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आपले र्वाचून झाल्यार्वर आपण हे फ़ॉरर्वडट करू िकता.
हे ई पुस्तक र्वेबसाईर्र्वर ठे र्वण्यापुर्वी ककर्वा र्वाचनाव्यन्रतररक्त कोणताही र्वापर

करण्यापुर्वी ई सान्रहत्य प्रन्रतष्ठानची-लेखी परर्वानगी घेणे आर्वश्यक आहे.

Henrik Ibsen is one of the most famous and controversial writers in world
literature. Born in Norway in 1828, his plays would make him a household
name. Ibsen is a founder of the Modernist theater movement. His plays
broke new ground and earned him the nick name "the father of realism," a
style of theater that focused on domestic interactions. The goal of realism
was to create theater that resembled real life and had dialogue that
sounded more natural.

Henrik Ibsen List of Works
1850 - Catiline (Catilina)
1850 - The Burial Mound also known as The Warrior's Barrow
(Kjæmpehøjen)
1851 - Norma (Norma)
1852 - St. John's Eve (Sancthansnatten)
1854 - Lady Inger of Oestraat (Fru Inger til Østeraad)
1855 - The Feast at Solhaug (Gildet paa Solhoug)
1856 - Olaf Liljekrans (Olaf Liljekrans)
1857 - The Vikings at Helgeland (Hærmændene paa Helgeland)
1862 - Digte - only released collection of poetry
1862 - Love's Comedy (Kjærlighedens Komedie)
1863 - The Pretenders (Kongs-Emnerne)
1866 - Brand (Brand)
1867 - Peer Gynt (Peer Gynt)
1869 - The League of Youth (De unges Forbund)
1873 - Emperor and Galilean (Kejser og Galilæer)
1877 - Pillars of Society (Samfundets Støtter)
1879 - A Doll's House (Et Dukkehjem)

1881 - Ghosts (Gengangere)
1882 - An Enemy of the People (En Folkefiende)
1884 - The Wild Duck (Vildanden)
1886 - Rosmersholm (Rosmersholm)
1888 - The Lady from the Sea (Fruen fra Havet)
1890 - Hedda Gabler (Hedda Gabler)
1892 - The Master Builder (Bygmester Solness)
1894 - Little Eyolf (Little Eyolf)
1896 - John Gabriel Borkman (John Gabriel Borkman)
1899 - When We Dead Awaken (Når vi døde vaagner)

Little Eyolf_Ibsen_Vasant Bagul

हेनररक इब्सेन याांचे

लहानगा आयोल्फ
भाषाांतरकार
र्वसांत बागुल

Little Eyolf
लेख- एम्. सी. ब्रॅडब्रुक
Little Eyolf हे नार्क अिा प्रकारच्या िैलीने न्रलन्रहलेले आहे की िे पूणटपणे
Bygmester Solness च्या न्रर्वरूद्ध र्ोक आहे. The Master Builder मधील
पात्रे सामर्थयटर्वान, आर्वेिपूणट र्व सुस्पष्ट आहेत. ह्याचे कारण म्हणिे त्याच्या भाषेची
र्वैन्रिष्ट्ट्यपूणट धार्णी. Little Eyolf हे प्रामुख्याने एका सुरात न्रलन्रहलेले आहे. त्याने
सारी पात्रे धूसर, तेिोहीन सन्रिकषाटने अलांकृत के ली आहेत. सारी र्वाक्ये लहान
आहेत, इतकी लहान आहेत की त्याने िे काही म्हर्ले आहे की त्याच्या असांलग्न
उद्गाराांची िाणीर्व व्हार्वी. अिा सुसांगतीसह िैलीच्या नकारात्मक लिणाांचा
इब्सेनने ह्यापूर्वी कधीही र्वापर के ला नव्हता. तथान्रप, ही न्रनरसता आन्रण
भार्वनािून्यता अन्रधक तीक्ष्णतेने नव्या अनुभर्वसृष्टीला न्रर्वलग करते. ते एक आहे िे
कदान्रचत Ibsenites मध्ये क्वन्रचत येते. पण सामान्यतः अपररन्रचत नसलेले रूप
पररर्वतटन होते. र्वैफल्याचा दीघट काळ अन्र्वेषण न्रनभटरतेत नाहीसा होणारा भार्वन्रनक
रूिपणा, आरोग्य, भार्वन्रनक मुक्तता असे अनुभर्व अपररहायटतेने धार्ममक नव्हेत.
माांडणी आन्रण पार्श्टभूमीच्या दृष्टीने सर्वटसाधारणपणे हे नार्क The Sea
Woman सारखे आहे. पर्वटतातील िून्य आन्रण िाांत स्थळे , खाडीची िाांत लाांब
र्वळणे इतकी सामर्थयटर्वान आन्रण प्राणघातक आहेत की ती माणसाच्या िुल्लक
प्रन्रतमाांना आपल्या भव्य न्रनर्मर्वकारतेन्रर्वरूद्ध फे कू न देतात. इब्सेनच्या बाळपणीच्या
आठर्वणीतील The Rat Wife ही खेड्यातील िीर्वनातील अलौककक आन्रमष आन्रण
Ellida च्या खलािाचे आकषटण Finmark च्या िादूगारासारखे आहे. Ellida

सारख्याच Allmers खाडीतून लाांब गेलेली नौका पाहतो. आन्रण तीही िगाच्या
बाहेर िाणारी, िेव्हा तो एकर्ा बसून स्र्वतःच्या कतटव्याचा िोध घेत असतो.
िैलीदार सांभाषणे आन्रण माांडणीचे स्थान्रनक मूल्य ह्यामुळे Yeats ककर्वा
Synge च्या कन्रिद्याच्या कामाच्या कन्रल्पत नार्काांप्रमाणे नॉर्वेमध्ये Little Eyolf
बहुधा बसन्रर्वण्यािोगे आहे. ते मांदगती र्व भारर्वत रान्रहले असते पण यिस्र्वी होऊ
िकले असते.
Little Eyolf कमीत कमी अन्रस्तत्र्वात असलेल्या भाषाांतराांमध्ये तरी
इां ग्रिीमध्ये बसन्रर्वण्यािोगे नार्क नाही. पात्राांमध्ये ज्यामुळे Bygmester
Solness प्रमाणे िो नर्ाला भव्य आन्रण भयानक सांधी उपलब्ध करून देईल, अिा
प्रकारचा िोम नाही. सांपूणट नार्काची भार्वर्वृत्ती नॉर्वेन्रियन पार्श्टभूमीची आहे. ह्या
देिाच्या र्वाङमयात न्रर्वषण्ण चचतनाची सांर्वेदना िारीररक आन्रण आन्रत्मक न्रर्वमुक्ती
पुन्हा पुन्हा आढळते. ही सांर्वेदना सिीर्वातून न्रनमाटण होते. ह्याला अपर्वाद असलेला
Bargheim सुद्धा त्याच्या व्यर्वसायाच्या कारणाने महत्त्र्वाचा आहे. तो रस्ता
बाांधणारा आहे. “रस्ता बाांधणारा होण्यात काय आनांद आहे!” एके रठकाणी तो
म्हणतो, रस्ता तयार करणे हा काही इां ग्लांडमधील प्रमुख व्यर्वसाय नव्हे. पण
नॉर्वेमध्ये एकोन्रणसाव्या ितकातील रस्त्याांनी खेड्यापाड्याचा भाग काही तासाचा
प्रर्वास, िो एक कदर्वसाच्या समुद्रप्रर्वासाहून न्रभि होता त्याच्यािी एकत्र िोडू न
बदलून र्ाकला आहे. तेथे िर्वळ िर्वळ प्रत्येक रस्ता म्हणिे बोगदा तयार करणे,
पैसा उभारणे याचा एक र्वास्तून्रर्वद्येतील एक न्रर्वक्रम होता. रस्ता बाांधणारा म्हणिे
न्रनन्रित अथाटने प्रगतीचे प्रतीक होता. त्याची सामान्रिक सेर्वा ही स्पष्ट अिी
मूल्याांची होती- िी स्थान्रनक रािकारणाची झांझार्वाती कें द्रे असार्वीत. आि सुद्धा
नॉर्वेतील दूरस्थ नव्या रस्त्याांची ककर्वा रे ल्र्वे मागाांची अपेिा स्थान्रनक र्वैर आन्रण पि

ह्याांच्या प्राचीन सामर्थयाटच्या िर्वळचे र्वार्तात. Bargheim ला हा व्यर्वसाय देऊन
याच कारणाने त्याला आपल्या र्वाङमयातील Kipling च्या Empire Builders िी
साहचयट असलेले, र्वाङमयाच्या गुणाांिी साहचयट असलेले र्व तत्र्वज्ञानाचा न्रर्वद्याथी
असलेल्या त्याच्या न न्रलन्रहलेल्या Human Responsibility सह Allmers च्या
िक्य न्रततक्या प्रबल न्रर्वरोधी बनलेले आहे.
Little Eyolf चा पन्रहला अांक Rat wife च्या प्रेमपूणट आन्रण साांद्र
गोडीगुलाबीच्या नाट्यमयतेचा आहे आन्रण न्रतच्या न्रप्रयकराला कारणीभूत होणाऱ्या
न्रतच्या आकर्मषत करून घेणाऱ्या र्व मृत्यूप्रत नेणाऱ्या सामर्थयाटचा आन्रण कु प्रन्रसद्ध
लहानग्या कु त्र्याचा आहे. िेव्हा ती िाते तेव्हा अल्मसट म्हणतो, “मी न्रतच्या
अन्रनर्वायट आकषटण करून घेणाऱ्या, ती बोलत असलेल्या सामर्थयाटबाबत िाणू
िकतो. ” न्रिखरार्वरील आन्रण पर्वटतार्वरील सपार् मैदानार्वरील एकर्ेपणा हा
काहीसा ह्यासारखा पर्वटतामधील त्याच्या न्रर्वन्रचत्र अनुभर्वािी िुळता र्व न्रतच्यािी
सांबांद्ध र्वार्तो. अांक पन्रहल्यातील दुसऱ्या भागातील दृश्य हे Rita आन्रण Allmers
मधील Hedo Gabler च्या पद्धतीचेच अत्युत्कर् आहे, लुर्ारू र्वृत्तीच्या स्त्रीचे क्रूर
पृथक्करण आहे. Hedd ििी प्रेमाच्या उत्कर् इच्छेपायी भीषण आहे तिी ती
िीर्वनाच्या उत्कर् इच्छेपायी आहे. पण रीर्ाची आकषूटन घेण्याची िक्ती सांपते आन्रण
िरी Allmers मदतीसाठी उघडपणे याचना करीत नसला तरी “पररर्वतटनाचा
न्रनयम” त्याच्या पररणामात कदसतोच.
दुसरा अांक खरे पाहता न्रर्वलापगीत आहे आन्रण Bygmaster Solness च्या
मध्यर्वती अांकाप्रमाणे तो नार्काचा मुख्य भार र्वाहतो. खेद आन्रण पिात्ताप हे त्याचे
न्रर्वषय आहेत- Solness ची िुनी भीती Alving च्या भूताांचा न्रनयम लहानग्या

आयोल्फच्या मृत्यूबद्दलचे हे प्रायन्रित्त होते. “तुला आन्रण मला आलेली न्रििा
होती!” असे Almers म्हणतो. Rita आन्रण Almers आयोल्फपासून मागे सरतात
कारण त्याांना त्याच्या अपांगत्र्वाबद्दलच्या अपराधाची िाणीर्व असते. त्याांचे दुःख हे
न्रनभेळ दुःख नसते तर फक्त पिात्ताप असतो. िेव्हा Almers ला Little Eyolf हा
न्रिर्वांत आहे र्व तो कधीच लांगडा नव्हता असे स्र्वप्न पडते तेव्हा तो परमेर्श्राची
प्राथटना करतो. पण त्याच्या िागृत अर्वस्थेत तो देर्वार्वर न्रर्वर्श्ास ठे र्वीत नाही. म्हणून
तो िमा मागत नाही आन्रण त्याला स्र्वतःलाही माफ करण्याचे धाडस करीत नाही.
आस्ताची गोष्ट ही असांबद्ध (अनुन्रचत) नाही पण ती त्या र्वेळी
सुतारकामासारखी र्वार्ते, न्रतला खूपच प्राधान्यही कदल्यासारखे र्वार्ते. अल्मसटला
त्याच्या पत्नीकडू न आन्रण मुलाांकडू न िेर्वढां िाांत आन्रण प्रसि प्रेम न्रमळालां नाही तेर्वढां
त्याच्या ह्या बन्रहणीकडू न त्याला याचा आधार न्रमळाला, आस्ता अल्मसटला िे देते
तेच हेदन्रर्वग यल्मारला देते. आयोल्फ आन्रण आस्ता यामधील गूढ सांबांध त्याांच्या
नार्वाच्या गुप्तगोष्टींसारखाच आहे. आयोल्फचे पररर्वतटन “परक्या लहान मुलात होते”
म्हणूनच आस्ताचे पररर्वतटन अल्मसटच्या रक्ताची ती राहत नाही यात होते आन्रण
दोघाांनाही तो मुकतो.
िेर्वर्चा अांक समस्या सोडन्रर्वण्यात बहुधा कमीत कमी यिस्र्वी होतो.
अल्मसटचे स्र्वप्न िे मानसिास्त्रीय, क्रन्रमक पुस्तकातील “पुनिटन्माच्या र्वणटनाचे
स्पष्टीकरण करण्यात सहाय्यभूत ठरते ते म्हणिे ध्र्वि उभारणे”- िेर्वर्चा
कळकळीचा उपदेि, “पर्वटताांच्या न्रिखराकडे आन्रण भव्य िाांततेकडे पाहा. ” हा सांबांध
मूलतः ह्या पूर्वी घडलेल्यािी नाही. Rita आन्रण Allmers दोघेही ऐन्रहक
िीर्वनातलेच आहेत, असे कबूल करतात, की ज्यामुळे त्याांना अत्यानांदात साांत्र्वन
गर्वसू िकत नाही. अल्मसटला असे र्वार्ते की Little Eyolf साठी सतत दुःख करीत

राहणे हे त्याचे कतटव्य आहे. पण िीर्वनासाठी काय राहील ह्यातच त्याला स्र्वतःला
न्रर्वस्मय होतो. तरीही िेर्वर्च्या अांकात ही व्यािस्तुती िी त्याांची खोल भार्वनाही
काहीिा हास्यास्पद आन्रण िूद्र िे त्याच्या दुःखाला िूद्र अरूचीने चर्व आणते , ह्या
सर्वाांचे न्रर्वसिटन होते. भीती िे मृत्यूने के लेले नुकसान त्याांना उदात्त करीत नाही तर
“अन्रधक र्वाईर् आन्रण न्रर्वरूप बनन्रर्वते” हे मागे राहते आन्रण तेथे बहुधा एक धार्ममक
सूचना असते की Little Eyolf हा काही न्रनरथट मेला नाही. उपाय हा पूणटपणे
पररणामकारी आहे, ते बहुधा The Sea Woman सारखे मानसिास्त्रीयदृष्ट्ट्या
अगदी बरोबर आहे. परां तु नाट्यमयदृष्ट्ट्या ते न्रनणाटयक नाही. ह्या नार्काचे सामर्थयट
पन्रहल्या अांकातील नाट्यमय उपाख्यानात र्व दुसऱ्या अांकातील “काल्पन्रनक
औदान्रसन्यात” आहे.
ईब्सेनने त्याच्या पात्रातून अल्मसटसाठी खूप बारीक सारीक सांदभट बनन्रर्वले
आहेत. “हा दुबळा आन्रण मूढ माणूस” अल्मसट त्याचे हेतू स्पष्टपणे पाहू िकत नाही.
तो न्रसद्धाांताांर्वर आन्रण चाांगल्या हेतूर्वरच िगला. िरी त्याचे दुःख गांभीरतेने घेतले
गेले तरी र्वास्तन्रर्वक पाहता त्याला अन्रलन्रखत पुस्तक र्व त्याच्या स्त्रीिीर्वनार्वरील
अर्वलांबून राहणे हे हेल्मरिी न्रमळते िुळते आहे. पण त्याच्याकडील दृष्टीकोन अन्रधक
सांियास्पद राहतो, आन्रण तो कें द्रचबदूतील रूप असल्याने हे तो सांपूणट हेतू कलांककत
रूपात सोडतो. ररर्ा हे साधे आन्रण आर्वेिपूणट पात्र आहे. न्रतचे मोठ्या आपत्तीमुळे
पूणटपणे तुकडे तुकडे झालेले आहेत. ती अल्मसटला न िाऊ देण्यासाठी कधीच भाांडत
नाही. पण ही तीच असते की न्रिला पन्रहला उपाय सापडतो. न्रतला आयोल्फच्या
िागी काहीतरी ठे र्वायला हर्वे असते. आधी आस्ता- नांतर खेड्यातील मुले. न्रतचा हेतू
नम्र असतो. ती त्याांची काळिी घेणार असते- ते पापाबदद्लच्या न्रििेमुळे नव्हे.
पण न्रतला काही करण्यािोगे नसते म्हणून. ही तीच असते की िी खरोखर मुलाच्या
आठर्वणीने पछाडलेली असते. िीर्वनाचे कोणतेही न्रर्वचार न्रतचे ‘कु बड्या तरां गताहेत’

हे रूदन पुसून र्ाकीत नाहीत. हे न्रचत्र पूणटपणे सुसांगत आहे पण पुन्हा ते पन्रहल्या
अांकातील अतृप्त रािसािी सांबांन्रधत नाही- त्याचा दुर्वा Hedda Gabler आन्रण
Gunhild Borkman िी िोडला आहे. ह्यार्वरून असे कदसते की दुसऱ्या अांकाचा
प्रबळ स्र्वर दुःखाची भार्वना आन्रण ररतेपण िे आियटकारकतेने नादरन्रहत
अडखळत्या लयाने अथट र्वाहते ते पात्राांर्वर र्वचटस्र्व गािन्रर्वते. हे नार्क खरे असे आहे
की त्याची न्रर्वस्तृत परीिा अल्प फलदायी ठरते. त्याचा न्रर्वस्तृत सरसकर् पररणाम
स्थान्रनक फरक पुसून र्ाकतो आन्रण त्याला ईब्सेनचे िेर्वर्चे नार्क सोडल्यास
महत्त्र्वाच्या आन्रण न्रबगरमहत्त्र्वाच्या अथाटने अल्पसे कथानक आहे.
Ibsen the Norwegian
M. C. Bradbrook
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पात्रे
अल्रे ड अल्मसट- िमीनदार, न्रर्वद्याव्यासांगी पूर्वटकाळातील अांिकान्रलक न्रििक
सौ. ररर्ा अल्मसट- त्याची पत्नी
आयोल्फ- त्याांचा मुलगा, र्वय र्वषे नऊ
कु मारी आस्ता अल्मसट- अल्रे डची लहान सार्वत्र बन्रहण
इां न्रिन्रनयर बोहेम
मूषक स्त्री
घर्ना िहरापासून दोन मैलाांर्वर असलेल्या खाडीिर्वळील अल्मसट इस्र्ेर्ीर्वर
घडतात.

अांक पन्रहला
एक सुरेख आन्रण र्वैभर्विाली सुसज्ज उद्यानगृह. न्रर्वपुल फर्मनचर, पुष्ट्प आन्रण
लन्रतका. मागील बािूस पडर्वीकडे उघडणारे काचेचे दरर्वािे. खाडीपार कदसणारे
न्रर्वस्तीणट दृश्य. दूरर्वर र्वृिाच्छाकदत पर्वटतकडे. प्रत्येक िोडचभतीला एक दरर्वािा,
उिव्या बािूला र्व दूरर्वर मागे एक दुहरे ी दरर्वािा. समोर उिव्या बािूस न्रतर्वािी
र्व िािम न्रर्वरन्रर्वरीत झालेला कोच. कोचाच्या कोपऱ्यात खुच्याट आन्रण एक छोर्े
र्ेबल. समोर डाव्या बािूला भोर्वती हाताच्या खुच्याट असलेला एक मोठे र्ेबल.
र्ेबलार्वर एक उघडी सूर्के स पडलेली आहे. उन्हाळ्यातील उबदार सूयटप्रकाि
असलेली ही सकाळ आहे.
सौ. ररर्ा अल्मसट उिव्या बािूला र्ेबलािर्वळ पाठमोरी उभी असून सूर्के स
उघडीत आहे. ती रूपाने देखणी, प्रौढ आन्रण तेिस्र्वी अिी न्रतिीतील तरूणी आहे.
न्रतने सकाळचा झगमगीत गाऊन घातला आहे.
थोड्यार्वेळाने कु मारी आस्ता अल्मसट उिव्या बािूच्या दरर्वाज्यातून आत येते.
न्रतने गन्रहऱ्या तपककरी रां गाचे उन्हाळ्यात र्वापरार्वयाचे कपडे घातले आहेत.
न्रतच्यािर्वळ एक हॅर्, कोर् र्व काखेत एक छत्री आहे. काखेत ककन्रचतिी मोठी कु लूप

लार्वलेली एक न्रब्रफके स आहे. ती सडपातळ बाांधा, मध्यम उां ची, काळे के स, गहन र्व
गांभीर डोळे असलेली अिी पांचन्रर्विीतली तरूणी आहे.

आस्ताः

(दारातूनच) गुडमॉर्ननग, न्रप्रय ररर्ा!

ररर्ाः

(न्रतच्याकडे र्वळते आन्रण मान हलन्रर्वते) अगांबाई, - आस्ता तू होय! इतक्या
लर्वकर आलीस िहरातून? अगदी थेर् आमच्याकडेच?

आस्ताः

(दारािर्वळील खुचीर्वर कपडे ठे र्वीत) होय, िरा अस्र्वस्थ र्वार्त होतां.
र्वार्लांच की बाहेर पडार्वांच आन्रण लहानग्या आयोल्फला भेर्ूनच यार्वां
आि. आन्रण तुलासुद्धा. (सोफ्यािर्वळील र्ेबलार्वर न्रब्रफके स ठे र्वीत) आन्रण
म्हणूनच मी बोर्ीनां न्रनघून आले.

ररर्ाः

(न्रतच्याकडे बघून न्रस्मत करीत) आन्रण कदान्रचत न्रतथां गलबतार्वर एखाददुसरा उत्तम न्रमत्र भेर्ला असांच ना? अगदी आकन्रस्मक, मला म्हणायचांय.

आस्ताः

(िाांतपणे) नाही, ज्याच्यािी माझा पररचय आहे अिा कु णालाही मी
भेर्ले नाही. (सूर्के स बघते) पण, ररर्ा- हे काय?

ररर्ाः

(सूर्के समधून र्वस्तू बाहेर काढते. ) अल्रे डची सूर्के स, ओळखत नाहीस
ही तू?

आस्ताः

(सुखार्वते, िर्वळ येते) काय! अल्रे ड आलाय परत घरी?

ररर्ाः

होय, तूच न्रर्वचार कर याचा- आन्रण रात्रीच्या ट्रेनने आले ते अगदी
अनपेन्रितपणे.

आस्ताः

अगांबाई, म्हणूनच मला हेच र्वार्ायचां! त्यामुळेच इकडे ओढली गेले मी!
आन्रण त्यानां तसां न्रलन्रहलां नव्हतां का आधी? एक पोस्र्काडटसुद्धा नाही?

ररर्ाः

एक िब्दसुद्धा नाही.

आस्ताः

तारही के ली नाही?

ररर्ाः

हो ना, तो पोहोचण्यापूर्वी तासभर. अगदी त्रोर्क आन्रण न्रनरस. (हसते)
ती त्याची एक स्र्ाईल आहे, नाही का आस्ता?

आस्ताः

खरां आहे. साऱ्याच बाबतीत थांड आहे तो.

ररर्ाः

पण ते परत आले ना हेच खूप खूप छान र्वार्लां मला.

आस्ताः

होय, मलाही तसांच र्वार्लां.

ररर्ाः

अर्वघ्या चौदा कदर्वसाांपासून र्वार् पाहत होते मी त्याांची!

आस्ताः

आन्रण ठीक आहे ना तो? उदास नाही ना?

ररर्ाः

(सूर्के स झर्कन बांद करते आन्रण न्रतच्याकडे पाहून न्रस्मत करते. ) िेव्हा ते
या दारातून आले तेव्हाच ते पूणटपणे बदललेले र्वार्ले मला.

आस्ताः

आन्रण फारसा थकलेला नव्हता ना?

ररर्ाः

हो ना, खन्रचतच थकलेले होते ते. खूप थकलेले. सगळा रस्ता अगदी
पायीच तुडर्वार्वा लागला न्रबचाऱ्याांना.

आस्ताः

आन्रण उां च पर्वटतार्वरील तो र्वारा कदान्रचत झोंबला असेल त्याला.

ररर्ाः

नाही, मला काही र्वार्त नाही तसां. एकदाही त्याला खोकताना मी ऐकलां
नाही.

आस्ताः

बघ आता किी बोललीस तू! डॉ. नी पायी कफरण्यासाठी त्याांचां मन
र्वळर्वलां होतां हे छानच झालां म्हणायचां.

ररर्ाः

होय, आता अखेर सांपलां ते. र्वस्तुतः- पण हा र्वेळ माझ्यासाठी ककती
भयांकर झाला आहे यार्वर न्रर्वर्श्ास ठे र्वू िकतेस तू. आस्ता, त्यान्रर्वषयी
बोलार्वसां कधीच र्वार्त नाही मला आन्रण तू सुद्धा अगदी क्वन्रचतच येतेस
ना मला भेर्ायला-

आस्ताः

होय, हे खन्रचतच योग्य झालां नाही माझ्याकडू न. पण-

ररर्ाः

बरां बरां बरां - तुला न्रतथां िहरात िाळा होती. (न्रस्मत करीत) आन्रण आमचा
रोडन्रबल्डर- तो सुद्धा तेथे असणार.

आस्ताः

इश्य, पुरे ना ररर्ा हे!

ररर्ाः

बरां बरां मग. त्या रोड न्रबल्डरचां सोडू न देऊ. अल्रे डर्वाचून ककती ओकां
ओकां र्वार्तां मला, हे देर्वा! ही अिी िून्यता! भयाणता! िी, िसां काही
कु णी मेलां होतां या घरात-!

आस्ताः

अस्सां, हे देर्वा, अर्वघे सहा-सात आठर्वडेच ना!

ररर्ाः

होय, पण तुला आठर्वत असेलच की यापूर्वी अल्रे ड माझ्यापासून कधीच
दूर गेले नाहीत. एक कदर्वस-एक रात्रसुद्धा कधीच नाहीत. ह्या अर्वघ्या
सहा र्वषाांत तरी कधीच नाही.

आस्ताः

नाही. पण म्हणूनच मग मला खरोखर असां र्वार्तां की यार्वषीच त्याला
थोडा र्वेळ न्रमळाला आहे बाहेर पडायला. त्यानां प्रत्येक उन्हाळ्यात
पर्वटतरािीर्वरून कफरून यायला हर्वां होतां. हेच त्यानां करायला हर्वां होतां.

ररर्ाः

(अधटर्वर् न्रस्मत करीत) ओ हो, तुझां बोलणां ठीकच आहे. तुझ्याइतकी िर
मी समिूतदार असते ना- तर मी त्याांना यापूर्वीच सोडलां असतां-कदान्रचत.
पण आस्ता मला नाही र्वार्त मी तसां करू िकले असते असां. मला र्वार्त
राहतां की तो पुन्हा मला कधीच परत न्रमळाला नसता. तूच मला समिू
िकतेस की नाही?

आस्ताः

नाही. पण िक्यच नाही मुळी हे. कारण मला कु णालाच मुकायचां नाही.

ररर्ाः

(उपहासानां न्रस्मत करते) खरां च कु णीही नाही?

आस्ताः

नाही मला ठाऊक आहे असां कु णीच नाही. (न्रर्वषय बदलीत) पण मला हे
साांग, ररर्ा, अल्रे ड कु ठां आहे? कदान्रचत झोपलेला तर नाही?

ररर्ाः

मुळीच नाही. नेहमाप्रमाणेच आिही स्र्वारी पहार्ेच उठली आहे.

आस्ताः

अस्सां. मग नक्कीच फार दमलेला नसेल तो.

ररर्ाः

होय. पण रात्री िेव्हा तो इथे आला. पण आता त्याच्या बरोबर आयोल्फ
आहे ना अगदी तासाभरापासून.

आस्ताः

गरीब न्रबचारा इर्वलासा, न्रनस्तेि छोकरा! अिूनही तो अभ्यास आन्रण
अभ्यासच करीत बसतो का?

ररर्ाः

(खाांदे उडर्वीत) अल्रे डचा आग्रहच असतो तसा, तुला तर ठाऊकच आहे
ते.

आस्ताः

होय पण मला र्वार्तां तू याला न्रर्वरोध करायला हर्वा, ररर्ा.

