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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

रोझमर्सहोल्म
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशीीवााद आवण शभु ेच्छा द्या
लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या वमत्ाांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक मेल आवण Whatsapp करा
ई सावहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेवलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना
आमांवत्त करा. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सवाात बहुमोल अशा तमु च्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

3

ई सावहत्य प्रवतष्ठान

सादर करीत आहे

रोझमर्सहोल्म
हेविक इब्सेन

अनवु ाद- वसांत बागल
ु
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रोझमर्सहोल्म
लेखक: हेविक इब्सेन
अनवु ादः वसांत बागल
ु
३०२, न्सयु वशवम अपाटामेंट
स्टेशन रोि, उल्हासनगर-४, वज. ठाणे
फोन: 0251-2587832, 8149068977

vasant_pandit2002@yahoo.com
वनवमातीसहाय्य: रश्मी वकलोस्कर
या पवु स्तके तील लेखनाचे सवा हक्क अनवु ादकाकिे
सरु वित असनू पस्ु तकाचे वकांवा त्यातील अांशाचे पनु मद्राु ण
व नाट्य, वचत्पट वकांवा इतर रुपातां र करण्यासाठी
लेखकीाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसे
न के ल्यास कायदेशीर कारवाई (तरुु ां गवास व दिां ) होऊ
शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although
an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies
of injunction, damages and accounts.
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•

हिनामूल्य हििरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकिा.

•

िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी ककिं िा िाचनाव्यहिररक्त

कोणिािी िापर करण्यापुिी ई साहित्य प्रहिष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यकआिे.

6

“What is life? A fighting in
heart and brain with Trolls.
Poetry? That means writing
Doomsday-accounts of our
soul.
-Henrik Ibsen
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हेनररक इब्सेन
रोझमसाहोल्म
(१८८६)

ROSMERSHOLM
SKUESPILL I FIRE AKTER
(1886)
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पात्े
जोहान्सस रोझमर- पवू ीच्या काळचा पाद्री आवण त्या
परगण्यातील रवहवासी
ररबेका वेस्ट- रोझमसाच्या घरातील सवा नोकराांची प्रमख
ु
रे क्टर क्रॉल- रोझमसाचा मेव्हणा, एक हेिमास्तर
अविक ब्रँिल
पीटर मॉटेन्ससगािा
मॅिम हेल्सेथ- रोझमसाहोल्म्सच्या घराची सवा व्यवस्था
पाहणारी व्यक्ती.
सर्व घटना पश्चिम नॉर्ेच्या श्चिनारपट्टीजर्ळील एिा
छोट्या शहरातील रोझमसवहोल्मच्या जागेत जुन्या
िुटुुंबात घडतात.
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ROSMERSHOLM
1886
(Four Acts Play)
इब्सेनचे हे एकववसावे नाटक.
Rosmersholm
ही
अवतसांवेदनािम
सदस् विवेकबद्ध
ु ीची शोकावां तका आहे. ती १८८५ मध्ये
उन्सहाळ्याच्या सट्टु ीत त्याच्या जन्समभमू ीमध्ये त्याने प्रत्यि
पावहलेले राजकीय िोभ व पिाांतील झगिे याांच्या
पार्श्ाभमू ीच्या सन्समख
ु वचवत्त के ली आहे. १८६४ पासनू ची
नॉवेला ही त्याची दसु री भेट होती. अांतगात राजकीय
भािां णामां ळ
ु े त्या देशाची वचरफाि झालेली होती व त्याच्या
तोंिी त्यामळ
ु े कटुता आली होती. दोन कोटी कुत्र्यामाांजराांची
भाांिणे जणक
ू ाही तो पाहत होता. इब्सेनने राजकारण आवण
राजकारणी ह्ाचां ी कधीच प्रशसां ा के ली नाही, काही अशी याचे
कारण त्याची अशी धारणा झाली होती की यरु ोपातील
प्रागवतक लोकशाही चळवळीला ते दवू ित करतात आवण वतला
सवासामान्सय लोकाांच्या पद्धतीत बदलवनू टाकतात. ह्ामळ
ु े
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त्याला फक्त उत्साह आला आवण त्या भरात त्याने १४ जनू
१८८५ मध्ये कामगारापां ढु ील भािणात आपल्या राजकीय
जीवनात औदायााच्या मल
ू तत्वाांचा पररचय करून द्यायला
पावहजे, आपले सरकार आपले प्रवतवनधी मांिळ आवण
आपल्या प्रकाशन सस्ां थेनेही. मला खवचतच जन्समाची
कुवलनता, पैशाची, शास्त्राची वकांवा देणगी आवण बवु द्धमत्ता
असा अथा अवभप्रेत नाही तर चाररत्र्याची कुवलनता, सक
ां ल्प
आवण ववचार याांची कुलीनता (liability of character, of
will and thoughts.)
अशाच प्रकारची काहीशी उमराव लोकशाही
इब्सेनच्या नव्या नाटकाच्या नायकाची माजी धमागरू
ु
Johannes Rosmer च्या कल्पनेमागे व स्वप्नामागे होती.
इब्सेनप्रमाणेच Rosmer ला सद्ध
ु ा Protestant मनोवृत्तीच्या
धमागरू
ु च्या वातावरणात आणनू टाकले जाते, आवण
आनवु ांवशक धावमाक रूढींना जरी त्याने सोिले तरी हा पररणाम
मात् तो झटकू शकत नाही. तथावप ज्याचां ी एकता नेहमी जीवन
आवण जगाच्या वखन्सन दृष्टीसारखी होती त्या आपल्या उमराव
पवू ाजाांच्या रूढींमध्ये तो वचांब वभजनू गेला होता. आनांद आवण
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हास्य ह्ासारख्या गोष्टी त्याांना ठाऊकच नव्हत्या त्याांची
वखन्सनता खरोखर सपां णू ा देशावर पसरली होती. त्याचा
वविलावजात Rosmersholm वववचत् भतु ाटकीने वेळोवेळी
पछाित गेला होता. (भतू ववियक पाांढरे घोिे White
Horses) आवण तो भप्रू देश म्हणजे ‘आसवाच्ां या दरीची’
आठवण करून देणारा होता. ह्ा घमु पे णाववरूद्ध बांि करणारा
रॉस्मर हा त्याच्ां या सजातीयापां ैकी एक होता. पण हे करताना
त्याने अजनू ही त्याला आपल्या पवू ाजाांकिून मृत्यपू त्ान्सवये
वमळालेला धावमाक दृष्टीकोन आवण मल्ू ये धारण के लेली होती.
नैवतक जबाबदारीचा आवाज अवधक सामर्थयावान बनल्यानतां र
प्रघातातील स्वतांत् दृष्टीकोनाबद्दल त्याच्या थांि वनदाय
Christian ववर्श्ासाबद्दल तो वववनमय करतो.
ज्या वदशेने त्याला स्वतःला ज्याने ववस्तृत शक्य सांधी
देऊ के लेली होती त्या पणू ा कृ तीशील जीवनामधनू त्याला
स्वतःला जाणनू घ्यायचे असते तेव्हा तो नव्या कायााचा
अांगीकार करतो. ज्यातनू आपल्या ध्येयाप्रत पोहचायची त्याची
इच्छा होती तो एकमागी, वनरथाक व फाजील किक
(puritanic) असा Brand चा मागा होता. Ghosts मधील
कलाकार Oswald सारखे त्याने आनांद, प्रकाश आवण
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सयू ाप्रकाश आवण उज्वल आनांदाबरोबर त्याचा व्यवसाय
जोिण्याची स्वप्ने त्याने पावहली. जे एखाद्या मृत भाराप्रमाणे
सवाथा त्याच्यावर टाांगलेले होते त्या Calvinistic guilt
complex (वकांवा सदस् विवेकबद्ध
ु ीची असरु वितता)
आनवु वां शकतेच्या वखन्सनतेपासनू रॉस्मर सटु का करण्यासाठी
उत्सक
ु झाला होता, हे नाटकाच्या प्राथवमक कच्च्या
मसद्यु ावरून वदसते हे महत्त्वाचे आहे. उन्सहाळ्याच्या स्वच्छ
प्रकाशमय प्रातःकाळी जणक
ू ाही भयांकर स्वप्नामधनू
उठल्यागत तो उद्गारतोः
‘सगळीकिे सभोवती जीवनाच्या प्रत्येक भागात
वैभवशाली अांकुरण होत आहे. आवण त्याच वेळी मी सद्ध
ु ा
जगायला सरू
ु वात के ली आहे. या जगात मला आनदां ी
व्हायलाच हवे आवण मी होईनच.’
‘ते हवेत आहे. ही नव्या यगु ातली सवाात मोठी गोष्ट
आहे ती आपण मोठ्या धािसाने उघिपणे आपल्या
जीवनाच्या शेवटाइतके च आनांदाचा उद्घोि करतो.’
वजचे नैवतकस्वरूप Rosmer हून पणू ापणे वभन्सन आहे
त्या Miss Dan Kett (Rebecca West चे नाटकाच्या
शेवटच्या भागातील) ने म्हटलेले शब्द आहेत.
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पण Rosmer चा प्रवतवष्ठत मेहुणा आवण स्थावनक
समाजाचा आधारस्तभां (Pillar of society) Gylling
(नाटकात Rector Kroll) अशा काही शेऱ्याचा स्फोट करतो
की ज्यामळ
ु े Rosmer आवण Rebecca ह्ाांच्या शोकाांवतके ची
शार्श्ती वाढते.
‘गरीब माणसा, तू अपराधाने भारवत झालेल्या तझ्ु या
सदस् विवेकबद्ध
ु ीबरोबर तल
ु ा असां वाटतां तल
ु ा अशा ह्ा वक्र
मागााने आनदां वमळे ल. तू तझ्ु या आनांदाचा पाया पापावर
उभारतो आहेस.’
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II

Gylling ला तो काय बोलतो हे ठाऊक असते. कारण
त्याच्या शब्दामां ागे Rosmer च्या पत्नीचा Beata च्या
आत्महत्येचा अप्रत्यि उल्लेख असतो वजचां खरां कारण
अजनू ही गढू असतां ती एक अटकळीची गोष्ट असते. Rosmer
जरी त्या गोष्टीला जबाबदार, प्रत्यि जबाबदार नसतो तरीही
त्याच्या छातीवर हे अवजि ओझे असते. पण वतच्या
आत्महत्येची वास्तवता वतथां असल्यामळ
ु े वतचे गढू त्याच्या
सदस् विवेकबद्ध
ु ीसाठी आवण मनाच्या शाांततेसाठी उधळण
आवश्यक असते. त्यापेिा अवधक म्हणजे त्याला असे वाटत
असते की आपल्या मेलेल्या बायकोचे प्रेत आपल्या पाठीवर
आहे- आता जन्सु या मताांपासनू स्वतःला मक्त
ु करून आपल्या
ववचाराचां े पररवतान तो सख
ु आवण आनदां यात करू इवच्छतो.
सवा नाटक म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर रॉस्मर आवण तयाच्या
पाठीवरील प्रेत याांच्या कलहाचेच आहे. धक्के आवण वनराशा
याांच्या मावलके नांतर रॉस्मरच्या स्वतःच्या मनःवस्थतीवर त्याचा
एके काळचा वशिक Hetman (नाटकातील Ulrik
Brandel) टीका करतो, स्वतःसद्ध
ु ा वक्रयाशील जीवनातनू
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त्याला स्वतःला जाणण्याच्या प्रयत्नात तो चेचला जातो, तो
कटूतेने तक्रार करतोः
‘हे सारां वनरथाक आहे पोरा. ररक्त स्वप्ने, कुचेष्टा करणाऱ्या
सावल्याांवशवाय काही नाही. मानवता हे सांपलेलां सहाय्य....
ईर्श्रालाही वाटतां कामात काहीतरी व्यगां आहे आवण तो एक
वनश्चय करतो. सदस् विवेकबद्ध
ु ीची असरु वितता, माझ्या मल
ु ा
आवण हेच जे आपल्याला आनवु वां शकतेने वमळालेले आहे
म्हणनू च मानवता ही असाध्य आहे, सांपलेले सहाय्य आहे.’
‘मग जीवनाचा अथा काय? (Miss Dankett
ववचारते.)’
‘अरे हो! फक्त मख
ू ापणाच्या गोष्टी करणां टाळा.
फसवेवगरी नको. जीवनाला- उजवीकिे वा िावीकिे जशी
सांधी वमळे ल तसे त्याला वहदां कळू द्या.’
‘पण एखाद्याचा स्वतःचा. प्रत्येक व्यक्तीचा?’
‘खा, पी आवण मजा कर माझ्या सदांु र तरूणे. आवण
त्याच मागााने तहू ी आपलां अवस्तत्व ठे व रॉस्मर. परमेर्श्र
आपल्याला पख
ां द्यायचां ववसरलाय, अतां बााह्. म्हणनू मग
जोपयंत आपल्याला जमेल तोपयंत आपण जवमनीवर

