आप्रण प्रवचारी असतात.
कोणत्यािी िाण्याला, सजीवाला, अनुभवाने ििाणपण येत.ं इतर िाण्यांना कािी िमाणात त्यांचे
जन्मदाते थोडंर्फ़ार प्रिक्षण देतात. पण मानव िा असा िाणी आिे ज्याला पुवी जगलेल्या आप्रण
आता प्रजवंत नसलेल्या माणसांचे अनुभविी प्रिकता येतात . ते पुस्तकांद्वारे . माणसाला आपल्या
सभोवताली नसलेल्या, दूर देिातल्या माणसांचे अनुभव समजून घेऊन प्रिकता येतं. तेिी
पुस्तकांद्वारे . ित्यक्ष अनुभवांहून चांगला प्रिक्षक नािीच. पण इतरांना आलेले अनुभव, त्यांनी
खाल्लेल्या

ठे चा

यािी

माणसाला

प्रिकवतात

आप्रण

ििाणे

करून

सोडतात.

म्िणून वाचा. वाचत रिा. इतरांना वाचायचा आग्रि करा. वाचाल तर वाचाल िे िंभर टक्के सत्य
आिे.

मांडळी!
िाचायला तर हिांच!
पण िाचून झाल्यािर प्रवतसादायलाही हिां…
…आप्रण स्वतःिी प्रलिायला िवं.