ररर्ाः

(काहीिा अधीरतेने) नाही- तुला ठाऊकच आहे- की मी ह्या गोष्टीत
खरोखरच हस्तिेप करू िकत नाही. अल्रे डलाच ते माझ्यापेिा अन्रधक
समितां- आन्रण आयोल्फने तरी काय करार्वां असां तुला र्वार्तां? तो चहडू
कफरू िकत नाही आन्रण खेळू बागडू ही िकत नाही ना- इतर मुलाांसारखा.

आस्ताः

(न्रनियाने) अल्रे डिी बोलेन मी ह्यासांबांधी.

ररर्ाः

होय गडे. करच तू तसां. —अगांबाई, न्रतकडे बघ- (अल्रे ड अल्मसट उन्हाळी
कपड्यात असून आयोल्फला हाताला धरून आणीत असतो. डाव्या
बािूच्या दाराने ते आत प्रर्वेि करतात. तो कृ िाांग, नािूक बाांध्याचा
छत्तीस सदतीस र्वषाांचा, िाांत डोळ्याांचा न्रर्वरळ तपककरी के स आन्रण दाढी
असलेला आहे. - आयोल्फने सोनेरी दोरी र्व चसहाची उठार्वन्रचत्रे असलेल्या
बर्णाांचा गणर्वेि घातलेला आहे. तो पाांगळा असून त्याच्या डाव्या
बगलेत कु बडी आहे कारण त्याचा तो पाय अधाांगर्वायूग्रस्त आहे. तो र्वाढ
खुांर्लेला र्व व्याधीग्रस्त कदसतो, पण त्याचे डोळे कमनीय आन्रण
न्रर्वर्वेकिील आहेत. )

अल्मसटः (आयोल्फला सोडतो र्व हषटभररत होऊन दोन्ही हात पसरीत आस्ताकडे
येतो. ) आस्ता! न्रप्रय आस्ता! तू आलीस की इथां! तू अिी अर्वन्रचत येिील
असां र्वार्लांच नव्हतां मला.
आस्ताः

मलासुद्धा तसांच र्वार्तां- स्र्वागत करते तुझां पुन्हा घरी आल्याबद्दल!

अल्मसटः (न्रतचे हात हाांदळ
ु ीत) खूप खूप ऋणी आहे मी तुझा याबद्दल.
ररर्ाः

छान नाही का कदसत ते?

आस्ताः

(त्यार्वर निर न्रस्थरार्वत) छान! फारच छान! ककती तेि आहे त्याच्या
डोळ्यात! होय ना, खूप खूप न्रलखाण के लेलां कदसतांय प्रर्वासात.
(आनांदोद्गाराने) कदान्रचत सारां पुस्तकच सांपर्वलेलां कदसतांय, अल्रे ड?

अल्मसटः (खाांदे उडर्वीत) पुस्तक? हो, ते—
आस्ताः

होय, मला र्वार्लां होतां िेव्हा तू बाहेर पडिील तेव्हाच के र्वळ तुला ते
िक्य होईल.

अल्मसटः मला सुद्धा तेच र्वार्लां. पण बघ तू- झालां मात्र अगदीच र्वेगळां . एक ओळ
सुद्धा न्रलहू िकलो नाही मी पुस्तकाची.
आस्ताः

न्रलन्रहलां नाहीस तू--!

ररर्ाः

होय म्हणूनच! सूर्के समधल्या कागदाांना हातही लार्वलेला नाही हे मी
समिू िकले नाही.

आस्ताः

पण, न्रप्रय अल्रे ड, सारा र्वेळ तू कु ठां अडकलेला होतास मग?

अल्मसटः (न्रस्मत करतो) फक्त कफरलो र्व चचतन आन्रण चचतन, आन्रण चचतन के ले.
ररर्ाः

(त्याच्या खाांद्याभोर्वती हात ठे र्वीत) थोडे चचतन त्याांच्याबद्दलही के ले ना
िे घरी होते?

अल्मसटः होय, ते तू चाांगलांच िाणू िकतेस. खूप खूप, प्रत्येक कदर्विी.
ररर्ाः

(त्याला सोडीत) असां, तर मग छान हो. आन्रण सारां काही ठीकच तर.

आस्ताः

पण तू तर पुस्तकाचां काहीच न्रलन्रहलां नाही ना? आन्रण तरी सुद्धा तू इतका
खूि आन्रण सांतुष्ट कदसतोस? अन्यथा बहुधा तू असा कदसतच नाहीस. मला
म्हणायचांय, िेव्हा तुझां काम तुला असह्य होतां तेव्हा.

अल्मसटः अगदी बरोबर आहे तुझां. कारण तू पाहतेच आधीपासून ककती खुळा आहे
मी. हे चचतन करणां, त्यात गढू न ते करीत राहणां ककतीतरी चाांगलां आहे.
कागदार्वर िे काही उतरतां ते काही इतकां उत्कृ ष्ट नसतां.
आस्ताः

(उद्गारून) उत्कृ ष्ट नसते ते!

ररर्ाः

(हसत) पण तू र्वेडा झालास का, अल्रे ड!

आयोल्फः (न्रर्वर्श्ासाने त्याच्याकडे र्वर पाहत) होय, पण पप्पा- तुम्ही िे न्रलन्रहता ते
खूप चाांगलां आहे.
अल्मसटः (न्रस्मत करतो आन्रण त्याच्या के साांना थोपर्तो) होय, होय, तू िर तसे
म्हणतोस तर मग- पण न्रर्वर्श्ास ठे र्व माझ्यार्वर, -- िो कोणी माझ्या
पिात येईल तो अन्रधक कु िलतेने करील ते.

आयोल्फः कोण असेल ते? ओ साांगा ना ते!
अल्मसटः अर्वसर द्या. तो न्रनन्रित येईल आन्रण स्र्वतःच घोन्रषत करील.
आयोल्फः आन्रण मग काय कराल तुम्ही?
अल्मसटः (गांभीरतेने) मग मी पुन्हा िाईन पर्वटताांकडे—
ररर्ाः

छर्् , काही िरम तुम्हाला, अल्रे ड!

अल्मसटः उां च पर्वटतार्वर आन्रण न्रर्वस्तीणट खुल्या अर्वकािात.
आयोल्फः पप्पा, तुम्हाला र्वार्त नाही का की मी लर्वकरच तुमच्याबरोबर यायला
योग्य होईन असां?
अल्मसटः (व्यथेने सद्गकदत होत) ओ, होय, कदान्रचत तेच, माझ्या लहानग्या पोरा.
आयोल्फः कारण मला र्वार्तां मीसुद्धा पर्वटताांर्वर चढू िकलो तर ककती सुरेख होईल.
आस्ताः

(न्रर्वषय बदलीत) नाही, ककती आकषटक आन्रण सुरेख कदसतोस तू आि,
आयोल्फ!

आयोल्फः होय, तुला नाही र्वार्त तसां, आत्या?
आस्ताः

हो ना, आि हे नर्वे कपडे काय तुझ्या पप्पाांना दाखर्वायला घातलेत?

आयोल्फः होय, मी मम्मीला त्याबद्दल न्रर्वचारलां होतां कारण पप्पाांना मला ह्या
कपड्यात बघायचां होतां.

अल्मसटः (हलक्या आर्वािात ररर्ाला) तू त्याला अिा प्रकारचे कपडे घालू द्यायला
नको होतेस.
ररर्ाः

(िीण आर्वािात) होय, पण त्यानां खूप सतार्वलां मला. खूप न्रर्वनर्वणी
के ली. स्र्वास्र्थयच लाभू कदलां नाही त्यानां मला.

आयोल्फः आन्रण बरां का, पप्पा, --बोगटहम
े याांनी एक धनुष्ट्य न्रर्वकत घेऊन कदलां मला.
आन्रण बाण कसा मारायचा हेसुद्धा न्रिकर्वलां.
अल्मसटः होय ना, हे बघ हे काहीसां उन्रचतच आहे तुझ्यासाठी, आयोल्फ.
आयोल्फः आन्रण पुढच्या र्वेळेला ते िेव्हा आले ना, म्हणिे मला पोहायला सुद्धा
न्रिकर्वायला साांगेन मी त्याांना.
अल्मसटः पोहायला! ओह, पण मग किासाठी हे करणार आहेस तू?
आयोल्फः होय, कारण खाली ककनाऱ्यार्वर िी मुलां आहेत ना त्या सर्वाांना पोहता
येतां. मीच फक्त असा आहे की ज्याला पोहता येत नाही.
अल्मसटः (कळर्वळू न, त्याच्याभोर्वती बाहू र्ाकीत) तुला िे काही न्रिकायचे असेल
ते सारां न्रिक! सारां काही िे तुला स्र्वतःला आर्वडतां.
आयोल्फः होय, तुम्हाला ठाऊक आहे पप्पा, सर्वाटत िास्त मला काय आर्वडतां ते.
अल्मसटः काय? साांग मला ते.
आयोल्फः सर्वाटत िास्त म्हणिे मला सैन्रनक बनण्यासाठी न्रिकायची इच्छा आहे.

अल्मसटः अरे , छोट्या आयोल्फ, या व्यन्रतररक्त अिा ककतीतरी गोष्टी आहेत ज्या
यापेिा अन्रधक चाांगल्या आहेत.
आयोल्फः होय, पण िेव्हा मी मोठा होईन ना, तेव्हा मी सैन्रनक होईनच. तेव्हा हे
चाांगलां ठाऊक असू द्या तुम्हाला.
अल्मसटः (मुठी आर्वळीत) होय, होय, होय; पाहूया आपण ते—
आस्ताः

(र्ेबलािर्वळ डाव्या बािूस बसत) आयोल्फ! माझ्याकडे ये बघू. म्हणिे
मी, काहीतरी साांगेन तुला.

आयोल्फः (न्रतकडे िातो) ते काहीतरी काय, आत्या?
आस्ताः

कल्पना कर स्र्वतःिी तू, आयोल्फ—मी उां दराबाई पान्रहलेली आहे.

आयोल्फः काय? तुम्ही उां दराबाई पान्रहलीत! ओ तुम्ही के र्वळ थट्टा करताय माझी!
आस्ताः

नाही खरां आहे हे. मी न्रतला काल पान्रहलां!

आयोल्फः कोठे पान्रहलांत तुम्ही न्रतला मग?
आस्ताः

मी न्रतला रस्त्यार्वर पान्रहलां गार्वाबाहेर, एके कदर्विी.

ररर्ाः

(िी आता सोफ्यार्वर बसते आहे) कदान्रचत आपल्यालाही न्रतला पहायला
न्रमळे ल मग, आयोल्फ.

आयोल्फः आत्या, हे न्रर्वन्रचत्र नाही का, की न्रतला उां दराबाई म्हणतात?

आस्ताः

लोक न्रतला असां म्हणतात कारण ती गार्वातून आन्रण ककनाऱ्यार्वरून कफरत
सगळ्या उां दराांना हाकलून लार्वते.

अल्मसटः खरां म्हणिे न्रतला बहुतेक न्रमस् व्हॉग म्हणत असार्वेत, मला र्वार्तां.
आयोल्फः व्हॉग? हो त्याचा अथट लाांडगा, तोच.
अल्मसटः (त्याच्या डोक्यार्वर चापर्ी मारीत) तुला ते सुद्धा ठाऊक आहे आयोल्फ?
आयोल्फः (न्रर्वचारमग्न) म्हणून कदान्रचत आणखी हेही खरां असेल की ती रात्री
लाांडगा बनते. तुमचा न्रर्वर्श्ास आहे यार्वर, पप्पा?
अल्मसटः छे, नाही, माझा नाही त्यार्वर न्रर्वर्श्ास. —पण तू आता खाली िार्वांस
आन्रण बागेत िरा खेळत बसायला हर्वांस.
आयोल्फः तुम्हाला असां नाही का र्वार्त की मी काही पुस्तकां बरोबर नेली तर ते
अन्रधक चाांगलां झालां असतां?
अल्मसटः नाही, ह्यापुढे कोणतीच पुस्तके नाहीत. त्याऐर्विी तू खाली ककनाऱ्यार्वर
िा त्या दुसऱ्या मुलाांबरोबर.
आयोल्फः (व्याकू ळ होत) नाही. पप्पा, मी नाही िाणार त्या मुलाांकडे खाली आि.
अल्मसटः का नाही बरां मग?
आयोल्फः नाही, कारण मी हे कपडे घातले आहेत ना?
अल्मसटः (न्रभर्वया चढर्वीत) कदान्रचत ते कु चेष्टा करतील—तुझ्या सुरेख कपड्याांची!

आयोल्फः (र्ाळार्ाळ करीत) नाही, ते धाडस करणार नाहीत ते. कारण झोडपून
काढीन मी मग त्याांना.
अल्मसटः होय तेच- त्याचां काय?
आयोल्फः पण ती फार र्र्वाळ आहेत, ती पोरां . आन्रण ती असां म्हणतात की मी
कधीच सैन्रनक बनू िकणार नाही.
अल्मसटः (क्रोध आर्वरीत) ती असां का म्हणतात असां तुला र्वार्तां?
आयोल्फः ती माझा खूप मत्सर करतात. कारण पप्पा, ती इतकी गरीब आहेत ना,
की त्याांना अनर्वाणी चालार्वां लागतां.
अल्मसटः (हलक्या, सद्गकदत स्र्वरात) ओ, ररर्ा, कसां काळिात सलतांय माझ्या हे
इथां!
ररर्ाः

(कदलासा देत, उठत) तेच-तेच-तेच!

अल्मसटः (धमकार्वणीच्या सुरात) पण ती पोरां , एक कदर्वस कळे ल त्याांना की खाली
ककनाऱ्यार्वर सर्वाटत श्रेष्ठ कोण आहे!
आस्ताः

(कानोसा घेत) न्रतथां कु णीतरी ठोठार्वतांय.

आयोल्फः ते खन्रचतच बोगटहेम आहेत.
ररर्ाः

या आत!
(उां दराबाई सार्वकाि आन्रण िाांतपणे उिव्या बािूच्या दरर्वाज्यातून आत
प्रर्वेि करते. ती ठें गणी, कृ ि, नखन्रिखाांत सुरकु तलेला देह असलेली, िीणट

आन्रण न्रपकलेल्या के साांची, तीक्ष्ण, भेदक डोळे असलेली आहे. न्रतने
फु लाफु लाांचा रॉक, बायकाांची कपाळझाकी र्ोपी आन्रण के प नार्वाचे
उपर्वस्त्र असा िुन्या िमान्यातील पोषाख घातलेला आहे. न्रतच्या हातात
एक छोर्ी ताांबडी छत्री असून काखेत दोरी असलेली एक काळी बॅग
लोंबत आहे. )
आयोल्फः (हलक्या आर्वािात, आस्ताचे कपडे घट्ट पकडीत) आत्या! ही खन्रचत तीच
असली पान्रहिे!
उां दराबाईः (दारात अन्रभर्वादन करीत) आपली न्रर्वनम्रपणे िमा मागते, --सभ्य स्त्रीपुरूषाांना येथे कु रतडणारां असां काही ह्या घरात आहे का?
अल्मसटः आम्ही? नाही, मला नाही तसां र्वार्त.
उां दराबाईः होय, कारण तसां काही असेल तर त्यापासून तुम्हा सभ्य स्त्रीपुरूषाांना
मुक्त करण्यात मी प्राांिळपणे मदत करीन.
ररर्ाः

होय, होय कळलां आम्हाला. पण आमच्याकडे तसल्या प्रकारचां काही
नाही.

उां दराबाईः हे ककती दुदर्व
ै असार्वां, हे. कारण मी आता नुकतीच एक फे री र्ाकायला
न्रनघाले आहे बाहेर. आन्रण ठाऊक नाही ह्या भागात मी पुन्हा के व्हा येईन.
—अगां बाई, ककती थकले मी!
अल्मसटः (खुचीकडे बोर् दाखन्रर्वत) होय, आपण कदसता खरां तिा.

उां दराबाईः कु णीही खन्रचतच कधीही बेिार ना होर्वो त्या इर्वल्यािा दुबळ्याांच्या
अगदी न्रर्वरूद्ध हे करताना, िे अन्रतिय न्रनदटयतेने न्रतरस्कृ त आन्रण गाांिलेले
आहेत. पण हे अन्रतिय बेसुमारपणे िक्ती खेचून घेणारां आहे.
ररर्ाः

कदान्रचत आपण बसाल आन्रण न्रर्वश्राांती घ्याल स्र्वतः िरािी?

उां दराबाईः खूप खूप आभारी आहे. (दरर्वािा आन्रण सोफा यामध्ये असलेल्या
खुचीर्वर बसते. ) कारण सबांध रात्रभर मी बाहेर कामातच होते.
अल्मसटः खरां च का आपण हे के लां?
उां दराबाईः होय पन्रलकडे बेर्ार्वर. (चक चक करीत हसते. ) लोकाांना तसां खरोखर
मला बोलर्वार्वांच लागलां. ते नाखूष होते अत्यांत ह्या बाबतीत. पण न्रतथां
दुसरा पयाटयच नव्हता. त्याांना गोड चेहरा करून ती कडू गोळी खार्वीच
लागली. (आयोल्फकडे पाहून मान हलन्रर्वत) कडू गोळी, छकु ल्या
महारािा कडू गोळी.
आयोल्फः (अन्रनच्छेने, ककन्रचत भयभीत होऊन) किासाठी त्याांना असां करार्वांच
लागतां? -?
उां दराबाईः काय?
आयोल्फः ती खार्वी लागली?
उां दराबाईः खन्रचतच, कारण फार काळ पोषण करू िकलेच नाहीत ना ते त्याांचां.
उां दरां आन्रण त्या साऱ्या इर्वल्या इर्वल्या न्रपल्लाांमुळां, समिून घ्या चाांगलां,
छोर्े महाराि.

ररर्ाः

बाई गां! ते गरीब न्रबचारे लोक, - इतके न्रर्वपुल असतात त्याांच्याकडे?

उां दराबाईः हो ना, अगदी घोळक्याने आन्रण रे लचेलीने (गमतीने सार्वकाि हसत)
सांपूणट रात्रभर अांथरूणात तरा तरा राांगले. दुधाच्या पातेल्याांमध्ये धपकन्
खाली पडले आन्रण िन्रमनीर्वर चीs चीs करीत आन्रण सळसळत ओरखडत
सर्वट कदिाांना आडर्वे न्रतडर्वे धार्वले.
आयोल्फः (हळू च आस्ताला) मी कधीच कफरणार नाही न्रतथां बाहेर, आत्या.
उां दराबाईः पण नांतर आले मी- आन्रण आणखी एक िण. आन्रण आम्ही घेतले ते
आमच्या बरोबर सारे च्या सारे . ते गोड इर्वलाले प्राणी. त्या साऱ्याांर्वर
मात के ली आम्ही दोघाांनी.
आयोल्फः (ककचाळत) पप्पा, -बघा, बघा!
ररर्ाः

आई गां, आयोल्फ!

अल्मसटः काय आहे न्रतथां?
आयोल्फः (अांगुलीन्रनदेि करीत) न्रतथां काहीतरी र्वळर्वळतांय बॅगेत.
ररर्ाः

(डाव्या बािूला र्वळू न ककचाळत) बाई गां! दूर व्हा न्रतच्यापासून, अल्रे ड!

उां दराबाईः (हसत) अहो अन्रतर्वमधुर बाईसाहेब, त्याच्यासारख्या न्रनरूपद्रर्वी
खुज्याला न्रभऊन िायचां कारण नाही.
अल्मसटः पण मग आहे तरी काय ते?

उां दराबाईः के र्वळ मॉप्समॅन आहे तो. (बॅगचे बांध सोडीत) अांधारातून बाहेर ये,
माझ्या अन्रतर्व लाडक्या सर्वांगड्या.
(रूांद, काळ्या नाकाचा एक छोर्ासा कु त्रा बॅगेतून डोके र्वर काढतो. )
उां दराबाईः (मान हलन्रर्वते र्व आयोल्फला खुणान्रर्वते. ) येना न्रनःिांकपणाने आणखी
िर्वळ, इर्वल्यािा िखमी सैन्रनका! तो चार्वत नाही. ये इकडे! ये इकडे!
आयोल्फः (आस्ताला न्रबलगत) नाही, माझां नाही धाडस होत.
उां दराबाईः धाकर्े महाराि त्याची चयाट िाांत आन्रण प्रेमळ आहे असां नाही का
तुम्हाला र्वार्त?
आयोल्फः (न्रर्वन्रस्मत होतो, बोर् दाखन्रर्वतो. ) तो, न्रतथे!
उां दराबाईः होय, तोच तो.
आयोल्फः (अधटर्वर् हलक्याने, कु त्र्यार्वर डोळे रोखीत) मला र्वार्तां खूप भयांकर आहे
ती त्याची- चयाट, मी कधीही न पान्रहलेली.
उां दराबाईः (बॅग बांद करीत) असां ना, ते कळे ल तुला यथेष्ट कळे ल.
आयोल्फः (अन्रनच्छेने िर्वळ िातो खूपच लाांबून, आन्रण हळु र्वारपणे बॅगेर्वर थोपर्तो.
) सुरेख, तरीही सुरेख आहे तो.
उां दराबाईः (काळिीच्या सुरात) पण आता तो पार थकू न आन्रण दमून गेला आहे,
न्रबचारा. अन्रतिय बेिार झालाय तो. (अल्मसटकडे पाहून) कारण हा सारी
िक्ती खेचून घेतो, हा असा खेळ, साहेब न्रर्वर्श्ास ठे र्वू िकतात.

अल्मसटः कोणत्या प्रकारचा खेळ म्हणता आपण?
उां दराबाईः भुरळ क्रीडा.
अल्मसटः हा हा, कदान्रचत हाच तो कु त्रा ना िो त्या उां दराांना भुरळ पाडतो?
उां दराबाईः (मान हलन्रर्वत) मॉप्समन् आन्रण मी. आम्ही दोघां एकिुर्ीनां करतो ते.
आन्रण हे इतकां सुरळीत पार पडतां. पाहत रहार्वां न्रतकडे तेव्हा. त्याच्या
गळपट्ट्ट्यात फक्त एक दोरी आहे. मग मी त्याला तीन र्वेळा घराभोर्वती
कफरन्रर्वते आन्रण बासरी

र्वािन्रर्वते आन्रण िेव्हा ते ती ऐकतात, तेव्हा

तळघरातून र्वर पोर्माळ्यार्वरून खाली आन्रण न्रबळातून बाहेर यार्वांच
लागतां, साऱ्या त्या छकु ल्या प्राण्याांना.
आयोल्फः त्याांना हा अगदी ठार होईपयांत चार्वतो का?
उां दराबाईः उां हूां, मुळीच नाही! नाही, आम्ही खाली होडीकडे िातो, हा आन्रण मी.
त्यानांतर ते आमच्या मागे मागे येतात. ती सारी थोराड आन्रण त्याांची ती
सारी न्रचल्लीन्रपल्ली.
आयोल्फः (उत्कां रठत) आन्रण त्यानांतर काय? साांगा ना ते!
उां दराबाईः त्यानांतर ककनाऱ्यार्वरून आम्ही झर्कन् पुढे होतो. आन्रण मी एका
र्वल्ह्याने र्वळन्रर्वते आन्रण बासरी र्वािन्रर्वते आन्रण मॉप्समन, तो आमच्या
मागे पोहतो. (चकाकत्या डोळ्याांनी) आन्रण सारे ते िे तरा तरा राांगतात
आन्रण पळतात ते आमच्या मागे आन्रण मागे येतात. खोल खोल
पाण्यापयांत. होय. कारण ते भागच असतां त्याांना!
आयोल्फः का भाग असतां त्याांना?

उां दराबाईः कारण र्वास्तन्रर्वक इच्छा नसते त्याांची. कारण ते पाण्याच्या हुडहुडीने
इतके भेदरलेले असतात, की त्यामुळे त्याांना त्यात पडणां भाग असतां.
आयोल्फः बुडतात का ते नांतर?
उां दराबाईः एकू णएक. (खालच्या आर्वािात) आन्रण अत्यांत न्रनःिब्द, अत्यांत
न्रनरामय आन्रण अत्यांत अांधःकारमय होतात. न्रतच एक के र्वळ इच्छा करू
िकतात ते स्र्वतः- ते सुांदर छकु ले. तेथे खाली न्रनद्रा लागते अन्रतर्व मधुर
आन्रण अन्रतर्व न्रचरन्रनद्रा. ती सारी ज्याांचा अन्रखल मानर्विात द्वेष करते
आन्रण छळ करते (उभी राहते) होय, पूर्वीच्या काळी मला मॉप्समनची
गरि र्वार्त नसे, तेव्हा मी स्र्वतःच भुरळ पाडायची मग, मी एकर्ी.
आयोल्फः कु णाला कसली भुरळ पाडायचात आपण?
उां दराबाईः माणसाांना. मुख्यतः.
आयोल्फः (उत्कां ठे ने) ओ, साांगा ना मला किा प्रकारचां होतां ते!
उां दराबाईः (हसत) ते माझे प्राणनाथ होते, ते, गुलिार छकु ल्या!
आयोल्फः कोठे आहेत मग ते आता?
उां दराबाईः (न्रनष्ठु रतेने) खाली साऱ्या उां दराांपािी. (पुनि सौम्यतेने) पण मी आता
माझ्या उद्योगाकडे पुन्हा र्वळायला हर्वे. सदैर्व गडबडीच्या (ररर्ाला) ह्या
पररर्वाराला माझा काहीच उपयोग नाही आि? कारण तसां काही असेल
तर तडकाफडकी करून र्ाकीन मी ते.
ररर्ाः

नाही, धन्यर्वाद, मला र्वार्त नाही तिी न्रनकड आहे असां.

उां दराबाईः होय-होय, न्रप्रय बाईसाहेब, आपल्याला कदान्रप ठाऊक नसेल- िर ह्या
पररर्वाराच्या लिात आलां की िे कु रतडणारां आन्रण चुरचुरणारां , - आन्रण
झुरूमुरू आन्रण तुरूतुरू चालणारां असां काही इथां आहे तर मला आन्रण
मॉप्समनला फक्त बोलार्वणां पाठर्वा. - बरां य, येते नमस्कार, नमस्कार,
अगदी सहस्त्रिः. (ती उिव्या बािूच्या दरर्वाज्यातून बाहेर िाते. )
आयोल्फः (हळू च, आस्ताला ऐर्ीत) आत्या, न्रर्वर्श्ास कर की मी सुद्धा उां दराबाई
पान्रहली!
(ररर्ा बाहेर पडर्वीत िाते आन्रण हातरुमालाने हर्वा घेते. अल्पार्वधीनांतर
आयोल्फ मोठ्या दितेने आन्रण न्रतच्या नकळत उिव्या बािूने बाहेर
िातो. )
अल्मसटः (सोफ्यािर्वळील र्ेबलार्वरील न्रब्रफके स घेतो) ही तुझी न्रब्रफके स आहे का
ही येथली, आस्ता?
आस्ताः

होय, माझ्यािर्वळच्या काही िुन्या पत्राांपैकी काही आहेत तीत.

अल्मसटः हो, घरगुती पत्रेआस्ताः

कारण तुझ्या गैरहिेरीत तूच ती व्यर्वन्रस्थत लार्वायला साांन्रगतली होतीस.

अल्मसटः (न्रतच्या डोक्यार्वर थोपर्त) आन्रण ह्यालासुद्धा उसांत न्रमळन्रर्वलीस तू!
आस्ताः

होय ना. तो काही भाग मी येथे के ला आन्रण काही भाग तेथे िहरात मी
स्र्वतः के ला.

अल्मसटः आभारी आहे, न्रप्रय. खूप न्रर्विेष काही आढळलां का तुला यात?

आस्ताः

(धोपर्पणे) हूां, - अिा प्रकारच्या िुन्या कागदपत्रात नेहमी हे ककर्वा अन्य
आढळते. हे तुला चाांगलां ठाऊक आहे. (मांद आर्वािात, गांभीरपणे) न्रतथां
त्या न्रब्रफके समध्ये, आईला न्रलन्रहलेली पत्रे आहेत.

अल्मसटः होय, ती खन्रचतच तुझ्यािर्वळ ठे र्वायला हर्वीत.
आस्ताः

(प्रयासाने) नाही, माझी अिी इच्छा आहे की तू ती सारी पहार्वीत, तू
सुद्धा, अल्रे ड. एकर्वार, - उत्तरायुष्ट्यात. - पण आि माझ्यािर्वळ ह्या
न्रब्रफके सची चार्वी नाहीये.

अल्मसटः काही आर्वश्यकता नाही, न्रप्रय आस्ता. कारण असां असूनही मी तुझ्या
आईची पत्रे कधीही र्वाचणार नाही.
आस्ताः

(त्यार्वर निर न्रखळन्रर्वत) नांतर एखादे र्वेळी, - अिाच एका न्रनर्वाांत
सायांकाळी, त्यात काय आहे यान्रर्वषयी थोडांसां साांगेन मी तुला.