16

सरपटूया. बाकी काहीच करण्याजोगां नाही.’ पण रॉस्मर वकांवा
Hetman (Brandel) स्वतः नक्कीच तो सल्ला पाळीत
नाहीत. गावढां ळ नैवतक घटनेबरोबर लोकाांना ह्ा पयाायाांची
वशफारस करणे बरोबर आहे. जेथे खऱ्या आनांदाचा अभाव
आहे अशा अनैवतकतेत आवण ‘मजेत’ Peer Gynt च्या
पद्धतीने स्वतःपासनू पलायन करणे सोपे आहे. रॉस्मरच्या
सवां ेदनािमतेची व्यक्ती तथावप यासारखे खवचतच मनन करे ल.
नैवतकतेने तो जागृत झालेला होता आवण आपण काय करीत
आहोत याची त्याला जाणीव होती. ह्ा कारणास्तव त्याची
असरु वितता (भेद्यता- vulnerability) त्याला एकतर कायम
उपवस्थत असलेल्या अपराधी भावनेला सांपवायला हवे वकांवा
त्याच्या स्वतःच्या अपयशाचा पररणाम तरी भोगायला हवा.
येनके नप्रकारे ण हाच त्याचा पेच आहे. त्याचे वनयम
आवण हेतू असनू ही- बौवद्धकदृष्ट्या मक्त
ु असलेल्या माणसाचे
हेत,ू त्याच्यातील सदस् विवेकशन्सू य बाज,ू शेवटी त्याच्यातील
शांकावन्सवत सदस् विचारशक्ती (Insecure conscience)
बवलष्ठ ठरते. जी लवकरच रॉस्मरपेिाही अवधक महत्त्वाची
ठरते त्या ररबेकाच्या दैवाने नाटकाचा दःु खाांत सघात (tragic
impact) वाढवला जातो. तरीही गरू
ु त्वाकिाणाचे कें द्र
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वतच्याकिे स्थानाांतररत करताना इब्सेनने Rosmer चे
आतां ररक नाट्य मानसशास्त्रीय व नैवतकदृष्ट्या गतांु ागतांु ीचे करून
ठे वले आहे.
The Wild Duck मध्ये ज्या कारणामळ
ु े (Claims
of the ideal- ध्येयाच्या वारसाहक्काचे प्रयोग) ग्रेगसा
हेदववगची शोकाांवतका घिवनू आणतो त्यासारख्या
(insecurity of conscience) चा पररणाम Rosmer
Rebecca (जी अनैवतक दृष्टीकोनाची असते) घिवनू आणनू
स्वतःची की वतचीही शोकाांवतका व्हायला कारणीभतू ठरतो.
III
जेव्हा ररबेका रॉस्मरच्या घरी येते तेव्हा ती
माणसाळलेल्या मानवी प्राण्यापेिा नैसवगाक प्रेरणाच अवधक
वाटावी अशी – वतच्या उत्तरे किच्या जन्समस्थानाच्या
सागराच्या एका अश
ां ासारखी वाटणारी वदसते.
सदस् विवेकबद्ध
ु ीशन्सू य व अनैवतकतेपेिा जीवनाला असत्व
(वकांवा नीतीपवू ा) दृष्टीकोन असलेली ती रॉस्मरच्या पणू ापणे
ववरोधी रचना करते. त्याच्याबरोबर वतची पार्श्ाभमू ीही
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सवासामान्सय नसते. ती म्हणजे एका कुप्रवसद्ध छाकट्या िॉक्टरचे
अनौरस मल
ू असते व वतच्या वविलाश
ां ीही वतचे सलगीचे
सांबांध असले पावहजेत हे वतने सवू चत के ल्यावरून वाटते. पण
त्या वदवसात चाांगले आवण वाईट वकांवा कोणत्याही प्रकारच्या
सदां हे ाने वतला काळजीत पािलेले नसते. जो सगळ्याचां ा एक
भाग वाटावा असा वतच्या सांकल्पाला तिा गेलेला नसतो
आवण वतने वतच्या अदम्य जीवनशक्तीच्या मागाात अिथळा
पाहण्याचे नाकारलेले असते.
अशाच प्रकारचा स्वभाव घेऊन ती रॉस्मरच्या घरी
रॉस्मरच्या आजारी पत्नीची शश्रु िु ा करण्यासाठी येते. तथावप
लवकरच ररबेका रॉस्मरच्या प्रेमात पिते आवण वतच्या
स्वभावधमाानसु ार चागां ल्या वकांवा वाईट मागााने Beata ची
हकालपट्टी करण्याची योजना ती आखते. वतची स्वच्छ
अद्ययावत बवु द्धमत्ता रॉस्मरवर योग्य तो पररणाम करते. हाच
वतचा हेतू असतो. काहीशा अवधक रूढ मागावादी धमागरू
ु ला
त्याची आनवु ांवशक मते आवण ववर्श्ास नाहीसे करून त्याला
मक्त
ु करण्याचे ठरवनू त्या दोघाच्ां या मीलनात अिथळा
आणणाऱ्या त्याच्या नैवतक चोखांदळपणाचा ती क्रमाक्रमाने
ऱ्हास करते. त्याच वेळी वतच्याववियी अत्यांत आदराचे वशखर
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गाठलेल्या, वतच्या मोहात पिलेल्या, मज्जातांतांचू ा ववकार व
अवत कामेच्छा असलेल्या Beata ची सहानभू तु ी वमळवण्यात
ती यशस्वी ठरते. वतच्या आरोग्याच्या वस्थतीने वतला वतच्या
नवऱ्यापासनू शरीराने तोिलेले असते. या वास्तवाची Beata
ला दःु खद जाणीव होती. म्हणनू मग सवासामान्सय मैत्ीच्या
सांबांधापेिा Johannes Rosmer शी वतचे अवधक गांभीर
सबां धां आहेत हे ररबेकाला अगदी सहजपणे जाणवते. ह्ा
त्याांच्या गप्तु समजल्या जाणाऱ्या प्रेमाचा पररणाम म्हणनू त्याांना
मल
ू होईल या अपेिेचेही ती ढोंग करते.
रॉस्मरला त्याच्या पाठीमागे चाललेल्या या
कारस्थानाची दरु ान्सवयाने सद्ध
ु ा कल्पना नसते. प्रेम असो वकांवा
नसो, वतच्याशी तो पणू ा प्रामावणक असतो. आपल्या पत्नीला
फसवण्याची कल्पनासद्ध
ु ा त्याच्या िोक्यात कधी येत नाही.
दसु ऱ्या बाजल
ू ा ररबेकाला मात् वतला काय हवे असते हे ठाऊक
असते आवण वतचां गवणत खरां ठरत.ां ववविप्त आवण वनष्ठु रतेने
भ्ाांत के लेल्या Beata ला जवळच्याच वगरणीचे मख्ु य यांत्
चालववणाऱ्या पाण्याच्या झोतात (Mill race) आत्महत्या
करायला भाग पािते. ररबेकाला सद्ध
ु ा असे वाटते की रॉस्मर
आपल्या जवळ आला आहे आवण ववशेितः Beata च्या
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मृत्यनू ांतर वतच्या सोबतीची त्याला गरज होती. जरी मागा
मोकळा होता व ह्ा दोघाचां ी लग्नािारे एक व्हायची शक्यता
वनमााण झाली तरी तेव्हा वववचत् काहीतरी घिते. ररबेकाला
लगेचच असे कळून चक
ु ते की ती वतच्या ध्येयापासनू
सरू
ु वातीपेिाही खपू खपू लाबां आहे. हे असे का व्हावे ह्ाला
बाह् कारणे नसतात. हे पररवतान के वळ अांतरातनू येते.
हे खरे असते की ररबेकाच्या प्रभावाच्या अवधपत्याखाली वतच्या मळ
ू आधवु नक मताांचा आवण कल्पनाांचा रॉस्मरने
अांगीकार के लेला असतो. तरीही त्याच्यात जे काही
अपररवतानीय राहते ते म्हणजे त्याचा आनवु ांवशक नैवतक वववेक
होय. बेजबाबदार, व्यसनी – (ररबेकाच्या वविलाांसारखे)
माणसात पररवतान होण्यापासनू तो दरू रावहला व जनु ा ववर्श्ास
गमावल्यामळ
ु े अवधकच प्रबलतेने नैसवगाक कुलीनतेला
पोहचले. यामळ
ु े त्याच्या आधीच्या Protestant
despondency (नैराश्य) पासनू त्याला मक्त
ु करण्यासाठी
जीवनप्रीत्यथा ववस्तृत उत्कांठा त्याच्या मनात वनमााण झाली.
म्हणनू सवा देशभर अतां गात औदाया व आनदां पसरवणे ही
आपली नवी प्रेरणा (new task or mission) आहे हे त्याला
वदसू लागले. एखाद्या दतू ासारखा घरोघरी जाऊन लोकाांची मने
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आवण आकाांिा याांना वजांकून ववस्तृत अशा िेत्ात महात्मे
वनमााण करावेत अशी त्याची इच्छा होती. आनदां ी महात्मे
कारण आनांदच माणसाला महान बनवतो. Beata च्या मृत्यचू ा
गोंधळ हीच एक गोष्ट त्याच्या भावी व्यवसायात अिथळा
आणणारी असते. त्याला अशी खात्ी असते की Beata च्या
अवस्थर मनाने ररबेकाशी त्याच्या असलेल्या मैत्ीचा गैर अथा
वतने लावला असला पावहजे व ह्ा मत्सरामळ
ु े च वतने
आत्महत्या के ली असावी. जेव्हा तो आनांद आवण महान
जीवनाच्या विस्ताच्या वशकवणीप्रत पोहचू पाहतो तेव्हा
के वळ अप्रत्यि सभां वनीय अपराध त्याची सदस् विवेकबद्ध
ु ी
चाळववण्यास आवण त्याच्या मनात वनराशा व भीती उत्पन्सन
करण्यास कारणीभतू ठरते.
‘वतथां नेहमी एक सांशय एक प्रश्न राहील. मी आता
यापढु ां कधीही अशी मजा करू शकणार नाही जी माझे जीवन
अद्भुतपणे जगायला मधरु करील.’
‘म्हणजे तमु च्या म्हणण्याचा अथा काय रॉस्मर?’
‘शातां आनदां ी सदस् विवेकबद्ध
ु ी!’
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जरी तो कमीतकमी प्रदान करू शकत होता तरी त्या
वेळी सदस् विवेकबद्ध
ु ीची असरु वितता त्याच्याशी अनथााचा
खेळ करीत होती. जरी त्याची अपराधाची भावना त्याला
अिथळा करीत असली तरी त्याला आता त्याच्या समोर
वनवश्चत असे कताव्य वदसत होते ज्याला तो मानवासाठी सल
ु भ
असणाऱ्या आनांदात आवण सख
ु ात एकवत्त करू इवच्छत होता.
शेवटी ररबेकाशी लग्न करण्यात त्याला बवहिाार वदसते.
याबाबतीत त्याला खात्ी असते की Beata ही पणू ापणे
वीरकथाांच्या पवलकिे कायमची वनघनू गेली आहे. ते तसे
व्हायलाही हवे होते. व्हायलाच हवे होते. मला ते शक्य नाही
सांपणू ा जीवनभर मी माझ्या पाठीवर प्रेत घेऊन वहिां णार नाही.
ररबेका हे फे कून देण्यात मला मदत कर. आनदां ात, उत्कट
भावनाांध्ये आवण स्वातांत्र्यात आपण त्या आठवणींना गदु मरून
टाकूया. तू कधीही नव्हती अशी माझी पत्नी म्हणनू तू राहशील.
IV
एखाद्याला वतच्याकिून आल्हादयक्त
ु अनमु तीची
अपेिा असेल पण तसां काही घित नाही. ती आनांदाने ओरिते,
पण एका िणात आपल्या भावनाांवर ताबा ठे वनू , काहीशा
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भीतीने आवण तरीही वनश्चयाने ती कोणत्याही पररवस्थतीत
त्याच्याशी लग्न करू शकत नाही असे सागां ते. कणाकणाने
काहीशा मध्यांतराने ते पणू ा गढू इब्सेन ररबेकाला वतच्या वववचत्
आवण अनपेवित नकाराला कारणीभतू झालेले अांतगात
मागााचा इवतहास उघि करायला लावतो.
जेव्हा ती वनबंधाने त्याच्या मनावर प्रभाव पाित असते
तेव्हा हे बाहेर फुटते ती स्वतः त्याच्या नैवतक महानतेच्या
आकिाणाखाली येते जे लपवाछपवीने वतचे हृदय दवू ित करते
आवण क्रमाक्रमाने वतची इच्छाशक्ती नाहीशी करते. नक्की
काय घिलां आहे याची जाणीव होण्यापवू ीच वतची
सदस् विवेकबद्ध
ु ी जागी होते आवण वतच्या इच्छाशक्तीहून समथा
असलेल्या वनयमापढु े वतला वाकावे लागते. वतच्यात अतां गात
पररवतान होते पण तरी वतला ते समजत नाही. Beata च्या
मृत्यच्ू या अपराधाबद्दलची कबल
ु ी द्यायला लावण्याइतके ते
बदल न होणारे आवण सामर्थयावान होते. आवण त्याबरोबर
वतच्या पनु रुज्जीवनाची वकांमत वतला द्यावी लागणार होती.
हे लिात ठे वायला हवे की ररबेकाची कबल
ु ी
ऐकण्यापवू ी रॉस्मरला बाह्तः मानवी प्राण्याला उदात्त
करण्याच्या सवानाशकारी अनभु वातनू जावे लागते ह्ातनू च तो
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वकती भाबिा होता हे वसद्ध होते. ही गोष्ट ररबेका ववियीची
त्याची गरज वाढवते. त्याला पणू ापणे परावजत झाल्यासारखे
वाटते पण वतच्यासाठी तो एकटेपणाचा व नैराश्याचा बळी ठरू
शकणार होता. काय होईल या भीतीने वतने त्याला सोिलेले
आहे—आवण वतच्या कबल
ु ीनतां र काही पयाायच उरत नाही.
जरी काळ्याकुट्ट सांशयाच्या पकिीत असला तरी तो वतचे तेथे
राहण्याववियी मन वळववण्याचा प्रयत्न करतो.
पण एकदा सांशयाचा हल्ला झाल्यावर रॉस्मर ते
झटकून टाकू शकत नाही. तो ना स्वतःवर ववर्श्ास ठे वतो, ना
ररबेकावर, त्याच्या साथीदारात बदल करण्याची ही शक्ती त्यात
रावहलेली नसते. आवण तसे तो म्हणतोही. Rebecca ह्ा
गोष्टीवर जोर देते की एका माणसात तरी त्याने बदल घिवनू
आणलेला आहे—वतच्या स्वतःवरच. पण रॉस्मरचा
त्याच्यातील आवण जीवनातील ववर्श्ास सांवजवीत करण्यास हे
परु े से नसते.
येथे दारावरची जोरदार खटखट त्याांना दचकववते
आवण छावां दष्ट Ulrik Brendel इतर साथीदारानां ा उदात्त
करण्याच्या त्याच्या प्रयत्नानांतर परत आलेला वदसतो.
रॉस्मरप्रमाणेच तोही अवतशय तीव्रतेने परावजत झालेला
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असतो. ह्ा वेळेपासनू जी Rosmer आवण Rebecca च्या
बाबतीत अटळ असते ती उकल (dénouement) आपला
मागा सरू
ु करते.
V
नॉवेमध्ये सांतापणारी (उग्र) पिाांची कपटकारस्थाने
आवण झगिे ह्ाच्याशी Rosmer च्या कायााच्या वनराशेचा
घवनष्ट सांबांध आहे. तेव्हा असे घिले होते की रॉस्मरच्या
प्रदेशातील सनातनी लोकाांना गमावणारे अवधकारी काही
सधां ीसाधू कारणाक
ां ररता त्याच्ां या बाजनू े वळवण्याचा रॉस्मरला
मोह पािीत होते. रॉस्मरच्या नव्या दृष्टीचा टप्पा त्याांना येऊन
वमळण्यात प्रवतबधां घालत होता, त्यामळ
ु े त्याच्ां या हेतप्रू त
पोहचण्यासाठी ते धमकी, दहशत घालीत होते, ररबेका आवण
त्याच्यातील गृहीत व्यवभचाराचे घाणेरिे अप्रत्यि उल्लेख
करीत होते. Rebecca च्या पवहल्या कबल
ु ीने रॉस्मर वचरिला
गेला होता. म्हणनू राजकीय साथीदार म्हणनू Kroll ला जाऊन
वमळण्याचा ववचार त्याही काळापरु ता त्याच्या मनात आला,
पण ह्ा नव्या धािशी औदायााच्या जगाशी राजकारणाचा
काही सांबांध नाही, ह्ा गोष्टीची त्याला या गोष्टी खात्ी पटववत
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होत्या. याच राजवकय मोवहमेत चाांगल्या भववतव्यासाठी लढा
देण्यास उत्सक
ु असलेला Ulrik Brendal Peter
Mortensgaard ह्ा स्थावनक सधु ारकाांच्या अध्यिाांशी
जाऊन वमळाला होता. पण त्यालाही त्याचा धिा वशकावा
लागला. जेव्हा मध्यरात्ी रोश्मरशोल्महून जाण्यासाठी ररबेका
वस्टमरची वाट पाहत असते तेव्हा तो Johannes Rosmer
किे येतो. ह्ावेळी ‘दोन फे कून वदलेले’ आदशा उसने घेण्याची
त्याची इच्छा असते.
रॉस्मरच्या ‘दयापणू ा—अनक
ु ां पनीय’ पराजयाची
जाणीव झाल्यावर त्याच्यातील व्यवसाय व पवू ाववर्श्ास याांना
ती जरी चेतना देत नसली तरी ती त्याच्यापासनू दरू जात नाही.
तथावप त्याने एका माणसाला तरी—वतला स्वतःलाच वतच्या
उवारीत आयष्ु यात उदात्त के लेले असते—हा परु े सा परु ावा नव्हे
काय? पण त्याचा ववर्श्ास पटववण्याऐवजी वतचे शब्द त्याांच्या
सघां ाताखाली रॉस्मरच्या दबु ालतेचा सवा करूणाजनक अहक
ां ार
बाहेर येईपयंत त्याचे दःु ख सखोल करते. (त्याच्या नेवणवेतील
मृत्यू इच्छे ने बळकट करते.) सरू
ु वातीला भयक
ां र मोवहनीच्या
त्यागाच्या कल्पनेशी तो खेळतो आवण त्याचा उल्लेख
ररबेकाजवळ करायलाही तो नाखिू असतो. तथावप शेवटी

27

त्याचा ववर्श्ास पटवील असा फक्त परु ावा तो वतला सचु ववतो.
Ulrik Brandel ने सचु ववल्याप्रमाणे आनदां ाने जशी Beata
गेली त्याच मागााने जाण्याची वतची अनमु ती- सरू
ु वातीला
ररबेका वनःशब्द होते. स्वतःपयंत ते येताना स्वेच्छे ने आवण
आनदां ाने ते करण्याचे वतचे धािस असेल तर काय होईल असे
ती त्याला ववचारते.
रॉस्मरला ह्ा वेिाची जाणीव होते पण त्याच्या
मोवहनीचा प्रवतबांध करण्यात तो असमथा ठरतो. काही झाले तरी
ररबेकाने काही के ले वकांवा न के ले तरी त्याचे जीवन सांपलेले
आहे ह्ाबद्दल त्याला पणू ा आवण चाांगली कल्पना असते.
म्हणनू त्याला वठगळ लावण्याच्या शक्यतेचे वकांवा
वनजानतेपासनू कोणताही त्याग त्याला वाचवेल हे ढोंग करणे
उपयोगाचे नव्हते. ररबेकाचा गांभीरपणा पाहून तो त्याची शाांती
परत वमळवतो पण त्याला उशीर झालेला असतो. कारण वतने
आता त्याच्यासाठी नव्हे तर वतच्या भतू काळातील अपराधाचे
प्रायवश्चत्त करण्यासाठी Beata च्या मागााने जाण्याचे ठरवलेले
असते.
‘मी पाप के ले आहे- त्याचे प्रायवश्चत्त मी घेणे हे योग्यच
आहे?’
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जरी जीवनात ते एकत् येऊ शकले नाहीत तर मृत्यमू ध्ये
तरी ते एक होऊ शकतील. माणसू आवण पत्नी म्हणनू
अववभाज्यच असलेले ते एकदा धतू ापणे फसवलेला Beata ला
ज्याने वगळांकृत के ले त्या पाणचक्कीच्या मख्ु य प्रवाहात ते उिी
घेतात.
जर Ghosts चा शेवट वनराशावादी होता तर
Rosmersholm ची अखेर शोकातां आहे; कारण त्याचा
उपसांहार हा त्याच वेळी ववजयाचा सद्ध
ु ा आहे. सवासाधारण
वववेकाच्या पातळीवर ररबेका आवण रॉस्मर चा शेवट
एखाद्याला के वळ अद्भुतरम्य वेि वाटेल. पण ते आपल्यातील
वनवश्चत असे श्रोत चाळवते जे माणसाच्या पराजयात आवण
वनराशेत असलेली अव्यक्त औदायााची साि देते. तथावप
इब्सेनची वैयवक्तक जावणवेची कसनू तपासणी येथे थाांबली
नव्हती. वनरवनराळ्या स्तरावां र त्याने ती The Lady From the
Sea, Hedda Gabbler व Master Builder मध्ये चालू
ठे वले.
Ibsen an approach
By Janko Lavrin p. 96- 106

29

“He who would know me fully must know
Norway.”
So said Ibsen to a German who could not
understand Rosmersholm.
Ibsen’s subjects are from his various trips
round about Norway. Ibsen’s views on his own
writing given in a discussion with German friend,
(from an article in the Neue Freie Presse, 1902) :
“He who would understand me completely,
must know Norway. The magnificient yet harsh
nature which surrounds the people up there in the
north, the lonely, isolated life- the farms often lie
many miles from each other- compels them to
refrain from caring about other folk and simply
concentrate on their own affairs. That is why they
become introverted and serious, why they ponder
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and doubt- and often they lose heart. In our
country every second person is a philosopher!
And then there are those long dark winters with
thick fog enveloping the houses- oh, how they
yearn for the sun!”
The Wild Duck and Rosmersholm are the
ripest of Ibsen’s plays.
Sometimes, in this way, he can achieve
great richness and complexity of feeling- fusions
that would not be possible in the more precise,
more defined medium of words. For example, in
Rosmersholm, I think that the white shawl which
Rebekke is crocheting throughout the play and
which she wears to her death is not merely as Dr.
Northam suggests, a shroud, whose colour
connects it with the white horses that are the
forms of the returning dead. It is also her bridal
veil, for her death is as the same time her wedding
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to Rosmer, the white horses, symbols of death, are
also universal symbols of life and energy; and the
white waters of the mill race turn the wheels that
grind the corn, as well as receiving on their
tossing from the bodies of the two sacrificial
victims. Here is a paradox and the contradiction;
the waters of life and death flow mingled together
in the terror and the exaltation that the tragedy sets
free. Such a paradox, to be stated in words would
demand poetry of the concentrated poet.
Ibsen the Norwagian p. 150.

Iago, Othello चा तलवार वकांवा सरु ीवशवाय फक्त
त्याच्या मनात िेवस्िमोनाच्या स्वतत्ां व नखरे बाज वागण्याने
सांशय वनमााण करून त्याचा खनू करतो. म्हणनू ह्ा दहु रे ी
खनु ामध्ये ती अपराधी नसली तरी वतचा त्यात सहभाग आहे.
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तसेच ररबेका, रॉस्मरच्या पवू ापत्नीच्या मनात सांशय वनमााण
करते.
Critical Anthology- p. 109
Rosmersholm वरील सरु े ख मनोववश्ले िणात्मक
टीका Sigmund Freud ने वलवहली आहे- पहा Critical
Anthology p. 392.
इब्सेन जर The Wild Duck मध्ये नवा पाया मोित
आला होता तर त्याने Rosmersholm मध्ये अवधक नवा
धोके दायक पाया मोिला होता. रोवमओ आवण जवु लएट वकांवा
अँटनी आवण वक्लओपात्ा प्रमाणे अवधक िमतेने वासनामय
प्रेवमकावां वियी हे नाटक आहे, ती एकोवणसाव्या शतकातील
मल
ु े असनू शेक्सवपअरच्या यग्ु मापेिा ही वभन्सन आहेत.
मध्यमवगीय नीवतमल्ू याांकिून प्रभाववत झालेले असतात व
जोपयंत ते हातात हात घट्ट धरून मरून जाण्यासाठी जात
नाहीत तोपयंत ते एकमेकाांना स्पशाही करीत नाहीत, ही बांवदस्त
वासना तोपयंत सचु वली जात नाही. (आवण ररबेका बद्ध
ु ीवादी
ववित्तेची शेखी वमरवणारी स्त्री व रॉस्मर ववियवासनारवहत

33

व्यक्ती जरी कुणी वारांवार पावहली नसेल) तरी त्याांनी
आत्महत्या का करावी ह्ाचे ऐवहक कारण वदसत नाही.
Bernard Shaw च्या शब्दात नटाांनी पवहल्या िणापासनू ते
शेवटच्या िणापयंत गाढ काळ्याकुट्ट भावनाांचा परू वाहवत
ठे वला पावहजे. जो वतला बद्ध
ु ीवादी म्हणतो असा Dr. Kroll
हाच फक्त एक ररबेकाचा शत्ू असतो. वतला खवचतच बवु द्धमत्ता
असते. पण ही गोष्ट वेगळी असते. George Gliot प्रमाणेच
ज्याांच्या वासनाांना बवहिाार सापिू शकत नाही अशा बद्ध
ु ीवादी
लोकाांची दःु खेही इब्सेनला चाांगली ठाऊक होती. Rebecca
आवण Middlemarch च्या Dorothea ह्ा बऱ्याच प्रमाणात
सवासाधारण आहेत.
तथावप ह्ा नाटकात त्याच्याच नाटकात नव्हे तर दोन
दशकातील कोणत्यातरी नाटकात वरवरपणे अरे वखत (नकाशा
नसलेल्या) नेवणवेतील मनाच्या पाण्याचा वरवरून शोध
घेतलेला आहे. आधीच शेरा मारल्याप्रमाणे एखाद्या माणसाचा
दसु ऱ्याच्या मनावर कसा ताबा बसू शकतो, त्याने वकांवा वतने
तसे वागण्याववियी त्याच्ां या इच्छे ववरूद्ध पण त्याच्ां या ते दाबनू
टाकण्याच्या व हवेत असलेल्या गोष्टींबद्दल त्याांच्यातील
कलाप्रमाणे कसे मन वळवू शकतो हे दाखवले आहे. त्याच्या
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Rosmersholm वरील प्राथवमक टाचणात त्याने सहाव्या
इवां द्रयाववियी आवण लोहचबांु कीय पररणामाबद्दल हा सदां भा
समाववष्ट के ला आहे. इब्सेनला जरी त्याचे आकिाण असले व
कादबां रीतनू कादबां रीकाराने पात्ाांचे ववश्लेिण व त्याांच्या कृ तींचे
स्पष्टीकरण के लेले असते अशा नाटकािारे (आश्चयाकारक
सक्ष्ू मतेने ध्ववनत के लेले) सवासामान्सय नाट्यप्रेमीला कसे
कळणार?
Rosmersholm हे नाटक इब्सेनची राजकीय
िेत्ातील शेवटची माघार दशावते. हे नाटक वलवहल्यानांतर एका
विाानेच त्याच्या Gothenburg येथील भािणात त्याने जाहीर
के ले की त्याचे राजकीय आकिाण आता वनष्प्रभ होत आहे
आवण त्याच बरोबर यद्ध
ु ाची त्याची उत्सक
ु ताही. त्याचे
रॉस्मरचे पात् कदावचत Snoilsky आधारलेले असावे, पण
त्याने स्वतःलाही त्यात बरे चसे समाववष्ट के ले आहे. जरी
वादग्रस्त ववियावर तो वलवहत होता वकांवा भािणे देण्यात
आनांद लटु ीत होता तरी त्यात स्वतःला अिकवनू घेणे त्याला
आविले नाही, १८८६ मध्ये त्याने नॉवे मधील पिाच्ां या
झगि्याचा पररणाम पावहला आवण त्याने ह्ा सांघिाातनू काढता
पाय घेण्याचे ठरवले. लोकाांचे चाररत्र्य आवण दैव घिवण्यात
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राष्रीय व स्थावनक राजकारण ही वनवश्चत बाब आहे. त्याची
ओळख त्याने जास्त करून वदली ते इब्सेनचे Rosmersholm
हे शेवटचे नाटक आहे.
Ibsen- Michael Meyer.
ह्ाउलट Rosmersholm ही इब्सेनची सवाथा
अवधक समतोल कलाकृ ती आहे.
वास्तरु चनात्मक दृष्ट्या त्याने अशी ससु वां ादी वनवमाती
कधीच के ली नव्हती, ही त्याची Sophoclean नाट्यकृ ती
आहे.
(कथावस्तच्ू या रचनेचा उलगिा व के वळ पृथक्करण
के ले तर Philoctetes ची ववशद्ध
ु मानवी समस्या सोिववली
जात नाही. शोकावां तका वलवहणाऱ्या नाटककारापेिा
Aristophanes त्याच्या समस्याांना अवधक स्पष्टपणे उत्तरे
देतो. ग्रीक शोकाांवतकाांमध्ये समस्या आहेत पण नाटककाराला
अवभप्रेत असलेल्या व चचाात्मक ववियाचे प्रवतपादन ज्यात
के ले आहे अशा आधवु नक दृष्टीने ती समस्याप्रधान नाटके
नव्हेत. Philoctetes - pièce a thèse (समाजनाट्येज्याांच्या समस्याांचे स्पष्टीकरण के लेले असते.) च्या सदृश
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आहेत. कारण शेवटी सवा पात्ाांना सवा घटना समजलेल्या
असतात, पण Sophocles ने ह्ा घटनावां वियी मानवी मनाच्या
प्रवतवक्रया दशावनू समस्याांना उत्तरे देण्याची पवाा के ली नाही.
तथावप प्रसांग आवण पात्ाांच्या अांतगात-प्रवतवक्रयाांची
Philoctetes हे सवा ग्रीक शोकावां तके तील अत्यतां सदांु र उदा.
आहे. ह्ा सांदभाात ज्यात अगदी शेवटपयंत पात्ाांना
पररवस्थतीववियी कल्पना नसते अशा Œdipus Rex च्या
नाट्य वलखाणाच्या प्रगतीचे वनदशाक आहे. मानवाच्या
आत्म्यातील सांघिा, व्यक्ती आवण समाजाबद्दल कताव्याची
जाणीव याचां ा नाटककार म्हणनू Philoctetes हा
Sophocles चा सवाात श्रेष्ठ असा ववक्रम (achievement)
आहे.
उवशराने येणारा Point of Attack तथावप
काही वेळेला प्रेिकाांच्या बाजल
ू ा गोंधळ वनमााण करतो.
Rosmersholm हे इतके आत्मवनररिणात्मक नाटक आहे की
नाटकातील बरीचशी दृश्ये नाटक पाहताना समजत नाहीत.
इब्सेन आपल्या पात्ाची प्रत्येक ओळ आवण प्रत्येक कृ ती
महत्त्वपणू ा बनववतो. नाटकातील त्या सारखी अशी ही
वमतव्ययता कोणीही नाटककार करू शकत नाही.
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जरी त्याने नांतरच्या विाात प्रतीकवादाचा अवधकावधक
वापर के ला तरी इतर आधवु नक नाटककाराच्ां या पद्धतीप्रमाणे
आपल्या आशयावर आच्छादन शोधण्याचा प्रयत्न त्याने कधी
के ला नाही. असे असतानाही Rosmersholm चा पवहला
प्रवेश गोंधळ उिववणारा वाटतो, Rebecca West आवण
Madame Helseth ह्ा वखिकीतनू रॉस्मरवर पाळत ठे वत
असतात. “वगरणीच्या प्रवाहावरचा पल
ू ओलािां ू न तो जाईल
का- ज्या वठकाणी अशी घटना घिली तेथनू ?” “नाही, तो
त्याच्याभोवती वफरून जात आहे.” “ते Rosmersholm
मधील त्याच्ां या मृतव्यक्तीस कवटाळत आहेत.” जर त्यानां ी ते
के ले नाही तर तेथे र्श्ेतार्श् (White Horse) नसणार. पण
रे क्टर, “तो सरळ पायपल
ू ावरून जातो, त्याने तसे के लेच. आवण
तथावप ती त्याची बवहण होती, त्याच्या स्वतःच्या
रक्तामाांसाची.” एखाद्याने हे नाटक दसु ऱ्याांदा पावहले आवण
त्याला असे कळले की ररबेका वेस्टने रॉस्मरच्या पत्नीला
Beata ला ह्ाच पल
ु ावरून उिी मारायला लावनू आत्महत्या
करायला लावली तर फसव्या रहस्याऐवजी ह्ा दृश्याला
सखोल महत्त्व प्राप्त होते. खरोखर सांपणू ा नाट्य दसु ऱ्या
अवलोकनाच्या वेळी वेगळाच पररणाम वनमााण करते, कारण
गढू हे स्पष्ट आवण अथापणू ा होते. तरीही या नाट्यवनवेदनाच्या
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उत्कृ ष्ट कलाकृ तीत कुणी फे रफार करणार नाही. जसे
Mr.Archer ने म्हटले आहेः
त्याच्या कौशल्यपणू ा हातात ही पद्धती वनःसांशयपणे
अवतदीघा झाली आहे; पण गतावलोकनाच्या प्रत्येक अवस्थेची
वनवश्चत अशी प्रवतवक्रया- मानसशास्त्रीय पद्धतीने नाटकावर
असनू ती वस्ततु ः रांगभमू ीवरून क्रमण करताना वदसते. पररणाम
साध्य हे खात्ीने समृद्धी आवण अगाधतेपैकी एक आहे.
पवू ाावस्था वनवेदन (The drama of the past) आवण
वतामानावस्था वनवेदन (The drama of the present) हे
सांवमश्र आवण तरीही स्पष्ट आवण ससु ांवादीपणे एकवत्त गांफ
ु ले
गेले आहेत की त्यात इब्सेनची बरोबरी कुणीच करू शकणार
नाही.
The Development of Dramatic Art- Donald Clive
Stuart p.584
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अुंि पश्चहला
रोझमसाहोल्म येथील बैठकीची खोली, ऐसपैस जन्सु या
पद्धतीची आवण आरामदायी. वभतींसमोर उजव्या बाजसू पढु े
भजू ाावि
ृ ाच्या लहान फादां ीने आवण रानटी फुलानां ी सजवलेली
शेगिी. थोिांसां मागे एक दरवाजा. मागच्या वभांतीवर एक
घिीचा दरवाजा जो हॉलमध्ये जाण्यासाठी आहे. िाव्या बाजसू
एक वखिकी आवण वतच्यासमोर फुले व रोपटी असलेला स्टँि.
शेगिीच्या बाजसू सोफ्यासह एक टेबल आवण आरामखच्ु याा.
वभतां ींवर गतकालीन आवण अवलकिच्या काळातील पाद्री,
अवधकारी आवण सरकारी अवधकारी वगा ह्ाच्ां या सरकारी
गणवेिातील तसवबरी टागां लेल्या आहेत. वखिकी उघिी आहे
म्हणनू च हॉलमधील दरवाजा आवण घराबाहेरील दरवाजा
उघिा आहे. बाहेर दोन्सही बाजल
ू ा असलेल्या सांदु र प्राचीन
वृिाच्छावदत घराकिे जाणारा रूांद रस्ता वदसू शकतो. ही
उन्सहाळ्यातील सायांकाळ असनू सयू ा अस्तास गेलेला आहे.
ररबेका वेस्ट वखिकीजवळच्या आरामखचु ीत बसनू
मोठी पाांढरी शाल ववणत असनू ती सांपत आली आहे. ती
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अधनू मधनू अपेिेने रोपट्याांच्या पानाआिून बाहेर िोकावते
आहे. थोि्या वेळात सौ. हेल्सेथ उजवीकिून प्रवेश करते.
मॅिम हेल्सेथः मला वाटतां टेबल माांिायला सरू
ु वात करणां
उत्तम, वमस?
ररबेका वेस्टः होय, प्लीज. धमोपदेशक लवकरच परत येतील.
मॅिम हेल्सेथः तम्ु ही जेथे बसला आहात तेथे प्रचिां वाऱ्याचा
झोत येत नाहीये का वमस?
ररबेका वेस्टः होय, येतोय अांमळसा. तम्ु ही त्या वखिकीचा
दरवाजा बदां करावासा वाटतो. (मॅिम हेल्सेथ
हॉलधील दरवाजा बदां करते व नांतर
वखिकीजवळ येते.)
मॅिम हेल्सेथः (वखिकी बांद करायच्या बेतात असतानाच बाहेर
बघते) का, ते धमोपदेशक तेथेच नाहीत का?
ररबेका वेस्टः (घाईने) कोठे ? (उभी राहते) होय, तेच आहेत ते.
(पिद्यामागनू ) बाजल
ू ा हो- त्याांनी आपल्याला
बघायला नको.
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मॅिम हेल्सेथः (वखिकीपासनू बाजल
ू ा होत) फक्त ववचार करा,
वमस-् ते वगरणीजवळच्या रस्त्याने यायला
लागलेत पन्सु हा.
ररबेका वेस्टः परवा सद्ध
ु ा ते त्याच रस्त्याने गेले होते.
(वखिकीच्या चौकटीतनू आवण पिद्यामधनू
िोकावते) पण बघयू ा कसेहीमॅिम हेल्सेथः पादचारी पल
ू ओलािां ण्याचे तो साहस करील
का?
ररबेका वेस्टः तेच तर मला बघायचांय. (ववरामानांतर) नाही, तो
वळतोय. तो आता वरच्या रस्त्याने जातोय पन्सु हा.
(वखिकी सोिते) ते खपू मोठां वळण आहे.
मॅिम हेल्सेथः अरे देवा, होय. खवचतच त्या पल
ु ावरून इकिून
वतकिे जाणां धमोपदेशकाला जरा अवघिच
आहे. ती जागा जेथे ते घिलांय...
ररबेका वेस्टः (ववणकाम घिी करून ठे वते) ते त्याच्ां या मृत
व्यक्तींना वबलगनू बसलेत, रोझमासहॉल्म मध्ये.
मॅिम हेल्सेथः आता मी तर असे म्हणेन, वमस, त्या मृत व्यक्तीच
रोझमसाहॉल्मला वबलगल्या आहेत.
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ररबेका वेस्टः मृत व्यक्ती?
मॅिम हेल्सेथः होय, त्यानां ी ते मागे ठे वलेय बहुधा. त्यानां ा सोिून
देण्याची बेपवााई ते करू शकत नाहीत.
ररबेका वेस्टः अशी कल्पना तल
ु ा कशामळ
ु े आली?
मॅिम हेल्सेथः अदां ाज असा, की तसां नसतां तर तेथे सफे द घोिा
नसता, असां मला वाटतां.
ररबेका वेस्टः आता त्या सफे द घोि्याच्या बाबतीत हे सवा
काय आहे मॅिम हेल्सेथ?
मॅिम हेल्सेथः ओह, मला त्याबद्दल बोलायला आवित नाही.
आवण वशवाय तझु ा असा प्रकारच्या गोष्टींवर
ववर्श्ास नाही.
ररबेका वेस्टः तमु चा ववर्श्ास आहे का मग, त्यावर?
मॅिम हेल्सेथः (जाते आवण वखिकी बांद करते) ओह, तू फक्त
हसत राहशील माझ्यावर. वमस (बाहेर बघते)
का, ते वमस्टर रोझमर नाहीत का वगरणीच्या
रस्त्यावर पन्सु हा-?

43

ररबेका वेस्टः (बाहेर बघते) तो माणसू आहे तेथे? (वखिकीकिे
जाते) नाही, ते प्राचाया आहेत!
मॅिम हेल्सेथः अगदी बरोबर, ते प्राचायाच आहेत.
ररबेका वेस्टः हे आनांददायक आहे. तम्ु हाला कदावचत खात्ी
असेल की ते इथेच येताहेत.
मॅिम हेल्सेथः ते सरळ पादचारी पल
ु ावरून जाताहेत, ते
येताहेत. जरी ती त्याची बहीण असली, त्याच्या
स्वतःच्य़ा रक्तामाांसाची. ठीक, मी जाते आवण
टेबल माांिते, कु. वेस्ट. (ती उजव्या बाजनू े बाहेर
जाते. ररबेका वखिकीजवळ काही िण थाबां ते;
मग वस्मत करून बाहेर कोणाला तरी अवभवादन
करते. अधां ार व्हायला लागलाय.)
ररबेका वेस्टः (उजव्या बाजक
ू िील दरवाज्याकिे जाते) ओह,
मॅिम हेल्सेथ, आज रात्ीच्या जेवणासाठी ववशेि
काहीतरी रुचकर द्याल का? तल
ु ा ठाऊकच आहे
प्राचायांना सवाात उत्तम काय आवितां ते.
मॅिम हेल्सेथः (बाहेरून) होय खवचतच, वमस. मी करीन तस.ां
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ररबेका वेस्टः (हॉलकिील दरवाजा उघिते) अखेरीस-!
तम्ु हाला बवघतल्यावर वकती आनदां झाला
म्हणनू साांगू तम्ु हाला वप्रय प्राचाया.
क्रॉलः

(हॉलमध्ये त्याची काठी खाली ठे वीत) आभारी
आहे. मग मी तम्ु हाला अिथळा आणणार नाही?