अल्मसटः होय. त्यापेिा तू तसां करू िकतेस. पण के र्वळ तुझ्या आईची पत्रे तरी
तुझ्यािर्वळ ठे र्व. न्रतच्यानांतर तुझ्यािर्वळ काही फारिा स्मृती नाहीत.
(तो आस्ताच्या हाती न्रब्रफके स देतो. ती, ती घेते आन्रण खुचीर्वर बाह्य
र्वस्त्रप्रार्वरणाखाली ठे र्वते. )
(ररर्ा पुन्हा बैठकीच्या खोलीत येते. )
ररर्ाः

आई गां, मला र्वार्तां त्या भयांकर म्हातारीने िणू काही प्रेताची दुगांधीच
आणली होती आपल्या बरोबर.

अल्मसटः होय ना, काहीिी भयांकर होती खरी ती.

ररर्ाः

ती ह्या खोलीत होती तेव्हा मला िर्वळ िर्वळ आिारी पडल्यासारखांच
र्वार्ायचां.

अल्मसटः न्रिर्वाय ती ज्या अन्रनर्वायट आन्रण भुरळ पाडण्याच्या िक्तीबद्दल बोलत
होती ती मी पुरती समिू िकतो. र्वर न्रिखराांमधील आन्रण न्रर्वस्तीणट
माळरानार्वरील भयाणतेनां असेच काहीसे आहे.
आस्ताः

(त्याच्याकडे एकर्क पाहत) असे काय आहे ते िे तुझ्या बाबतीत घडले
आहे, अल्रे ड?

अल्मसटः (न्रस्मत करीत) माझ्या बाबतीत?
आस्ताः

होय, काहीतरी आहे. बहुतेक पररर्वतटनासारखां. ररर्ाच्यासुद्धा न्रनदिटनास
आलां आहे ते.

ररर्ाः

होय, तुम्ही आहात त्याच िणी मी पान्रहलां ते, पण हे चाांगलां सर्वटस्र्वी
उन्रचतच आहे ना, हे अल्रे ड?

अल्मसटः ते उन्रचत असायलाच हर्वां आन्रण ते आर्वश्यक तसेच न्रहताचे होणार आहे.
ररर्ाः

(उसळू न) तुम्ही अनुभर्वलांय काहीसां, प्रर्वासात! नाकारू नका हे! कारण मी
तुमच्या चेहऱ्यार्वरच पान्रहलां ते!

अल्मसटः (डोके हलन्रर्वत) काहीच नाही- बाह्यतः, पणररर्ाः

(उन्रद्वग्न) पण-?

अल्मसटः अांतगटत माझ्यात थोडीिी उलथापालथ झाली आहे खरी.

ररर्ाः

अरे देर्वा-!

अल्मसटः (कदलासा देत, न्रतच्या हातार्वर थोपर्तो. ) हे के र्वळ न्रहतासाठी, न्रप्रये
ररर्ा. तू न्रनचितपणे न्रर्वसांबून राहू िकतेस.
ररर्ाः

(सोफ्यात बसत) हे येथे तुम्ही अगदी याच िणी आम्हाला साांगा—
साांगायला हर्वां. सारां काही!

अल्मसटः (आस्ताकडे र्वळत) होय, बसूया, आपण देखील. म्हणिे मी तुम्हाला
साांगायचा प्रयत्न करीन. न्रितकां मला साांगता येईल (तो ररर्ाच्या बािूला
सोफ्यात बसतो. आस्ता एक खुची ओढू न घेते आन्रण त्याच्या िर्वळच
बािूला बसते. थोडा न्रर्वराम. )
ररर्ाः

(अपेिेने त्याच्याकडे बघत) बरां , आता-?

अल्मसटः (समोर दृष्टी रोखीत) िेव्हा मी मागे िाऊन माझ्या िीर्वनाचा आन्रण
माझ्या प्राक्तनाचा न्रर्वचार करतो—अखेरच्या त्या-दहाअकरा र्वषाांतल्या,
तेव्हा ते मला बहुधा एखाद्या पररकथेसारखे ककर्वा एखाद्या स्र्वप्नासारखे
र्वार्ते. तुला नाही तसां र्वार्त, आस्ता?
आस्ताः

होय, बहुताांिी र्वार्तां मला तसां.

अल्मसटः (सांभाषण चालू ठे र्वीत) िेव्हा मी न्रर्वचार करतो पूर्वी आपण दोघां कसे
होतो, आस्ता. आपण दोन दुदर्व
ै ी, दीन, अनाथ—
ररर्ाः

(अधीरतेने) ओ, होय, त्याला न्रनन्रितच फार काळ लोर्ला आहे.

अल्मसटः (न्रतचां न ऐकता) आन्रण आता मी येथे ऐर्श्याटत आन्रण र्वैभर्वात बसलो आहे.
माझा व्यर्वसाय अनुसरण्यास मी समथट झालो. उद्योग आन्रण अध्ययन
करण्यास समथट झालो, -- सारां माझ्या इच्छेप्रमाणे (हात पसरर्वीत) आन्रण
हे सारां अपररन्रमत, अगम्य सौख्य—त्याचेच आम्ही तुझे ऋणी आहोत.
तुझे, न्रप्रय ररर्ा.
ररर्ाः

(अधटर्वर् थट्टेने, अधटर्वर् अन्रनच्छेने, त्याच्या हातार्वर चापर् मारते. ) आता
तरी के र्वळ थाांबर्वाल का तुम्ही असां बोलणां?

अल्मसटः एक पररचय म्हणून के र्वळ नामोल्लेखच करतोय मी असा.
ररर्ाः

अहो, पुरे करा ना हा असा पररचय.

अल्मसटः ररर्ा, डॉक्र्राांच्या सल्ल्यामुळे मी पर्वटतरािीत कफरायला गेलो असां तू
समिू नकोस.
आस्ताः

तसां नव्हतां, अल्रे ड?

ररर्ाः

काय होतां मग ते ज्याने तुम्हाला प्रेररत के लां?

अल्मसटः त्याचां असां होतां की मला माझ्या कामाच्या र्ेबलापािी फार काळ
स्र्वास्र्थयच लाभत नाही.
ररर्ाः

स्र्वास्र्थय नाही? अहो कोण त्रास देत होतां मग तुम्हाला?

अल्मसटः (डोके हलन्रर्वत) बाहेरून कु णीही नाही. पण मला असां र्वार्त होतां की मी
अपव्यय करीत होतो—ककर्वा—नाही, माझ्या उत्कृ ष्ट सामर्थयाटचा अपव्यय
करीत होतो. असा व्यथट घालर्वीत होतो मी र्वेळ.

आस्ताः

(डोळे न्रर्वस्फारीत) िेव्हा तू बसलास आन्रण पुस्तक न्रलहायला घेतले तेव्हा
का?

अल्मसटः (मान हलन्रर्वत) कारण माझ्यािर्वळ एर्वढेच उत्कृ ष्ट सामर्थयट नाही. मी हे
ककर्वा दुसरे सुद्धा उत्कृ ष्टपणे तडीस न्यायला हर्वे होते.
ररर्ाः

म्हणून तुम्ही एर्वढे न्रर्वचारात दांग होऊन बसला होता का?

अल्मसटः होय. तेच होते ते िर्वळ िर्वळ.
ररर्ाः

आन्रण म्हणून तुम्ही स्र्वतः अखेरच्या कदर्वसात इतके असमाधानी होता
तर. आन्रण दुसरां आमच्यािी सुद्धा. होय, त्यामुळेच तुम्ही तसे होता ना,
अल्रे ड!

अल्मसटः (समोर दृष्टी लार्वीत) तेथे मी बसलो होतो र्ेबलार्वर र्वाकू न आन्रण न्रलन्रहत
होतो कदर्वसामागून कदर्वस. अनेकदा अध्याट रात्रीपयांत सुद्धा. न्रलन्रहत होतो
आन्रण न्रलन्रहत होतो त्या िाडिूड, मोठ्या ‘मानर्वी िबाबदारी’ सांबांधीच्या
त्या पुस्तकार्वर. हां!
आस्ताः

(त्याच्या बाहूर्वर हात ठे र्वीत) पण दादा, ते पुस्तक खन्रचतच तुझां
िीर्वनकायट होणार आहे.

ररर्ाः

होय, हेच खूपसां तुम्ही नेहमी म्हणत असतात.

अल्मसटः असांच मला र्वार्लां होतां. अन्रलकडे मी प्रौढ व्हायला लागलो होतो.
(त्याच्या डोळ्यात उल्हास कदसतो. ) इतकां समथट बनर्वलांस मला तो मागट
अनुसरायला तू न्रप्रय ररर्ा—
ररर्ाः

काय हा र्वेडेपणा!

अल्मसटः (न्रतच्याकडे पाहून न्रस्मत करीत) तू तुझ्या साऱ्या र्वैभर्वासह--ररर्ाः

(अधटर्वर् हसून, अधटर्वर् न्रचडू न) पुन्हा असां असांबद्ध बोललात तर खूप
मारीन मी तुम्हाला.

आस्ताः

(त्याच्याकडे सचचत पाहत) पण ते पुस्तक, अल्रे ड?

अल्मसटः ते िणू काही दूर िायला लागले. पण ज्याांनी माझ्यार्वर हक्क ठे र्वला आहे
त्या उच्चतम कतटव्याच्या न्रर्वचाराांनी मी अन्रधकान्रधक र्वेढला गेलो.
ररर्ाः

(चमकते, त्याचा हात पकडते. ) अल्रे ड!

अल्मसटः आयोल्फबद्दलचा न्रर्वचार, न्रप्रय ररर्ा.
ररर्ाः

(न्रनराि होते, त्याचा हात सोडते. ) ओह—आयोल्फचा!

अल्मसटः खोलर्वर आन्रण खोलर्वर तो हतभागी छकु ला आयोल्फ िाऊन बसलाय
माझ्या मनात. र्ेबलार्वरनां त्या दुभाटग्यर्वि पडण्याच्या पिात. आन्रण
न्रर्विेषतः आपल्याला अगदी खात्री झाली होती की तो बरा होणारच
नाही त्यानांतर--ररर्ाः

(त्र्वरे ने) पण तुम्ही घेताच की त्याची िक्य न्रततकी सारी काळिी,
अल्रे ड!

अल्मसटः एखाद्या िाळामास्तरासारखी, होय. पण एका न्रपत्यासारखी नव्हे. आन्रण
इतःपर आयोल्फचा एक न्रपता मी बनेन.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे पाहते आन्रण मान हलन्रर्वते. ) मला खरोखर तुमची नेमकी
उमिच पडत नाही.

अल्मसटः माझा उद्देि असा की त्याला हे दुभाटग्य खूपसां सुकर आन्रण खूपसां
यातनाहीन बनन्रर्वण्यास मी माझी सारी िक्ती पणाला लार्वीन. ते िक्य
आहे.
ररर्ाः

ओह पण तुम्ही, - सुदैर्वाने, ओ तो इतका खोलर्वर न्रर्वचार करतो असां मला
तरी नाही र्वार्त.

आस्ताः

(सद्गकदत) होय, ररर्ा. तो करतो तसा.

अल्मसटः होय, त्याला तसां खोलर्वर र्वार्तां यार्वर न्रर्वर्श्ास असू दे.
ररर्ाः

(सोत्कां ठ) पण अहो, तुम्ही आणखी काय करू िकता त्याच्यासाठी?

अल्मसटः त्याच्या बालमनात उदय पार्वणाऱ्या साऱ्या र्वैभर्विाली आिाांना
प्रज्र्वन्रलत करायचा प्रयत्न करीन मी. त्याने मनािी बाळगलेले आिाांचे िे
काही कोर्वळे अांकुर आहेत, त्या साऱ्याांना पल्लन्रर्वत करीन, - फु लर्वीन
आन्रण सुफन्रलत करीन. (अन्रधकान्रधक आर्वेगाने उठतो. ) आन्रण यापेिाही
अन्रधक करणार आहे मी! त्याचां इन्रप्सत आन्रण त्याच्यासमोर असलेलां
साध्य यात सुसांर्वाद साधण्यासाठी मी त्याला सहाय्य करीन. कारण तो
आता त्यास्तर्व तसा नाही. त्याच्या साऱ्या आकाांिा प्रन्रतकू ल बनून सांपूणट
िीर्वनभर त्याच्यासाठी त्या दुलटभ राहणार आहेत. पण मी सुखसांर्वेदना
न्रनमाटण करीन त्याच्या मनात. (तो िन्रमनीर्वरून इकडू न न्रतकडे दोनदा
फे री मारतो. आस्ता आन्रण ररर्ा त्याचा डोळ्याांनी पाठलाग करतात. )
ररर्ाः

तुम्ही ह्या गोष्टी अन्रधक िाांतपणे घ्यायला हव्यात, अल्रे ड!

अल्मसटः (र्ेबलािर्वळ डाव्या बािूला थाांबतो आन्रण त्याांच्याकडे पाहतो. ) आयोल्फ
माझां िीर्वनकायट पुढे चालू ठे र्वील. िर त्याची तिी इच्छा असेल तर.

अन्यथा िे पूणटतः त्याचे स्र्वतःचे आहे असे तो न्रनर्वडू िकतो, कदान्रचत ते
अन्रधक चाांगलां—तूतट, काही झालां तरी मी माझां थाांबर्वणार आहे.
ररर्ाः

(उभी राहत) पण, अहो अल्रे ड तुम्ही दोघाांसाठी, तुमच्यासाठी आन्रण
आयोल्फसाठी नाही का करू िकत हे कायट?

अल्मसटः नाही, ते करू िकत नाही मी.. .. अिक्य! येथे मी स्र्वतःला न्रर्वभागून घेऊ
िकत नाही. आन्रण म्हणूनच मी माघार घेतो आहे. आयोल्फ हा आपल्या
र्वांिातील पूणट न्रसद्ध म्हणून असेल आन्रण मी समर्मपत करीन माझां नर्वां
िीर्वनकायट त्याला असे पूणट न्रसद्ध बनन्रर्वण्यात.
आस्ताः

(उठते आन्रण त्याच्याकडे िाते) येथे तर हा भयांकर कठीण कलह तुला
सोसार्वा लागणार आहे, अल्रे ड.

अल्मसटः होय, तसांच आहे ते. येथे घरी मी स्र्वतःबरोबर सांकर्ार्वर कदान्रप मात करू
िकलो नाही. त्यागाच्या दबार्वाखाली स्र्वतः कदान्रप नव्हे. येथे घरी
कधीच नव्हे.
ररर्ाः

म्हणून ह्या करणानेच का तुम्ही उन्हाळ्यात प्रर्वासाला गेला होता?

अल्मसटः (चमकत्या डोळ्याांनी) होय! आन्रण म्हणून मी र्वर त्या न्रनन्रस्सम एकाांतात
गेलो. न्रिखरार्वरचा तेिस्र्वी सूयोदय पान्रहला. नित्राांची समीपता—
अनुभर्वली. प्रायः त्याांना िाणून घेण्यात आन्रण त्याांच्यािी सुसांर्वाद
साधण्यात आन्रण म्हणून ते करू िकलो मी.
आस्ताः

(त्याच्याकडे न्रर्वषण्णतेने पाहत) पण तू ‘मानर्वी िबाबदारी’ ह्या
पुस्तकार्वर अन्रधक काहीच का न्रलन्रहणार नाहीएस?

अल्मसटः नाही, कधीच नाही, आस्ता मी न्रर्वभागूच िकत नाही स्र्वतःला दोन
कायटभागात, साांगतो मी खन्रचतच. –पण मी ही मानर्वी िबाबदारी पार
पाडीन अखेरपयांत—माझ्या िीर्वनात.
ररर्ाः

(न्रस्मत करून) तुम्हाला खरोखर असा न्रर्वर्श्ास र्वार्तो का की तुम्ही अिा
उच्च ध्येयाांना दृढतेने धरून ठे र्वाल येथे घरी?

अल्मसटः (न्रतचा हात हातात घेतो. ) तुझ्या सांगतीत करू िकतो मी हे. (दुसरा हात
पुढे करीत) आन्रण तुझ्या सांगतीत सुद्धा, आस्ता.
ररर्ाः

(आपला हात काढू न घेत) दोघाांबरोबर म्हणिे, येनके न प्रकारे ण तुम्ही
स्र्वतःला न्रर्वभागू िकता.

अल्मसटः पण न्रप्रय ररर्ा--! (ररर्ा त्यापासीन दूर िाते आन्रण उद्यानद्वारात उभी
राहते. )
(दरर्वािार्वर उिर्वीकडे हलक्याने आन्रण त्र्वरे ने ठोठार्वण्याचा आर्वाि
येतो. इां न्रिन्रनयर बोगटहम
े त्र्वरे ने आत येतो. तो पुरता तीस र्वषाांचा युर्वक
आहे. प्रसि आन्रण िाांत मुद्रा. आिटर्वी र्वृत्ती. )
बोगटहम
े ः गुडमॉर्ननग, गुडमॉर्ननग, न्रमसेस! (अल्मसटच्या दिटनाने हषटभरीत होऊन
थाांबतो. ) अरे च्चा, काय पाहतोय मी! आधीच घरी परत, न्रम. अल्मसट?
अल्मसटः (त्याच्यािी हस्ताांदोलन करीत) होय, काल रात्रीच आलो मी.
ररर्ाः

(सानांद) त्याांना अन्रधक काळ रहायची अनुमती नव्हती न्रम. बोगटहम
े .

अल्मसटः नाही—पण हे खन्रचतच खरां नाहीये, ररर्ा—

ररर्ाः

(अन्रधक िर्वळ येत) खन्रचतच खरां आहे ते, होय. त्याांची रिा सांपली होती.

बोगटहम
े ः म्हणिे आपल्या नर्वऱ्याचा लगाम आपण फारच घट्ट धरून ठे र्वता,
न्रमसेस?
ररर्ाः

मी माझ्या अन्रधकाराचां ितन करते. आन्रण साऱ्याच गोष्टींना सीमा देखील
असायला हर्वी.

बोगटहम
े ः उां हूां, साऱ्याच गोष्टींना नाही, आिा करतो. —गुड मॉर्ननग न्रमस अल्मसट!
आस्ताः

(र्ाळत) गुड मॉर्ननग.

रीर्ाः

(बोगटहम
े कडे पाहत) साऱ्याच गोष्टींना नाही, असां म्हणता आपण?

बोगटहम
े ः होय. माझा यार्वर इतका पूणट आन्रण ठाम न्रर्वर्श्ास आहे की येथे िगात
न्रनदान अिी काही गोष्ट आहे की न्रतला काही सीमा नाही.
ररर्ाः

आता आपण खन्रचतच प्रेमार्वर न्रर्वचार करताहात—आन्रण अिाच काही
गोष्टींचा.

बोगटहम
े ः (सोत्साह) मी त्या समस्त गोष्टींबद्दल न्रर्वचार करतोय—ज्या सुांदर आहेत!
ररर्ाः

आन्रण ज्याांना कधीही सीमा नाही. होय, आपण त्यार्वरच न्रर्वचार करूया
आन्रण आिा करते, सारे न्रमळू न.

अल्मसटः (त्याांच्याकडे चालत िातो. ) आता आपण रस्त्याचे काम खूपच लर्वकर
सांपर्वताहात का येथे?

बोगटहम
े ः मी सारां काही सांपर्वलां. कालच पार पडलां. पुरतां दीघटकाळ चाललांय ते.
पण, सुदर्व
ै ाने ते सांपलां एकदाचां.
ररर्ाः

आन्रण म्हणूनच का आपण इतके बेहद्द खूष आहात यार्वर?

बोगटहम
े ः होय तसा न्रनन्रितच झालोय मी!
ररर्ाः

बरां , मला हे म्हणायचां—

बोगटहम
े ः काय, न्रमसेस?
ररर्ाः

र्वास्तन्रर्वक तुमच्यासाठी हे फारसां चाांगलां झालां नाही, न्रमस्र्र बोगटहम
े .

बोगटहम
े ः खरां ? का बरां नाही ते?
ररर्ाः

नाही, कारण यापुढे आपण ह्या भागात काही र्वारां र्वार येणार नाहीत.

बोगटहम
े ः नाही, ते खरां आहे. ह्यार्वर न्रर्वचारच के ला नाही मी.
ररर्ाः

आता, तरीही आपण न्रनन्रितच कधीमधी आमच्याकडे येऊ िकता.

बोगटहम
े ः नाही, दुदर्व
ै ाने मला आता ते दीघटकाळपयांत अिक्य झाले आहे.
अल्मसटः हो का? किामुळे मग ते?
बोगटहम
े ः हो ना, कारण आता मला एक मोठ्ठां, नर्वां काम न्रमळालां आहे, िे मला
तडकाफडकी पार पाडणां भाग आहे.

अल्मसटः नाही, खरां च का आपल्याला? (त्याचे हात घट्ट धरीत) याचा मला
मनापासून आनांद झाला.
ररर्ाः

अन्रभनांदन, अन्रभनांदन, न्रमस्र्र बोगटहम
े !

बोगटहम
े ः िूss िूss—तथान्रप खरां म्हणिे मी यान्रर्वषयी फारसां बोलायला नको!
पण मी आर्वर घालू िकलो नाही स्र्वतःर्वर! हे एक िांगी काम आहे
रस्त्याचां—र्वर उत्तरे त. पर्वटताांकडे-पन्रलकडे- आन्रण अन्रर्वश्रमनीय सायासाने
पार पाडार्वयाचे काम! (आर्वेिाने) अहाहा, ककती न्रर्विाल, रमणीय िग, -एक रस्ता बाांधणारा होणां ही ककती सुदर्व
ै ाची बाब आहे!
ररर्ाः

(गालातल्या गालात हसते आन्रण त्याच्याकडे चेष्टन
े े पाहते) के र्वळ ह्या
रस्त्याच्या कामाच्या कारणास्तर्वच का आपण इतके र्वेडे होऊन आलात
आि?

बोगटहम
े ः नाही त्यासाठीच नाही के र्वळ. तर िे सारां उज्ज्र्वल आन्रण आिादायी
भन्रर्वतव्य माझ्यासाठी खुलां झालां आहे त्यास्तर्व.
ररर्ाः

(पूर्वटर्वत) अहाहा, कदान्रचत ह्या पिात तेथे काहीतरी अन्रधक रमणीय
आहे!

बोगटहम
े ः (आस्ताकडे कर्ाि र्ाकीत) कु णास ठाऊक! िेव्हा सौख्य प्रथमच येतां,
तेव्हा बहुधा ते र्वसांतातल्या पुरासारखां येतां. (आस्ताकडे र्वळू न) न्रमस
अल्मसट, आपण दोघां नाही का िायचां कफरायला, िरासा फे रफर्का
मारायला बरोबर? िसां आपण नेहमी िातो?

आस्ताः

(झर्कन्) नाही, नाही. आता नको. आि नको.

बोगटहम
े ः ओह, चला ना! के र्वळ अगदी एक छोर्ासा फे रफर्का! मला र्वार्तां
आपल्यािी खूप गोष्टींन्रर्वषयी बोलायचांय मला, मी िाण्यापूर्वी.
ररर्ाः

कदान्रचत असां काही आहे की ज्यासांबांधी आपल्याला आता उघडपणे
बोलायचां नाहीये.

बोगटहम
े ः हुां, ते त्यार्वर अर्वलांबून—
ररर्ाः

हो हो, कारण आपण खन्रचतच चाांगलां कु िबुिूही िकता. (अधटर्वर्
हळु र्वारपणे) आस्ता, अखेरीस तू त्याच्याबरोबर िाणां भाग आहे.

आस्ताः

पण, न्रप्रय ररर्ा—

बोगटहम
े ः (काकु ळतीने) न्रमस आस्ता—लिात घ्या की हे आपलां न्रनरोपाचां कफरणां
असेल—दीघट, दीघट कालार्वधीसाठी.
आस्ताः

(आपली हॅर् आन्रण छत्री घेते. ) हो हो. चला आपण थोडांसां खाली
सभोर्वार उद्यानात िाऊया मग.

बोगटहम
े ः र्वा! आभारी आहे, आभारी आहे याबद्दल!
अल्मसटः आन्रण त्याचर्वेळी आयोल्फकडेही िरा लि राहू द्या मग.
बोगटहम
े ः होय, अल्मसट, पण काय हो! तो आयोल्फ कु ठाय आि? मी काहीतरी
आणलांय त्याच्यासाठी.
अल्मसटः तो गेलाय आन्रण न्रतथांच खाली कु ठां तरी खेळतोय.

बोगटहम
े ः खरां ना? म्हणिे त्याने आता खेळायला प्रारां भ के ला तर! एरर्वी त्याला
घरातच बसून रहायची आन्रण र्वाचीत बसायची सर्वय आहे.
अल्मसटः त्याला आळा बसेल. तो खरोखर मोकळ्या हर्वेतला पोरगा होणार.
बोगटहम
े ः बघा, खरां च आहे ते! बाहेर मोकळ्या हर्वेत आणखी त्याला, न्रबचारा!
ईर्श्रा, ह्या आनांदी िगात एखाद्याला बागडण्यापेिा अन्रधक चाांगले
काहीच करता येणार नाही. मला र्वार्ते, सारां िीर्वन एक खेळच आहे
माझ्यासाठी! चला तर न्रमस आस्ता! (बोगटहम
े आन्रण आस्ता पडर्वीर्वर
िातात आन्रण न्रतथून खाली बागेत िातात. )
अल्मसटः (उभा राहतो आन्रण त्याांच्याकडे पाहतो) तुला, ररर्ा—तुला र्वार्तां का की
ह्या दोघाांमध्ये काहीतरी आहे?
ररर्ाः

काय म्हणार्वां तेच मला समित नाही. पूर्वी मला ते र्वार्ायचां पण आस्ता
आता खूपिी गूढ होत चालली आहे, - अन्रलकडच्या काळात र्वािर्वीपेिा
िास्त अनाकलनीय.

अल्मसटः खरां च? ती तिी आहे. िेव्हा मी बाहेर होतो?
ररर्ाः

होय. त्या गेल्या दोन आठर्वड्यात, मला र्वार्ते.

अल्मसटः आन्रण तुला र्वार्तां का की न्रतला आता त्याच्यात रस र्वार्त नाही असां?
ररर्ाः

गांभीरतेने नव्हे, पूणटपणे नव्हे, प्राांिळपणे नव्हे. मला तसां र्वार्त नाही.
(त्याच्याकडे िोधकतेने पाहत) न्रतने असां के लां असेल तर तुम्हाला र्वाईर्
र्वार्ेल का?

अल्मसटः खरोखर नव्हे—पण अगदी न्रनर्मर्वर्वादपणे अस्र्वस्थ करणारा असेल हा
न्रर्वचार—
ररर्ाः

अस्र्वस्थ करणारा?

अल्मसटः होय, हे तू ध्यानात ठे र्वायलाच हर्वां की आस्ताची िबाबदारी माझ्यार्वर
आहे. न्रतच्या िीर्वनसौख्यासाठी.
ररर्ाः

अरे देर्वा, काय—िबाबदारी! आस्ता तर पुरती प्रौढ झाली ना? न्रतला
न्रनर्वड करण्याची खात्रीनां समि आहे, असां मला पुष्ट्कळ अांिी र्वार्तां.

अल्मसटः होय, आपण खन्रचतच तिी आिा करूया, ररर्ा.
ररर्ाः

माझ्यापुरतां बोलायचां झालां तर बोगटहम
े बद्दल मला न्रनःसांियपणे
यचत्कन्रचतही र्वाईर्साईर् र्वार्त नाही.

अल्मसटः नाही, न्रप्रये, मला सुद्धा तसां र्वार्त नाही. त्याउलर्, पण तथान्रप--ररर्ाः

(पुढे बोलत) आन्रण मला खूप आर्वडेल त्याची आन्रण आस्ताची िोडी
िमल्यास.

अल्मसटः (नाखूष होत) खरोखर, मग तुझी तिी इच्छा का?
ररर्ाः

(अन्रधक सांतप्त होत) होय, कारण मग न्रतला दूरर्वर िार्वांच लागेल
त्याच्याबरोबर! आन्रण मग ती कधीही इथे आपल्याकडे येणार नाही ििी
ती आत्ता येत असते!

अल्मसटः (न्रतच्याकडे साियट र्क लार्वून पाहत) काय! तू सुर्का करू इन्रच्छतेस
आस्तापासून?
ररर्ाः

होय, होय, अल्रे ड!

अल्मसटः पण का हे साऱ्या िगार्वेगळां --?
ररर्ाः

(त्याच्या मानेभोर्वती उत्कर्तेने हात र्ाकीत) होय, कारण िेर्वर्ी मग
माझ्यासाठी फक्त तुम्ही एकर्े आहात! न्रिर्वाय—नाही, आन्रण मग दुसरां
कु णीही नाही. माझे स्र्वतःचे तुम्ही सर्वटस्र्व नाही! (हुांदका फु र्त) अहो
अल्रे ड, अल्रे ड, मी तुम्हाला िाऊ देऊ िकत नाही.