ररबेका वेस्टः तम्ु ही? असां कसां तम्ु ही बोलू शकता?
क्रॉलः

(आत येतो) नेहमीसारखचां सौजन्सय. (भोवती
बघतो) रोझमर वरच्या माळ्यावर त्याच्या
खोलीत आहे का?

ररबेका वेस्टः नाही, ते बाहेर वफरायला गेलेत. ते नेहमीपेिा तेथे
जास्त थाांबलेत. पण मला खात्ी आहे ते लगेचच
येतील. (सोफ्याकिे वनदेश करीत) ते येईपयंत
तम्ु ही बसणार नाहीत काय?
क्रॉलः

(त्याची हॅट खाली ठे वीत) वकती छान आवण
प्रसन्सन करून टाकलीत तम्ु ही ही जनु ी खोली!
फुलांच फुलां सवात्!

ररबेका वेस्टः वमस्टर रॉझ्मरना सभोवार ताजी आवण उमलती
फुले आवितात.
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क्रॉलः

आवण तल
ु ा सद्ध
ु ा, नाही का?

ररबेका वेस्टः होय, त्याच्ां या सगु धां ात कमालीचा आल्हाद मला
गवसतो. जरी आम्ही त्या आनांदाचा आत्तापयंत
त्याग के ला होता तरी.
क्रॉलः

(दःु खाने मान िोलवत) वबचारी बीटा फुलाचां ा
सगु ांध सहन करू शकत नव्हती.

ररबेका वेस्टः ना त्याचां ा सगु धां . ते वतला सवाथा अस्वस्थ करून
सोित—
क्रॉलः

होय, मला सद्ध
ु ा चाांगलांच आठवतांय. (हलक्या
आवाजात) ठीक, बाकी कसां चाललांय येथे?

ररबेका वेस्टः ओह, होय. सारां काही शाांततेत, नेहमीप्रमाणे
रटाळ. एक वदवस दसु ऱ्या वदवसासारखा.—
आवण तमु च्याबरोबर? तमु ची पत्नी—?
क्रॉलः

ओह, माय वियर कु. वेस्ट, त्या माझ्या
मामल्याबद्दल आपण काहीही बोलायला नको.
कुटुांबात नेहमीच एक वकांवा दसु रे काहीतरी चीि
आणणारे घितेच. ववशेितः आपण आता सध्या
ज्या काळात राहतोय.
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ररबेका वेस्टः (काही
ववरामानांतर,
सोफ्याजवळ
आरामखचु ीवर बसत) एवढ्या सपां णू ा सट्टु ीत
तम्ु ही एकदाही आमच्याकिे वफरकला नाहीत, हे
कसे?
क्रॉलः

एखाद्याने नेहमीच कोणाचे दरवाजे ठोठावणां बरां
नव्हे.

ररबेका वेस्टः जर तम्ु हाला कळलां असतां की तमु च्यावाचनू
आम्हाला वकती चक
ु ल्या चक
ु ल्यासारखां वाटत
होतां—
क्रॉलः

... आवण वशवाय मी येथे नव्हतो, ठाऊक
असेलच तल
ु ा.

ररबेका वेस्टः होय, एक वकांवा दोन हप्त्यासां ाठी. आम्ही असे
ऐकले होते की तम्ु ही राजकीय सभाांमध्ये गांतु लेले
होता.
क्रॉलः

(मान हलवत) आवण त्याला तू काय म्हणशील?
तल
ु ा असां वाटतां का की या म्हातारपणात मी
राजकीय आदां ोलक झालोय, अां?
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ररबेका वेस्टः (वस्मत करीत) मग, तम्ु हीच नेहमीच अल्प
प्रमाणात, आदां ोलक झालेले आहात, रे क्टर
क्रॉल.
क्रॉलः

का होय, फक्त माझ्या स्वतःच्या गमती
जमतीसाठी. पण येथनू पढु े भववष्यात तो खरोखर
गांभीर स्वरूपाचा राहणार आहे. तू कधी अत्यांत
परु ोगामी, जहाल वतामानपत्े वाचलीस का?

ररबेका वेस्टः होय, ते ठीक आहे, माय वियर रे क्टर, मी ती
शक्यता नाकारू शकत नाही की—
क्रॉलः

माय वियर वमस् वेस्ट, मला याववरोधात काहीही
म्हणायचे नाही- तझ्ु या ह्ा करण्याच्या
ववरोधातही नाही.

ररबेका वेस्टः नाही, खवचतच नाही. काय चाललांय हे
एखाद्याला कळायला हवां याबाबत दि
असायला हव.ां
क्रॉलः

आवण खवचतच मला तझ्ु याबद्दल एक स्त्री म्हणनू
ववचार करायलाच नको... मला म्हणायचां
आहे... अशा वादवववादात तू वमसळायला
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नको— ह्ा यादवी यद्ध
ु ात, मला बहुतेक तसेच
म्हणावे लागते- येथे ज्याने उग्र स्वरूप धारण
के ले आहे पण तू ते पावहलांच असेल मी समजनू
चालतो की ह्ा लोकाांचे सभ्य गृहस्थ मलाच का
लाखोली वाहतात समजत नाही? अशा वनांद्य
गैरवतानाचा विााव करण्याचे धािसच कसे होते
त्यानां ा?
ररबेका वेस्टः होय, पण खपू च तीक्ष्ण असा त्याांना प्रवतटोला
मारला असे मला वाटले.
क्रॉलः

म्हणनू च मी ते के ले, जरी मी म्हणतो तसां
करायला नको होतां तरी. आत्ता मी त्याांचां रक्त
अनभु वलां आहे, त्यानां ा त्याची वकांमत द्यावी
लागेल. मी काही दसु रा गाल पढु े करणारा माणसू
नव्हे—(अकस्मात थाांबनू ) पण तेथे- अवप्रय
आवण क्लेशकारक बाबीत ह्ा सायक
ां ाळी तरी
वशरायला नको.

ररबेका वेस्टः आवश्यकता नाही, माय वियर क्रॉल.
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क्रॉलः

आता साांग मला येथे रोझमसाहोल्ममध्ये असां
एकटां राहून कसां चाललयां तझु ां? ते आता तझ्ु या
स्वतःच्या मालकीचां आहे. आता ती आपली
गरीब वबचारी बीटा?

ररबेका वेस्टः थँक य,ू मी येथे छान राहते. खवचतच अनेक
मागांनी, ती गेल्यावर अनेक गोष्टी ररत्या
वाटतात—प्रचिां दःु ख आवण अवभलािा. पण
अन्सयथा—
क्रॉलः

तू येथे राहायचा ववचार करतेस का? बहुताांशी
कायमच,ां मला म्हणायचयां .

ररबेका वेस्टः माय वियर वमस्टर क्रॉल, मी खरोखरच ह्ा बाबत
ववचारच के ला नाही. ह्ा दृष्टी वकांवा त्या दृष्टीने.
मला आता ह्ा स्थळाची इतकी सवय झाली
आहे, की मला बहुधा असां वाटतां की ह्ा
वास्तचू ी मी घटक आहे.
क्रॉलः

त!ू मलाही खरोखर तसांच वाटतां!
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ररबेका वेस्टः जोपयंत वमस्टर रोझमसाना माझ्याकिून वदलासा
वमळत नाही तोपयंत—का, होय, माझी अपेिा
आहे बहुधा येथेच राहीन.
क्रॉलः

(भावनावववशतेने वतच्याकिे बघतो) तल
ु ा
ठाऊक आहे का, एका स्त्रीसाठी हे खरोखर
अवतशय उत्तम आहे की ती आपल्या सांपणू ा
यौवनाचे इतरासां ाठी बवलदान करते जसे तू
के लेले आहेस.

ररबेका वेस्टः अन्सयथा जगण्यासाठी तरी काय होतां माझ्याकिे?
क्रॉलः

जेव्हा तू येथे आलीस तेव्हा तझ्ु या त्या पालक
बापासाठी जो ववकलाांग, त्ासदायक होता, तू
अथक समपाण के लसां —वकती कठीण होतां ते!

ररबेका वेस्टः िॉ. वेस्ट जेव्हा वफनमाका ला होते तेव्हा ते इतके
त्ासदायक नव्हते, तम्ु ही तसा ववचारच करायला
नको. तो समद्रु प्रवास इतका भयक
ां र होता की
त्याने त्याांना दबु ळे बनवले. पण जेव्हा ते येथे
स्थलातां ररत झाले- ठीक, होय, एक-दोन विे मग
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कठीणच गेली. त्याच्यासाठी सवा सांपष्टु ात
येईपयंत.
क्रॉलः

मागोमाग आलेली विे सद्ध
ु ा तझ्ु यासाठी
कष्टप्रदच होती ना?

ररबेका वेस्टः ओह, असां कसां म्हणू शकता तम्ु ही? तेव्हा
बीटावर माझां खरोखर प्रेम वात्सल्यच होतां...
आवण ती वबचारी, देखभाल आवण सयां माची
वतला वकती वनकि होती.
क्रॉलः

वकती सहृदयतेने वतच्या बाबत तू ववचार करतेस
त्या बद्दल आभारी आहे. त्याचे श्रेय तल
ु ा वमळते.

ररबेका वेस्टः (थोिांसां जवळ येत) माय वियर क्रॉल, तम्ु ही हे
अवतशय प्रामावणकपणे व दयाळू अतां ःकरणाने
बोलताहात, ह्ावरून त्यामागे कुठलीही दष्टु
भावना नाही ह्ाची मला खात्ी वाटते.
क्रॉलः

दष्टु भावना? काय म्हणायचयां तल
ु ा?

ररबेका वेस्टः ठीक, रोझमसाहोल्ममधील घराची देखभाल
एखादी परकी व्यक्ती करते ह्ाबाबत तम्ु हाला हे
दःु खदायक वाटणां स्वाभाववक आहे.
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क्रॉलः

आता, हे कसां काय?

ररबेका वेस्टः पण वाटतां तम्ु हाला तसां नसेल वाटलां (ती वतचे
हात पसरते) थँक यू वमस्टर क्रॉल, थँक यू फॉर
दॅट.
क्रॉलः

पण हे थँक्स म्हणायचां कारण?

ररबेका वेस्टः जेव्हा तमु च्या भेटी दल
ु ाभ व्हायला लागल्या
तेव्हापासनू मला जरा भीतीच वाटायला लागली
आहे.
क्रॉलः

मग ववर्श्ास ठे व माझ्यावर वमस् वेस्ट, तम्ु ही
पणू ापणे चक
ु ीच्या मागाावर आहात. आवण
वशवाय तेथे खरोखर काहीही बदल झालेला
नाही. गरीब वबचाऱ्या बीटाच्या जीवनाची दःु खी
विे, तू आधीच प्रत्येक गोष्टीची व्यवस्था बाघत
होतीस. तू आवण दसु रां कुणीच नाही?

ररबेका वेस्टः बीटाच्या नावाखाली मी एक प्रकारची
व्यवस्थावपका होते.
क्रॉलः

ठीक, दसु ऱ्या कोणत्याही बाबतीत-. तल
ु ा
ठाऊक आहे कु. वेस्ट... माझ्याववियी म्हणाल
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तर, मी काहीही हरकत घ्यायला नको, जे काही
त—
ू . पण मला वाटतां अशा काही गोष्टी बोलू
नये.
ररबेका वेस्टः कोणत्या गोष्टी तम्ु ही म्हणायला नको?
क्रॉलः

ररकामी जागा तू घेतल्यावर जर हे सारां सपां णार
असेल तर—

ररबेका वेस्टः मला फक्त ती जागा वमळाली जी मला हवी होती.
क्रॉलः

होय, एका अथााने कदावचत...

ररबेका वेस्टः (कठोरपणे अिथळा आणीत) वधक्कार असो,
वमस्टर क्रॉल, तेथे बसनू तम्ु ही या गोष्टींबाबत
थट्टा मस्करी तरी कशी करू शकता?
क्रॉलः

ओह, ठीक आपला चागां ला जोहान्सस रोझमसा
बहुधा असा ववचार करीत असेल की त्याांना
जरूरीपेिाही अवधक वैवावहक जीवन
आधीपासनू च लाभलेले आहे. पण तथावप—

ररबेका वेस्टः होय तल
ु ा ठाऊक आहेच. मला बहुधा जाणवतां
की तमु च्याकिे पाहून मला हसायला आवित.ां
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क्रॉलः

तरी सद्ध
ु ा-. फक्त मला साांग, कु. वेस्ट- जर तू
मला तसां ववचारायला अनमु ती वदलीस. अगदी
तांतोतांतपणे तमु चां वय काय?

ररबेका वेस्टः तशी अनमु ती द्यायला मला लाज वाटते, िॉ.
क्रॉल पण मी एकोणतीसपेिा जास्त आहे. आता
मी तीस विांची होणारे य.
क्रॉलः

अगदी बरोबर. आवण रोझमर... बघू दे मला,
त्याचां वय काय ते. तो माझ्यापेिा पाच विांनी
लहान आहे, म्हणनू तो जवळ जवळ त्ेचाळीस.
मला वाटतां हे अनरू
ु प आहे.

ररबेका वेस्टः (उठत) होय. खपू च अनरू
ु प मला खात्ी आहे...
आज रात्ीच्या जेवणाला तम्ु ही थाबां णार आहात
काय?
क्रॉलः

होय, खपू खपू आभारी आहे, मी थाांबायचा
ववचार करीत होतो. माझां एक काम आहे. मला
माझ्या काही ववर्श्सनीय वमत्ाांबरोबर चचाा
करायची आहे- बरां आता, कु. वेस्ट, तू फक्त
काही चक
ु ीच्या कल्पना आचरायला सरू
ु वात
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करू नकोस. मी वारांवार येथे येत राहीन जसा मी
पवू ी यायचो.
ररबेका वेस्टः ओह, होय, होय, (त्याचे दोन्सही हात धरून
हलवते) खपू खपू आभारी आहे- वकती दयाळू
आवण चागां ले आहात तम्ु ही.
क्रॉलः

(वचिखोरपणे) मी? ह्ापेिाही ते मला अवधक
काहीतरी म्हणतात घरी.
(जोहान्सस रोझमर उजव्या दरवाज्याने आत येतो.)

ररबेका वेस्टः वमस्टर रोझमर! तम्ु ही बघताय कोण बसलांय
येथ?े
रोझमरः

सौ. हेल्सेथने साांवगतलां. मला. (क्रॉल उभा
रावहलेला आहे. हळुवारपणे आवण सौम्यपणे
त्याचा हात दाबीत) ह्ा घरी परत आल्याबद्दल
तमु चे स्वागत आहे विअर क्रॉल (क्रॉलच्या
खाद्यां ावर हात ठे वतो आवण त्याच्या िोळ्यात
बघतो) माझ्या जन्सु या वमत्ा! मला वाटलां होतां
कधीना कधीतरी आपल्यात सारां काही ठीक
होईल.
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क्रॉलः

पण माय विअर फे लो! असां म्हणू नका की
काहीतरी चक
ु ीची तका दष्टु ववलिण कल्पना
होती!

ररबेका वेस्टः (रोझमरला) हे आश्चयाकारक नाही का! ती फक्त
एक कल्पना होती.
रोझमरः

खरोखर होती ती? क्रॉल, पण मग स्पष्टपणे
आमच्यापासनू का ती दरू ठे वलीस?

क्रॉलः

(कळकळीने आवण शाांतपणे) कारण माझी
उपवस्थती सातत्याने तमु च्या दःु खी विांची
आठवण करून देणारी ठरली असती—आवण ते
नवीन पाणचक्की वफरवणाऱ्या प्रचांि पाण्याच्या
ओघात ज्याचा अतां झाला.

रोझमरः

वकती चाांगल
ु पणाने तम्ु ही ववचार करताहात
असा. तम्ु ही नेहमीच इतराच्ां या भावनाचां ी कदर
के लीत. पण त्या कारणामळ
ु े तम्ु ही दरू राहणां
अनावश्यक होतां. चला या आता, आपण
सोफ्यावर बसयू ा. (ते बसतात) नाही, बीटाच्या
ववचाराने मी खरोखरच अस्वस्थ होत नाही.
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आम्ही वतच्याबाबात दररोज बोलत असतो.
आम्हाला अजनू ही असे जाणवते की ह्ा घरावर
वतची मालकी आहे.
क्रॉलः

खरोखर?

ररबेका वेस्टः (वदवा लावते) होय, आम्हाला खरोखर जाणवतां
तसां.
रोझमरः

हे सपां णू ातया स्वाभाववक आहे. आमची दोघाचां ी
वतच्याकिे खोलवर ओढ होती. आवण दोघेही
ररबेक्- दोघेही कु. वेस्ट जेवढां आम्हाला शक्य
होतां तेवढां वतच्या क्लेशात आम्ही सारां काही
के लां. ह्ा बाबतीत आमच्याकिे दिू ण
देण्यासारखां काहीही नाही. आवण म्हणनु च
वनश्चल सांवेदनशील आता मी बीटाबद्दल ववचार
करू शकतो.

क्रॉलः

तम्ु ही चागां ले प्रेमळ लोक, येथनू पढु े घोवित
करतो की मी बाहेर येईन आवण प्रत्येक वदवशी
तम्ु हाला भेटेन.
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ररबेका वेस्टः (स्वतः आरामखचु ीवर बसते) लिात असू द्या,
तम्ु ही तमु चा शब्द पाळाल अशी अपेिा करतो.
रोझमरः

(विधा मनःवस्थतीत) क्रॉल, माय वियर फे लो...
आपल्या परस्परसांबांधामध्ये कधीच खांि पिला
नाही... हे मी प्रामावणकपणे सागां तो. तेव्हापासनू
आत्तापयंत आपण एकमेकाांना जाणतो. तम्ु ही
माझे सल्लागार व्हावे हे दैवयोवजतच होते...
जेव्हापासनू मी ववद्यापीठात गेलो.

क्रॉलः

मला ठाऊक आहे. आवण हेच काय जे आहे
ज्याला मी खपू महत्त्व देतो. तेथे आता काही
ववशेि आहे का?

रोझमरः

तेथे अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्याबद्दल मला
तमु च्याशी खपू
बोलायचांय. पणू ातः
मनमोकळे पणे, अगदी प्राजां ळपणे हृदयापासनू .

ररबेका वेस्टः होय, मी समजू शकते, वमस्टर रोझमर. जन्सु या
वमत्ाांमधील ही समाधानाची गोष्ट आहे.
क्रॉलः

ओह, मी तम्ु हाला सागां ू शकतो. अजनू ही खपू
काही मला तमु च्याशी बोलायचांय. मला वाटतां
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तम्ु हाला ठाऊक असाव,ां मी आता झांजु ार
राजकारणी बनलोय ते?
रोझमरः

होय, मला ठाऊक आहे ते. पण हे कसां घिलां?

क्रॉलः

मला बनावां लागलां, ठाऊक आहे! बनावां लागलां
मला, कसेही असले तरी, मला आविो-नाविो.
आळश्यासारखां उभां राहून फार काळ प्रेिक
बनणां अशक्य होत.ां आता हे जहाल मतवादी
खपू च शवक्तमान झालेत.. आता अगदी उशीर
झालाय—म्हणनू मी शहरातील छोट्या
वमत्वताळ
ु ाचे मन वळवले आहे. मी सागां तो
तम्ु हाला ही उशीराची वेळ आहे.

ररबेका वेस्टः (मदां वस्मत करून) वस्ततु ः हे थोिां उवशराच झालां
नाही का?
क्रॉलः

मी हे नाकारत नाही की हा ओघ जरा लवकरच
अिवनू धरणां उत्तम होत.ां पण पढु े काय घिेल हे
कुणाला आधी कळलां होतां? मला नाही,
कोणत्याही मागााने. (उभा राहतो आवण इकिे
वतकिे वफरतो.) पण आता माझे िोळे उघिले
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आहेत वनवााणीचे. कारण बांिाच्या चेतनेने मागा
ठरवलाय अगदी शाळे मध्ये सद्ध
ु ा.
रोझमरः

शाळे मध्ये? पण खात्ीने तमु च्या शाळे मध्ये नव्हे.

क्रॉलः

होय वनवश्चतच. माझ्या स्वतःच्या शाळे मध्ये.
काय वाटतां तम्ु हाला? मला असां मावहत झालां
की सहावीतली मल
ु ां वकांवा त्याांच्यापैकी काही—
सहा मवहन्सयापां ासनू गप्तु बैठका भरवत आहेत;
आवण ते मॉटेन्ससगािाच्या वतामानपत्ाचेही
वगाणीदार झालेले आहेत.

ररबेका वेस्टः ओह, दीपस्तभां
क्रॉलः

होय, भावी सरकारी अवधकाऱ्याांसाठी हे छान
मानवसक खाद्य आहे, नाही का? पण सवाात
वाईट गोष्ट म्हणजे अवतशय बवु द्धमान असलेली
त्या वगाातली मल
ु े एकवत्त सांघवटत होऊन
माझ्या ववरूद्ध कारस्थान करताहेत. फक्त
वगाातील तळागाळातील ढ मल
ु ेच ह्ापासनू दरू
रावहलीत.
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ररबेका वेस्टः ह्ा बद्दल तम्ु हाला खपू वाईट वाटतां का वमस्टर
क्रॉल?
क्रॉलः

खपू च वाईट वाटतांय ह्ा बाबतीत! जेव्हा माझां
समस्त जीवनकाया वनष्फळ होते, धोक्यात
आणले जाते, त्यासारखे! (आवाज उतरवत)
तरीपण मी बहुधा फारशी काळजी करीत नाही
अशा शाळे ची कारण त्या मागे दष्टु ता आहे.
(सभोवती बघत) मी गृहीत धरतो की
दरवाज्याजवळ कुणी ऐकत नसावां.

ररबेका वेस्टः नाही, खवचतच नाही.
क्रॉलः

ठीक मग. मला तल
ु ा एक साांगणां भाग आहे. बांि
आवण कलह याचां े आधीच माझ्या स्वतःच्या
घरात अवतक्रमण झालेले आहे. त्याांनी माझ्या
कौटुांवबक जीवनातली शातां ता भांग के ली आहे.

रोझमरः

काय? तमु च्या स्वतःच्या घरात—?

ररबेका वेस्टः (क्रॉलकिे जाते) पण माय विअर क्रॉल, काय
झाल?ां
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क्रॉलः

तझु ा ववर्श्ास बसेल का की माझी स्वतःची
मल
ु —
ां ? थोिक्यात सागां ायचे म्हणजे, लॉररस हा
बांिातील म्होरक्या आहे. आवण शाळे च्या
कारस्थानातील सद्ध
ु ा. आवण वहल्िाने लाल
आच्छादनावर भरतकाम के ले दीपस्तभां
ठे वण्यासाठी.

रोझमरः

मी अशा प्रकारचां स्वप्न सद्ध
ु ा पावहलां नव्हत.ां ..
तझ्ु यासाठी... तमु च्या स्वतःच्या घरात...

क्रॉलः

नाही, कोण अशा बाबीचां स्वप्न पाहू शके ल.
माझ्या स्वतःच्या घरात, आज्ञापालन,
सव्ु यवस्था हा वनयम सातत्याने पाळला जात
आहे. जेथे आत्तापयंत सघां वटत ध्येय होते.

ररबेका वेस्टः तमु ची बायको कसां वस्वकारते हे सारां?
क्रॉलः

का, ते साऱ्या गोष्टींपेिा खपू च अववर्श्सनीय
आहे. माझी बायको सपां णू ा जीवनभर माझ्या
मताांशी सहमत असायची, माझ्या ववचाराांशी
जळ
ु तां घ्यायची, दोन्सही लहान मोठ्या गोष्टींत.
काही वेळा काही बाबतीत मल
ु ाचां ी बाजू
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घेण्याकिेही वतचा कल असायचा. आवण आत्ता
जे काही घिलयां त्या बाबतीत ती मला दिू ण
देतेय. ती म्हणते मी तरूणाांवर दबाव आणतो,
जणू काही त्याची आवश्यकताच नाही-! ठीक,
तू बवघतलेस माझां घर कसां त्याच्या ववरोधात
ववभागलां गेलांय. पण स्वाभाववकपणे मला
त्याबद्दल जेवढां कमी बोलता येईल तेवढां मी
कमीच बोलतो. ह्ा गोष्टींबाबत गप्प बसणेच
उत्तम. (घरात येरझाऱ्या घालतो) होय, खरोखर.
(तो वखिकीजवळ उभा राहतो- त्याचे हात मागे
आहेत- आवण बाहेर बघतो)
ररबेका वेस्टः (रोझमरजवळ येते आवण वेगाने व हळू
आवाजात साांगते जेणेकरून क्रॉलला ऐकू येणार
नाही) जा पढु े आवण करा ते!
रोझमरः

(त्याच आवाजात) आज रात्ी नको.

ररबेका वेस्टः (पवू ीप्रमाणे) होय, आत्ताच करा ते! (ती दरू
जाऊन वदव्याजवळ जाते व वदवा नीट करण्यात
गांतु ते.)
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क्रॉलः

(पढु े येतो) ठीक, माय विअर रोझमर, आता
तम्ु हाला ठाऊक झाले असेल की मनोवृत्तीचे
सावट माझ्या कौटुांवबक आवण व्यावसावयक
कायािमतेवर कसे पिले आहे ते. आवण मला
ह्ा िेिपणू ा, घातपाती, अराजकतावादाशी
लढण्यासाठी शस्त्र हाती घेण्यापासनू परावृत्त
के ले जातेय? खवचतच, माझ्या वमत्ा, हे काय ते
मला करायचांय; दोन्सही वजव्हा आवण लेखणीने.

रोझमरः

आवण अशाररतीने ह्ा उधाणाला तम्ु ही अिवू
शकाल?

क्रॉलः

ह्ा राज्याच्या सांरिणासाठी एक नागररक म्हणनू
हे करणां माझां कताव्यच आहे. मला वाटत,ां प्रत्येक
स्वदेशावभमानी आवण समजतू दार माणसावर हे
नैवतक बांधन आहे. वस्ततु ः- ते सवाात महत्त्वाचे
कारण होते माझे येण्याचे या रात्ी.

रोझमरः

पण माझ्या वप्रय वमत्ा, तझु ा उद्देश काय?
माझ्याकिून तल
ु ा काय हवे आहे...?
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क्रॉलः

तम्ु ही तमु च्या जन्सु या वमत्ाला मदत करायला
जाणार आहात. आमच्याकिून बाकी रावहलेलां
तम्ु ही करा. जेवढां उत्तमात उत्तम शक्य होईल
तेवढा तम्ु ही मला मदतीचा हात द्या.

ररबेका वेस्टः पण िॉक्टर क्रॉल, तम्ु हाला ठाऊक आहे वमस्टर
रोझमर याांना अशा प्रकारच्या गोष्टींचा वकती
वतरस्कार आहे ते.
क्रॉलः

त्याांनी त्या वतरस्काराचा त्याग करायलाच हवा
आता- अद्ययावत मावहती घेणां थाांबवा रोझमर.
तम्ु ही येथे तमु च्या ऐवतहावसक सग्रां हात पणू ापणे
गांगु होऊ नका. देवाला ठाऊक मी वश
ां ावळीचे
महत्त्व ओळखतो आवण त्याच्या उमेदवारीला.
पण ददु वै ाने त्या प्रकारचा पाठलाग करायला
आता वेळ नाही. तम्ु ही कल्पना करू शकत नाही
ह्ा मामल्याची पररवस्थती सबधां देशभर पसरली
आहे. बहुतेक प्रत्येक कल्पना उलटी झाली
आहे. ह्ा चक
ु ाचां ा ढीग स्वच्छ करायला
हक्यावु लसचे पररश्रम हवेत.
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रोझमरः

मला खात्ी आहे तशी, पण अशा प्रकारचे काम
माझ्या व्यवसायात येत नाही.

ररबेका वेस्टः आवण मला वाटतां, तम्ु हाला ठाऊक आहे,
वमस्टर रोझमर, जीवनाकिे अवधक सताि
उघि्या िोळ्यानां ी पवू ीपेिा अवधक पाहू
शकतात.
क्रॉलः

(दचकून) सताि उघि्या िोळ्यानां ी-

ररबेका वेस्टः होय, वकांवा अवधक स्वतांत्, जर तम्ु हाला
आविेल. अवधक वनःपिपाती.
क्रॉलः

काय याचा अथा? रोझमर, तम्ु ही असे कमकुवत
असू शकत नाहीत की के वळ एका सांधीने तम्ु ही
प्रवसद्ध पढु ारी जे िवणक ववजय वमळवतात
त्याकिून!

रोझमरः

माझ्या वप्रय वमत्ा, तम्ु हाला चाांगलचां सांपणू ा
मावहत आहे मी काही राजकारणातील
न्सयायाधीश नाही. पण वनवश्चतच मला असां
जाणवतां अवलकिच्या विांत खपू मोठ्या
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प्रमाणात त्याांच्या ववचारातां स्वातांत्र्य आहे हे
दाखवनू वदले आहे.
क्रॉलः

नक्कीच! ही एक सधु ारणाच आहे असां तम्ु ही
गृहीत धरा! काहीही झाले तरी तम्ु ही पणू ापणे
चक
ु ता आहात वमत्ा, फक्त त्याच्ां या दृष्टीकोनात
बघा बाहेर शहरात ह्ा जहाल मतवाद्यात
प्रचवलत आहे. वनणायिमतेपेिा ते ना जास्त
आहेत ना कमी असे ‘दीपस्तांभात’ घोवित के ले
आहे.

ररबेका वेस्टः होय, ‘मॉटेन्ससगािा’ येथील जवळपासच्या व
अनेक आदरणीय लोकाांवर मोठा प्रभाव आहे
त्याचा.
क्रॉलः

याचा तम्ु ही फक्त ववचार करा! एक माणसू
ज्याचा अतीत लज्जास्पद व चाररत्र्यहीन आहे,
एक व्यक्ती जी वशिकाच्या हुदद्य् ावर असनू
अनैवतकतेने वागण्याने बितफा के ली गेली आहे.
असा िद्रु प्राणी स्वतः लोकाचां े नेतेपद भिू वतो.
कामवगरी बजावतो, खरोखर कामवगरी बजावतो.
पेपरमध्ये ववस्तृतपणे माांिणार, असे ऐकले.
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चाांगले मख
ु त्यापत् देण्यासाठी अशा काही
कायािम सहाय्यकाच्या शोधात आहे.
ररबेका वेस्टः मला आश्चया वाटतां की तमु चे वमत् ववरोधी
पिाववरोधी का उभारणी करीत नाहीत त्या
ववरोधात?
क्रॉलः

तेच तर आम्ही आता करणार आहोत. आम्ही
आज ‘कांरी न्सयजू ’ ववकत घेतला. तेथे काही
पैशाांबाबत अिचण नाही. पण... (रोझमरकिे
वळत) आता मी खऱ्या उद्देशासाठी तम्ु हाला
भेटायला आलो आहे. ही जी व्यवस्थापक
मांिळी आहेत, सांपादकीय व्यवस्थापक मांिळी,
तेच त्ास देत आहेत. बघा तम्ु ही—मला सागां ा
रोझमर, —तम्ु हाला असां वाटत नाही का की ही
जबाबदारी चाांगल्या हेतसू ाठी तम्ु ही
स्वीकारावी?

रोझमरः

(भीतीयक्त
ु आश्चयााने) मी?

ररबेका वेस्टः ओह, असा कसा ववचार करू शकता तम्ु ही या
गोष्टीचा?
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क्रॉलः

मला पणू ापणे समजू शकते की तम्ु हाला
सावाजवनक सभाबां द्दल आवण त्याच्ां या वनष्ठु र
वागणक
ु ीबद्दल तम्ु हाला खपू भीती वाटते म्हणनू
तम्ु ही स्वतःचां मत प्रदशान करायला नाखश
ू
असता. पण सपां ादकाचे काम कमी िोळ्यात
भरण्यासारखे असते वकांवा काहीसा—

रोझमरः

नाही, नाही, माझ्या वप्रय वमत्ा, तम्ु ही मला हे
करायला सागां ायलाच नको.

क्रॉलः

अशा प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला जमतात की
नाही हे आजमावनू पाहायला मला स्वतःला
अवधक आविेल. पण हे माझ्यासाठी पणू ापणे
अशक्य आहे. आधीच मी एकाच वेळी अवधक
कामात गांतु लेलो आहे. पण तमु च्या बाबतीत
म्हणाल तर तमु चा व्यवसाय मयाावदत आहेउवाररत गोष्टींत आम्ही तम्ु हाला मदत करूच,
खवचतच, जेवढी आमच्याकिून शक्य होईल
तेवढी.

रोझमरः

मी नाही करू शकत हे, क्रॉल. ह्ासाठी मी योग्य
नाही.
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क्रॉलः

त्यासाठी योग्य नाही? हीच गोष्ट तम्ु ही म्हटली
होती जेव्हा तमु च्या वविलानां ी तम्ु हाला येथे
राहायला पसतां ी वदली-

रोझमरः

आवण मी बरोबर होतो. म्हणनू मी राजीनामा
वदला.

क्रॉलः

ओह, जर तम्ु ही वजतके चागां ले सांपादक वततके च
चागां ले पाद्री असता तर आमची काही तक्रार
नव्हती.

रोझमरः

माझ्या वप्रय क्रॉल... मला ठामपणे साांगायला
हव,ां अगदी वनवााणीचे, मी नाही करू शकत ते.

क्रॉलः

ठीक आहे, पण कसेही करून तम्ु ही आम्हाला
तमु च्या नावाचा वापर करू द्याल.

रोझमरः

माझां नाव?

क्रॉलः

का, के वळ जॉन रोझमर पेपरसाठी हे नाव उपयक्त
ु
होईल. उवाररत आम्ही सारे वभन्सन पिाची माणसे.
खरोखर, मी तर असे अनमु ान काढले आहे
स्वतःबद्दल की मी दोिारोप करणारा आवण
सांपणू ापणे दरु ाग्रही आहे. म्हणनू आम्हाला
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आमच्या नावाचा प्रचार वृत्तपत्ात होऊन
वदशाभल
ू झालेल्या सवासामान्सय लोकातां
व्हायला नको. पण तम्ु ही, आता- तम्ु ही नेहमीच
झगि्यापासनू दरू रावहलेला आहात. तमु चा
शातां , प्रामावणक स्वभाव, ववचारातील
खानदानीपणा, वनदोि सचोटी या गोष्टी सवांना
ज्ञात असनू अवतीभवतीचे सवा लोक याची
वाखाणणी करतात. आवण तम्ु ही एकदा
धमोपदेशक होता म्हणनू तमु च्या बाबतीत आदर
आवण मानमयाादा आहेत. आवण सवाात अवधक
म्हणजे, तम्ु हाला ठाऊक आहे, तमु च्या वांशजाचे
पररवचत नाव!
रोझमरः

ओह, आिनाव...