अल्मसटः (हळु र्वारपणे स्र्वतःला सोडर्वून घेत) पण ररर्ा, न्रप्रये—िरा िहाणपणे
न्रर्वचार कर.
ररर्ाः

मी काडीमात्र अिा िहाणपणाचा न्रर्वचार करण्याची काळिी घेणार
नाही. मी फक्त तुमची काळिी करते! साऱ्या िगात फक्त तुमची! (पुन्हा
त्याच्या मानेभोर्वती स्र्वतःला झोकू न देत) तुम्ही, तुम्ही, तुम्ही!

अल्मसटः िाऊ दे, िाऊ दे—तू मला गुदमरून र्ाकत आहेस.
ररर्ाः

(त्याला सोडत) होय, मला आर्वडते तसे! (चमकत्या डोळ्याांनी
त्याच्याकडे बघत) ओ, िर फक्त तुम्हाला कळले असते की मी तुमचा
ककती द्वेष करते!

अल्मसटः माझा द्वेष?

ररर्ाः

होय—िेव्हा तुम्ही स्र्वतः तेथे एकर्े बसलेले असता आन्रण तुमच्या कामाचां
चचतन करीत असता-खूप उिीरापयांत, अगदी उिीरा रात्रीपयांत (आक्रोि
करीत) खूप उिीरा- आन्रण खूप दूर, ओ अल्रे ड, ओ अल्रे ड तुमच्या
कामाचा ककती द्वेष करते मी.

अल्मसटः पण आता ते सारां सांपलां.
ररर्ाः

(कडर्वर्पणे हसत) होय, खरोखर! आन्रण आता तुम्ही कु ठल्यातरी र्वाईर्
गोष्टीत अडकला आहात.

अल्मसटः (भयभीत) र्वाईर्! तुझा न्रनदेि आपल्या मुलाकडे तर नाही?
ररर्ाः

(सार्वेि) होय, तेच ते. मी म्हणते माझ्यासाठी तो अगदी र्वाईर् आहे.
कारण पुस्तकापेिा तुम्हाला मूल आर्वडतां, तो न्रिर्वांत मनुष्ट्यप्राणी आहे.
(रागाने उठत) पण मी तसा न्रर्वचार करीत नाही अल्रे ड! मी तसा न्रर्वचार
करीत नाही—मी साांगते तुम्हाला!

अल्रे डः (न्रतच्याकडे र्क लार्वून पाहत खालच्या आर्वािात) त्यार्वेळी अनेकदा मला
तुझी भीती र्वार्ली, ररर्ा.
ररर्ाः

(उदासीनतेने) मी नेहमीच स्र्वतःला न्रभते आन्रण त्यामुळेच तुम्ही
माझ्यातल्या दुष्टतेला चेतर्वायला नको.

अल्मसटः हे देर्वा—मी तसां करतो?
ररर्ाः

होय, करता तुम्ही—िेव्हा तुम्ही आपल्या दोघाांमधील पन्रर्वत्र
न्रछिन्रर्वन्रछि करता.

गोष्टी

अल्मसटः (कळकळीने) ररर्ा तू न्रर्वसरतेस. ते तुझां स्र्वतःचां मूल आहे—आपलां एकु लतां
एक मूल ज्याच्यान्रर्वषयी आपण बोलत आहोत.
ररर्ाः

मूल फक्त अधट आहे माझां. (अिून एकदा रागाने भडकू न) पण मला
स्र्वतःला तुम्ही हर्वेत! माझे, सर्वटस्र्वी माझे! तुमच्याकडू न. माझा हक्क आहे
तो.

अल्मसटः (खाांदे उडर्वीत) ओ माझ्या न्रप्रय ररर्े, अिा गोष्टींची मागणी घालणां योग्य
नाही. सर्वट गोष्टी आपसूकच न्रमळतात.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे गूढतेने बघत) आन्रण आता ह्यापुढे तुम्ही ते करू िकणार
नाहीत!

अल्मसटः नाही. मी करू िकत नाही ते. मला स्र्वतःला तुझ्यामध्ये आन्रण
आयोल्फमध्ये न्रर्वभागून घ्यायला हर्वां.
ररर्ाः

पण आयोल्फ कधी िन्माला आलाच नसता तर? मग काय?

अल्मसटः (र्ाळार्ाळ करीत) ठीक, ते र्वेगळां च आहे. मग मला तुझा न्रर्वचार करायला
हर्वा.
ररर्ाः

(खालच्या र्व कापऱ्या आर्वािात) मग मी अिी इच्छा करते की मी त्याला
िन्माला घातलांच नाही.

अल्मसटः (रागाने भडकत) ररर्ा! तुला ठाऊक नाही तू काय बोलतेस ते!
ररर्ाः

(भार्वनाभरात थरकापत) त्याला ह्या िगात आणण्याची न साांगता
येणाऱ्या दुःखाची ककमत मला मोिार्वी लागतेय. पण मी ते सहन के लांय
आनांदाने तुमच्यासाठी.

अल्मसटः (प्रेमळपणे) होय, होय, ठाऊक आहे मला ते.
ररर्ाः

(न्रनियाने) पण त्या भागाचा आता अांत झाला आहे. िगण्यासाठी मला
िीर्वन आहे. तुमच्यासोबत. सांपूणटपणे तुमच्यासोबत. आयोल्फची आई
म्हणून मला रहायचां नाही हेच फक्त. ह्यापेिा अन्रधक काही नाही. मी
नाही राहणार, मी साांगते तुम्हाला! मी राहूच िकत नाही. मला सर्वटस्र्वी
तुमचां व्हायचां आहे! तुमच्यासाठी, अल्रे ड!

अल्मसटः पण तू तिीच आहेस, ररर्ा. आपल्या मुलाद्वारा—
ररर्ाः

ओ—हे सारां भार्वन्रर्वर्वि होऊन बोलणां आहे! त्यापेिा अन्रधक काही नाही,
अल्रे ड, अिा प्रकारच्या गोष्टींचा मला काही उपयोग नाही. मला मूल
होण्यासाठी न्रनमाटण के लां गेलां, पण आई होण्यासाठी नव्हे. मी ििी आहे
तिी तुम्ही स्र्वीकारायला हर्वी, अल्रे ड.

अल्मसटः आन्रण आयोल्फ तुला पूर्वी खूप आर्वडायचा.
ररर्ाः

मला त्याच्याबद्दल खूप र्वाईर् र्वार्ायचां. कारण त्याच्या बाबतीत काय
घडलां ह्याची तुम्ही काळिी के ली नाही. फक्त त्याला र्वाचायला आन्रण
कामाला लार्वलां. क्वन्रचतच त्याकडे लि कदलां.

अल्मसटः (हळु र्वार मान हलन्रर्वत) नाही, मी आांधळा होतो. तोपयांत तिी र्वेळ
आलेली नव्हती.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे बघत) पण आता ती आलेली आहे, ठीक?

अल्मसटः होय, िेर्वर्ी आता मला िाणीर्व झाली एका मोठ्या गोष्टीची की मला ह्या
िगात कु ठली गोष्ट करायची असेल तर आयोल्फचा खरा न्रपता होण्याची.
ररर्ाः

आन्रण मला? काय करणार आहात तुम्ही माझां?

अल्मसटः (हळु र्वार) मी तुझ्यार्वर प्रेम करीत राहणार. अगदी अांतःकरणापासून. (तो
न्रतचा हात धरायचा प्रयत्न करतो. )
ररर्ाः

(त्याला र्ाळत) तुमच्या ह्या िाांत प्रेमळपणात मला काहीही रस नाही.
मला तुम्ही पूणटपणे हर्वेत, सर्वटस्र्व आन्रण एकर्े! अगदी त्या आरां भीच्या
सुांदर भव्य कदर्वांगत.. . (कठोरतेने) मला उककरड्यार्वर फे कलेल्यार्ाकलेल्यागत िगायचे नाही, अल्रे ड-कदान्रप नाही!

अल्मसटः (हळु र्वार) मला खात्रीनां र्वार्तां की आपल्या न्रतघाांना न्रर्वपुल आनांद
असायला हर्वा, ररर्ा.
ररर्ाः

(न्रतरस्काराने) मग तुम्ही सहि समाधानी आहात. (डाव्या बािूला
र्ेबलािर्वळ बसत) आता ऐका.

अल्मसटः (िर्वळ येत) ठीक. काय ते?
ररर्ाः

(त्याच्याकडे बघत, न्रतच्या डोळ्यात अांधुक प्रकाि आहे) िेव्हा रात्री
तुमचा र्ेन्रलग्राम मला न्रमळाला-

अल्मसटः होय!
ररर्ाः

मी पाांढरे िुभ्र कपडे पररधान के ले-

अल्मसटः होय मी िेव्हा आलो, तेव्हा तुला ते पाांढरे िुभ्र कपडे पररधान के लेले
बन्रघतले.
ररर्ाः

मी के स खाली मोकळे सोडलेले होते.

अल्मसटः तुझे ते दार्, सुगांधी के सररर्ाः

िेणेकरून माझ्या मानेर्वरून, खाांद्यार्वरून ते रूळार्वेत-

अल्मसटः मी पान्रहले ते, मी पान्रहले ते. ओ, ककती सुांदर लोभस कदसत होतीस तू,
ररर्ा!
ररर्ाः

दोन्ही कदव्याांर्वर ताांबूस गुलाबी छर्ा होती. आन्रण आपणच दोघे होतो,
फक्त दोघे. साऱ्या घरात आपणच दोघे िागे होतो आन्रण िॅम्पेनची बार्ली
होती र्ेबलार्वर.

अल्मसटः मी न्रपली नव्हती काहीच.
ररर्ाः

(कडर्वर् निरे ने) नाही, खरां आहे ते. (कठोर हसते) ‘िॅम्पेन होती तेथे, पण
तुम्ही न्रतला स्पिट के ला नाही’ िसां कन्रर्वतेत म्हर्लां आहे. (ती
आरामखुचीतून उठते आन्रण चालते. िणू काही ती खूप थकली आहे,
सोफ्यार्वर अधटर्वर् कलांडते. )

अल्मसटः (तो चालत िाऊन न्रतच्या पुढ्यात उभा राहतो) मी सांपूणटपणे गांभीर
न्रर्वचारात गढू न गेलो होतो. मी असां ठरर्वलां होतां की आपल्या
भन्रर्वतव्याबद्दल

बोलार्वां

ररर्ा.

एकमेर्व

आयोल्फबद्दल.
ररर्ाः

आन्रण माझ्या िीर्वलगा तुम्ही तसां के लांत.

आन्रण

सर्वाांत

महत्त्र्वाचां

अल्मसटः नाही, मी तसां करू िकलो नाही. कारण तू कपडे उतरर्वायला सुरूर्वात
के ली होतीस.
ररर्ाः

होय, आन्रण सांपूणट र्वेळ तुम्ही आयोल्फ बद्दलच बोलत होता. आठर्वतां?
तुम्ही न्रर्वचारलां की लहानग्या आयोल्फची पचनकक्रया किी होती?

अल्मसटः (दोषाच्या भार्वनेने न्रतच्याकडे बघत) ररर्ा!
ररर्ाः

आन्रण मग तुम्ही तुमच्या न्रबछान्यार्वर पडलात आन्रण एखाद्या लहान
अभटकागत झोपी गेलात.

अल्मसटः (मान हलन्रर्वत) ररर्ा, ररर्ा!
ररर्ाः

(मागे रे लून त्याच्याकडे बघते) ठीक, अल्रे ड?

अल्मसटः यस?
ररर्ाः

‘तुमच्यािर्वळ िॅम्पेन होती पण तुम्ही न्रतला स्पिट के ला नाही. ’

अल्मसटः (त्याचा आर्वाि कठोर होतो) नाही मी स्पिट के ला नाही न्रतला. (तो
न्रतच्यापासून दूर िातो आन्रण बगीच्याकडे िाणाऱ्या दरर्वािािर्वळ
थाांबतो. ररर्ा डोळे बांद करून काही िणाांपुरती न्रनिल होते. )
ररर्ाः

(झर्कन् उभी राहत) पण मला एक गोष्ट तुम्हाला साांगू द्या अल्रे ड.

अल्मसटः (र्वळत) यस?
ररर्ाः

तुम्ही सुरन्रित आहात असां तुम्हाला र्वार्ू देऊ नका, माय न्रडयर.

अल्मसटः सुरन्रित नाही?

ररर्ाः

नाही, तुम्ही आत्मसांतुष्ट असू नये! आन्रण असां समिू नका की मी तुमची
आहे.

अल्मसटः (िर्वळ येत) काय म्हणायचांय तुला?
ररर्ाः

(थरथरत्या ओठाांनी) तुमचा न्रर्वर्श्ासघात करार्वा असां कदान्रप र्वार्लां नाही
मला अल्रे ड. िणभरही नाही.

अल्मसटः नाही ररर्ा, मला ठाऊक आहे. मी ज्याला तुझ्यान्रर्वषयी पूणट कल्पना आहे.
ररर्ाः

(चमकत्या डोळ्याांनी) पण, िर तुम्ही माझा त्याग के लात --!

अल्मसटः तुझा त्याग के ला? मला काही समित नाही तू काय म्हणतेस!
ररर्ाः

ओह, तुम्हाला ठाऊक नाही माझ्या मनातून कोणत्या गोष्टी उसळू
िकतात. िर—

अल्मसटः िर--?
ररर्ाः

िर मला असां उघडकीस आलां की तुम्ही माझी काळिी घेत नाहीत. पूर्वी
िसां प्रेम करीत होता तसां आता करीत नाहीत तर—

अल्मसटः पण, माझ्या िीर्वलगे ररर्ा, काही र्वषाांनी माणूस बदलतो आन्रण तसांच
आपल्या बाबतीतही—प्रत्येकासारखां.
ररर्ाः

मी कदान्रप नाही! आन्रण तुमच्यात झालेला बदल मी ऐकणार नाही. मी ते
सहन करणार नाही, अल्रे ड मला म्हणायचां की फक्त माझ्यासाठीच
तुम्हाला मला राहू द्यायचांय.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे दुःखाने बघतो) तुझा असा मत्सरी स्र्वभार्व आहे.
ररर्ाः

मी माझ्यात दुसरा बदल करू िकत नाही. (धमकार्वण्याच्या सुरात) िर
तुम्ही स्र्वतःला माझ्यात आन्रण दुसऱ्यात न्रर्वभागून घेतलां—

अल्मसटः ठीक, मग काय?
ररर्ाः

मग मी स्र्वतः तुमच्यार्वर सूड उगर्वीन, अल्रे ड!

अल्मसटः तो कसा काय?
ररर्ाः

मला ठाऊक नाही. ओ, होय ठाऊक आहे मला!

अल्मसटः असां?
ररर्ाः

मी स्र्वतःला झोकू न देईन.

अल्मसटः स्र्वतःला झोकू न देईन म्हणालीस तू?
ररर्ाः

होय, करीन मी तसां. मी स्र्वतःला झोकू न देईन त्याच्या बाहुपािात—िो
मला पन्रहल्याांदा भेर्ेल.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे करूणेने बघत, मान हलन्रर्वत) तसां तू कधीच करणार नाहीस
ररर्ा, माझ्या ररर्े, तू, तुझा स्र्वान्रभमान आन्रण सन्मान आन्रण श्रद्धा.
ररर्ाः

(त्याच्या मानेभोर्वती हात र्ाकीत) आहे. तुम्हाला कल्पना नाही मी
कु ठपयांत मिल मारू िकते ते—िर तुम्ही मला सोडायचा प्रयत्न के लात.

अल्मसटः तुला सोडायचा, ररर्ा? कसां बोलू िकतेस तू असां?

ररर्ाः

(त्याला सोडत अधटर्वर् हसत) मी सापळा लार्वीन त्यासाठी, मान्रहत
आहे—तो रस्ता बाांधणारा िो बागेत आहे.

अल्मसटः (सुर्के चा र्श्ास घेत) ओ, थँक गॉड—तू चेष्टा करतेस.
ररर्ाः

मुळीच नाही. दुसऱ्या कु णाव्यन्रतररक्त तो का नव्हे?

अल्मसटः ठीक, कारण तो अगोदरच प्रेमात पडलाय.
ररर्ाः

अन्रतउत्तम! मग मी त्याला न्रहसकार्वून घेईन कु णाकडू न तरी. िसां
आयोल्फने माझ्याबाबतीत के लांय.

अल्मसटः तुला असां म्हणायचांय की आपल्या आयोल्फने हे के लांय?
ररर्ाः

(त्याच्याकडे अांगुलीन्रनदेि करीत) बरोबर, अगदी बरोबर बोललात तुम्ही!
असां बघा! ज्या न्रमन्रनर्ाला तुम्ही आयोल्फबद्दल बोलता तेव्हा तुमचा
आर्वाि थरथरतो. (धमकार्वत, मुठी आर्वळत) मला भुरळ पडली त्या
इच्छेची—ओह!

अल्मसटः (न्रतच्याकडे सचचत बघत) काय इच्छा करू िकतेस तू ररर्ा?
ररर्ाः

(त्याच्यापासून रागाने दूर िात) नाही, नाही, नाही—मी तुम्हाला ते
साांगणार नाही! कधीच नाही!

अल्मसटः (न्रतच्यािर्वळ िात) ररर्ा! मी तुझी न्रर्वनर्वणी करतो. तुझ्यासाठी आन्रण
माझ्यासाठी कु ठल्याही र्वाईर् गोष्टीच्या आहारी िाऊ नकोस. (बोगटहम
े
आन्रण आस्ता बागेतून र्वर येतात. ते दोघेही आपल्या प्रबळ भार्वनाांर्वर

न्रनयांत्रण करताहेत. ते गांभीर आन्रण न्रर्वषण्ण कदसतात. आस्ता बाहेर
व्हराांड्यातच उभी असते. बोगटहम
े आत येतो. )
बोगटहम
े ः ठीक न्रमस अल्मसट मला हे िेर्वर्चां एकन्रत्रत कफरायला न्रमळालां.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे आियाटने बघते) ओ? यानांतर असां कफरणां होणार नाही?

बोगटहम
े ः होय, माझ्यासाठी.
ररर्ाः

फक्त तुमच्यासाठी?

बोगटहम
े ः होय, फक्त माझ्या एकट्यासाठी
ररर्ाः

(झर्कन न्रखितेने अल्मसटकडे बघत) ऐका ते. (बोगटहम
े कडे र्वळत) मी
िपथेर्वर साांगेन कु ठलीतरी अमांगळ निर तुमच्यार्वर कारस्थान करतेय.

बोगटहम
े ः (न्रतच्याकडे बघत) अमांगळ निर?
ररर्ाः

(मान हलन्रर्वत) होय.

बोगटहम
े ः तुमचा न्रर्वर्श्ास आहे अमांगळ निरे र्वर, सौ. अल्मसट?
ररर्ाः

होय. अमांगळ निरे र्वर न्रर्वर्श्ास ठे र्वायला मी नुकतीच सुरुर्वात के ली आहे.
मुख्यतः मुलाांची अमांगळ निर.

अल्मसटः (धक्का बसून कु िबुित) ररर्ा—कसां तू हे--?
ररर्ाः

(र्श्ास रोखत) ते तुम्हीच आहात िे मला अमांगळ आन्रण न्रर्वद्रुप
बनर्वताहेत, अल्रे ड.

बोगटहम
े ः (काचेच्या दरर्वािाकडे िात) कसला गोंगार् आहे हा?

आस्ताः

बघा न्रतकडे लोक धक्क्याकडे पळताहेत.

अल्मसटः काय आहे हे? (बाहेर दृष्टी र्ाकीत) ते तरूण रािस, मला र्वार्तां त्याांनी
पुन्हा काहीतरी खोडकरपणा के लाच.
बोगटहम
े ः (कठड्यार्वरून िोरात ओरडत) ए पोराांनो, खाली काय चाललांय? (काही
सांन्रमश्र आर्वाि उत्तरादाखल येतात, एकन्रत्रत अनोळखी)
ररर्ाः

काय म्हणताहेत ते?

बोगटहम
े ः ते म्हणताहेत की एक मूल पाण्यात बुडालां.
अल्मसटः मूल बुडालांय?
आस्ताः

(अस्र्वस्थ) लहान मुलगा का ते म्हणताहेत?

अल्मसटः ओ, त्या सर्वाांना पोहता येतां.
ररर्ाः

(भीतीने ओरडत) आयोल्फ कोठे आहे?

अल्मसटः िाांत हो, िाांत हो. आयोल्फ बागेत खेळत आहे.
आस्ताः

नाही, तो बागेत नव्हता.

ररर्ाः

(हात झर्क्यानां र्वर उचलीत)अरे देर्वा, कदान्रचत तोच तर नसेल ना?

बोगटहम
े ः (ऐकतो आन्रण नांतर खाली न्रर्वचारतो) तुम्ही म्हणालात कु णाचा मुलगा
आहे तो? (गोंधळलेला आर्वाि येतो बोगटहम
े आन्रण आस्ता गुदमरलेल्या
आर्वािात ओरडतात आन्रण बागेतून खाली िातात)

अल्मसटः (दुःखार्वेगाने) तो आयोल्फ नाही! तो आयोल्फ नाही! ररर्ा!
ररर्ाः

(व्हराांड्यात ऐकते) िू S Sिाांत रहा! मला ऐकू द्या ते काय म्हणताहेत!
(ररर्ा पडते एका ककट ि आक्रोिाने)

अल्मसटः (न्रतच्याकडे िात) काय म्हणताहेत ते?
ररर्ाः

(आरामखुचीत डाव्या बािूला पडत) ते म्हणतात एक कु बडी तरां गतेय.

अल्मसटः (गोठल्यागत) नाही! नाही! नाही!
ररर्ाः

(घोगऱ्या आर्वािात) आयोल्फ! आयोल्फ, पण त्याांनी त्याला र्वाचर्वायला
हर्वे होते!

अल्मसटः (अधटर्वर्) होय, त्याांनी. मौल्यर्वान िीर्वाला! अिा मौल्यर्वान िीर्वाला!
(तो बागेकडे खाली िोरात िातो. )
---अांक पन्रहला समाप्त—

अांक दुसरा

खाली ककनाऱ्यािर्वळ अल्मसटच्या िन्रमनीर्वर झाडाांनी घेरलेली छोर्ी दरी.
डाव्या बािूला अर्वाढव्य िुनार् र्वृि आहेत र्व दृश्यार्वर त्याांच्या पानाांचे छत आहे.
र्ेकडीच्या बािूला पन्रलकडे पार्श्टभूमीर्वर िांगलाच्या कडेला दगडातून र्वाहत
असलेला एक झरा आहे. िर्वळच बोर् हाऊसच्या कोपऱ्यार्वर एक बोर् ककनाऱ्यार्वर
लार्वलेली आहे. डाव्या बािूला एका िुनार् र्वृिाखाली एक र्ेबल र्व त्याभोर्वती बाक
र्व थोड्या खुच्याट. हे सारां हलक्या भोिर्वृिापासून बनन्रर्वलेले आहे. खूपच दमर्
आन्रण धुक्याचे कफरते ढग असलेला कदर्वस आहे. अल्रे ड अल्मसट—पूर्वीसारखेच कपडे
घातलेले आहेत. तो बाकार्वर बसलेला असून त्याने र्ेबलार्वर हात र्ेकले आहेत.
त्याची हॅर् त्याच्या समोर पडलेली आहे. तो न्रनर्मर्वकारपणे आन्रण ठप्प पाण्याकडे र्क
लार्वून बघत आहे.
काही िणात आस्ता अल्मसट िांगलामधून खालच्या रस्त्यातून येते.
न्रतच्यािर्वळ उघडी छत्री आहे.
आस्ताः

(त्याच्याकडे िाांत आन्रण बुिरे पणाने िात) अिा ओल्या र्वातार्वरणात
तुम्ही बसायला नको अल्रे ड. (अल्मसट काही उत्तर न देता हळू च मान
हलन्रर्वतो. आस्ता न्रतची छत्री बांद करते. ) मी के व्हापासून तुम्हाला
िोधतोय.

अल्मसटः (न्रनर्मर्वकारपणे) आभारी आहे तुझा.
आस्ताः

(त्याच्यािर्वळ खुची सरकर्वून बसत) तुम्ही इतक्या र्वेळेपासून
बसला होतात? एर्वढा सारा र्वेळ?

येथेच

अल्मसटः (उत्तर देत नाही, नांतर िेर्वर्ी बोलतो) मला काही कळू च िकत नाही.
मला हे सारां अिक्य र्वार्तां- ही गोष्ट.
आस्ताः

(सहानुभूतीपूर्वटक त्याच्या हातार्वर हात ठे र्वते. ) न्रबचारा अल्रे ड.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे र्क लार्वून बघत) मग हे खरां च आहे की, आस्ता? की मला र्वेड
लागलांय? ककर्वा मी के र्वळ स्र्वप्न बघतोय? ओह िर हे फक्त स्र्वप्नच असतां
तर? न्रर्वचार कर, ककती छान असतां िर मला आत्ता िाग आली असती.
आस्ताः

आन्रण िर मी फक्त तुम्हाला िागां करू िकले असते तर.

अल्मसटः (बाहेर पाण्याकडे र्क लार्वून बघत) ककती क्रूर कदसतेय आि, ती खाडी.
न्रक्लष्ट आन्रण सांपूणटतया न्रनकद्रस्त पडलेली- न्रनळी, करडी, सोनेरी
िकलाांसह-पार्वसाळी ढगाांचे प्रन्रतचबब घेऊन.
आस्ताः

(काकु ळतीने) ओ अल्रे ड त्या खाडीकडे असे र्क लार्वून बघत बसू नका.

अल्मसटः (न्रतचां न ऐकता) पृष्ठभागार्वर, होय. पण तळाला-तेथे-अांतःप्रर्वाह
ओढतोयआस्ताः

(भीतीने) ओ, देर्वा- त्यान्रर्वषयी न्रर्वचार करू नका!

अल्मसटः (न्रतच्याकडे िाांतपणे र्क लार्वून बघतो) तो तेथेच नक्की झोपी गेला आहे
ह्यार्वर बहुधा तुझा न्रर्वर्श्ास असेल. पण तो तेथे नाही, आस्ता. तू त्यार्वर
न्रर्वर्श्ासच ठे र्वायला नको. कारण तुला आठर्वायला हर्वां की येथील प्रर्वाह
ककती द्रुतगतीने र्वाहतो, अगदी थेर् समुद्रात.

आस्ताः

(र्ेबलार्वर कोसळते, हुांदके देते, हाताने स्र्वतःचा चेहरा झाकू न घेते) हे
देर्वा—हे देर्वा!

अल्मसटः (िड अांतःकरणाने) म्हणिे लहानगा आयोल्फ गेला खूप दूर आपल्यापासून खूप दूर ह्या पुढे.
आस्ताः

(र्वर बघत त्याची मनधरणी करीत) अहो अल्रे ड तसां बोलू नका हो!

अल्मसटः का, तू न्रहिेब करू िकत नाहीस का स्र्वतः- तू ककती हुषार आहेस- ह्या
अठ्ठार्वीस, एकोणतीस तासात- मला पाहू दे-पाहू दे मलाआस्ताः

(आक्रोि करून कानार्वर हात ठे र्वते) अल्रे ड!

अल्मसटः (समोरचे र्ेबल हाताने घट्ट पकडीत) ठीक, तुला यात काही अथट सापडतो
का?
आस्ताः

(त्याच्याकडे बघत) किात?

अल्मसटः त्या गोष्टी ज्या ररर्ा आन्रण माझ्यात झाल्यात.
आस्ताः

अथट?

अल्मसटः (उतार्वीळपणे) होय. मी म्हणालो अथट. कारण की ह्यात काही अथट
असायला हर्वा. िीर्वन-अन्रस्तत्र्व-प्राक्तन हे कधीच अथटहीन असू िकत
नाहीत.
आस्ताः

ओ, अल्रे ड ह्या साऱ्या गोष्टींबाबत न्रनन्रितपणे कोण बोलू िके ल?

अल्मसटः (कडर्वर्पणे हसत) नाही, नाही, मला र्वार्तां तू त्यात बरोबर आहेस.
कदान्रचत हा िुद्ध दैर्वयोग आहे- आन्रण गोष्टी ज्या नुकत्याच घडल्या,
सुकाणूर्वाचून भरकर्लेल्या िहािागत. हे पूणटपणे िक्य आहे. अखेर, िसे
ते कदसते आहे.
आस्ताः

(न्रर्वचारात हरर्वलेली) पण समिा हे फक्त र्वार्तांय?