क्रॉलः

(तसवबरीकिे वनदेश करून) रोझमसाहोल्मचे
रोझमर... धमोपदेशक व योद्धा... वररष्ठ
अवधकारी... उच्च नीवततत्त्वाची माणसे, ते सवा.
दोनशे विांपासनू अवधवष्ठत वजल्ह्ातील अग्रेसर
(रोझमरच्या खाांद्यावर हात ठे वतो) रोझमर तम्ु ही
स्वतः त्याचे ऋणी आहात आवण आमच्याशी
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या गोष्टीत सांगनमत करून आत्तापयंत चालत
आलेल्या समाजातील पाववत्र्याचे तम्ु ही रिण
करायला हवे. (ररबेकाकिे वळत) काय म्हणतेस
तू ररबेका वेस्ट?
ररबेका वेस्टः (शातां आवण सौम्यपणे) वियर िॉक्टर क्रॉल,
मला तर हे सारे हास्यास्पद वाटते.
क्रॉलः

काय? हास्यास्पद?

ररबेका वेस्टः होय, हास्यास्पद, मला प्रामावणकपणे हे साांगू द्यारोझमरः

(पटकन) नाही नाही- गप्प बस! आत्ताच नको!

क्रॉलः

(एकाकिून दसु ऱ्याकिे बघत) पण माझ्या वप्रय
वमत्ाांनो, असां काय झालां-? (स्वतःला आवर
घालीत) ह.ां
(मॅिम हेल्सेथ उजव्या बाजनू े दृग्गोचर होते.)

मॅिम हेल्सेथः मागे थोि्या अांतरावर एक माणसू वाट बघतोय,
त्याला धमागरू
ु ां ना भेटायचयां .
रोझमरः

(ताणमक्त
ु ) ओह, ठीक आहे. त्यानां ा आत
यायला सागां ा.
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मॅिम हेल्सेथः बैठकीच्या खोलीत?
रोझमरः

होय, अथाातच.

मॅिम हेल्सेथः पण तो माणसू बैठकीच्या खोलीत बसवण्याच्या
लायकीचा वदसत नाही.
ररबेका वेस्टः कसा आहे मग तो वदसायला, मॅिम हेल्सेथ?
मॅिम हेल्सेथः तो वदसायला खपू च अनाकिाक आहे वमस,
आवण ही वस्तवु स्थती आहे.
रोझमरः

त्याने तम्ु हाला त्याचां नाव नाही साांवगतलां का?

मॅिम हेल्सेथः होय- मला वाटतां हेफ्मन वकांवा अशाच प्रकारचां
काहीतरी.
रोझमरः

अशा नावाच्या कोणत्याही माणसाला मी
ओळखत नाही.

मॅिम हेल्सेथः आवण मग तो म्हणाला, त्याला अवल्िक सद्ध
ु ा
म्हणतात.
रोझमरः

(दचकून) अविक हेटमन! असचां होतां का ते?

मॅिम हेल्सेथः होय, हेटमन, तेच होतां ते.
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क्रॉलः

मी खात्ीने हे नाव पवू ी ऐकलां आहे-

ररबेका वेस्टः खवचतच, हेच नाव तो त्याखाली, तो
चमत्काररक माणसू रोझमरः

(क्रॉलला) हे अविक ब्रँिलचे टोपणनाव आहे.

क्रॉलः

तो दवु ातानी- अविक ब्रँिल- खवचतच तोच.

ररबेका वेस्टः मग तो अजनू ही वजवांत आहे तर.
रोझमरः

माझा ववर्श्ास आहे की तो नाट्य कांपनीबरोबर
प्रवास करतोय.

क्रॉलः

अगदी शेवटी ऐकले की तो शेतीच्या कामात
खपू कष्ट करतोय.

रोझमरः

त्याला आत यायला साांगा, मॅिम हेल्सेथ.

मॅिम हेल्सेथः ओह, खपू छान. (ती बाहेर जाते.)
रोझमरः

तम्ु हाला ठाऊक आहे, एके काळी ते माझे
खाजगी वशिक होते.

क्रॉलः

होय, तो इथे आला आवण तमु च्या िोक्यात
त्याने क्रावां तकारक कल्पना ववपल
ु प्रमाणात
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कोंबल्या की तमु च्या वविलाांनी त्याला चाबकाने
झोिून घराबाहेर हाकलले.
रोझमरः

(खपू किवटपणे) जसे ते सैन्सयात तसेच ते
घरातही किक वशस्त पाळणारे फौजी होते.

क्रॉलः

त्याच्या ववचारशीलतेबद्दल तम्ु ही त्याचे आभार
मानायला हवेत.
(मॅिम हेल्सेथ अविक ब्रँिलला उजव्या बाजनू े
दरवाज्यातनू आत घेते. नांतर मागे सरून दरवाजा
बांद करते. तो मनात भरणाऱ्या व्यवक्तमत्त्वाचा,
करि्या रांगाचे के स आवण दाढी असलेला. तो
काहीसा सिपातळ पण तरीसद्ध
ु ा परू
ु िी जोमदार
आहे. त्याने सवासामान्सय भटक्यासारखे कपिे
घातलेले आहेत; तसेच जीणा सैल िगला,
वझजलेले बटू , उघिपणे न वदसणारा शटा आवण
काळे हातमोजे घातलेले आहेत. त्याच्या काखेत
मऊ तेलकट हॅट असनू हातात वफरायला
जाण्याची काठी आहे.)
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अविकब्रँिलः (सरू
ु वातीला तो का कांू करतो, नांतर पटकन्
क्रॉलकिे जातो आवण त्याचे हात धरतो.) गिु
इवव्हवनांग, जोहान्सस!
क्रॉलः

माफ करा मला—

ब्रँिलः

तम्ु हाला अशी कधीच अपेिा नसेल की आपली
पन्सु हा भेट होईल, वाटलां होतां का तम्ु हाला? ह्ा
वतरस्कृ त वभतां ींमध्ये, नाही ना?

क्रॉलः

िमा करा मला—(वनदेश करीत) तेथे—

ब्रँिलः

(वळतो) बरोबर, तेथे आहे तो. जोहानस् – माझा
पोरगा – माझा अत्यांत वप्रय-!

रोझमरः

(त्याच्याशी हस्ताांदोलन करतो) माझे जनु े वप्रय
वशिक!

ब्रँिलः

असे असले तरीही वनवश्चत दःु खदायक स्मृती
मला वनदान धावती भेट घेतल्यावशवाय रॉस्मर
शोल्मच्या पढु े जाऊच देत नाहीत.

रोझमरः

तमु चां मनःपवू ाक स्वागत आहे येथे आता.
ह्ाबाबतीत खात्ी ठे वा.
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ब्रँिलः

ओह, ही मोहक ललना --? (वाकून नमस्कार
करतो) सौ. रोझमर, खवचतच.

रोझमरः

कु. वेस्ट.

ब्रँिलः

जवळचां नातां, वनःसांशय. आवण पवलकिची ती
सभ्य व्यक्ती वजला मी ओळखत नाही. सहकारी,
असां वदसतांय.

रोझमरः

िॉक्टर क्रॉल, आमचे मख्ु याध्यापक.

ब्रँिलः

क्रॉल? क्रॉल? एक वमवनट? – तम्ु ही तमु च्या
तारुण्यात भािाशास्त्राचे ववद्याथी नव्हतात का?

क्रॉलः

खवचतच होतो मी.

ब्रँिलः

वादळ, मग मी ओळखतो तम्ु हाला!

क्रॉलः

माफ करा मला...

ब्रँिलः

नव्हते का तम्ु ही...

क्रॉलः

माफ करा मला...

ब्रँिलः

...सितानाच्या वनदोि वहऱ्यापां ैकी एक ज्याने मला
वादवववाद सभेतनू हाकलनू लावलां होतां?
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क्रॉलः

खपू च शक्यता आहे. पण मी तमु च्याबरोबरची
जवळीकतेची ओळख नाकारतो.

ब्रँिलः

काही हरकत नाही, तमु ची इच्छा (Nach
Belieben), (Herr) श्रीयतु िॉक्टर, ह्ाने मला
यवत्कांवचतही फरक पित नाही. अविक ब्रँिल
तसाच रावहल, ती काही फार महत्त्वाची गोष्ट
नाही.

ररबेकाः

तम्ु ही शहराकिे जात होता का, वमस्टर ब्रँिल?

ब्रँिलः

अगदी बरोबर, माय गिु लेिी. काही वनवश्चत
अशा अवकाशात उदरवनवााहीसाठी मला थोिेसे
काम करावेच लागते. मी नाखिु ीने ते करतो. पण
– शेवटी हे अवनवाया आहे ना—

रोझमरः

ओह, पण माय विअर ब्रँिल मी तम्ु हाला मदत
म्हणनू काही देऊ शकत नाही का? काहीतरी
मदत वकांवा काहीतरी मला म्हणायचयां ....

ब्रँिलः

हा. माझ्यासाठी छान प्रस्ताव! ती श्रृांखला
तम्ु हाला तोिायची आहे का वजने आम्हाला

79

जोिले आहे? कधीच नाही, जोहान्सस,् कधीच
नाही!
रोझमरः

पण शहरात तम्ु ही काय करायचां ठरवलां आहे.
ववर्श्ास ठे वा माझ्यावर, तम्ु हाला ते एवढां सोपां
जाणार नाही...

ब्रँिलः

ते तू माझ्यावर सोपव माझ्या पोरा. अखेरचा
वनणाय घेतलाय. मी तझ्ु यासमोर तोच उभा आहे.
मी आता प्रचांि मोवहमेत गांतु लो आहे- अवधक
सवासमावेशक पवू ीच्या सफरीपेिा एकवत्त.
(क्रॉलला) श्रीयतु प्राध्यापक मी तम्ु हाला
ववचारायचां धािस करू शकतो का- तमु च्याकिे
ससु ह्, अनरू
ु प, वशष्टसांमत, आवण प्रशस्त
सावाजवनक सभागृह आहे का तमु च्या प्रशांसनीय
शहरात?

क्रॉलः

कामगार समाजाचा सवाात मोठा हॉल आहे.

ब्रँिलः

आवण अशी अवधकृ त दजाा असलेली अवधक
कायािमता असलेली सस्ां था वविान िॉक्टरची
आहे का?
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क्रॉलः

मला त्याच्याशी काही घेणां देणां नाही.

ररबेका वेस्टः (ब्रँिलला) तम्ु ही पीटर मॉटेन्ससगािाला अजा करा.
ब्रँिलः

माफ करा मॅिम- पण हा कोण मख
ू ा आहे?

रोझमरः

कशामळ
ु े तम्ु ही त्याला मख
ू ा म्हणता?

ब्रँिलः

मी ऐकू शकलो नव्हतो का हे नाव- की ती कवनष्ठ
दजााची व्यक्ती आहे म्हणनू ?

क्रॉलः

मला अशा उत्तराची अपेिा नव्हती.

ब्रँिलः

पण मी माझ्या नाराजीवर मात करीन. त्याला
काही पयााय नाही. जेव्हा माणसू ताठ उभा
राहतो- जसा मी- त्याच्या कतृात्वाच्या
वळणावर, तेव्हा तेथे तिजोि होते. मी सांपका
बनवेन या व्यक्तीसोबत... मी वाटाघाटीसाठी
पवहलां पाऊल उचलेन.

रोझमरः

तम्ु ही खरोखर आवण गांभीरपणे कतृात्वाच्या
वळणावर उभे आहात?

ब्रँिलः

एव्हाना तल
ु ा ठाऊक नाही झालां का माझ्या
मल
ु ा, अविक ब्रँिल नेहमी गभां ीरच असतो
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जेव्हा तो उभा ठाकतो ते? होय, नवीन माणसाची
भर घालण्याची आता वेळ आली आहे...
सभ्यता फे कून आत्तापयंत के लेले वनरीिण
राखनू ठे वीन.
रोझमरः

कसां?

ब्रँिलः

मी सामर्थयावान हाताांनी जीवनावरची पकि घट्ट
करण्याच्या तयारीत आहे, पढु े पाऊल
उचलणार, स्वतः ठासनू साांगणार. आपण
वादळी झटक्याच्या अयनकालाच्या यगु ात
राहतोय. दास्यववमोचनाच्या वेदीवर माझे
अांशदान ठे वणार आहे.

क्रॉलः

तम्ु हीसद्ध
ु ा?

ब्रँिलः

(सवांना उद्देशनू ) येथील सवासामान्सय जनतेला
काहीही झाले तरी माझ्या प्रासांवगक
वलखाणाबद्दल ठाऊक आहे?

क्रॉलः

नाही, मी मनमोकळे पणे ते कबल
ू करतो, होय-

ररबेका वेस्टः मी थोिेसे पणू ापणे वाचले आहे. माझ्या पालक
वपत्याजवळ ते होते.
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ब्रँिलः

मग, माझ्या सांदु र ललने, तम्ु ही तमु चा वेळ
घालवत आलात. मला तम्ु हाला सागां ू द्यात, ते
फारसे उपयक्त
ु नसनू िद्रु आहेत.

ररबेका वेस्टः ओह?
ब्रँिलः

जे तम्ु ही वाचले, होय. माझ्या खरोखरीच्या
महत्त्वाच्या कलाकृ तीबद्दल कोणालाच ठाऊक
नाही, ना परू
ु िाला ना स्त्रीला, माझ्या
स्वतःवशवाय कोणालाही नाही.

ररबेका वेस्टः कसां बरां ते घिलां?
ब्रँिलः

कारण ते वलवहलेले नाहीत.

रोझमरः

पण माय विअर वमस्टर ब्रँिल-

ब्रँिलः

तम्ु हाला ठाऊक आहे, माय विअर जोहान्सस, मी
जरा सख
ु ासीन माणसू आहे. खवय्या आहे.
माझ्या समस्त वदवसात. एकाांतवासात आनांद
लटु णां मला आवित.ां म्हणनू मग मी ही मजा
दपु टीने-दसपटीने लटु तो. म्हणनू तम्ु ही बघा,
जेव्हा सोनेरी स्वप्ने माझ्याकिे उतरतात... मला
आच्छादनू टाकतात... जेव्हा नतू न कल्पना
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माझ्यात जन्सम घेतात, प्रखर तेजस्वी, धािसी...
जेव्हा मला त्याच्या फिफित्या पख
ां ाचां ी जाणीव
होते... या गोष्टींना मी कववताांचा आकार देतो
वदव्य आवण मतू ा स्वरूपात. कच्च्या रूपरे िेतजसे ते होते, कळलां तम्ु हाला.
रोझमरः

होय, खवचतच.

ब्रँिलः

ओह, तो आनदां मला माझ्या काळातला मला
कळला, तो हिोन्समाद, ती अनाकलनीय
आनांदाची वनवमाती- कच्च्या आराखि्यात एका
अथी, जसां मी म्हणालो. प्रशसां ा, कृ तज्ञता,
प्रवतष्ठा, तो बहुमानाचा मक
ु ू ट हे सवा आनांदाने
थरथरत्या हातात. ववपल
ु तेने गोळा के लेले.
माझ्या खपू गढू कल्पनेत, मला उदात्ततेची
ओळख झाली. जणू माझां मन अवकाशात वफरत
आहे.

क्रॉलः

ह-ां

रोझमरः

पण काहीही वलवहलां गेलां नाही.
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ब्रँिलः

एक शब्दही नाही! हे सवा गांभीर ववचार वलहून
टाकण्यात मला पणू ापणे वकळस वाटते आवण
कोणत्याही मागााने, जर मी त्या आदशांबद्दल
त्याांच्या शवु चता आवण पाववत्र्याचा आनांद घेऊ
शकतो, तर त्याचां ा अनादर का करावा? का मी
त्याांना माझ्या स्वतःपाशीच ठे वू नये? पण आता
त्याचां े समपाण होईल. खरोखर मला अशी
जाणीव होते की एखाद्या मातेने आपल्या तरूण
मल
ु ींना त्याांच्या पतींच्या बाहूत सोपवावे. पण मी
बवलदान करीन- स्वातत्र्ां याच्या वेदीवर. छान
व्याख्यानाांची मावलका... सांपणू ा देशभर...!

ररबेका वेस्टः (उत्साहाने) वकती प्रशसां नीय आहे हे
तमु च्याबाबत, वमस्टर ब्रँिल! अवतशय अनमोल
वस्तू तम्ु ही स्वतःची देऊ करणार आहात.
रोझमरः

एकच गोष्ट.

ररबेका वेस्टः (रोझमरकिे अथापणू ातेने बघत) आपल्यापैकी
वकती लोक असां करतात? कोण धािस करील?
रोझमरः

(प्रत्यत्तु रदाखल बघत) कोणास ठाऊक?
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ब्रँिलः

माझा श्रोता भारावनू गेलाय. त्यामळ
ु े माझ्या
मनाला वदलासा वमळालाय... आवण माझ्या
इच्छाशक्तीला बळकटी आलीय. आवण
त्याबरोबर त्यायोगे मी कृ ती करण्याकिे कूच
करतो. तरीही अजनू एक गोष्ट आहे... (क्रॉलला)
मला तम्ु ही साांगू शकाल का माय वियर सर,
तमु च्या शहरात नेमस्त समाज आहे का? सपां णू ा
सांयमी समाज? मला खात्ी आहे, आहे तसा.

क्रॉलः

होय आहे तेथे, आपल्या सेवेला हजर आहे. मी
अध्यि आहे.

ब्रँिलः

तमु च्या चेहऱ्यात मी ते बवघतलां होतां! ठीक, हे
वनवश्चतच अशक्य नाही की मी तमु च्याकिे यावे
आवण एका आठवि्यासाठी सभासद व्हावे.

क्रॉलः

माफ करा मला—आम्ही एका आठवि्यासाठी
सभासद करून घेत नाही.