अल्मसटः (रागाने) खरां च? कदान्रचत तू माझ्यासाठी त्याची उकल करून दाखर्वू
िकतेस का? कारण मला ते िक्य नाही. (अन्रधक सौम्यपणे) आयोल्फ येथे
आहे, अन्रस्तत्र्वात असलेल्या भार्वनात्मक िान्रणर्वेच्या उां बरठ्यार्वर. न्रर्वपुल
अमयाटद िक्यतेबरोबर. माझ्या िीर्वनाचा आनांद आन्रण अन्रभमान. आन्रण
नांतर ह्या सर्वाांना गरि होती त्या र्वेड्या म्हातारीच्या आगमनाची आन्रण
न्रतच्या बॅगेतला कु त्रा दाखन्रर्वण्याची.
आस्ताः

पण आपल्याला हे सर्वटथा मान्रहत नाही की खरोखर ते कसे घडले.

अल्मसटः होय, आपल्याला ठाऊक आहे. मुलाांनी न्रतला खाडीर्वरून र्वल्हन्रर्वत
िाताना पान्रहले. त्याांनी आयोल्फला एकर्ा उभा असलेला पान्रहलाधक्क्याच्या अगदी र्ोकार्वर. त्याला न्रतच्याकडे एकर्क लार्वून बघतानाआन्रण त्याला भोर्वळ आल्यासारखी र्वार्ली. (हतािपणे) आन्रण म्हणून तो
पुढच्या बािूस पडला-आन्रण गेला.
आस्ताः

होय, होय पण अगदी तसांच.

अल्मसटः न्रतने त्याला खोलर्वर ओढीत नेले, न्रर्वर्श्ास ठे र्व यार्वर आस्ता.
आस्ताः

पण, न्रडयर, असां का करू िकते ती?

अल्मसटः होय, बघ तू- तोच तर प्रश्न आहे! न्रतने असां का करार्वां? त्या पाठीमागे सूड
नाही. तडिोड करण्यासारखांही नाही, मला म्हणायचांय. आयोल्फने न्रतला
कधीही दुखन्रर्वले नाही. न्रतच्यार्वर कधीच ओरडला नाही. त्या कु त्र्याला
त्याने कधीही दगड मारला नाही. कालपयांत त्याने त्या बाईकडे ककर्वा त्या
कु त्र्याकडे न्रनरखून पान्रहले नाही. मग कु ठल्याही प्रकारच्या सूडाचा प्रश्नच
नाही. म्हणून सारां काही अप्रस्तुत आहे. म्हणून सांपूणटपणे अथटहीन आहे,
आस्ता. तथान्रप लोकाज्ञा त्याची अपेिा करते.
आस्ताः

ररर्ािी ह्याबाबत तुम्ही बोललात?

अल्मसटः (मान हलन्रर्वत) मला र्वाचतां मी तुझ्यािी ह्या प्रकारच्या गोष्टींबाबत
बोलणां अन्रधक उत्तम (न्रनःर्श्ास र्ाकीत) आन्रण सर्वट बाबतीत सुद्धा.
(आस्ता न्रतच्या न्रपिर्वीतून न्रिर्वणकामाच्या र्वस्तू आन्रण काही छोट्या
पेपसटचे पासटल काढते. अल्मसट िून्य निरे ने न्रतच्याकडे बघतो. )
अल्मसटः काय आहे ते आस्ता?
आस्ताः

(न्रतची हॅर् काढीत) एक छोर्ी काळी पट्टी.

अल्मसटः अस्सां, काय ह्या र्वस्तूांचा उपयोग?
आस्ताः

ररर्ाने मला हे करायला साांन्रगतलां, करू मी?

अल्मसटः होय, माझी काहीच हरकत नाही.
(ती त्या हॅर्भोर्वती पट्टी न्रिर्वते. )
अल्मसटः (बसत न्रतच्याकडे पाहून) ररर्ा कोठे गेली?

आस्ताः

ती थोडसां बागेत कफरतेय. बोगटहम
े न्रतच्यासोबत आहेत.

अल्मसटः (थोडसां मागे रे लून) खरचां? बोगटहम
े आि पुन्हा आले का येथे?
आस्ताः

होय, ते दुपारच्या गाडीने येथे पोहोचले.

अल्मसटः मी कधीच अपेिा के ला नव्हती तिी.
आस्ताः

त्याांना आयोल्फ खूप आर्वडायचा.

अल्मसटः बोगटहम
े एक खूप चाांगला माणूस आहे, आस्ता.
आस्ताः

(अगदी प्रेमळपणे) होय ते खूप चाांगले आहेत हे न्रनन्रित.

अल्मसटः (न्रतच्यार्वर निर न्रस्थर करीत) तुला तो आर्वडतो, खरां च.
आस्ताः

होय, मला आर्वडतो.

अल्मसटः पण तरीही अिून तू ठरन्रर्वले नाहीस--?
आस्ताः

(त्याला मध्येच अडन्रर्वत) ओ, अल्रे ड न्रडयर, त्यार्वर बोलू नये आपण!

अल्मसटः ठीक, पण मला साांग तू का करू िकत--?
आस्ताः

थाांबर्वा हे! तुम्ही खरां च मला हे न्रर्वचारायलाच नको. हे फार भयांकर आहे
माझ्यासाठी, तुम्हाला कळतांय ते. बघा आता ही हॅर् तयार झाली.

अल्मसटः थँक यू.
आस्ताः

आता डाव्या खाांद्याला.

अल्मसटः तसांच करार्वां लागतां का अगदी?

आस्ताः

होय, रीतच आहे तिी.

अल्मसटः ठीक—तुला काय उत्तम र्वार्ेल ते कर.
आस्ताः

(ती िर्वळ येते आन्रण न्रिर्वू लागते) तुमचा खाांदा न्रस्थर ठे र्वा म्हणिे
तुम्हाला र्ोचणार नाही.

अल्मसटः (अधटर्वर् न्रस्मत करीत) हे िुन्या काळासारखां आहे.
आस्ताः

होय, तसांच नाही का?

अलेमसटः त्या कदर्वसात तू तेव्हा लहान मुलगी होतीस, तू अिीच बसायचीस आन्रण
माझे कपडे दुरुस्त करायचीस.
आस्ताः

कसांही करून मी प्रयत्न करायची.

अल्मसटः अगदी पन्रहला गोष्ट म्हणिे तू माझ्यासाठी न्रिर्वली—ती सुद्धा काळी
पट्टीच होती.
आस्ता- असां का?
अल्मसटः माझ्या कॉलेिच्या र्ोपीभोर्वती. त्यार्वेळी माझे र्वडील र्वारले होते.
आस्ताः

तेव्हा मी न्रिर्वली? गांमतच आहे, पण मला काही ते आठर्वत नाही.

अल्मसटः का? नाही, त्या कदर्वसात तू फारच लहान होतीस.
आस्ताः

होय, मी लहान होती मग.

अल्मसटः आन्रण मग दोन र्वषाांनांतर—िेव्हा आपण तुझ्या आईला गमार्वलां—तू खूप
मोठी पट्टी न्रिर्वली होती माझ्या खाांद्यार्वर—पुन्हा.

आस्ताः

मला र्वार्तां तसां करणां योग्य होतां.

अल्मसटः (न्रतचा हात थोपर्ीत) होय, होय, आन्रण ती सुद्धा योग्य गोष्ट होती तर
आस्ता आन्रण नांतर िेव्हा आपल्या दोघाांना एकर्ांच सोडलां गेलां—तुझां
आधीच सांपलां का?
आस्ताः

होय (ती न्रिर्वणाचे सान्रहत्य एकत्र ठे र्वते) तो खरोखरच आपल्यासाठी
सुखाचा काळ होता, आपल्या दोघाांसाठी अल्रे ड. आपण दोघां एकर्े.

अल्मसटः होय, नव्हता का तो? कष्टाची कामां होती सारी.
आस्ताः

ती तुम्ही के लीत.

अल्मसटः (अन्रधक उत्साहाने) होय, तू सुद्धा. तुझ्या पद्धतीने तूही िेर्वढां करता येईल
तेर्वढां िास्त काम के लां. (न्रस्मत करीत) तू, माझ्या न्रर्वर्श्ासू आयोल्फा!
आस्ताः

ओ! त्या नार्वाबरोबरच्या मूखट क्लृप्तीने तुम्ही मला ती आठर्वण करून
द्यायलाच नको.

अल्मसटः ठीक, िर तू मुलगा असतीस तर तुला आयोल्फ नार्वाने हाक मारली
असती.
आस्ताः

होय, िर मी असते. पण मग िेव्हा तुम्ही कॉलेिला गेले (अन्रनच्छेने न्रस्मत
करीत) कल्पना करा, ते तुम्ही खूप पोरकर् रान्रहला असता.

अल्मसटः तुला र्वार्तां मी पोरकर् होतो?

आस्ताः

होय, िेव्हा मला आठर्वतांय, मला र्वार्तां ते खरां च होतां. कारण आपल्याला
भाऊ नाही, याची तुम्हाला िरम र्वार्ायची, फक्त बन्रहण.

अल्मसटः नाही ती तू होतीस, तुला ठाऊक आहे. तुला त्याबद्दल िरम र्वार्ायला
हर्वी.
आस्ताः

ठीक, होय, कदान्रचत मी सुद्धा लहान असेन. आन्रण मला र्वार्तां
तुमच्याबद्दल मला र्वाईर् र्वार्ायचां.

अल्मसटः होय, तुला र्वार्ायलाच हर्वां होतां. म्हणूनच तू त्या माझ्या लहानपणीच्या
कपड्याांचा िोध घेतलास.
आस्ताः

तुमचा तो उत्कृ ष्ट सांडे सूर्, होय. तुम्हाला आठर्वतां ते न्रनळे ब्लाऊि आन्रण
गुढघ्यापयांतची पँर्.

अल्मसटः (त्याचे डोळे न्रतच्यार्वर रें गाळतात) मला चाांगलां आठर्वतां की तू ते कपडे
किी घालायचीस. आन्रण ते घालून भोर्वती किी कफरायचीस ते.
आस्ताः

होय, पण तुम्ही घरी एकर्े असतानाच मी तसां करायची.

अल्मसटः आन्रण ककती गाांभीयट आन्रण गर्वट र्वार्त होता आपणार्वर मग, आन्रण मी
तुला नेहमी आयोल्फ म्हणायचो.
आस्ताः

अल्रे ड, तुम्ही हे ररर्ाला कधीच साांन्रगतलां नाही. नाही का?

अल्मसटः हो, मला र्वार्तां मी न्रतला एकदा साांन्रगतलां होतां.
आस्ताः

नाही, अल्रे ड, कसां साांगू िकला असता तुम्ही?

अल्मसटः ठीक, तुला ठाऊक आहे—माणूस त्याच्या बायकोला साऱ्या गोष्टी
साांगतो—िर्वळ िर्वळ.
आस्ताः

होय, मला र्वार्लां तसां.

अल्मसटः (िणूकाही त्याला िाग येते, आपला हात कपाळार्वर ठे र्वत आन्रण उडी
मारत) अरे देर्वा—कसा मी येथे बसू िकतो आन्रण--!
आस्ताः

(उठते आन्रण त्याच्याकडे चचतेने बघते) काय झालांय?

अल्मसटः तो मला बहुधा सोडू न गेलाय. तो मला पूणटपणे सोडू न गेलाय.
आस्ताः

आयोल्फ!

अल्मसटः मी येथे बसलेलो आहे, त्याच्या आठर्वणी िगत. आन्रण तो तेथे नव्हता.
आस्ताः

अहो, पण अल्रे ड—लहानगा आयोल्फ साऱ्या गोष्टींच्या मागे होता.

अल्मसटः नाही. नव्हता तो. तो माझ्या मनातूनही न्रनसर्ला. माझ्या न्रर्वचारातूनही.
मी त्याला माझ्यासमोर िणभरही पान्रहले नाही, िेव्हा तो बसला आन्रण
बोलला एकन्रत्रत. पूणटतया पूणटकाळ त्याला न्रर्वसरत.
आस्ताः

अरे पण ह्या तुमच्या दुःखातून तुम्हाला थोडीतरी न्रर्वश्राांती घ्यायला हर्वी.

अल्मसटः नाही, नाही, नाही! –ह्याचीच तर मला आर्वश्यकता नाही. त्याला मी
पात्र नाही. मला तसला काही अन्रधकार नाही. ककर्वा तसले हृदयही नाही
मला. (कासार्वीस होऊन उिर्वीकडे चालत िातो. ) मला फक्त माझे
न्रर्वचार तेथे असायला हर्वेत िेथे पाण्याचा प्रर्वाह त्याला खोल खोल ओढत
नेतो.

आस्ताः

(त्याच्या मागे िाऊन त्याला घट्ट पकडते. ) अल्रे ड! अल्रे ड! त्या
खाडीकडे िाऊ नका.

अल्मसटः मला त्याच्याकडे िायलाच हर्वां! िाऊ दे मला आस्ता! मी नार्वेची
व्यर्वस्था करीन.
आस्ताः

(आक्रोि करीत) खाडीकडे िाऊ नका, मी साांगते तुम्हाला!

अल्मसटः (नमते घेत) नाही, नाही—मी नाही िाणार, मला एकर्ां सोड फक्त.
आस्ताः

(त्याला र्ेबलाकडे नेते) तुमच्या अिा न्रर्वचाराांना थोडी न्रर्वश्राांती द्यायला
हर्वी, अल्रे ड. या येथे आन्रण खाली बसा.

अल्मसटः (बेंचर्वर बसत) फार चाांगलां- तू म्हणिील तसां.
आस्ताः

नाही, तेथे बसू नका.

अल्मसटः होय, बसू दे मला.
आस्ताः

नाही, नको! कारण मग तुम्ही नुसते र्क लार्वून बघाल-(त्याला न्रतच्या
समोर खुचीर्वर बसायला बळिबरी करते) म्हणिे आपण थोडसां काहीतरी
बोलूया.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे न्रर्वर्श्ासपूणट कानोसा देत) काही िणासाठी र्वेदना आन्रण दुःख
न्रर्वसरणां खूप चाांगलां होतां.
आस्ताः

तुम्हाला तसां करायला हर्वां, अल्रे ड.

अल्मसटः पण तू असा न्रर्वचार करीत नाहीस का? की मी अन्रतिय क्रूर आन्रण दुबळा
झालो आहे काही िणापुरता.
आस्ताः

नाही हो, कारण त्याच त्याच गोष्टी सारख्या आळर्वणां हे पूणटपणे अिक्य
आहे.

अल्मसटः होय, अिक्य आहे खरां मला. तू येथे खाली माझ्याकडे येण्यापूर्वी मी येथे
बसून िब्दाांच्या पन्रलकडे मूकपणे कु रतडणाऱ्या तीव्र दुःखात स्र्वतःला
छळत होतो.
आस्ताः

होय?

अल्मसटः आन्रण तुझा न्रर्वर्श्ास बसेल ह्यार्वर, आस्ता? हां—
आस्ताः

ठीक? काय ते?

अल्मसटः माझ्या तीव्र र्वेदनाांच्यामध्ये मी मला स्र्वतःला अडकर्वून घेत अचांन्रबत होत
होतो की आिच्या िेर्वणात आपल्याला काय हर्वांय
आस्ताः

(िाांततेने) होय, िर तुम्हाला त्यात थोडी न्रर्वश्राांती लाभली तर—

अल्मसटः ठीक तुला मान्रहत आहे—कसेही करून त्यातनां मला न्रर्वश्राांती न्रमळे ल.
(र्ेबलार्वरून न्रतच्याकडे हात लाांबन्रर्वतो. ) ककती भाग्यर्वान आहे मी की तू
माझी आहेस, आस्ता! त्याबद्दल मी खूप सुखी आहे. दुःखात असतानाही—
सुखी.
आस्ताः

(त्याच्याकडे गांभीरतेने बघत) ह्याउप्पर तुम्हाला ररर्ा आहे ह्याबद्दल
आनांदच र्वार्ायला हर्वा.

अल्मसटः ठीक, खन्रचतच. पण ररर्ा आन्रण मी एकाच कुां र्ुांबातील नव्हेत. म्हणिे
मला बन्रहण आहे असां काही नाही.
आस्ताः

(तणार्वपूणट) तुमच्या म्हणण्याचा अथट तोच का, अल्रे ड?

अल्मसटः होय. आमचां कु र्ुांब पूणटतया एकमेर्व आहे. (अधटर्वर् न्रर्वनोद करीत) एका
गोष्टीसाठी आम्हाला नार्वां असायची ती स्र्वराांनी सुरूर्वात झालेली. तुला
आठर्वत असेल ककतीदा तरी ह्या बाबतीत आपलां बोलणां झालेलां असेल
आन्रण आपले सर्वट नातेर्वाईक—ते सर्वट तसेच गरीब आहेत आन्रण आमचे
सर्वाांचे डोळे सारख्याच प्रकारचे आहेत.
आस्ताः

तुम्हाला र्वार्तां का की माझेही आहेत?

अल्मसटः नाही. तू ते पूणटपणे तुझ्या आईकडू न घेतलेत. तू कदान्रपही आमच्यासारखी
नाही, कधीही. ना तुझ्या र्वन्रडलाांसारखी. पण तरीहीआस्ताः

तरीही!

अल्मसटः ठीक, माझा न्रर्वर्श्ास आहे की सारां काही तसांच एकन्रत्रत िीर्वन िगण्याने
आपल्याला आकार कदला आहे. आपल्या दोघाांच्या प्रतीिेत, मनामध्येमला म्हणायचांय.
आस्ताः

(सर्वट िक्तीन्रनिी हेलार्वत) अहो, असां काही म्हणू नका अल्रे ड कधीच. ती
मीच आहे न्रिला तुमच्याकडू न आकार न्रमळाला आन्रण साऱ्या गोष्टींबद्दल
मी तुमची कृ तज्ञ आहे-िगातल्या साऱ्या गोष्टींबद्दल.

अल्मसटः (मान हलन्रर्वत) माझे तुझ्यार्वर कसलेही उपकार नाहीत.

आस्ताः

अगदी त्याच्या न्रर्वरूद्ध-तुमचे माझ्यार्वर खूप उपकार आहेत. तुम्हाला ते
कळायलाच हर्वेत. कोणताही त्याग तुमच्यासाठी खूप मोठा नाही.

अल्मसटः (न्रतला मध्येच थाांबर्वीत) हो, खरां च- त्याग! असां काही बोलू नकोस. मला
तू आर्वडत होतीस आन्रण आर्वडतेस, आस्ता. अगदी तू लहान
असतानापासून. (थोड्या न्रर्वरामानांतर) आन्रण मग मी नेहमी न्रर्वचार के ला
की मला बऱ्याच चुकीच्या गोष्टी बरोबर करायच्या आहेत.
आस्ताः

(आियट करीत) चुकीच्या! तुम्ही?

अल्मसटः अगदी तांतोतांत माझ्या बाबतीत नाही, पणआस्ताः

(तणार्वपूणट) पण-?

अल्मसटः र्वन्रडलाांच्या बाबतीत.
आस्ताः

(बेंचर्वरून अधटर्वर् उठत) र्वन्रडलाांच्या-बाबतीत! (पुन्हा खाली बसत)
म्हणिे म्हणायचांय काय तुम्हाला ह्या बाबतीत?

अल्मसटः र्वडील खरोखर तुझ्या बाबतीत चाांगले नव्हते.
आस्ताः

(उतार्वीळपणे) अहो, तसां म्हणू नका हो!

अल्मसटः होय, कारण ते खरां आहे. त्याांना तू आर्वडायची नाहीस. त्याांनी िसां
र्वागायला हर्वां तसां नव्हते र्वागत ते.
आस्ताः

(र्ाळार्ाळ करीत) नाही, कदान्रचत ते तुमच्यार्वर िसां प्रेम करायचे तसां
नसेल. पण हे समिू िकण्यासारखां होतां.

अल्मसटः आन्रण ते नेहमी तुझ्या आईन्रर्वषयी सुद्धा कठोर असायचे. काही झालां तरी
अखेरच्या र्वषाटत.
आस्ताः

(सौम्यपणे) आई त्याांच्यापेिा ककतीतरी लहान होती याची तुम्हाला
आठर्वण असायला हर्वी.

अल्मसटः तुला र्वार्तां का की ते एकन्रत्रत सुखाने रान्रहले नाहीत?
आस्ताः

कदान्रचत नाही.

अल्मसटः होय, पण तरीही-तेर्वढां सोडल्यास र्वडील िाांत आन्रण दयाळू अांतःकरणाचे
होते-प्रत्येकािी समिूतदारपणे र्वागणारे होते—
आस्ताः

(िाांतपणे) आन्रण आई ती ििी असायला हर्वी होती तिी नव्हती.

अल्मसटः तुझी आई तिी नव्हती.
आस्ताः

कदान्रचत न्रनयन्रमत नाही.

अल्मसटः र्वन्रडलाांबरोबर, तुझ्या म्हणण्याचा अथट?
आस्ताः

होय.

अल्मसटः मी कधीच लि कदले नाही.
आस्ताः

(उठत, अश्रूांन्रर्वरूद्ध लढत) अहो, अल्रे ड न्रडयर-त्याांना िाांततेत राहू द्या-िे
न्रनघून गेलेले आहेत. (ती उिव्या बािूला ओलाांडून िाते. )

अल्मसटः (उठत) होय त्याांना िाांततेत असू देत. (दुःखाने हात न्रपळर्वर्त) पण िे
गेलेले आहेत ते आपल्याला िाांततेत राहू देत नाहीत, आस्ता. ना कदर्वसा
ना रात्री.

आस्ताः

(त्याच्याकडे प्रेमळपणे बघत) पण काळच हा कडर्वर्पणा कमी करे ल ,
अल्रे ड.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे असहाय्यतेने बघत) होय, तुझासुद्धा ह्यार्वर न्रर्वर्श्ास आहे,
नाही का? पण ह्या सुरूर्वातीच्या साऱ्या भयांकर कदर्वसातून तो कसा
िाईल-(घोगऱ्या आर्वािात) मला काहीच कल्पना नाही.
आस्ताः

(काकु ळतीने, आपले हात त्याच्या खाांद्यार्वर ठे र्वीत) िा न्रतकडे ररर्ाकडे,
अरे देर्वा मी तुझी न्रर्वनर्वणी करते-

अल्मसटः (झर्क्याने दूर होतो) नाही, नाही, नाही-तसां बोलू नकोस! कारण मी तुला
साांगू िकत नाही. (अन्रधक िाांततेने) तुझ्या सोबत मला राहू दे येथे.
आस्ताः

होय, मी तुम्हाला सोडू न िाणार नाही.

अल्मसटः (न्रतचा हात घट्ट पकडीत) ह्याबद्दल मी तुझा आभारी आहे. (काही िण
खाडीकडे बघत) कोठे गेला माझा लहानगा आयोल्फ आता? (न्रतच्याकडे
दुःखाने न्रस्मत करीत) तू मला साांगू िकत नाहीस का ते -माझ्या मोठ्या
हुिार आयोल्फा? (मान हलर्वीत) नाही ह्यासांबांधी िगात मला ते कु णीच
साांगू िकत नाही. मला फक्त ठाऊक आहे एक भयांकर सत्य. तो मला
कधीच भेर्ू िकणार नाही.
आस्ताः

(डार्वीकडे बघत आन्रण हात मागे घेत) ते येताहेत आता.
(सौ. अल्मसट आन्रण बोगटहम
े प्रर्वेि करतात, िांगलातून येणाऱ्या
पाऊलर्वार्ेने खाली येतात. ती पुढे असते आन्रण तो न्रतच्या मागे असतो.

न्रतने गडद कपडे घातलेले आहेत आन्रण न्रतच्या डोक्यार्वर काळा बुरखा
आहे. त्याच्या काखेत छत्री आहे. )
अल्मसटः (न्रतला भेर्ायला िात) कसां र्वार्तांय तुला, ररर्ा?
ररर्ाः

(त्याच्याकडे दुलटि करीत) मला न्रर्वचारू नको.

अल्मसटः तुम्ही येथे का आलात?
ररर्ाः

फक्त तुम्हाला बघायला, काय करताहात तुम्ही?

अल्मसटः काही नाही. आस्ता माझ्यािी बोलायला खाली आली आहे.
ररर्ाः

होय पण आस्ता येण्यापूर्वी? तुम्ही साऱ्या सकाळपासून माझ्यापासून दूर
आहात.

अल्मसटः मी येथे बसून त्या पाण्याकडे बघत बसलोय.
ररर्ाः

हूांs-कसां करू िकतो तू असां!

अल्मसटः (अन्रधरतेने) मी आता एकर्ा उत्तम आहे!
ररर्ाः

(अस्र्वस्थपणे कफरत) आन्रण स्तब्धतेने बसत! ह्या एका आन्रण त्याच िागी!

अल्मसटः पण ह्या िगात मला कु ठे ही काहीही करायचां नाही.
ररर्ाः

मला कु ठे ही रहायचां असां िक्य नाही. ककमान येथे तरी- बहुधा
खाडीिर्वळ एखाद्या सोबत.

अल्मसटः अगदी बरोबर आहे ते- खाडी खूपच िर्वळ आहे.

ररर्ाः

(बोगटहम
े ला) तुम्हाला असां र्वार्त नाही का की त्याांनी आपल्या
सर्वाांबरोबर र्वर यायलाच हर्वां?

बोगटहम
े ः (अल्मसटला) मला र्वार्तां ते तुमच्यासाठी चाांगलां आहे.
अल्मसटः नाही, नाही. मी िेथे आहे तेथेच मला राहू द्या.
ररर्ाः

मग मी तुझ्याबरोबर राहीन, अल्रे ड.

अल्मसटः ठीक आहे, तू रहा, मग आस्ता. तू सुद्धा.
आस्ताः

(बोगटहम
े कडे कु िबुित) त्याांना एकर्ां राहू द्या.

बोगटहम
े ः (सहानुभूतीपूर्वटक त्याच्यार्वर दृष्टीिेप र्ाकीत) कु . अल्मसट, आपण थोडांसां
कफरून येऊया का? ककनाऱ्यार्वरून? अगदी िेर्वर्चां?
आस्ताः

(न्रतची छत्री घेत) होय, चला िाऊ या. िरा थोडांसां पुढे िाऊ या. (आस्ता
आन्रण बोगटहम
े बोर् हाऊसच्या मागे सोबत िातात. अल्मसट थोडांसां
चालतो

आन्रण

डाव्या

बािूच्या

समोरील

मैदानार्वर

असलेल्या

झाडाखालच्या दगडार्वर बसतो. )
ररर्ाः

(िर्वळ िाऊन त्याच्या पुढ्यात उभी राहते. ती हाताची घडी घालून
त्याांना चहदोळे देते. ) तुला कळू िकतां का हे, अल्रे ड-की आपण
आयोल्फला गमार्वलां आहे?

अल्मसटः (दुःखाने िन्रमनीकडे बघत) आपल्याला ही िाणीर्व करून घेणां न्रिकायला
हर्वां.

ररर्ाः

मी करू िकत नाही ते. आन्रण मग ते भयांकर दृश्य माझ्या सांपूणट
आयुष्ट्यभर माझी सोबत करील.

अल्मसटः (र्वर बघत) कोणतां दृश्य? काय पान्रहलां आहेस तू?
ररर्ाः

मी स्र्वतः काही बन्रघतलेलां नाही. फक्त ते काय साांगत होते ते ऐकलांय. अरे
देर्वा-!

अल्मसटः आत्ताच्या आत्ता तू मला ते साांन्रगतलांस तर बरां होईल.
ररर्ाः

मी बोगटहम
े ला स्र्वतःबरोबर धक्क्यार्वर नेले—

अल्मसटः तेथे खाली? का?
ररर्ाः

नक्की काय घडलां हे त्या मुलाांना न्रर्वचारण्यासाठी.

अल्मसटः आपल्याला ते चाांगलांच ठाऊक आहे.
ररर्ाः

आम्हाला अन्रधक काही कळलां.

अल्मसटः असां?
ररर्ाः

हे खरां नाही की, ते काय म्हणाले की तो तात्काळ र्वाहून गेला.

अल्मसटः ते म्हणताहेत का आता तसां?
ररर्ाः

होय, ते म्हणतात की त्याला त्याांनी न्रनतळ पाण्यात खाली तळािी
पडलेला पान्रहला.

अल्मसटः (दात ओठ खात) आन्रण त्याांनी त्याला र्वाचर्वलां नाही.
ररर्ाः

बहुतकरून त्याांना ते अिक्य होतां.

अल्मसटः ते पोहू िकत होते. ते सारे -ते म्हणाले का की िेव्हा त्याांनी त्याला पान्रहलां
तेव्हा तो कसा पडलेला होता?
ररर्ाः

ते म्हणाले की तो उताणा पडलेला होता आन्रण आपल्या सांपूणट उघड्या
डोळ्याांन्रनिी.

अल्मसटः उघड्या डोळ्याांन्रनिी पण सांपूणटतया न्रनिल?
ररर्ाः

होय, सांपूणटतया न्रनिल. आन्रण मग काहीतरी आलां आन्रण त्याने त्याला
ओढू न नेलां. तो तळाचा प्रर्वाह होता असां ते म्हणाले.

अल्मसटः (हळू च मान डोलर्वीत) म्हणिे अखेरचां त्याला त्याांनी तसां पान्रहलां.
ररर्ाः

(कां ठ दार्ू न येत) होय.

अल्मसटः (खालच्या आर्वािात) आन्रण कधीच, कधीही त्याला कु णीही पुन्हा
पाहणार नाही.
ररर्ाः

(आक्रांदत) रात्रांकदर्वस मी त्याला पाहीन. िसा तो खाली पडलेला होता.

अल्मसटः त्या मोठ्या उघड्या डोळ्याांन्रनिी.
ररर्ाः

(थरथरत) होय, त्या मोठ्या उघड्या डोळ्याांन्रनिी मी पाहते ते- मी त्याांना
माझ्यासमोर बघतेय.

अल्मसटः (हळु र्वारपणे उठत, न्रतच्याकडे िाांतपणे बघत पण भीतीयुक्त) कोठे आहेत
ते दुष्ट डोळे ? ररर्ा.
ररर्ाः

(न्रनस्तेि होत) दुष्ट--!

अल्मसटः (न्रतच्यािर्वळ िात) कोठे आहेत ते दुष्ट डोळे , र्क लार्वून र्वर बघणारे ?
तळातून र्वर बघणारे ?
ररर्ाः

(आक्रोि करीत) अल्रे ड!

अल्मसटः (न्रतच्या मागे िात) उत्तर दे मला त्याचां! कोठे आहेत ते त्या मुलाचे दुष्ट
डोळे ?
ररर्ाः

(ककचाळत) अल्रे ड! अल्रे ड!

अल्मसटः आता आपल्याला त्या गोष्टी न्रमळाल्यात.. .. .. . ििा तुला हव्या होत्या.
ररर्ाः

मला! मला काय हर्वां होतां?

अल्मसटः की आयोल्फ आपल्या मागाटतून दूर झाला आहे.
ररर्ाः

मी, मी आयुष्ट्यात कधीही अिी इच्छा के ली नाही!

फक्त आयोल्फ

आपल्या दोघात येऊ नये हेच मला हर्वां होतां.
अल्मसटः ठीक, भन्रर्वष्ट्यात तो कधीही आपल्यामध्ये येणार नाही.
ररर्ाः

(खालच्या आर्वािात, समोर र्क लार्वून बघत) बहुधा, कदान्रचत,
भन्रर्वष्ट्यात (थरकापत) अरे देर्वा, ते भयांकर दृश्य!

अल्मसटः (मान हलन्रर्वत) त्या मुलाचे दुष्ट डोळे , होय.
ररर्ाः

(भीतीने ककचाळू न मागे सरत) एकर्ां सोडा मला, अल्रे ड, मला तुमची
भीती र्वार्ते! मी तुम्हाला अिा अर्वस्थेत कधीही पान्रहलां नाही.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे कठोर आन्रण थांड निरे ने बघत) दुःखाने आपल्याला नीच
आन्रण कु रूप बनन्रर्वलां.
ररर्ाः

(न्रभते तरीही उद्दामपणे) मला अगदी तसांच र्वार्तां.

अल्मसटः (उिव्या बािूकडे िाऊन खाडीकडे बघतो. ररर्ा र्ेबलाच्या बािूला बसते.
थोड्या न्रर्वरामानांतर न्रतच्याकडे मान र्वळन्रर्वत) तू त्याच्यार्वर कधीच प्रेम
के लां नाहीस. कधीच!
ररर्ाः

(थांडपणे स्र्वतःर्वर ताबा ठे र्वीत) आयोल्फने मला त्याच्या हृदयात कधीच
िागा कदला नाही.

अल्मसटः कारण तुझी तिी इच्छा नव्हती.
ररर्ाः

तसां नाही. माझी तिी खूप इच्छा होती. पण मागाटत कु णीतरी आडर्वां
आलां, अगदी सुरूर्वातीपासून.

अल्मसटः (सभोर्वती पूणट कफरत) मी मध्ये आडर्वा आलो, असां तुला म्हणायचांय?
ररर्ाः

नाही हो, अगदी सुरूर्वातीपासून नाही.

अल्मसटः (िर्वळ िात) कोण, मग?
ररर्ाः

त्याची आत्या.

अल्मसटः आस्ता?
ररर्ाः

होय, आस्ता आडर्वी आली आन्रण न्रतने माझ्या मागाटत अडथळा आणला.

अल्मसटः तू असां म्हणू िकतेस, ररर्ा?

ररर्ाः

होय, आस्ता. न्रतने त्याला न्रतच्या हृदयात ठे र्वलां. त्या र्वेळेपासून हे
घडलां—तो भयांकर न्रर्वनाि.

अल्मसटः असां न्रतने िर के लां असेल तर ते प्रेमापोर्ी के लां असेल.
ररर्ाः

(रागाने) अगदी बरोबर! मला कु णािी एखाद्या गोष्टीत सहभागी व्हायला
आर्वडत नाही! प्रेमात तर मुळीच नाही.

अल्मसटः आपण दोघाांनी त्याला आपल्या दोघाांच्या प्रेमात न्रर्वभागून घ्यायला हर्वां
होतां.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे न्रतरस्काराने बघत) आपण? अस्सां, म्हणिे तुमचां देखील
त्याच्यार्वर खरां प्रेम नव्हतां तर.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे आियाटने बघत) मी त्याच्यार्वर कधीच प्रेम के लां नाही--!
ररर्ाः

नाही, तुम्ही नाही के लां. प्रथमतः तुम्ही तुमच्या पुस्तकात इतके गढू न गेला
होतात—कतटव्यार्वरच्या.

अल्मसटः (िोमाने) होय, गढू न गेलो होतो मी, पण मी त्याग के ला होता त्या
पुस्तकाचा—आयोल्फसाठी.
ररर्ाः

त्याच्या प्रेमाखातर नक्कीच नाही.

अल्मसटः मग का, तुला काय र्वार्तां?
ररर्ाः

कारण तुमच्या स्र्वतःच्या अन्रर्वर्श्ासाच्या र्वासनेने तुम्हाला न्रगळां कृत के लां
होतां. एका प्रश्नाच्या प्रारां भानां तुम्हाला त्रस्त के लां होतां की ह्या िगात
िगण्यासारखां खरोखर काही भव्य कायट आहे काय.

अल्मसटः (िोधत) असां काही माझ्यात आहे हे तुला कदसलां का?
ररर्ाः

होय, हळू हळू आन्रण म्हणून ही पोकळी भरून काढायची तुम्हाला भूक
लागली होती. मला िाणर्वलां तुम्हाला माझी काही गरिच नाही.

अल्मसटः तो पररर्वतटनाचा न्रनयम आहे, ररर्ा.
ररर्ाः

आन्रण म्हणून त्या न्रबचाऱ्या लहानग्या आयोल्फमधून एक प्रन्रतभािाली
अद्भूत मूल न्रनमाटण करायचां होतां.

अल्मसटः नाही तिी इच्छा नव्हती. एक सुखी माणूस बनन्रर्वण्यात त्याला मला
सहाय्य करायचां होतां. त्यापेिा अन्रधक काही नाही.
ररर्ाः

पण हे त्याच्या प्रेमाच्यापोर्ी नव्हे. स्र्वतःच्या अांतःकरणात डोकार्वून पहा.
(थोडांसां लािून) आन्रण तोंड द्या त्या गोष्टींना ज्या तुम्ही दफन करुन
ठे र्वल्या आहेत, लपर्वून ठे र्वल्या आहेत.

अल्मसटः (न्रतची निर र्ाळीत) असां काहीतरी आहे की िे तू मान्य करीत नाहीस.
ररर्ाः

तुम्ही सुध्दा.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे अन्रनन्रमष नेत्राांनी न्रर्वचारपूर्वटक बघत) िर तू असा न्रर्वचार
करीत असिील तर मग ते मूल खरोखर ना माझां ना तुझां.
ररर्ाः

नाही, पूणटतया प्रेमात नाही

अल्मसटः आन्रण तरीही आपण येथे न्रनष्ठु रपणे िोक व्यक्त करीत आहोत.
ररर्ाः

(िोकाने) होय, आन्रण असा न्रर्वचार करणां चमत्काररक नाही का? येथे
आपण असा िोक व्यक्त करतोय त्या न्रर्वन्रिप्त लहान मुलासाठी.

अल्मसटः (कां ठ दार्त) अगां, असां त्याला न्रर्वन्रिप्त म्हणू नकोस!
ररर्ाः

(दुःखाने मान हलन्रर्वत) आपण त्याला कधीच आपलासा करु िकलो नाही.
अल्रे ड, ना मी, ना तुम्ही.

अल्मसटः (दुःखाने हात न्रपळर्वर्ीत) आन्रण आता खूप उिीर झालाय! खूप उिीर.
ररर्ाः

आन्रण सांपूणटतया सारां काही उिाड, ओसाड झालां आहे.

अल्मसटः (अचानक उद्रेक होत) तू एक अपराधी आहेस!
ररर्ाः

(उठत) मी!

अल्मसटः होय, तू! तू दोषी आहेस त्याला तसां घडर्वण्यात. हा तुझाच दोष आहे की
तो स्र्वतःला पाण्यातून र्वाचर्वू िकला नाही.
ररर्ाः

(न्रतर्काऱ्याच्या आन्रर्वभाटर्वात) अल्रे ड, तुम्ही माझ्यार्वर हा ठपका
ठे र्वायला नको.

अल्मसटः (अन्रधकान्रधक सुि होत) होय, होय ठे र्वीन मी! तूच ती होतीस ना की त्या
असहाय्य लहानग्या बाळाला एकर्ा र्ेबलार्वर ठे र्वलांस.
ररर्ाः

तो स्र्वस्थपणे उिीर्वर डोकां ठे र्वून पडला होता आन्रण गाढ झोपी गेला
होता. आन्रण मी त्या बाळाकडे काळिीपूर्वटक लि ठे र्वीन असां तुम्ही र्वचन
कदलां होतां मला.

अल्मसटः होय, कदलां होतां मी (आर्वाि खाली घेत) पण नांतर तू आलीस—तू, --तू
मला तुझ्या मोहपािात ओढलांस.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे उद्दामपणे बघत) हो, त्यापेिा असां म्हणू द्या की तुम्ही
न्रर्वसरलात त्या बाळाला आन्रण न्रर्वसरलात सारां काही.

अल्मसटः (दडपलेल्या क्रोधात) होय, खरां आहे ते. (घोगऱ्या आर्वािात) मी त्या
पोराला न्रर्वसरलो—तुझ्या बाहुपािात असताना!
ररर्ाः

(कासार्वीस होत) अल्रे ड, अल्रे ड—हे सारां घृणास्पद बोलताहात तुम्ही!

अल्मसटः (िाांतपणे न्रतच्यासमोर मुठी आर्वळीत) त्या िणाला तू त्या लहानग्या
आयोल्फला मृत्यूदड
ां कदलास.
ररर्ाः

(सोन्माद) तुम्ही सुध्दा! तुम्हीसुध्दा तसां के लांत—िर ते खरां असेल!

अल्मसटः हो, होय. मला सुध्दा िबाबदार धर तू. तिी तुझी इच्छा असेल तर
आपण दोघाांनी पाप के लां आन्रण म्हणून आयोल्फच्या मृत्यूची योग्य
न्रििाच आहे ही िेर्वर्ी.
ररर्ाः

न्रििा?

अल्मसटः (स्र्वतःर्वर ताबा ठे र्वीत) होय. न्याय तुझा आन्रण माझा. ज्यासाठी आपण
पात्र होतो ते आपल्याला प्राप्त झालां. िेव्हा तो न्रिर्वांत होता, आपलां
गुन्रपत, भ्याड पिात्तापाने आपल्याला त्याच्यापासून दूर फरफर्त नेलां.
आपल्यािर्वळ एर्वढी चहमत नाही- त्या गोष्टीकडे बघायची-न्रिने त्याला
ओढू न नेलां-

ररर्ाः

(िाांतपणे) ती कु बडी.

अल्मसटः होय, अगदी बरोबर. आन्रण त्याच्या भोर्वतीच आपण कफरतोय. आपल्या
दुःखाला, र्वेदनेला हाका मारीत-ही आपल्या सद्सन्रद्वर्वेकबुद्धीची न्रतडीक
आहे. त्याव्यन्रतररक्त काही नाही.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे न्रखितेने बघत) मला र्वार्तां हे सारां आपल्याला नैराश्यतेकडे
ओढू न नेत आहे- मूढतेकडे आपल्या दोघाांना. कारण आपण कधीच ते पुन्हा
दुरूस्त करू िकणार नाही.

अल्मसटः (िाांत भार्वनेने स्र्वतःर्वर ताबा न्रमळर्वीत) काल मला आयोल्फन्रर्वषयी स्र्वप्न
पडलां. मी त्याला बघू िकत होतो. धक्क्यार्वरून तो माझ्याकडे चालत
येत आहे. तो धार्वू िकत होता इतर मुलाांसारखा. काहीच झालां नव्हतां
त्याला. थोडीिीसुद्धा इिा झाली नव्हती त्याला. हृदय न्रपळर्वर्ू न
र्ाकणारां हे सत्य एक स्र्वप्न होतां अखेर. ककती कृ तज्ञ आन्रण आनांदी झालो
होतो मी-(थाांबतो) –अांररर्ाः

(न्रतचे डोळे त्याच्यार्वर न्रस्थरार्वलेले) कु णासाठी?

अल्मसटः (र्ाळत) कु णासाठी?
ररर्ाः

होय, कु णाचे आभार मानताहात आन्रण कु णाची कृ पा झाली?

अल्मसटः (न्रतचा प्रश्न र्ाळत) मी साांन्रगतलां तुला मी फक्त स्र्वप्न बघत पडलो होतो.
ररर्ाः

कु णीतरी एक ज्यार्वर तुमचा स्र्वतःचा न्रर्वर्श्ास नाही?

अल्मसटः असां असलां तरी ह्याच मागाटने न्रर्वचार करतो मी. खन्रचतच मी झोपेत
होतो.

ररर्ाः

(न्रतरस्कारपूर्वटक) माझ्या श्रद्धेचा असा चक्काचूर करायला नको होता
तुम्ही, अल्रे ड.

अल्मसटः तो माझा हक्कच होता की मी तुला स्र्वतःच्या त्या ररत्या भ्रमाच्या
िीर्वनामधून िाऊ द्यार्वां.
ररर्ाः

ते माझ्यासाठी खूप उत्तम होतां. किाचा तरी पाठलाग करणां, मग आता
मला कळत नाही की मी कोठे आहे.

अल्मसटः (न्रतला िर्वळू न न्याहाळत) आन्रण िर तुला न्रनर्वड करता आली असती
आता- िर तू आयोल्फचा तेथे खाली पाठपुरार्वा करू िकली असतीस,
िेथे तो आत्ता आहेररर्ाः

असां? मग काय?

अल्मसटः िर तुला पूणट न्रनन्रित खात्री असती की तू त्याला पुन्हा िोधू िकते याची,
त्याला िाणून घेण्याचीररर्ाः

होय, होय, मग काय?

अल्मसटः तर मग तुझ्या मुक्त इच्छेनुसार त्याच्याकडे झेप घेतली असती? तुझ्या
स्र्वतःच्या मुक्त इच्छेनुसार येथील साऱ्या गोष्टींचा त्याग करत? ह्या
दुन्रनयेत िीर्वनाचा त्याग करून? के लां असतांस तू ररर्ा?
ररर्ाः

(खालच्या आर्वािात) आत्ता, लगेच येथे?

अल्मसटः होय, आत्ता, आि ह्या घडीला. उत्तर दे. के लां असतांस तू?

ररर्ाः

(चाचरत) अहो मला कळत नाही अल्रे ड, नाही, मला र्वार्तां काही
काळापुरतां तरी मी तुमच्यासोबत असार्वां.

अल्मसटः माझ्यासाठी?
ररर्ाः

होय फक्त तुमच्यासाठी.

अल्मसटः पण मग तद्नांतर? तू राहिील-? उत्तर दे मला.
ररर्ाः

अहो मी कसां साांगू िकते? नाही तुम्हाला सोडू न मी िाणार नाही. कधीच
नाही! कधीच नाही.

अल्मसटः पण आता, समि मी आयोल्फ बरोबरच गेलो असतो तर? आन्रण तुला िर
अिी पूणट खात्री झाली असती की तू मला आन्रण आयोल्फलाच भेर्ू िकली
असतीस तर तू तेथे आली असतीस का आम्हाला भेर्ायला?
ररर्ाः

खन्रचतच आले असते. खूप आनांदाने! पण—

अल्मसटः होय?
ररर्ाः

(िाांतपणे न्रर्वव्हळत) मी करू िकले नसते ते- मला र्वार्तां खात्रीने तसां
नाही. अगदी स्र्वगटसुखाच्या र्वैभर्वासाठी सुद्धा नव्हे.

अल्मसटः मी सुद्धा नाही करू िकले असतो.
ररर्ाः

नाही, हे खरां आहे नाही का अल्रे ड? तुम्ही सुद्ध करू िकला नसतात.

अल्मसटः नाही, आपण या धरतीर्वरचे न्रिर्वांत प्राणी ना.
ररर्ाः

होय फक्त येथला आनांदच आपल्याला ठाऊक आहे.

अल्मसटः (न्रर्वषण्णतेने) होय आनांद—आनांद माझ्या न्रप्रये—
ररर्ाः

तुम्हाला म्हणायचांय की तो आनांद-आपल्याला कधीच प्राप्त होऊ िकणार
नाही? (त्याच्याकडे प्रश्नाथटक निरे ने बघत) पण िर असां असेल तर-?
(उत्कर्तेने) नाही. नाही. मला तसां म्हणायचां धाडस नाही! ककबहुना तसा
न्रर्वचार करायचांही धाडस नाही.

अल्मसटः होय, साांग ते ररर्ा, साांग ते.
ररर्ाः

(काां कूां करीत) आपण असा प्रयत्न करू िकत नव्हतो का? त्याला न्रर्वसरणां
आपल्याला िक्यच होणार नाही का?

अल्मसटः आयोल्फला न्रर्वसरणां.. ..
ररर्ाः

पिात्ताप आन्रण हे दुःख न्रर्वसरणां, असां मला म्हणायचांय.

अल्मसटः तुला तसां र्वार्तां का?
ररर्ाः

होय. िर तसां झालां असतां तर (उद्रेक होत) कारण हे सारां मी सहन करू
िकत नाही! हे सारां न्रर्वसरण्यासाठी आपल्याला काही िोधता येणार
नाही का?

अल्मसटः (मान हलन्रर्वत) का, काय असू िके ल ते?
ररर्ाः

आपण असां लाांब कु ठे तरी दूर िाऊ िकत नाही का?

अल्मसटः घर सोडू न? तुला येथे राहण्यापेिा कु ठे ही राहणां कधीच आर्वडणार नाही
खरोखर.

ररर्ाः

ठीक मग खूप लोक असू द्यात आपल्या घरात. खूप करमणूक करण्यासाठी
आन्रण आपण स्र्वतःला झोकू न देऊ हे दुःख बन्रधर करण्यासाठी.

अल्मसटः अिाप्रकारचां िीर्वन माझ्यासाठी चाांगलां नव्हे. मी माझां कायट पुन्हा सुरू
करणां योग्य.
ररर्ाः

(कडर्वर्पणे) तुमचां कायट? ती चभत तुम्ही आपल्या दोघाांमध्ये नेहमी उभी
करून ठे र्वलीत.

अल्मसटः (हळु र्वार, कठोरपणे न्रतच्याकडे बघत) ह्यापुढेही भन्रर्वष्ट्यात ती चभत
आपल्या दोघात राहणार आहे.
ररर्ाः

का रहायलाच पान्रहिे ती--?

अल्मसटः कु णास ठाऊक त्या पोराचे सताड उघडे डोळे आपल्यार्वर रात्रांकदर्वस
पहारा देत नसतील!
ररर्ाः

(स्तब्ध, थरकापत) अल्रे ड हा फार भयानक न्रर्वचार आहे.

अल्मसटः आपलां प्रेम प्रिोभक अग्नीसारखांच होत आलां आहे. आता ते न्रर्वझायलाच
हर्वां.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे िात) न्रर्वझायला!

अल्मसटः (कठोरतेने) हे अगोदरच आपल्यापैकी एकात न्रर्वझलां आहे.
ररर्ाः

(िणूकाही दगड बनत) असां मला बोलण्याची तुम्ही चहमत करता?

अल्मसटः (सौम्यपणे) ते मृत झालां आहे ररर्ा. पण मला तुझ्यान्रर्वषयी िे काही
र्वार्तां, आपल्या सर्वटसामान्य अपराध आन्रण पिात्तापाची अन्रभलाषा-यात
मला र्वार्तां मी पुनरूत्थान बघतोय—
ररर्ाः

(सार्वेग) मला पुनरूत्थानात काही न्रिज्ञासा नाही!

अल्मसटः ररर्ा!
ररर्ाः

मी रक्तामाांसाची मानर्वी प्राणी आहे, मी स्र्वतः! मी गुांगीत राहणार
नाही—ना माझ्या रक्तर्वान्रहन्याांमध्ये थांड रक्त आहे. (मुठी दाबत) आन्रण
मग मी िीर्वनासाठीचे दरर्वािे माझ्यासाठी का बांद करार्वेत.. .. एखाद्या
अपराधी कै द्यासारखां दुःखात कु ढत का रहार्वां? आन्रण िो माझा झाला
नाही अिा माणसाबरोबर स्र्वतःला कोंडू न घेऊन का रहार्वां?

अल्मसटः असा िेर्वर् होणारच होता. ररर्ा, एक कदर्वस. असा िेर्वर्!
ररर्ाः

कोणती सुरूर्वात झाली होती अिा प्रकारच्या र्वासनेच्या र्वादळात आपण
सहभागी झालो होतो तेव्हा!

अल्मसटः सुरूर्वातीपासून मी अिा र्वासनेत तुझ्याबरोबर सहभागी झालोच नव्हतो
मुळी.
ररर्ाः

मग सुरूर्वातीला काय र्वार्लां माझ्यान्रर्वषयी तुम्हाला?

अल्मसटः भय.
ररर्ाः

ते मी समिू िकते. पण िेर्वर्ी मग मी तुम्हाला कसां चिकलां?

अल्मसटः (िाांतपणे) तू खूप खूप सुांदर होतीस, ररर्ा.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे िोधक निरे ने बघत) एर्वढांच का फक्त. साांगा मला अल्रे ड!
फक्त तेर्वढांच?

अल्मसटः (मनािी झगडत) नाही, त्याव्यन्रतररक्त होतां काहीतरी.
ररर्ाः

(उतार्वळे पणे) मी तकट करू िकते काय होतां ते! ‘सोनेरी सुखसमृद्धी आन्रण
तुम्ही कदलेल्या िीर्वापाड आणाभाका’ असांच तुम्ही म्हणायचात, नाही का
अल्रे ड?

अल्मसटः होय.
ररर्ाः

(त्याच्य्कडे भयांकर न्रतरस्काराने बघत) पण कसां—कसां करू िकत होता
तुम्ही असां!

अल्मसटः मला आस्ताचा न्रर्वचार करायचा होता.
ररर्ाः

(रागाने) आस्ता, होय! (कडर्वर्पणे आन्रण

म्हणूनच ती आस्ता होती.

र्वस्तुतः न्रतने आपल्या दोघाांना एकत्र आणलां.
अल्मसटः न्रतला ह्याबाबतीत काहीच कल्पना नव्हती. न्रतने िांकाही घेतली नाही,
आिसुद्धा.
ररर्ाः

(नकारात्मक भार्वनेने) तथान्रप ती आस्ताच होती. (न्रतरस्कृ त दृन्रष्टिेप
र्ाकीत, न्रस्मत करीत) ककर्वा, नाही- तो लहानगा आयोल्फ होता,
बरोबर?

अल्मसटः आयोल्फ-?
ररर्ाः

होय. तुम्ही न्रतला आयोल्फ म्हणूनच हाक मारायचे ना? मला आठर्वतां की
तुम्ही मला एकाांतात हे साांन्रगतलां होतां. (िर्वळ िात) तुम्हाला आठर्वतां ते
अल्रे ड, त्या हृदयांगम सुांदर िणात?

अल्मसटः (िणूकाही भीतीने मागे सरत) मला काहीच आठर्वत नाही आन्रण मी
काही आठर्वण्याचा प्रयत्नहीन करणार नाही!
ररर्ाः

(त्याच्या मागे िात) ते त्या घरर्के त घडलां- ज्यार्वेळेला तुमचा दुसरा
आयोल्फ अपांग झाला होता.

अल्मसटः (खालच्या आर्वािात, स्र्वतःला र्ेबलाच्या आधाराने सार्वरत) न्रििा.
ररर्ाः

(न्रभर्वर्वीत) होय, न्रििा.
(आस्ता आन्रण बोगटहम
े बोर्हाऊसच्या मागून येतात. न्रतच्या हातात
लीलीची सुांदर फु लां असतात. )

ररर्ाः

(बाह्यतः स्र्वतःला सार्वरत) ठीक, आस्ता-तू आन्रण बोगटहेम बोलले का
एकमेकाांिी पूणटपणे?

आस्ताः

होय. थोडां कमी, थोडां अन्रधक. (ती छत्री खाली ठे र्वते आन्रण फु लां खुचीर्वर
ठे र्वते. )

बोगटहम
े ः न्रमस अल्मसटना खूप सांकोच र्वार्त होता आमच्या कफरताना बोलण्यात.
ररर्ाः

खरोखर? न्रतला तसां र्वार्लां? ठीक, अल्रे ड आन्रण मी खूपसां बोललोत
आम्ही.

आस्ताः

(त्याच्याकडे र्श्ास रोखून बघत) काय ते?

ररर्ाः

आमच्या आयुष्ट्याांच्या अखेरीबद्दल, मी म्हणेन तसां. (थाांबत) पण या,
आपण र्वर िाऊया, आता आपण सर्वट चारही. आपल्याला सर्वाांची सांगत
हर्वी आहे भन्रर्वष्ट्यासाठी. अल्रे ड आन्रण मी एकत्र राहू िकत नाही आता.

अल्मसटः होय, बोल पुढे, तुम्ही दोघे (र्वळत) पण मला एक िब्द तुझ्यािी प्रथमतः
बोलायचांय, आस्ता.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे बघत) बोलायलाच हर्वांय तुम्हाला? ठीक मग न्रम. बोगटहेम
तुम्ही यायलाच हर्वांय माझ्याबरोबर. (ररर्ा आन्रण बोगटहम
े िांगलाच्या
रस्त्याने न्रनघून िातात. )

आस्ताः

(चचतेने) अल्रे ड, काय झालांय?

अल्मसटः (न्रखिपणे) मला आता येथे फार काळ राहणां सहन होत नाही.
आस्ताः

येथे? ररर्ाबरोबर, असां म्हणायचांय का तुला?

अल्मसटः होय, ररर्ा आन्रण मी आता एकत्र राहू िकत नाही.
आस्ताः

(त्याला हाताने हलन्रर्वत) अल्रे ड, असां काही भयांकर बोलू नकोस!

अल्मसटः मी िे काही म्हणतो आहे ते खरां आहे. आम्ही दोघां एकमेकाांना क्रूर आन्रण
कु रूप बनन्रर्वत आहोत.
आस्ताः

(दुःखाने) अरे नको, अिी कल्पनाही कधी करू नकोस!

अल्मसटः आिपयांत मला अिी िाणीर्वच झाली नाही.

आस्ताः

आन्रण आता तुला हर्वां आहे.. .. . खरोखर तुला काय हर्वां आहे, अल्रे ड?

अल्मसटः ह्या साऱ्या गोष्टींमधून न्रनघून िायचे आहे मला.
आस्ताः

सांपूणटतया एकर्ां ह्या िगात?

अल्मसटः (मान डोलन्रर्वत) होय, अगदी पूर्वीसारखां.
आस्ताः

पण तू एकर्ाच राहण्यासाठी िन्मलेला नाहीस.

अल्मसटः होय मी, काही झालां तरी. पूर्वी होतो मी तसा.
आस्ताः

अरे हो, पण मी होते तुझ्याबरोबर.

अल्मसटः (न्रतचा हात हातात घेण्याचा प्रयत्न करतो) होय, आन्रण ती तूच होतीस,
आस्ता की ज्यामुळे मला परत घरी यार्वांसां र्वार्लां.
आस्ताः

(त्याला र्ाळत) माझ्याकडे! नाही, नाही, अल्रे ड! हे अगदीच अिक्य
आहे.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे र्वेदनेने बघत) मला र्वार्तां बोगटहम
े हाच अडथळा होता?
आस्ताः

(काकु ळतीने) नाही, नाही, तो नव्हता! तू तेथेच चुकत आहेस!