ब्रँिलः

सदु वै ाने, माय गिु सर! अशा प्रकारच्या
समाजाच्या दाराभोवती येऊन ते ठोठवणारा हा
अविक ब्रँिल नव्हे. (वळतो) माझां स्वागत मला
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ह्ा घरात जास्त काळ मळ
ु ीच वटकवनू ठे वायचां
नाही, खपू च मौल्यवान स्मृतींमध्ये. मला शहरत
जाऊन सोयीस्कर वनवासगृहाची वनवि
करायलाच हवी. मी गृहीत धरून चालतो की येथे
असे ववश्रामगृह आहे?
ररबेका वेस्टः जाण्यापवू ी उबदार वाटावां असां पेय घेणार नाहीत
का?
ब्रँिलः

कोणत्या मागााने उबदार व्हायचां माझ्या सभ्य
मवहले?

ररबेका वेस्टः ओह, चहाचा एक कप, वकांवा—
ब्रँिलः

मी माझ्या उदार समकालीन बाईचेां आभार
मानतो. तथावप, मी फारकाळ त्याच्ां या वैयवक्तक
आवतर्थयाचा गैरफायदा घेणार नाही. (हात
हलवतो) नमस्कार! येतो माझे मास्टर- आवण
मॅिम (दरवाजाकिे जायला वनघतो, मग वळतो)
जाता जाता, जोहान्सस—धमागरू
ु रोझमर
आपल्या जन्सु या दोस्तीखातर पवू ीच्या
वशिकाची सेवा तम्ु ही कराल?
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रोझमरः

खवचतच. अांतःकरणपवू ाक.

ब्रँिलः

छान. तम्ु ही मला... एक वकांवा दोन वदवसासां ाठी
एक स्वच्छ किक इस्त्री के लेले कफवलांग
असलेले शटा उसने देऊ शकता?

रोझमरः

एवढचां ?

ब्रँिलः

असां बघा, मी पायीच प्रवास करतोय- ह्ा
िणापरु ता- माझे प्रवासी सामान पढु े गेले आहे.

रोझमरः

का, होय. पण तेथे काही नाही?

ब्रँिलः

ओह, तम्ु हाला ठाऊक आहे ते- कदावचत तम्ु ही
मला एखादा वशल्लक असलेला जीणा झालेला
ओव्हरकोट द्याल?

रोझमरः

होय होय, वनवश्चतच.

ब्रँिलः

आवण जर तमु च्याजवळ अनरू
ु प सल
ु भ असा
बटु ाांचा जोि-

रोझमरः

आम्ही व्यवस्था करू त्याचीही. जेव्हा तमु चा
पत्ता आम्हाला वमळे ल तेव्हा त्यावर वस्तू
पाठवनू देऊ.
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ब्रँिलः

वनःसश
ां यपणे नाही! मी तम्ु हाला हा त्ास देणार
नाही. ह्ा वकरकोळ वस्तू मी माझ्याबरोबर नेईन.

रोझमरः

ठीक आहे. वर या मग माझ्याबरोबर.

ररबेका वेस्टः नाही, बघू द्या मला. मी आवण वमसेस हेल्सेथ
बघतो.
ब्रँिलः

मी या प्रवतवष्ठत मवहलेस त्ास देऊ इवच्छत नाही!

ररबेका वेस्टः ओह, वेिेपणा! चला माझ्याबरोबर वमस्टर
ब्रँिल. (ती उजवीकिून बाहेर जाते.)
रोझमरः

(ब्रँिलला थाांबवत) साांगा मला माझ्याकिून
काही करण्यासारखां आहे का?

ब्रँिलः

काय आहे ते, त्याची मलाही कल्पना करवत
नाही. ओ येस, िॅम इट ऑल. आहे... आता मी
त्याचा ववचार करतोय...! ओह जोहान्सस...
तमु च्याजवळ आठ क्रोनर आहेत?

रोझमरः

बघू द्या मला (त्याचे पैशाचे पाकीट उघितो) येथे
दोन, दहा दहा क्रोनरच्या नोटा आहेत.
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ब्रँिलः

ठीक ठीक, काहीही हरकत नाही! घेऊ शकतो
मी त्या. मी शहरात नेहमीच सटु े सरून घेतो.
दरम्यानच्या काळात थँक्स. आठवण ठे वा,
माझ्याकिे दोन दहाच्या नोटा होत्या. गिु नाईट
माझ्या पोरा.

रोझमरः

गिु नाईट माय सर. (तो उजवीकिून बाहेर जातो.
तेथे रोझमर त्याला गिु बाय म्हणतो आवण
त्यानांतर दरवाजा बांद करतो.)

क्रॉलः

अरे देवा! –म्हणजे हाच तो अविक ब्रँिल
ज्याच्याकिून लोकाच्ां या एके काळी फार मोठ्या
अपेिा होत्या.

रोझमरः

(शातां पणे) कमीत कमी त्याला त्याचे जीवन
त्याच्या मनाने जगण्याचे धािस आहे. मला
वाटतां मी काही मोठी गोष्ट के ली नाही.

क्रॉलः

काय? त्याचां अशा प्रकारचां जगणां? मला बहुधा
असा ववर्श्ास वाटतो तो तझ्ु या कल्पना पार
उलट्या सल
ु ट्या करून टाकील. सवा सपां ष्टु ात
आणील पन्सु हा.
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रोझमरः

ओह, नाही. आता मी माझ्या कल्पना सवु स्थतीत
के लेल्या आहेत.

क्रॉलः

तू बरोबर आहेस अशी मी फक्त आशा करू
शकतो, रोझमर, तू खरोखरच खपू च सांस्कारिम
आहेस.

रोझमरः

आपण खाली बसू या, मला तमु च्याशी
बोलायचां आहे.

क्रॉलः

होय, बसयू ा. (ते सोफ्यावर बसतात.)

रोझमरः

(थोि्या ववरामानांतर) तम्ु हाला असां वाटत नाही
का येथे बाहेर आल्हाददायक आवण आरामशीर
वाटतां अस?ां

क्रॉलः

होय, वनवश्चतच येथे आल्हाददायक आवण
आरामशीर- आवण शाांत वाटतां. तम्ु हाला
स्वतःला तमु चां घर वमळालां, रोझमर. आवण मी
मात् माझां गमावनू बसलो.

रोझमरः

माय वियर फ्रेंि, तसां बोलू नका. जखम नेहमीच
पन्सु हा भरून येईल.
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क्रॉलः

कधीच नाही, कधीच नाही, िांख सारखा खपु त
रावहल. एखादी गोष्ट पवू ी होती तशी कधीच
राहत नाही.

रोझमरः

असां बघा आता क्रॉल, तम्ु ही आवण मी खपू खपू
विांपासनू वमत् आहोत. तम्ु हाला असां वाटतां का
की आपली मैत्ी तटु ण्याचा सांभव आहे?

क्रॉलः

मला ठाऊक नाही आपल्या दोघातां काय येईल
ते. कशामळ
ु े तम्ु हाला तसां वाटतां?

रोझमरः

कारण तम्ु ही अशा काही सवाश्रेष्ठ महत्त्व
असलेल्या, सामावजक दजाा असलेल्या
मताांमध्ये आवण उद्देशाांमध्ये सामील झाला
आहात.

क्रॉलः

ठीक, होय, शांकाच नाही; पण आपण दोघे
प्रत्यि व्यवहारात सहमत आहोत- काहीही
झाले तरी मोठ्या अवनवाया समस्यावां र.

रोझमरः

(खालच्या आवाजात) नाही, आता नाही.

क्रॉलः

(अचानक उभे राहायचा प्रयत्न करीत) काय
आहे ते?
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रोझमरः

(त्याला थोपवत) तम्ु ही शाांत व्हायला हवां- मी
ववनतां ी करतो तम्ु हाला, क्रॉल.

क्रॉलः

हे सारां काय आहे? मला कळत नाहीये. तम्ु ही
मला प्रामावणकपणे साांगा.

रोझमरः

माझ्या आत्म्यात एक नवीनच उन्सहाळा
बहरलाय. मी एका तारूण्यपणू ा वदव्यदृष्टीने
बघतोय. आवण त्यापवू ी मी एक ठाम भवू मका
घेणार आहे.

क्रॉलः

कोठे ? कोठे ठाम भवू मका घेणार आहात तम्ु ही?

रोझमरः

तेथे तमु ची मल
ु े आहेत.

क्रॉलः

तम्ु ही? तम्ु ही! अशक्य! कुठे ठामपणे उभे राहणार
असे म्हणालात तम्ु ही?

रोझमरः

त्याच बाजवू र जेथे लॉररटस आवण वहल्िा
आहेत.

क्रॉलः

(िोके वाकवनू ) धमाभ्ष्ट! जोहान्सस रोझमर एक
धमाभ्ष्ट!
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रोझमरः

मला खश
ू व्हायलाच हवे, खपू अचाटपणे
आनदां ी, ज्या पद्धतीने तम्ु ही मला धमाभ्ष्ट
म्हणालात. पण तथावप मी दःु ख भोगलेय; कारण
मला ठाऊक होतां हे तम्ु हाला किवट दःु ख
असेल.

क्रॉलः

रोझमर- रोझमर! मी ह्ा मानवसक धक्क्यातनू
कधीही मक्त
ु होणार नाही (त्याच्याकिे उविग्नतेने
बघतो) ओह, ऱ्हास, भ्ष्टाचार या शक्तींना तम्ु ही
पावठांबा द्यावा ज्या दःु खी कष्टी देशाला हळू हळू
वनबाल करताहेत, पोखरून टाकताहेत.

रोझमरः

हे मक्त
ु ीचां काया आहे ज्यात मला सहभागी
व्हायचयां .

क्रॉलः

ओह ठाऊक आहे मला त्याबाबत! म्हणनू च
त्याांनी ते बहुरांगी बॅगपाईपर वाजवणारा आवण
वाममागााला नेणारा, पण तम्ु हाला खरोखरच
असां वाटतां का की कोणत्याही प्रकारची मक्त
ु ी
एखाद्या तत्वप्रणालीपासनू आपण त्याची
अपेिा करतो जी आपल्या समस्त सामावजक
जीवनाला दवू ित करतेय?

94

रोझमरः

मी ना कुठल्याही प्रचवलत तत्त्वप्रणालीचा
पाठीराखा आहे ना खरोखर दोहोंपैकी कुठल्याही
वादवववादाचा. मला माणसाांना सवा बाजांक
ू िून
एकवत्त आणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे.
वजतक्या जास्त प्रमाणात वततक्याच
प्रामावणकपणे मला शक्य होईल वततके . माझां
जीवन आवण माझां सवा सामर्थया मी फक्त एका ह्ा
गोष्टीसाठी समवपात करणार- ह्ा देशात अस्सल
लोकशाहीची नववनवमाती करणे.

क्रॉलः

आपल्याकिे परु े शी लोकशाही नाही का? मला
वाटते आपण सारे गवलच्छ घाणीकिे बिु ू न जात
आहोत जेथे फक्त खालच्या दजााच्याच
लोकाांचाच उत्किा होऊ शकतो.

रोझमरः

हेच अगदी नेमके की ज्याने मला वास्तव
उद्देशाच्या मयाादा वनवश्चत करायला लावल.ां

क्रॉलः

काय आहे ते?

रोझमरः

माझ्या समस्त देशबाधां वानां ा उदात्त बनवायचे.

क्रॉलः

समस्त...
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रोझमरः

शक्य होतील तेवढे, कोणत्याही मागााने.

क्रॉलः

कोणत्या मागााने?

रोझमरः

सामावजक अन्सयायातनू त्याांच्या ववचाराांना मक्त
ु
करणे आवण त्याांच्या इच्छाशक्तीचे िालन
करणे, मी असां म्हणेन.

क्रॉलः

रोझमर, तम्ु ही स्वप्नाळू आहात. तम्ु ही त्याांना
मक्त
ु करणार? तम्ु ही त्याचां ां िालन करणार?

रोझमरः

नाही, माझ्या वप्रय वमत्ा. मी फक्त त्याांना त्यासाठी
जागृत करण्याचा प्रयत्न करणार. ती त्याांची
स्वतःची नैवतक बाब आहे.

क्रॉलः

आवण तम्ु हाला वाटतां ते करू शकतील?

रोझमरः

होय.

क्रॉलः

आवण त्याांच्या स्वतःच्या सामर्थयाावनशी?

रोझमरः

अगदी बरोबर! त्याांच्या स्वतःच्या सामर्थयााने!
दसु ऱ्या कोणाच्या नाही.

क्रॉलः

(उभा राहतो) हे सवा शब्द एखाद्या धमागरू
ु ला
साजेसे आहेत?
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रोझमरः

मी फार काळ धमागरू
ु राहू शकत नाही.

क्रॉलः

होय, पण—बालपणाची श्रद्धा-?

रोझमरः

ते हरवलेय आता.

क्रॉलः

हरवलेय—!

रोझमरः

मी (उभा राहतो) त्याग के लाय त्याचा. मी त्याचा
त्याग के लेला होता, क्रॉल.

क्रॉलः

(मनाच्या व्यग्रतेवर काबू ठे वीत) खरोखर. होय,
होय. दोन गोष्टी वनःसांशयपणे एकत् जातात....
चचाची सेवा सोिण्याचां हे कारण होतां का?

रोझमरः

होय. जेव्हा मी माझ्या कल्पनाचां ी गतांु ागतांु के ली
तेव्हा लगेच... जेव्हा मला खात्ी पटली की
आता मोह सपां लाय. पण त्याऐवजी काहीतरी
असे होते की ज्यापासनू माझी सटु का होऊ शकत
नाही- मग मी ते सोिले... चचा—लगेचच.

क्रॉलः

म्हणनू सवा वेळ तमु च्या मनाची अशी अवस्था
होत रावहली! आवण आम्हाला- तमु च्या वमत्ाला
ह्ाबाबत काहीच कळले नाही!
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रोझमरः

कारण मी ववचार के ला की माझ्या स्वतःवशवाय
ह्ा गोष्टीशी कुणाचाही सबां धां नाही आवण माझ्या
इतर वमत्ाांना हे अनावश्यक दःु ख द्यायला मला
कारणीभतू व्हायचे नव्हते. मी ववचार के ला मी
पवू ीसारखां शातां तापणू ा व आनदां ी जीवन जगाव.ां
आत्तापयंत माझ्यापढु े जी पस्ु तके सीलबांद होती
ती वाचण्यात मी स्वतःला गका के ले. सत्य आवण
मक्त
ु ीच्या ह्ा प्रचांि जगाशी मला
तपवशलवारपणे पररवचत व्हायचे आहे जे
माझ्यासमोर आता प्रकट झाले आहे.

क्रॉलः

धमाभ्ष्ट! प्रत्येक शब्द ते वसद्ध करून दाखवतां.
पण काहीही झालां तरी तम्ु ही हे धमाभ्ष्टतेचां गवु पत
का कबल
ू करताहात? आत्ताच ह्ा वेळीच का?

रोझमरः

तम्ु हीच ते मला करायला लावलां, क्रॉल.

क्रॉलः

मी करायला लावलां तम्ु हाला...!

रोझमरः

जेव्हा मी, तम्ु ही व्यासपीठावर के लेल्या
दािां गाईबद्दल ऐकल—
ां जेव्हा तम्ु ही िेिपणू ा
व्याख्यानाांबद्दल वाचलां- ववरोधकावरील भीिण
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किवट
हल्ल्याबद्दलवतरस्कारयक्त
ु
वनभात्सनाचां ा त्याच्ां यावर के लेला विााव- ओह
क्रॉल, असां कसां पररवतान घिलांय तमु च्यात? –
मग माझां कताव्य अवनवायापणे माझ्यापढु े उभे
ठाकले. ववद्यमान काळातील सघां िाात माणसाचां ी
दष्टु ता वाढतेय. त्याांना मनःशाांततेची, सख
ु समाधानाची आवण सलोख्याची जाणीव करून
द्यायला हवी. म्हणनू च त्या कारणास्तव मी पढु चां
पाऊल उचलनू उघि कबल
ु ी देऊन, मी काय
आहे ते सागां ावे. मी सद्ध
ु ा, माझ्या सामर्थयााचा
उपयोग करण्याचा प्रयत्न करीन. तमु च्या बाजनू ेतम्ु ही मला यात मदत कराल का, क्रॉल?
क्रॉलः

कदावप नाही, जोवर मी वजवांत आहे.
समाजातील ववध्वांसक शक्तींचा वापर मी शाांतता
वनमााण करण्यात करीन. त्याच्ां याशी समझोता
करून.

रोझमरः

मग वनदान आपण आदरणीय शस्त्राबां रोबर यद्ध
ु
करू. आपल्याला जोपयंत वाटत नाही आपण
यद्ध
ु करायलाच हवां.
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क्रॉलः

जीवनातील अवनवाया गोष्टीत जो कुणी
माझ्याबरोबर नसेल त्याला मी ओळखत नाही,
त्याची मी कदर करत नाही, त्याचां मी काहीही
देणां लागत नाही.

रोझमरः

हे मला सद्ध
ु ा लागू पितां का?

क्रॉलः

तम्ु ही माझ्यापासनू दरू झाला आहात, रोझमर.

रोझमरः

ही आपल्यातील फूट आहे मग.

क्रॉलः

ही! आत्तापयंत जे कोणी तमु च्या बाजसू उभे होते
त्याांच्यातली फूट. आता तम्ु हाला पररणाम
भोगावे लागणारच.
(ररबेका वेस्ट उजवीकिून आत येते, ती दरवाजा
तसाच सताि उघिा ठे वते.)

ररबेका वेस्टः असां बघा, आता ते त्याच्ां या त्यागाच्या मागाावर
आहेत. आवण आता आपण जेवणासाठी जाऊ
शकतो. िॉक्टर क्रॉल तम्ु ही येणार ना?
क्रॉलः

(त्याची हॅट घेतो) गिु नाईट, वमस् वेस्ट, मला
आता ह्ा घराशी काहीही देणां घेणां नाही.
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ररबेका वेस्टः (अस्वस्थपणे) काय झालां? (दरवाजा बांद करते
आवण त्याच्ां या जवळ जाते) तम्ु ही सावां गतलां
त्याांना?
रोझमरः

त्याांना कळलां आत्ता.