अल्मसटः उत्तम, मग मी तुझ्याकडे येईन. न्रप्रये, माझी न्रप्रय भन्रगनी. मला परत
यायलाच हर्वां—परत घराकडे तुझ्याकडे. िुन्रचभूटत आन्रण उत्कषाटसह.
माझ्या िीर्वनातून बरोबर—
आस्ताः

(थक्क होत) अल्रे ड, ररर्ाच्या न्रर्वरूद्ध पाप करतोय तू हे.

अल्मसटः मी न्रतच्यान्रर्वरूद्ध पाप के ले आहे. पण ह्यात नव्हे. अगां आस्ता, तुला
आठर्वत नाही का? की कु ठल्या प्रकारचां िीर्वन आपण एकन्रत्रत िगलो ते,
तू आन्रण मी. ककती पन्रर्वत्र कदर्वस होते ते अगदी आरां भापासून ते
अखेरपयांत?
आस्ताः

होय, होते ते तसे, पण तसे कदर्वस पुन्हा कधीच िगू िकणार नाही आपण.

अल्मसटः (कडर्वर्पणे) तुझ्या म्हणण्याचा अथट ह्या न्रर्वर्वाहाने माझा पूणटपणे न्रर्वनाि
के ला हेच ना?
आस्ताः

(िाांतपणे) नाही, माझ्या म्हणण्याचा अथट तसा नव्हता.

अल्मसटः ठीक, मग आपण दोघां पूर्वी राहत होतो तसां पुन्हा राहू.
आस्ताः

(न्रनियपूर्वटक) आपण तसां करू िकत नाही अल्रे ड.

अल्मसटः होय, आपण करू िकतो तसां. भार्वाबन्रहणीमधलां प्रेम--आस्ताः

(तणार्वपूणट) ते काय?

अल्मसटः हे िे नाते आहे िे पररर्वतटनाच्या न्रनयमािी बाांधलेले नाही.
आस्ताः

(खालच्या आर्वािात, थरकापत) पण त्याचां काय िर हे नातां बन्रहष्ट्कृत
झालेलां असतां तर?

अल्मसटः बन्रहष्ट्कृत?
आस्ताः

आपलां नातां नाही!

अल्मसटः (धक्का बसून न्रतच्याकडे र्क लार्वून बघत) आपलां नाही? काय तुझ्या ह्या
म्हणण्याचा अथट?
आस्ताः

अल्रे ड मी तुला आत्ताच स्पष्ट साांगणां योग्य.

अल्मसटः होय, होय, साांग मला!
आस्ताः

आईची पत्रे.. . त्या छोट्या बॅगेत—

अल्मसटः असां?
आस्ताः

तुला ती र्वाचायलाच हर्वीत—मी गेल्यार्वर.

अल्मसटः का र्वाचायलाच हर्वीत?
आस्ताः

(स्र्वतःिी झगडत) कारण नांतर मग तू बघिीलच—

अल्मसटः पुढे बोल!
आस्ताः

की मला—काहीच अन्रधकार नाही तुझ्या र्वन्रडलाांच्या नार्वार्वर.

अल्मसटः (मागे कोसळत) आस्ता! काय म्हणतेस तू हे!
आस्ताः

पत्रे र्वाच. मग तू बघिील आन्रण तुला समिेल. आन्रण कदान्रचत तू आईला
माफ करिील—न्रतने िे काही के लां त्याबद्दल.

अल्मसटः (डोके दाबत) मला काहीच कळत नाही. हे असां झालां, आस्ता-मग तू
नाहीस का?
आस्ताः

तू माझा भाऊ नव्हेस, अल्रे ड.

अल्मसटः (झर्कन न्रतच्याकडे बघत अधटर्वर् उद्दामपणे) ठीक, त्यामुळे आपलां नातां
बदललां खरोखर नाही.
आस्ताः

(मान हलन्रर्वत) त्यामुळे सारां च काही बदललां, अल्रे ड. आपलां नातां
भार्वाबन्रहणीचां नाही.

अल्मसटः नाही, पण हे फक्त पन्रर्वत्र आहे आन्रण नेहमीच ते पन्रर्वत्र राहील.
आस्ताः

न्रर्वसरू नकोस, --हे आता पररर्वतटनाच्या न्रनयमाने बद्ध आहे—िसां तू
काही िणाांपूर्वी म्हणाला होतास.

अल्मसटः (न्रतच्या िोधक निरे ने बघत) तुला तसांच म्हणायचांय--?
आस्ताः

(िाांतपणे, भार्वनाप्रधान होत) दुसरा िब्द नाही.. . माझ्या रािा, रािा
अल्रे ड. (ती खुचीर्वरची फु लां उचलते. ) तू ही लीलीची फु लां पान्रहलीस..

अल्मसटः (होकाराथी मान डोलान्रर्वत) ती अिी मृदू कनर्वाळू आहेत िी अगदी खोल
तळापासून र्वर येतात.
आस्ताः

मी ती एका तळ्यातून तोडू न आणलीत. त्याच पाण्याचा झरा खाडीमध्ये
र्वाहत िाऊन न्रमळतो. (फु लां त्याच्या पुढ्यात धरत) हर्वीत का तुला ही?
अल्रे ड?

अल्मसट

(तो फु लां घेतो. ) आभारी आहे तुझा.

आस्ताः

(साश्रू नयनाांनी) हे िणू काही सर्वाटत िेर्वर्चां अन्रभर्वादन आहे तुला—
लहानग्या आयोल्फकडू न.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे बघत) आयोल्फकडू न िो तेथे होता? की तुझ्याकडू न?

आस्ताः

(िाांतपणे) आम्हा दोघाांकडू न. (छत्री उचलीत) आता चल माझ्याबरोबर
ररर्ाकडे. (ती िांगलाच्या पाऊलर्वार्ेर्वर िाते. )

अल्मसटः (आपली हॅर् र्ेबलार्वरून उचलीत, दुःखाने कु िबुित) आस्ता, लहानग्या
आयोल्फा, लहानग्या आयोल्फा--! (तो पाऊलर्वार्ेर्वरून न्रतच्या मागून
िातो. )

—अांक दुसरा समाप्त. —

अांक न्रतसरा

अल्मसटच्या मैदानातील बागेत झाडाझुडुपाांनी र्वेढलेला एक उां च सुळका आहे.
त्यामागच्या बािूला एक उभर् खडपा कठड्याच्या कुां पणाांनी र्वेढलेला आहे — आन्रण
डाव्या बािूला खाली िाण्यासाठी पायऱ्या आहेत. खडप्याच्या बािूला दोरी
असलेला पण ध्र्वि नसलेला एक ध्र्विस्तांभ आहे. पुढच्या मैदानात उिव्या बािूला
न्रर्वलासगृह आहे. ते चढत्या र्वनस्पती आन्रण िांगली र्वेलींनी र्वेढले आहे. बाहेर एक
बाक आहे. उन्हाळ्यातील स्र्वच्छ सायांकाळ असून आकाि न्रनरभ्र आहे. सांधीप्रकाि
यायला सुरुर्वात झाली आहे. आस्ता बाकार्वर बसलेली असून न्रतचे हात न्रतच्या
माांडीर्वर आहेत. न्रतने कोर् आन्रण हॅर् घातलेली आहे. न्रतची छत्री न्रतच्या बािूला
पडलेली आहे. न्रतच्या खाांद्यार्वर लोंबकळणारी एक प्रर्वासी न्रपिर्वी आहे. बोगटहम
े
मागून डाव्या बािूने र्वर येतो. त्याच्यािर्वळ सुध्दा खाांद्यार्वर लर्कलेली एक प्रर्वासी
बॅग आहे. त्याच्या काखेत एक गुांडाळलेला ध्र्वि आहे.
बोगटहम
े ः (आस्ताकडे लि िात) ओ तर तू येथे र्वर आहेस तर?
आस्ताः

मी येथे बसले आहे तो खाडीर्वर एक िेर्वर्चा दृष्टीिेप र्ाकण्यासाठी.

बोगटहम
े ः छान गोष्ट आहे. मी सुध्दा इकडे एक दृष्टीिेप र्ाकण्याचा न्रर्वचार करीत
होतो तर.
आस्ताः

तुम्ही मला िोधत होता का?

बोगटहम
े ः होय, िोधत होतो. मला तुला गुडबाय करायचां होतां– सध्यापुरतां, अखेरचां
नाही—अिी आिा र्वार्ते.

आस्ताः

(अस्फु र्पणे न्रस्मत करीत) तुम्ही आग्रही आहात, नाही का?

बोगटहम
े ः रस्ता बाांधणाऱ्याला तसां व्हार्वां लागतां.
आस्ताः

तुम्ही अल्रे ड ककर्वा ररर्ाला बन्रघतलां का?

बोगटहम
े ः होय, मी त्याांना एकत्र बन्रघतलांय.
आस्ताः

एकत्र?

बोगटहम
े ः नाही, प्रत्येकाला र्वेगर्वेगळ्या िागी.
आस्ताः

या ध्र्विाचां काय करणार आहात तुम्ही?

बोगटहम
े ः सौ. अल्मसटने मला तो उभारायला साांन्रगतला.
आस्ताः

ध्र्विारोहण आत्ता?

बोगटहम
े ः अध्याटर्वर. त्याने फडकायला हर्वां रात्रांकदर्वस, असां ती म्हणाली.
आस्ताः

(न्रनःर्श्ास र्ाकीत) गरीब न्रबचारे ररर्ा आन्रण अल्रे ड--!

बोगटहम
े ः (ध्र्विाबाबतीत तो खूप व्यग्र आहे. ) तुला असां हृदय आहे का त्याांना
सोडू न िाण्याचां? मी न्रर्वचारतोय कारण मी बघतोय तू प्रर्वासाचे कपडे
घातलेत.
आस्ताः

(खालच्या आर्वािात) मला आता न्रनघायलाच हर्वां.

बोगटहम
े ः ठीक, िर तुला िाणां आर्वश्यक असेल तर तुम्ही.. ..
आस्ताः

आन्रण तुम्ही रात्री न्रनघणार आहात तर—

बोगटहम
े ः मला सुद्धा िायलाच हर्वां. मी ट्रेननेच िाईन. तुम्ही कसां िाणार?
आस्ताः

नाही, मी बोर्ीने िाणार.

बोगटहम
े ः (न्रतच्याकडे दृन्रष्टिेप र्ाकीत) आपापल्या र्वेगळ्या मागाांनी, मग.
आस्ताः

होय. (ती बसते आन्रण बघते त्याच्याकडे. तो अध्याटर्वर ध्र्विारोहण करतो.
ते सांपल्यार्वर तो न्रतच्याकडे येतो. )

बोगटहम
े ः न्रमस आस्ता, — तू कल्पनाच करू िकत नाही की मी लहानग्या
आयोल्फबद्दल ककती दुःखी आहे.
आस्ताः

(त्याच्याकडे र्वर पाहत) होय माझी खात्री आहे त्याबद्दल.

बोगटहम
े ः त्यात मला इतक्या र्वेदना होतात.. . कारण मूलतः हा िोक सहिगत्या
माझ्याकडे आलेला नाही.
आस्ताः

(ध्र्विाकडे डोळे र्वळन्रर्वत) पण र्वेळेर्वर ते सारां सांपेल, पूणटपणे. सारी दुःखे.

बोगटहम
े ः सारी? तुझा न्रर्वर्श्ास आहे यार्वर?
आस्ताः

पार्वसाच्या सरी सारखां. थाांबा. तुम्ही येथून दूर, दूर िाईपयांत. तुम्ही
बघालच.

बोगटहम
े ः त्यापेिा अन्रधक काहीतरी असेल.
आस्ताः

आन्रण मग तुम्हाला मोठ्ठा रस्ता बनन्रर्वण्याचा नर्वा प्रकल्प न्रमळे ल.

बोगटहम
े ः पण त्यासाठी कु णीच माझ्या मदतीला नाही.
आस्ताः

अहो, असां का बोलता. खन्रचतच आहे तुम्हाला मदत.

बोगटहम
े ः (डोकां हलन्रर्वत) कु णीच नाही. माझ्या आनांदात सहभागी व्हायला कु णीच
नाही. कारण तो आनांद आहे हेच महत्त्र्वाचां.
आस्ताः

पररश्रम आन्रण त्रास नाही?

बोगटहम
े ः छे! एखाद्याला एकट्याला अिा प्रकारचां नेहमी करार्वांच लागतां.
आस्ताः

ओ, ठीक—तेथे काहीतरी असार्वां.

बोगटहम
े ः होय, अथाटतच. एखाद्याने एकदातरी अांतमटनात आनांदी व्हार्वां पण हे फार
काळ रर्कणारां नाही. दोघां असायलाच हर्वीत. अन्यथा आनांद नसतोच.
आस्ताः

नेहमी दोनच का? अन्रधक कधीच नाही. एकापेिा अनेक कधीच नाही?

बोगटहम
े ः अगां, पण—ती एक र्वेगळी गोष्ट आहे, न्रमस. आस्ता. तू स्र्वतःला खरोखर,
अखेरीस कु णाबरोबर आनांदात सहभागी करून घेऊ िकत नाहीस का? –
आन्रण पररश्रम आन्रण त्रास यात एखाद्याबरोबर—फक्त एकट्या
व्यक्तीबरोबर?
आस्ताः

मी प्रयत्न के ला होता—एकदा.

बोगटहम
े ः के ला होता तू?
आस्ताः

होय, त्या समग्र काळात माझा भाऊ अल्रे ड आन्रण मी एकत्र रान्रहलो
होतो.

बोगटहम
े ः ओह, तुझ्या भार्वाबरोबर, होय. ते काहीतरी र्वेगळच आहे. मला र्वार्तां
ह्याचां र्वणटन आनांदापेिा मैत्री म्हणूनच करार्वां लागेल.

आस्ताः

काही असो, ते सुांदर होतां.

बोगटहम
े ः आता, बघ—आधीच तू म्हर्लां तरीही ते सुांदर होतां. पण समि िर.. .. .
तो तुझा भाऊ नसता तर.
आस्ताः

(उठू पाहते पण बसलेलीच असते) मग खन्रचतच आम्ही एकत्र रान्रहलोच
नसतो—कारण मी त्यार्वेळेला लहान होते आन्रण तो थोडा मोठा होता.

बोगटहम
े ः (काही िणानांतर) तो काळ सुांदर होता का?
आस्ताः

होय, न्रर्वर्श्ास करा माझा. सुांदर होता तो काळ.

बोगटहम
े ः त्या काळात खरोखर सुख आन्रण आनांद तुझ्या मागाटत होता का?
आस्ताः

त्या काळात सुख आन्रण आनांद अनेकदा आले होते माझ्या मागाटत अगदी
अन्रर्वर्श्सनीय.

बोगटहम
े ः साांग बरां मला थोडसां त्या न्रर्वषयी, न्रमस. आस्ता.
आस्ताः

फक्त छोट्या गोष्टी, खरोखर.. .

बोगटहम
े ः उदाहरणाथट--? ठीक?
आस्ताः

त्यार्वेळेला अल्रे ड आपली परीिा पास झाला होता आन्रण त्याने
चाांगलीच प्रगती के ली होती. आन्रण नांतर िेव्हा त्याला चाांगली नोकरी
न्रमळाली—ह्या िाळे तून—त्या िाळे त आन्रण िेव्हा तो प्रबांध न्रलहायला
बसला आन्रण त्याने मला तो र्वाचून दाखर्वला आन्रण नांतर तो छापला
गेला.

बोगटहम
े ः होय. मला कळतांय ते, ककती सुांदर, िाांत िीर्वन होते ते. भाऊ-बन्रहण
आपला आनांद एकमेकाांत र्वार्ू न घेत आहेत (डोके हलन्रर्वत) मला हे कळत
नाही की तुझ्या भार्वाने तुला िार्वू कसां कदलां, आस्ता!
आस्ताः

(त्याच्या भार्वनाप्रधानतेर्वर आियट व्यक्त करीत) अल्रे डने लग्न के ले, बघा
तुम्ही.

बोगटहम
े ः त्यामुळेच तू अडचणीत आलीस, नाही का?
आस्ताः

होय, सुरूर्वातीला मला र्वार्लां, मी त्याला लगेच पूणटपणे गमार्वलां.

बोगटहम
े ः ठीक, निीब तू तसां के लां नव्हतांस.
आस्ताः

नाही.

बोगटहम
े ः पण, तो लग्न कसां करू िकला! म्हणिे मला म्हणायचांय—िर तो तुला
स्र्वतःच्यािर्वळ ठे र्वू िकत होता.
आस्ताः

(त्याच्यासमोर डोळ्याला डोळा न्रभडर्वून बघत) तो पररर्वतटनाच्या
न्रनयमात बाांधला गेला होता असा माझा अदमास आहे.

आस्ताः

(उठत) र्वेळ आल्यार्वर तू कदान्रचत त्यार्वर न्रर्वर्श्ास ठे र्विील.

बोगटहम
े ः मरे पयांत कधीच नाही. (कळकळीने) पण बघ येथे, न्रमस आस्ता! िरा
समिूतदारपणे र्वाग—एकदातरी ह्या गोष्टीत, मला म्हणायचांय.
आस्ताः

(अडथळा आणत) ओ नाही, नाही—आम्हाला पुन्हा तिी सुरूर्वात करू
देऊ नका!

बोगटहम
े ः (सातत्य ठे र्वीत) होय, आस्ता मी तुला इतक्या सहिासहिी िाऊ देणार
नाही. तुझ्या भार्वाने ििी व्यर्वस्था के ली होती िसां त्याला उत्तम आर्वडत
होतां तसां त्याला न्रमळालां. तो आता त्याचां िीर्वन तुझ्यान्रिर्वाय
समाधानाने िगतोय. तुझी त्याला आठर्वणही येत नाही कधी. आन्रण आता
हे.. . ही गोष्ट तुझ्या पूणट पररन्रचत तात्काळ पररर्वतटन घडन्रर्वत आहे येथे..
..
आस्ताः

(त्याच्याकडे रोखून बघत) काय तुमच्या म्हणण्याचा अथट?

बोगटहम
े ः पोरगां गेलां आणखी काय?
आस्ताः

(स्र्वतःचा तोल सार्वरीत) लहानगा आयोल्फ गेलाय, होय.

बोगटहम
े ः तर मग तुला येथे आणखी काही करण्यासारखां खरोखर आहे तरी काय?
आता तुला त्या लहान पोराची काळिी घेण्याचां कारणच उरलां नाही.
काहीही कतटव्य नाही. ना कोणत्याही प्रकारचां काम—
आस्ताः

ओ, बोगटहम
े . कु ठलीही गोष्ट लादू नका माझ्यार्वर.

बोगटहम
े ः का करीन? मी अिी पराकाष्ठेची गोष्ट के ली नाही तर माझ्यासारखा मूखट
मीच. एखादे कदर्विी मी हे िहर सोडू न न्रनघून िाईन. न्रिथे मी तुला
कधीच भेर्ू िकणार नाही. कदान्रचत खूप खूप र्वषे मी तुला बघूही
िकणार नाही आन्रण दरम्यानच्या काळात काय घडेल कु णाला ठाऊक?
आस्ताः

(गांभीरपणे न्रस्मत करीत) िेर्वर्ी पररर्वतटनाच्या न्रनयमाला तुम्ही
घाबरता?

बोगटहम
े ः नाही, मी घाबरत नाही! (कडर्वर्पणे हसत) आन्रण काही बदल र्वगैरे घडत
नाही. तुझ्या बाबतीत तरी, मला म्हणायचांय. कारण तुला माझी काहीच
काळिी नाही, मला कळतांय ते.
आस्ताः

तसां मी करते. हे मला चाांगलां ठाऊक आहे.

बोगटहम
े ः होय, पण फारसां पुरेसां नाही. िसां मला हर्वांय. (अन्रधक आर्वेिाने) अरे
देर्वा, आस्ता- न्रमस आस्ता- खुळचर्पणा आहे तुझा! न्रनखालस र्वेडी तू.
कोठे तरी दुसऱ्या अल्पिा कदर्वसात, कदान्रचत, िीर्वनाचां सारां सौख्य
आपली प्रन्रतिा करत असेल. आन्रण आपल्याला ते तेथेच ठे र्वार्वां लागेल!
आपल्याला त्याबद्दल काहीच र्वाईर् र्वार्ू नये आस्ता?
आस्ताः

(िाांतपणे) मला ठाऊक नाही. पण आपल्याला ते त्याच अर्वस्थेत राहू
द्यायचे आहेत.

बोगटहम
े ः (स्र्वतःर्वर ताबा न्रमळन्रर्वत न्रतच्याकडे बघतो) मग माझे रस्ते मला
एकट्याला बाांधार्वे लागतील तर?
आस्ताः

(प्रेमळपणे) ओ, िर मी तुमच्याबरोबर राहू िकले असते! ह्या तुमच्या
कष्टाच्या कामात तुम्हाला मदत करू िकले असते. तुमच्याबरोबर
आनांदात सहभागी झाले असते.

बोगटहम
े ः के लां असतां तू- िर तुला िक्य झालां असतां तर?
आस्ताः

होय. मी के लां असतां.

बोगटहम
े ः पण तू ते करू िकत नाहीस.

आस्ताः

(खाली बघत िाांतपणे बोलते) मग मला ते िक्य नाही.

बोगटहम
े ः गुडबाय, मग, न्रमस आस्ता. (तो िाण्याच्या बेतात असतो. अल्मसट खालून
डाव्या बािूने र्वर येतो. बोगटहम
े थाांबतो. )
अल्मसटः (अगदी र्वरच्या पायरीर्वरून इिारा करीत हळू आर्वािात म्हणतो) ररर्ा,
येथे आहे का न्रर्वलासगृहात?
बोगटहम
े ः नाही. येथे न्रमस आस्ता न्रिर्वाय कु णीही नाही. (अल्मसट िर्वळ येतो. )
आस्ताः

(त्याच्याकडे िात) मी िाऊ का खाली न्रतला िोधायला? आन्रण कदान्रचत
न्रतला र्वर घेऊन येईन सुद्धा.

अल्मसटः (न्रतचा रस्ता अडर्वीत) नाही, नाही, नाही-राहू दे न्रतला (बोगटहम
े ला)
तुम्ही हा ध्र्वि लार्वला का?
बोगटहम
े ः होय. सौ. अल्मसटने मला तसां करायला साांन्रगतलां म्हणूनच मी र्वर आलो.
अल्मसटः आन्रण तुम्ही रात्री न्रनघणार आहात काय?
बोगटहम
े ः होय आि रात्री मी न्रनघणार आहे खरां च.
अल्मसटः (आस्ताकडे दृष्टीिेप र्ाकीत) आन्रण सुरन्रित छान सोबती बरोबर प्रर्वास
करणार अिी आिा करतो.
बोगटहम
े ः (मान हलन्रर्वत) मी एकर्ाच प्रर्वास करतोय.
अल्मसटः (साियट) एकर्ाच?
बोगटहम
े ः पूणटतया एकर्ाच.

अल्मसटः (व्यग्र) खरोखर?
बोगटहम
े ः आन्रण एकर्ाच राहणार आहे.
अल्मसटः एकर्ां राहणां फार भयांकर असतां.. . माझां तर रक्त गोठतां त्यानां.
आस्ताः

पण तू एकर्ा नाहीस अल्रे ड!

अल्मसटः खूपच काहीतरी भयांकर असतां, ते सुद्धा, आस्ता.
आस्ताः

(चचतेने) तू असां बोलायला नको! असा न्रर्वचारसुद्धा करायला नको!

अल्मसटः (न्रतचां न ऐकता) पण तू त्याच्या बरोबर िात नसिील.. . िर तुला काही
बांधनां नसतील तर तू माझ्याबरोबर आन्रण ररर्ाबरोबर.. . का राहत
नाहीस?
आस्ताः

(बेचैन होत) नाही, मी ते करू िकत नाही. मला िहराकडे माघारी
िायला हर्वां आता.

अल्मसटः पण फक्त िहराकडे, आस्ता! ऐकतेस तू!
आस्ताः

होय.

अल्मसटः मला र्वचन दे बरां तू लर्वकरात लर्वकर येथे येिील असां.
आस्ताः

झर्कन नाही, नाही मी अिून तसां र्वचन देऊ िकत नाही.

अल्मसटः खूप चाांगलां ििी तुझी इच्छा. मग आपण िहरात भेर्ूया.
आस्ताः

(काकु ळतीने) पण अल्रे ड, तुला आता ररर्ाबरोबर रहायला हर्वां.

अल्मसटः (उत्तर देत नाही. बोगटहम
े कडे र्वळत) कदान्रचत हे फार उत्तम की तुम्ही
कु णाही सोबत प्रर्वास करू नये.
बोगटहम
े ः (थोडक्यात) कसां म्हणू िकता तुम्ही असां?
अल्मसटः तुम्हाला कधीच कळणार नाही की तुम्ही नांतर कु णाला भेर्णार आहात
प्रर्वासात.
आस्ताः

(अनैन्रच्छक) अल्रे ड!

अल्मसटः योग्य सोबती प्रर्वासासाठी. िेव्हा खूप, खूप उिीर झालेला असतो.
आस्ताः

(िाांतपणे, थरकापत) अल्रे ड! अल्रे ड!

बोगटहम
े ः (एकाकडू न दुसऱ्याकडे बघत) काय तुमच्या म्हणण्याचा अथट? मला
समिलां नाही—(ररर्ा मागून डाव्या बािूने र्वर येते)
ररर्ाः

(न्रर्वव्हळू न रडत) ओ, तुम्ही सारे मला सोडू न िाऊ नका.

आस्ताः

(न्रतच्याकडे भेर्ायला िात) तूच म्हणाली होतीस ना की तुला एकर्ां
रहायला आर्वडतां म्हणून—

ररर्ाः

होय, पण माझां धाडस होत नाही. ककती भयांकर अांधार र्वाढायला
लागला. मला र्वार्तां िणू काही सताड उघडे डोळे मला रोखून बघताहेत.

आस्ताः

(सौम्यपणे आन्रण सहानुभूतीपूर्वटक) आन्रण िरी तसां असलां ररर्ा, तरी तुला
त्या डोळ्याांची न्रभती र्वार्ायला नको.

ररर्ाः

कसां म्हणू िकतेस तू ते! न्रभऊ नको!

अल्मसटः (कळकळीने) आस्ता, मी कळकळीने तुला न्रर्वनन्रर्वतो—की तू काही झालां
तरी येथे रहा—ररर्ाबरोबर!
ररर्ाः

होय! आन्रण अल्रे डबरोबर सुद्धा! रहा! रहा! आस्ता!

आस्ताः

(आतल्या आत लढत) ओ, मी साांगू िकत नाही मला ककती आर्वडेल ते—

ररर्ाः

ठीक मग कर तसे! अल्रे ड आन्रण मी हा आमचा िोक एकर्े सहन करू
िकत नाही.

अल्मसटः (उदासपणे) ह्याला कु रतडणाऱ्या र्वेदनेचे दुःख म्हर्लेलां अन्रधक उत्तम.
ररर्ाः

तुम्ही काही म्हणा त्याला, पण आपण दोघां नाही सहन करू िकत हे दुःख.
ओ आस्ता, मी न्रर्वनर्वणी करते तुझी! येथे रहा आन्रण साहाय्य कर!
आमच्यासाठी तू आयोल्फची िागा घे!

आस्ताः

(न्रभतीने थरकापत) आयोल्फची---!

ररर्ाः

होय, होऊ िकत नाही का ती आयोल्फ, अल्रे ड?

अल्मसटः िर न्रतची इच्छा असेल तर न्रतला ते िक्य आहे.
ररर्ाः

तुम्ही न्रतला लहानगा आयोल्फ म्हणून हाक मारायचे (न्रतचा हात घट्ट
पकडीत) भन्रर्वष्ट्यात तूच आमचा आयोल्फ राहणार, आस्ता! आयोल्फ
अगदी तसा िसा पूर्वी होता.

अल्मसटः (भार्वना लपन्रर्वत) रहा—आन्रण िीर्वनात सहभागी हो आमच्या बरोबर
आस्ता. ररर्ाबरोबर, माझ्याबरोबर—तुझ्या भार्वाबरोबर.

आस्ताः

(न्रनियाने हात मागे घेत) नाही, मला िक्य नाही. (र्वळते) बोगटहम
े बोर्
के व्हा न्रनघते?

बोगटहम
े ः लगेचच.
आस्ताः

मग मला न्रनघायला हर्वां बोर्ीत बसायला. तुम्ही याल माझ्याबरोबर?

बोगटहम
े ः (उचांबळू न आलेला आनांद दाबीत) मी का? होय, होय, होय!
आस्ताः

चला तर मग, माझ्याबरोबर.

ररर्ाः

(सार्वकाि) ओ, असां आहे काय. ठीक, मग तू राहू िकणार नाहीस
आमच्याबरोबर तर.

आस्ताः

(न्रतच्या गळ्याभोर्वती हात र्ाकीत) साऱ्या गोष्टींबाबत आभारी आहे
ररर्ा! (अल्रे डकडे िाऊन त्याचा हात धरते) अल्रे ड, गुड बाय हिार,
हिार र्वेळा गुड बाय!

अल्मसटः (िीण उत्सुकतेने) काय हे, आस्ता. तू पळ काढते आहेस असां कदसतांय.
आस्ताः

(हळू च पण दुःखाने) होय, अल्रे ड हे पलायन आहे.

अल्मसटः पलायन—माझ्यापासून!
आस्ताः

(कु िबुित) पलायन तुझ्यापासून—आन्रण स्र्वतःपासून.

अल्मसटः (झर्कन मागे सरून) असां!

(आस्ता मागील बािूला खालच्या पायरस्त्यार्वर िाते. बोगटहेम आपली
हॅर् हलन्रर्वत न्रतच्यामागून िातो. ररर्ा न्रर्वलासगृहाच्या प्रर्वेिद्वारार्वरून
खाली र्वाकते. अल्मसट मोठ्या मानन्रसक उद्वेगात धक्क्यार्वर िाऊन उभा
राहतो आन्रण खाली बघतो. थोडा न्रर्वराम)
अल्मसटः (दाबलेल्या सांयमाने) बोर् आली बघ ररर्ा.
ररर्ाः

मला धाडस होत नाही बघायला.

अल्मसटः धाडस होत नाही तुला?
ररर्ाः

नाही, कारण त्याला लाल डोळा आहे आन्रण एक न्रहरर्वासुद्धा. मोठ्ठाले
धगधगते डोळे .

अल्मसटः का, ते फक्त कदर्वे आहेत, तुला ठाऊक आहे ते.
ररर्ाः

भार्वी काळात ते डोळे होतील, माझ्यासाठी. ते र्क लार्वून बघताहेत
अांधाराच्या पन्रलकडे—आन्रण अांधारातसुद्धा.

अल्मसटः ते आता िर्वळ येऊन ठे पले आहेत.
ररर्ाः

ते कोठे थाांबणार आहेत मग आि रात्री?

अस्मसटः (िर्वळ येत) धक्क्याला नेहमीप्रमाणे, माय न्रडयर—
ररर्ाः

(ताठ उभी राहत) कसां काय ते थाांबणार तेथे?

अल्मसटः त्याला थाांबार्वांच लागेल.
ररर्ाः

पण आयोल्फ होता तेथेच ते--! कसां करू िकतात हे लोक तेथे असां?

अल्मसटः होय, िीर्वन हे न्रनष्ठु र आहे, ररर्ा.
ररर्ाः

मानर्वी प्राणी न्रनदटयी आहेत. त्याांना काही कफकीर नाही, ना मृताांबद्दल ना
न्रिन्रर्वताांबद्दल.

अल्मसटः तू अगदी बरोबर बोललीस. िीर्वन असांच िातां ह्या मागाटने आन्रण िसां
काही काहीच घडलां नाही.
ररर्ाः

(िून्यर्वत् समोर दृष्टी लार्वून बघते) काहीच घडलां नाही दुसऱ्या लोकाांच्या
बाबतीत. फक्त तुमच्या आन्रण माझ्या बाबतीत घडलांय. फक्त आपल्या
दोघाांच्या बाबतीत.

अल्मसटः (त्याचां दुःख उफाळू न येतां) होय ररर्ा. त्याला िन्म देऊन काय न्रमळालांय
तुला? दुःख आन्रण अश्रूच, नाही का? कारण तो गेलाय पुन्हा- आन्रण
त्याच्या मागे काहीही मागमूस न ठे र्वता.
ररर्ाः

फक्त कु बड्याच र्वाचल्या.

अल्मसटः (रागाने) पुरे! मला हे िब्द ऐकायला आर्वडत नाहीत!
ररर्ाः

(िोक करीत) अहो, मला हा न्रर्वचारच सहन होत नाही की त्याला आपण
कायमचे मुकलो आहोत.

अल्मसटः (थांडपणे आन्रण कडर्वर्पणे) िेव्हा तो तुझ्या िर्वळ होता तेव्हा तू पूणटपणे
सारां काही करू िकत होतीस. तू त्याच्याकडे कधीकधी कदर्वसभरातही
पान्रहलां नसेल तेव्हा.
ररर्ाः

त्याचां कारण असां की मला मान्रहत आहे, मला िेव्हा इच्छा असेल ना
तेव्हा मी त्याला पाहू िकते.

अल्मसटः होय, आपण त्या लहानग्या आयोल्फबरोबर कसा र्वेळ घालर्वाल ते
आपल्याला ठाऊक आहे.
ररर्ाः

नाही, कारण मला ठाऊक होतां कु ठल्याही िणाला मला हर्वां तेव्हा मी
त्याला बघू िकत होते.

अल्मसटः होय. अिा ररतीनेच आपण लहानग्या आयोल्फबरोबर थोडीथोडकी र्वषे
घालन्रर्वली.
ररर्ाः

(घाबरून ऐकते) ऐक, अल्रे ड! ते र्वाितांय पुन्हा!

अल्मसटः (खाली न्रनरखून बघत) ती आगबोर् आहे. ती आता न्रनघण्याच्या बेतात
आहे.
ररर्ाः

ती घांर्ा नाही मला म्हणायचांय, ती िी माझ्या कानात र्वाितेय
कदर्वसभर. आता ती र्वाित आहे.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे िात) तू चूक के लेली आहे, ररर्ा.
ररर्ाः

नाही. मला आता ती खूप स्पष्टपणे ऐकू येतेय. ती िणूकाही प्रेतघांर्ाच
र्वार्तेय मला. हळू हळू आन्रण न्रनयन्रमत तेच िब्द.

अल्मसटः िब्द? कोणते िब्द?
ररर्ाः

(लयबद्धतेने मान हलन्रर्वत) ‘ती कु बडी—आहे-तरां -गत—ती-कु बडी—आहे
तरां -गत’ माझी खात्री आहे तुम्हाला सुद्धा तसां ऐकू येतांय.

अल्मसटः (मान हलन्रर्वत) मला काहीच ऐकू येत नाहीए. तेथे काहीच नाही.

ररर्ाः

तुम्हाला िे काय म्हणायचांय ते म्हणा. पण मला मात्र अगदी स्पष्टपणे ऐकू
येतांय.

अल्मसटः (कठड्याच्या कुां पणाबाहेर बघत) ते आता बसलेत बोर्ीत, ररर्ा आन्रण बोर्
आता चालली आहे िहराकडे.
ररर्ाः

कसां ऐकू येत नाही तुम्हाला? ‘ती कु बडी—आहे-तरां -गत—ती-कु बडी—’

अल्मसटः (न्रतच्या िर्वळ येत) िे काही अन्रस्तत्र्वात नाही ते तू ऐकायलाच नको. मी
असां म्हणतोय की आस्ता आन्रण बोगटहम
े गेलेत परदेिी आता. आधीच
त्याांच्या मागाटर्वर आहेत ते. आस्ता गेलीए.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे बुिरे पणाने बघत) म्हणून मला र्वार्तांय तुम्ही पण लर्वकरच
िाणार, अल्रे ड!

अल्मसटः (बेमुर्वटतपणे) काय तुझ्या म्हणण्याचा अथट?
ररर्ाः

की तुम्ही मागे िाल तुमच्या बन्रहणीच्या.

अल्मसटः आस्ता काही म्हणाली का?
ररर्ाः

नाही. पण तुम्ही स्र्वतः म्हणाला होता की आस्तामुळेच आपण दोघे एकत्र
आलो.

अल्मसटः होय, पण तू स्र्वतः िखडू न ठे र्वलां तुझ्या िीर्वनात आपल्या दोघाांना.
ररर्ाः

अहो—पण मी नाही सुांदर राहणार तुमच्यासाठी दीघटकाळापयांत.

अल्मसटः तथान्रप पररर्वतटनाच्या न्रनयमाने िखडू न ठे र्वलां असेल आपल्या दोघाांना.

ररर्ाः

(हळू च मान हलन्रर्वत) माझ्यात आता बदल होतोय. त्यामुळे यातना
होताहेत मला.

अल्मसटः यातना?
ररर्ाः

होय, पररर्वतटनासाठी सुद्धा, बहुधा िन्म देण्यासारखांच आहे हे.

अल्मसटः हे आहे—ककर्वा पुनरूज्जीर्वन आहे. उच्च िीर्वनाकडे होणारां सांक्रमण आहे.
ररर्ाः

(र्क लार्वून दुःखाने समोर बघत) होय, साऱ्या- साऱ्या, िीर्वनाचा आनांद
हरर्वत.

अल्मसटः ते हरर्वणां म्हणिे यथाथटतेने परत न्रमळर्वणां.
ररर्ाः

(रागाने) अरे देर्वा िेर्वर्ी आपण या पृर्थर्वीतलार्वरचे प्राणीच ना!

अल्मसटः आपल्यात सागर आन्रण स्र्वगाटचां सुद्धा नातां आहे, ररर्ा.
ररर्ाः

तुमचां असेल कदान्रचत, माझां नाही.

अल्मसटः तुझां सुद्धा आहे. पण तुला ते कळत नाही. खूप आहे.
ररर्ाः

(त्याच्या िर्वळ िात) साांगा मला अल्रे ड, तुम्ही तुमच्या कामाला परत
सुरूर्वात करायचा न्रर्वचार करू िकत नाही का?

अल्मसटः ते काम ज्याचा तू द्वेष के लेला आहे ककती तरी?
ररर्ाः

आता मला त्याचा द्वेष नाही र्वार्त. मी त्यात समेर् घडर्वून आणला आहे.
मला सहभाग घ्यायचाय तुमच्या त्या पुस्तक न्रलखाणात.

अल्मसटः का?

ररर्ाः

फक्त तुम्हास येथे माझ्या सहर्वासात ठे र्वण्यासाठी—तुम्हाला माझ्यािर्वळ
ठे र्वण्यासाठी.

अल्मसटः अगां मी फारच थोडांसां सहकायट करू िकतो तुला ररर्ा.
ररर्ाः

पण कदान्रचत मी तुम्हाला मदत करू िके न.

अल्मसटः माझ्या कामाबरोबर, असां तुला म्हणायचांय का?
ररर्ाः

तुमचां िीर्वन िगण्यासाठी.

अल्मसटः (मान हलन्रर्वत) मला नाही र्वार्त की मला िगण्यासाठी िीर्वन आहे असां.
ररर्ाः

ठीक तर मग, तुमचां िीर्वन िाांतपणे सोसण्यासाठी.

अल्मसटः (उदासपणे समोर बघत) मला र्वार्तां की आपण र्वेगळां झालेलां दोघाांसाठी
अन्रतउत्तम.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे प्रश्नाथटक निरे ने बघत) मग कोठे िाणार तुम्ही? कदान्रचत
आस्ताकडे, अखेरीस.

अल्मसटः नाही—आस्ताकडे पुन्हा कधीही नाही.
ररर्ाः

मग कोठे ?

अल्मसटः र्वर, न्रनिटन स्थानी!
ररर्ाः

र्वर न्रतकडे पर्वटताांकडे? हेच तुम्हाला म्हणायचांय ना?

अल्मसटः होय.
ररर्ाः

पण ही फक्त कदर्वास्र्वप्ने, अल्रे ड! तुम्ही तेथे कधीच राहू िकणार नाहीत.

अल्मसटः मी तेथे फरफर्त गेलो आहे परां तुररर्ाः

का? साांगा मला का?

अल्मसटः खाली बैस आन्रण मला तुला काहीतरी साांगायचांय.
ररर्ाः

काही घडलांय का तुमच्या बाबतीत तेथे र्वर?

अल्मसटः होय.
ररर्ाः

आन्रण तुम्ही मला आन्रण आस्ताला साांन्रगतलां नाही?

अल्मसटः नाही.
ररर्ाः

अहो सर्वट बाबतीत तुम्ही फारच न्रनिल राहता. असां करायला नको तुम्ही.

अल्मसटः बैस खाली येथे आन्रण मी साांगेन तुला त्यान्रर्वषयी.
ररर्ाः

होय. होय- साांगा तुम्ही मला! (ती न्रर्वलासगृहाच्या बािूला असलेल्या
बाकार्वर बसते. )

अल्मसटः मी तेथे र्वर एकर्ाच होतो. खडकाळ र्ेकड्याांच्या मध्ये आन्रण मग मी
आलो होतो मोठ्या पर्वटतरािींच्या सरोर्वरािर्वळ आन्रण ते सरोर्वर मला
ओलाांडून िायचे होते. पण तसां करू िकलो नाही मी कारण तेथे नार्व
ककर्वा कु णीही माणसां नव्हती.
ररर्ाः

ठीक? आन्रण मग?

अल्मसटः मग मी कु णाचीही मदत न घेता बािूला असलेल्या दरीकडे गेलो. त्यामुळे
मी न्रर्वचार के ला की मी त्या खडकाळ र्ेकड्याांच्या र्वर यार्वां आन्रण पुन्हा
खाली सरोर्वराच्या दुसऱ्या बािूला.

ररर्ाः

अहो अल्रे ड! म्हणिे मला असां र्वार्लां की तुमचां भान हरपलां!

अल्मसटः होय. मी कदिा ओळखण्यात चूक के ली कारण तेथे ना रस्ता होता ना
पायर्वार्. आन्रण मी सबांध कदर्वस चालत रान्रहलो आन्रण नांतरच्या
रात्रीसुद्धा. आन्रण िेर्वर्ी मी न्रर्वचार के ला की िेथे मनुष्ट्यप्राणी नाही तेथे
मी कधीही परतु िकणार नाही.
ररर्ाः

घर नाही का आपल्याला? अहो मग माझी खात्री आहे की तुमचे न्रर्वचार
परत येथे आलेत.

अल्मसटः नाही, - ते आले नाहीत.
ररर्ाः

आले नाहीत?

अल्मसटः नाही, ते खूप अद्भुत होते. असा आभास झाला की तू आन्रण आयोल्फ खूप
दूर गेलेत. आस्ता सुद्धा.
ररर्ाः

मग तुम्ही किान्रर्वषयी न्रर्वचार करीत होता?

अल्मसटः मी न्रर्वचार करीत नव्हतो. मी गेलो स्र्वतःला फरफर्त ओढीत त्या
तुर्लेल्या कड्याकडे, िाांततेची आन्रण आनांदी िीर्वनाची मौि लुर्त
मृत्यूच्या अन्रस्तत्र्वात.
ररर्ाः

(उसळत) अहो अिा भयांकर गोष्टींबाबत असे िब्द र्वापरू नका.

अल्मसटः तसांच ते मला र्वार्लां. अन्रिबात कसलीही भीती नाही. मी आन्रण मृत्यू
बरोबरच िात होतो. दोन उत्तम प्रर्वासी सोबत्याांसारखां. ते खूपच योग्य
होतां—सांपूणट गोष्ट अगदी सोपी भासत होती त्या र्वेळेला. माझ्या
कु र्ुांबातील लोक म्हातारे होईपयांत िगत नाहीत—

ररर्ाः

अहो अल्रे ड असां बोलू नका, अखेरीस तुम्ही ह्या सर्वट गोष्टीतून न्रिर्वांत
बाहेर आलात ना?

अल्मसटः होय. लगेचच मी तेथून बाहेर पडलो त्या सरोर्वराच्या दुसऱ्या बािूला.
ररर्ाः

ती भयांकर भीतीची रात्र होती तुमच्यासाठी, अल्रे ड. पण आता ती
सांपली आहे. पण तुम्ही ते स्र्वतः मान्य करीत नाहीत.

अल्मसटः त्या रात्रीने मला न्रनधाटराच्या उां चीपयांत नेले आन्रण म्हणूनच मी र्वळलो
आन्रण सरळ घरी आलो आयोल्फकडे.
ररर्ाः

(हळु र्वारपणे) खूप उन्रिरा.

अल्मसटः होय आन्रण मग माझा सोबती आला आन्रण त्याला घेऊन गेला. आन्रण मग
त्यात भीती होती. प्रत्येक गोष्टीत—प्रत्येक गोष्टीत—तथान्रप आम्ही ते
सोडू न द्यायचां धाडस के लां नाही. आपण ह्या धरतीमातेला बाांधलेलो
आहोत ररर्ा, आपण दोघां.
ररर्ाः

(आनांदाने हेलार्वत) होय, आपण नाही का? ती सुद्धा! (िर्वळ येत) अहो,
आपण आपलां िीर्वन िगूया बरोबर, िेर्वढा काळ िक्य आहे तेर्वढां!

अल्मसटः (खाांदे उडन्रर्वत) िीर्वन िगायचांय, होय! आन्रण त्यात िीर्वनच नाही.
सगळी न्रखिता आन्रण ररतेपणा सगळीकडे मी बघतोय.
ररर्ाः

(चचतेने) लर्वकरात लर्वकर ककर्वा नांतर तुम्ही मला सोडू न िाणारच
आहात. अल्रे ड मला िाणीर्व होते तिी! आन्रण तुमच्यात मी बघतेय तसां
सुद्धा! तुम्ही मला सोडू न िाणार!

अल्मसटः माझ्या प्रर्वासी सोबत्यासह, असां तुला म्हणायचांय काय?
ररर्ाः

नाही, त्यापेिा अन्रधक र्वाईर्. तुमच्या मुक्त इच्छेसाठी तुम्ही मला
सोडणार. कारण तुम्ही न्रर्वर्श्ास ठे र्वा की फक्त येथे माझ्याबरोबर—
िगण्यासारखां काही नाही तुमच्यािर्वळ. उत्तर द्या मला! असाच—
न्रर्वचार तुम्ही करताहात ना?

अल्मसटः (न्रतच्याकडे रोखून पाहत) आन्रण तसा न्रर्वचार मी करीत असेन तर?
(व्यत्यय, आन्रण खालून दूरर्वरून रागाने भाांडण्याचा आर्वाि येतो. अल्मसट
कठड्याकडे िातो. )
ररर्ाः

काय आहे ते? (उसळू न) अहो, तुम्ही बघाल त्याांना सापडलेला आहे तो!

अल्मसटः तो कधीच सापडू िकणार नाही.
ररर्ाः

पण मग काय आहे ते?

अल्मसटः (पुढे येत) फक्त भाांडण--नेहमीप्रमाणे.
ररर्ाः

खाली समुद्र ककनाऱ्यार्वर?

अल्मसटः होय, सर्वट आता र्वस्तीला आले आहेत. माणसां घरी आलेली आहेत.
नेहमीप्रमाणे खूप प्यायलेले. पोराांना झोडपताहेत आन्रण न्रस्त्रया पोराांना
र्वाचन्रर्वण्यासाठी ककचाळताहेत.
ररर्ाः

त्याांच्या मदतीसाठी आपण कु णाला पाठर्वू िकत नाही काय?

अल्मसटः (कठोरपणे आन्रण रागाने) त्याांना मदत, ज्याांनी आयोल्फला मदत के ली
नाही त्याांना? िाऊ दे त्याांना—िसां त्याांनी आयोल्फला िाऊ कदलां.
ररर्ाः

अहो अल्रे ड, तुम्ही असां बोलायला नको! असा न्रर्वचार सुद्धा करायला
नको.

अल्मसटः सारी न्रभकारडी घरां पडू न झडू न िायला हर्वीत.
ररर्ाः

आन्रण नांतर मग त्या गरीब न्रबचाऱ्या लोकाांचां काय होईल?

अल्मसटः त्याांनी कोठे तरी िायलाच हर्वां.
ररर्ाः

आन्रण मुलाांनीसुद्धा?

अल्मसटः काही फरक पडत नाही ते सांपले तरी.
ररर्ाः

(िाांतपणे दूषणां देत) तुम्ही स्र्वतःला खूपच कठोर बनन्रर्वत आहात ,
अल्रे ड.

अल्मसटः (आर्वेिाने) माझा हक्क आहे तो कठोर व्हायचा, माझां कतटव्य आहे ते.
ररर्ाः

कतटव्य?

अल्मसटः आयोल्फच्या सांदभाटत माझां कतटव्य. बदला घेतल्यान्रिर्वाय त्याने पडू न
रहायला नको. अगदी सर्वाटत महत्त्र्वाचां एकदाच, ररर्ा हे िसां मी तुला
साांगत आहे. न्रर्वचार कर ह्यार्वर! खाली िाऊन सर्वट िागा िन्रमनदोस्त
करून र्ाक—िेव्हा मी गेलेलो असेन.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे एकाग्रतेने बघत) िेव्हा तुम्ही गेलेले असाल?

अल्मसटः मग कमीत कमी तुला ते काहीतरी ऐकलेलां र्वेळेत व्यग्र राहण्यासाठी. िे
तुला हर्वांय करायला.
ररर्ाः

(ठामपणे आन्रण न्रनणटयपूर्वटक) तुम्ही बरोबर आहात. करायलाच हर्वां मला
ते. पण तुम्ही कल्पना करू िकता मी काय करणार आहे त्याची? तुम्ही
गेल्यार्वर.

अल्मसटः नाही. काय?
ररर्ाः

(हळू च आन्रण न्रर्वचारपूर्वटक) ज्यािणी तुम्ही गेलेले असाल त्यािणी—मी
खाली िाईन समुद्र ककनाऱ्यािर्वळ आन्रण त्या सर्वट र्वांन्रचत मुलाांना ह्या घरी
घेऊन येईल. त्या साऱ्या र्वेड्या न्रर्वद्र्या अडाणी पोराांना.. .. .

अल्मसटः येथे तू त्याांचां काय करणार?
ररर्ाः

मी त्याांची काळिी घेणार.

अल्मसटः तू, काय?
ररर्ाः

होय, मी. ज्याकदर्विी तुम्ही येथून सोडू न िाल—ती सारी मुलां िणू माझी
असतील.

अल्मसटः (कासान्रर्वस होत) आपल्या लहानग्या आयोल्फच्या िागी?
ररर्ाः

होय. लहानग्या आयोल्फच्या िागी. ते आयोल्फच्या खोलीतच राहतील.
त्याची पुस्तके

र्वाचतील. त्याच्या खेळण्याांबरोबर खेळतील. ते

र्ेबलािर्वळ त्याच्या खुचीर्वर बसतील.
अल्मसटः पण हा िुद्ध र्वेडेपणा आहे. तुझ्यासारखी आन्रण तुझ्यापेिा मूखट बाई नसेल
अिा प्रकारची.

ररर्ाः

मग मला स्र्वतःला तसां न्रििण घ्यार्वां लागेल, स्र्वतःला प्रन्रिन्रित करीन
मी.

अल्मसटः आता तू िे काही म्हणालीस त्या बाबतीत तू खरोखरच गांभीर असिील
तर मग तुझ्यात न्रनन्रितच बदल झालेला आहे.
ररर्ाः

तसांच झालां आहे अल्रे ड. तुम्ही बन्रघतलांच आहे ते. तुम्ही माझ्यात खूप
मोठां ररतेपण न्रनमाटण के लां आहे आन्रण मला ते किानां तरी भरून
काढायला हर्वां. काहीतरी, कदान्रचत प्रेमसदृि गोष्टीनां.

अल्मसटः (िणभर न्रतच्याकडे बघत न्रर्वचार करतो) र्वास्तन्रर्वक पाहता खाली
असलेल्या त्या गरीब लोकाांसाठी आपण फारसां काही के लेलां नाही.
ररर्ाः

आपण त्याांच्यासाठी काहीच के लां नाही.

अल्मसटः त्याांना चाांगले न्रर्वचारसुद्धा कदले नाहीत.
ररर्ाः

सहानुभूतीपूणट न्रर्वचारही कधी कदले नाहीत.

अल्मसटः आपण िे गभटश्रीमांत आहोत, ज्याांच्या िर्वळ भरपूर सुखसमृद्धी आहे.
ररर्ाः

ककती घट्ट बाांधलेल्या मुठीचे झालो आहोत आपण आन्रण ककती कठोर
हृदयाचेही.

अल्मसटः (मान हलन्रर्वत) म्हणूनच कदान्रचत हे स्र्वाभान्रर्वकच आहे की त्याांनी
आयोल्फला र्वाचन्रर्वण्यासाठी आपल्या िीर्वाचा धोका पत्करला नाही.
ररर्ाः

(िाांतपणे) न्रर्वचार करा अल्रे ड, तुम्हाला खात्री आहे का की आपण असा
धोका पत्करायचां धाडस के लां होतां?

अल्मसटः (न्रतरस्काराच्या भार्वनेने अस्र्वस्थ होत) तू तिी िांकाच घ्यायला

ररर्ाः

होय, आपण ह्या पृर्थर्वीमातेची लेकरां आहोत.

अल्मसटः तुला काय र्वार्तां? ह्या दुलटन्रित मुलाांसाठी काय करार्वां?
ररर्ाः

मला र्वार्तां मी पाहीन काहीतरी. िर मला त्याांच्या िीर्वनात प्रकाि
न्रनमाटण करता आला- आन्रण त्याांचां िीर्वन सुसांस्कृ त बनन्रर्वता आलां तर.

अल्मसटः िर तू तसां करू िकलीस- तर मग आयोल्फचा िन्म व्यथट नाही.
ररर्ाः

आन्रण आपल्यापासून त्याला न्रहरार्वून नेलां गेलां हेही व्यथट नाही.

अल्मसटः (न्रतच्याकडे र्क लार्वून बघत) एक गोष्ट स्पष्ट कर ररर्ा. हे काही प्रेम नाही
की न्रिकडे तू ओढली िात आहेस.
ररर्ाः

नाही, ते नाही, मुळीच नाही.

अल्मसटः ठीक. काय आहे मग ते नक्की?
ररर्ाः

(प्रश्न अधटर्वर् र्ाळत) तुम्ही अनेकदा मानर्वी कतटव्याबद्दल बोललात
अल्मसट.

अल्मसटः ते पुस्तक? ज्याचा तू द्वेष करतेस?
ररर्ाः

मी अिूनही त्या पुस्तकाचा द्वेष करते. पण मी बसले आन्रण ऐकलां िेव्हा
तुम्ही बोललात आन्रण आता मी प्रयत्न करीन स्र्वतःच्या मागाटने.

अल्मसटः (मान हलन्रर्वत) हे त्या पुस्तकासाठी नाही िे सांपलां नव्हतां.
ररर्ाः

नाही, मला दुसरां सुद्धा कारण होतां.

अल्मसटः काय, मग?

ररर्ाः

(सौम्यपणे दुःखाने न्रस्मत करीत) मला माझी िाांतता न्रनमाटण करायची
होती. तुम्ही पान्रहलां त्या उघड्या डोळ्याांसोबत.

अल्मसटः (धक्का बसून न्रतच्याकडे र्क लार्वून बघत) कदान्रचत मी तुझ्याबरोबर
सहभागी झालो असतो! आन्रण तुला मदत के ली असती ररर्ा!
ररर्ाः

के ली असती तुम्ही?

अल्मसटः होय-िर मला कळले असते तर मी के ली असती मदत.
ररर्ाः

(काां कूां करीत) पण मग तुम्हाला येथे रहार्वे लागले असते.

अल्मसटः (िाांतपणे) बघूया प्रयत्न करून तसां होतांय की नाही.
ररर्ाः

(न ऐकता) करूया तसां, अल्रे ड.
(ते दोघांही िाांत असतात. अल्मसट ध्र्विस्तांभाकडे िातो आन्रण ध्र्वि उां चार्वर नेतो.
ररर्ा न्रर्वलासगृहािर्वळ थाांबते आन्रण त्याच्याकडे िाांतपणे बघते. )

अल्मसटः (पुन्हा मागे येत) आपल्यापुढे आता खडतर कदर्वस येतील, ररर्ा.
ररर्ाः

तुम्ही बघाल न्रर्वश्राांती र्व िाांततेचे कदर्वस येतील आपल्याकडे र्वारां र्वार.

अल्मसटः (िाांतपणे हेलार्वून) आन्रण मग आपल्याला उमिेल कदान्रचत की ते चैतन्य
आपल्या िर्वळच आहे.
ररर्ाः

(कु िबुित) चैतन्य?

अल्मसटः (पूर्वीप्रमाणे) होय. ते आपल्यािर्वळ असतील ज्याांना आपण गमार्वलां.
ररर्ाः

(हळू च मान हलन्रर्वत) आपला लहानगा आयोल्फ आन्रण आपला मोठा
आयोल्फसुद्धा.

अल्मसटः (समोर र्क लार्वून बघत) कदान्रचत, एकदा र्वा दोनदा िीर्वनाच्या मागाटत
आपल्याला त्याचां ओझरतां दिटनही घडेल.
ररर्ाः

कोठे पाहूया आपण अल्रे ड-?

अल्मसटः (न्रतच्यार्वर निर न्रस्थर करीत) र्वर.
ररर्ाः

(सांमतीदिटक मान हलन्रर्वत) होय, होय- र्वर.

अल्मसटः र्वरच्या

बािूला—पर्वटतन्रिखराकडे.

िाांततेकडे.
ररर्ाः

(त्याच्याकडे हात देत) आभारी आहे!
समाप्त

ताऱ्याांकडे

आन्रण

अपररन्रमत
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