क्रॉलः

तम्ु हाला मी आमच्या हातनू वनसटून जाऊ देणार
नाही, रोझमर, आपण एकत् येण्यासाठी काही
करू पन्सु हा.

रोझमरः

मी आता कधीही परतणार नाही.

क्रॉलः

बघयू ा आपण. एकटां उभां राहणाऱ्या माणसाांपैकी
तम्ु ही नाहीत.

रोझमरः

मी पणू ापणे एकटा नाही, काहीही झालां तरीही.

क्रॉलः

(त्याच्या चेहऱ्यावर शक
ु ा! हे
ां ा वदसते) हे सद्ध
बीटाचे शब्द आहेत—!

रोझमरः

बीटा?

क्रॉलः

(मनातनू ववचार काढून टाकीत) नाही नाही... ते
काही छान नव्हतां... माफ करा मला.

रोझमरः

काय? काय छान नव्हतां?
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क्रॉलः

नाही, आपण त्याववियी बोलणां बांद करू, छे ः
माफ करा मला. गिु बाय! (तो हॉलच्या
दरवाजाकिे जातो.)

रोझमरः

(त्याच्या मागे जात) क्रॉल! आपल्यामधील ह्ा
गोष्टींचा शेवट अशा ररतीने व्हायला नको. उद्या
येतो मी तम्ु हाला भेटायला.

क्रॉलः

(उांबरठ्यावरून वळत) माझ्या घराच्या दारात
पाय ठे वायचा नाही. (तो आपली काठी उचलतो
आवण जातो. रोझमर उघि्या दरवाजाच्या
उांबरठ्यावर िणभर उभा राहतो, मग दरवाजा बदां
करून टेबलाजवळ येतो.)

रोझमरः

काहीही हरकत नाही, ररबेका. आपण सारां
वनभावनू नेऊ. आपल्या दोघाांची मैत्ी मजबतू
आहे. तझु ी आवण माझी.

ररबेका वेस्टः तम्ु हाला काय वाटतां- काय त्याचा अथा जेव्हा ते
म्हणाले, ‘ते लज्जास्पद होते’?
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रोझमरः

त्याबद्दल काही त्ास करून घेऊ नकोस, वप्रये.
त्याच्ां या मनात काय होतां ह्ावर त्याचां ाच ववर्श्ास
नाही. उद्या मी जाऊन त्याांना भेटेन. गिु नाईट!

ररबेका वेस्टः तम्ु ही आज रात्ी इतक्या लवकर वरच्या
माळ्यावर जाणार. हे सवा झाल्यानतां र?
रोझमरः

आज रात्ी नेहमीप्रमाणे. आता मी वचांतामक्त
ु
झालोय, आता सपां ल.ां बघ तू ररबेका, मला
आता पणू ापणे मनाची शाांतता लाभली आहे.
तसू द्ध
ु ा हे शाांतपणे घे. गिु नाईट!

ररबेका वेस्टः गिु नाईट, वियर फ्रेंि! स्लीप वेल! (रोझमर
हॉलच्या दाराने बाहेर जातो. वजन्सयावरून वर
जाताना त्याच्या पावलाचां ा आवाज येतो. ररबेका
येते, स्टोव्हजवळची बेल ओढते. थोि्याच
वेळात सौ. हेल्सेथ उजवीकिून आत येते.)
ररबेका वेस्टः तम्ु हाला ते टेबल पन्सु हा साफ करावे लागणारच,
सौ. हेल्सेथ. धमागरू
ु ां ना काहीही नकोय... आवण
वप्रवां सपॉल गेलेत घरी.
सौ. हेल्सेथः वप्रांवसपॉल गेलेत! काय झालांय त्याांना, मग?
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ररबेका वेस्टः (वतच्या भरतकामाचां काम हाती घेते) त्याांना
वाटलां भयक
ां र वाईट वादळाचा उद्रेक होतोय.
सौ. हेल्सेथः ते वववचत् होते. आज रात्ी आकाशात ढगाचा
एक तक
ु िाही वदसत नाहीये.
ररबेका वेस्टः जोपयंत ते त्या धवल अर्श्ाला भेटत नाहीत.
मला भीती वाटते आपल्याला लवकरच त्या
वपशाचासारख्या प्राण्याक
ां िून काहीतरी
ऐकायला येईल.
सौ. हेल्सेथः देव तम्ु हाला माफ करो, वमस!् अशा भयानक
गोष्टी बोलू नका.
ररबेका वेस्टः बरां, बरां, बरां—
सौ. हेल्सेथः (हळू आवाजात) तम्ु हाला खरांच असां वाटतां का,
वमस-् की कोणीतरी एक आपल्याला- लवकरच
सोिून जाणार आहे असां?
ररबेका वेस्टः नाही, मला वनवश्चतच तसां वाटत नाही. पण जगात
अनेक प्रकारचे धवलार्श् आहेत, वमसेस हेल्सेथ.
ठीक, गिु नाईट, मी लवकरच माझ्या खोलीत
जाते.
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सौ. हेल्सेथः गिु नाईट, वमस. (ररबेका वतचे ववणकाम घेते
आवण उजवीकिून बाहेर जाते. सौ. हेल्सेथ वदवा
ववझवते, मान हलवते आवण स्वतःशीच
पटु पटु ते)
देवा....! देवा.....! ती वमस् वेस्ट काहीतरी गोष्टी
म्हणते.
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अांक दसु रा
जोहान्सस रोझमरची अभ्यावसका. िाव्या बाजल
ू ा
प्रवेशिार. मागील बाजसू दाराकिे जाणारा मागा- त्यावर पिदे
लावलेले. तो मागा रोझमरच्या बेिरूमकिे जातो. उजवीकिे
वखिकी. त्यासमोर पस्ु तके आवण पेपसा ह्ाांनी आच्छादलेले
वलवहण्याचे टेबल. वभतां ीवर कपाटे आवण फिताळे . साधे
फवनाचर. जन्सु या पद्धतीचा सोफा. त्याच्यासमोर खालच्या
टप्प्यात िावीकिे एक टेबल. रोझमरने घरात घालायचे जाकीट
घातलेले असनू तो उांच पाठीच्या खचु ीवर बसलाय. तो
वनयतकावलकाची पाने कापनू त्यात िोकावतोय. िाव्या
बाजच्ू या दरवाजावर ठोठावल्याचा आवाज येतो.
रोझमरः

(न वळता) आत या. (ररबेका वेस्ट आत येते.
वतने घरात घालायचा कोट घातलाय.)

ररबेकाः

गिु मॉवनंग.

रोझमरः

(आांगठ्याने पस्ु तक चाळीत) गिु मॉवनंग माय
विअर, तल
ु ा काही हवयां का?
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ररबेकाः

मला फक्त एवढांच ववचारायची इच्छा होती की
तम्ु हाला छान झोप लागली होती की नाही.

रोझमरः

ओह, मला सांदु र गाढ झोप लागली होती. स्वप्ने
नव्हती... (वळतो) आवण त?ू

ररबेकाः

होय, थँक्स... अखेरीस, पहाटे पहाटे...

रोझमरः

मला वाटलां नव्हतां खपू वेळ मला हलकां हलकां
वाटत होत,ां आत्ताही. बोलनू टाकल्यावर
छातीवरचां दिपण गेल्यावर वकती छान वाटतां.

ररबेकाः

होय, बोलनू टाकल्यावशवाय तम्ु ही फार काळ
राहू शकत नाही.

रोझमरः

मला कळत नाही मी इतका कसा भ्याि राहू
शकलो होतो.

ररबेकाः

ठीक, तो खरोखर भ्यािपणा नव्हता...

रोझमरः

ओह होय, होतां ते. जेव्हा मी त्या गोष्टीकिे
जवळून पाहतो, मी बघू शकतो तो के वळ अश
ां तः
भ्यािपणा होता.
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ररबेकाः

खपू धािस के लांत, मग, कारण त्यापासनू तम्ु ही
मक्त
ु झालात. (ती वलवहण्याच्या टेबलाजवळ
असलेल्या खचु ीत खाली बसते) पण मी जे काही
के लां त्याबाबत मला तल
ु ा काही साांगायचां पण
त्याबाबत तू माझ्यावर रागवायला नकोच.

रोझमरः

रागवेन? माय विअर का असां तम्ु हाला वाटतां?

ररबेकाः

कदावचत ते अवधक उद्दामपणाचां बोलणां असेल,
पण—

रोझमरः

ऐकू दे मला काय होतां ते.

ररबेकाः

काल सांध्याकाळी, जेव्हा आपला वमत् अविक
ब्रँिल नक
ु तेच जात होते, तेव्हा मी त्याांच्या
जवळ मॉटेन्ससगािाला देण्यासाठी एकदोन ओळी
वलहून वदल्या.

रोझमरः

(अांमळशा साशांकतेने) पण माय विअर ररबेका...
ठीक, काय म्हणालीस मग त?ू

ररबेकाः

मी म्हणाली होती की जर तम्ु ही ह्ा ददु वै ी
माणसासाठी काही करू शकाल, त्याला मदत
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कराल काहीही मागााने, ते तमु च्या सेवेस तत्पर
राहतील.
रोझमरः

माय विअर, तू असां काही करायला नको होतांस.
ह्ा ब्रँिलबाबत काहीही चाांगलां करू नकोस.
आवण मॉटेन्ससगािा असा माणसू आहे की
ज्याच्यापासनू मी हातभर लाांब राहतो. तल
ु ा
आठवत असेलच की ह्ापवू ी त्याच्याशी माझा
काय व्यवहार झाला होता ते.

ररबेकाः

पण तमु च्याशी त्याांचे मैत्ीचे सांबांध पन्सु हा
जळ
ु ावेत?

रोझमरः

मी? मॉटेन्ससगािाबरोबर? का तल
ु ा असां वाटतां?

ररबेकाः

ठीक, तम्ु हाला ठाऊक आहे की तम्ु हाला आता
पणू ापणे सरु वित वाटतां- तमु च्या जन्सु या वमत्ाांमध्ये
फूट पिल्यानांतर.

रोझमरः

(वतच्याकिे बघतो आवण मान हलवतो) तल
ु ा
खरोखर ववर्श्ास वाटतो का की क्रॉल वकांवा दसु रां
कुणी माझ्यावर सिू उगवण्याचा प्रयत्न करतोय?
तल
ु ा वाटतां का की ते तसां करू शकतील—?
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ररबेकाः

पवहल्या सांतापाच्या उद्रेकात, —वियर.
कुणालाच खात्ी नाही. मला वाटतां त्या
मागाानांतर क्रॉलने घेतले ते...

रोझमरः

ओह, त्याही पेिा तल
ु ा जास्त मावहती
असायलाच हवी. क्रॉल सवास्वी सन्समाननीय
व्यक्ती आहे. मी आज दपु ारी जाईन आवण
त्याच्ां याशी बोलेन. मला त्या सवांशीच बोलायचां
आहे. ते यथाथा असेल... (सौ. हेल्सेथ िाव्या
दरवाजाकिे वदसतात.)

ररबेकाः

(उभी राहते) काय ते, सौ. हेल्सेथ?

सौ. हेल्सेथः वमस्टर क्रॉल तळमजल्यावर हॉलमध्ये आहेत.
रोझमरः

(पटकन उठतो) क्रॉल!

ररबेकाः

वमस्टर क्रॉल? ठीक!

सौ. हेल्सेथः ते ववचारताहेत की वर येऊन ते धमागरू
ु ां शी बोलू
शकतील का?
रोझमरः

(ररबेकाला) काय म्हणालो होतो मी तल
ु ा?
खवचतच ते (दरवाजाकिे जातो व वजन्सयावरून
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खाली आवाज देतो) वर या वियर फ्रेंि! मला
आनदां झाला तम्ु ही आलात त्याचा. तमु चे
मनःपवू ाक स्वागत! (रोझमर तेथेच उभा राहून
दरवाजा उघिा धरून ठे वतो. सौ. हेल्सेथ बाहेर
जाते. ररबेका दारावरील मागाातील पिदा बाजसू
करते, मग रूम काहीशी व्यववस्थत करते. क्रॉल
हॅट घेऊन प्रवेश करतो.)
रोझमरः

(शाांतपणे भावनावश) मला ठाऊक आहे,
मागच्या वेळी असां—

क्रॉलः

कालपेिा आज मी पणू ापणे वेगळे प्रकाश
बघतोय गोष्टींवर.

रोझमरः

ए, होय, क्रॉल, खवचतच, नाही का क्रॉल? आता
तम्ु ही काय ववचार करू शकता त्यावर?...

क्रॉलः

तम्ु ही माझा पणू ापणे गैरसमज के लाय
(सोफ्यावरील टेबलावर हॅट ठे वतो) मला तमु च्या
एकट्याशी काही महत्त्वाचां बोलायचांय.

रोझमरः

वमस वेस्ट थाबां ू शकत नाही...?

ररबेकाः

नाही, नाही, वमस्टर रोझमर. मी जाईन.
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क्रॉलः

(वतच्याकिे खालीवर बघतो) मला तम्ु ही माफ
करायलाच हव,ां वमस वेस्ट, खपू सकाळी
बोलववल्याकारणाने—आवण
तम्ु हाला
आश्चयाचवकत करणे तम्ु हाला वेळ
वमळण्याआधी—

ररबेकाः

(आश्चयाचवकत होते) काय म्हणायचांय तम्ु हाला?
मी असा पायघोळ झगा (dressing gown)
घालनू घराभोवती वफरणां बरोबर नाही?

क्रॉलः

अरे देवा, नाही! रोझमसाहॉल्ममध्ये काय
स्थावनक प्रथा असतात ह्ाची मला थोिीशीही
कल्पना नाही.

रोझमरः

पण क्रॉल... आज तम्ु ही वेगळ्याच प्रकारचे
वदसताहात.

ररबेकाः

गिु मॉवनंग तम्ु हाला, वमस्टर क्रॉल! (ती
िावीकिून बाहेर जाते.)

क्रॉलः

जर तम्ु ही मला परवानगी द्याल... (तो खाली
सोफ्यावर बसतो)
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रोझमरः

होय, माय वियर फे लो, आपण एकवत्त
आरामात बसनू बोलू या त्यावर. (क्रॉलच्या
समोर खचु ीत बसतो.)

क्रॉलः

काल रात्ी माझा िोळ्याला िोळा लागला नाही.
रात्भर मी ववचार करीत करीत तसाच पिून
होतो.

रोझमरः

आवण आज तम्ु हाला काय म्हणायचे आहे?

क्रॉलः

ती फार मोठी कहाणी आहे, रोझमर. एक
प्रकारच्या प्रस्तावनेपासनू मला सरू
ु वात करू
द्या. मी तम्ु हाला ब्रँिलबद्दल बातमी सागां तो.

रोझमरः

ते भेटले का तम्ु हाला?

क्रॉलः

तो समाजाच्या अगदी खालच्या वाईट वठकाणी
स्वस्त पवथकाश्रमात राहतो हे साहवजकच आहे.
जोपयंत त्याचे पैसे सांपत नाहीत तोपयंत तो
सारखा वपतोय नतां र त्याने त्या कांपनीला
बाजारबणु गे म्हणनू वशवीगाळ करायला
सरू
ु वात के ली, खवचतच ते योग्यच होते—
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ज्यानांतर त्याांनी त्याला झोिपले आवण उचलनू
गटारीत फे कून वदले.
रोझमरः

म्हणजे असे वदसते की तो पणू ापणे वनरगरट्ट आहे.

क्रॉलः

त्याने तमु चा कोट सद्ध
ु ा तारण म्हणनू ठे वला
होता. तो त्यासाठी कुणी सोिवला. तम्ु ही अदां ाज
कराल कुणी.

रोझमरः

कदावचत तम्ु ही?

क्रॉलः

नाही, ववख्यात श्रीयतु मॉटेन्ससगािा.

रोझमरः

ओह, खरांच.

क्रॉलः

मी अांमळसे अनमु ान करतो की वमस्टर ब्रँिलची
‘नीच’ कुळातील ‘मख
ू ा’ लोकाांशी पवहली भेट
होती.

रोझमरः

ही वनवश्चत त्याच्यासाठी फार सदु वै ाची गोष्ट
आहे.

क्रॉलः

खरोखर तसां होत.ां (टेबलावर रोझमरकिे झक
ु तो)
पण आता आपण आपल्या जन्सु या— आधीच्या
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मैत्ीसाठी आपण एका गोष्टीला हाताळू मला
तम्ु हाला धोक्याची सचू ना द्यायलाच हवी.
रोझमरः

माय वियर फे लो, म्हणजे?

क्रॉलः

ते असां की येथे तमु च्या घरी तमु च्या पाठीमागे
खेळ वकांवा काहीतरी चाललयां .

रोझमरः

असा कसा ववचार करताय तम्ु ही? ती ररबे- की
वमस वेस्ट कुणाकिे रोख आहे तमु चा?

क्रॉलः

अगदी बरोबर, वतच्या मनातील उद्देश मी
चाांगलाच ओळखनू आहे. प्रत्येक गोष्ट वतच्या
पद्धतीप्रमाणे कशी करावी ह्ात ती सराईत आहे.
पण तथावप—

रोझमरः

माय वियर क्रॉल तम्ु ही वनखालसपणे चक
ु ीचा
अथा लावता आहात. ती आवण मी—आमच्या
दोघाांचा जो काही वविय असेल त्यात लपवणक
ू
नाही.

क्रॉलः

वतने तम्ु हाला साांवगतले का मग, वतने
‘बेकॉन’च्या सपां ादकाशी पत्व्यवहार सरू
ु के ला
आहे?
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रोझमरः

ओह, तम्ु ही तर थोि्याशा वाक्याांबद्दल ववचार
करताहात का की ज्या वतने अविक ब्रँिलमाफा त
पाठवल्या.

क्रॉलः

म्हणजे तम्ु हाला त्याववियी ठाऊक आहे. आवण
अशा लाछ
ां नास्पद लेखकाश
ां ी हातवमळवणी
करायला तम्ु ही वतला सांमती वदली जे माझी चेष्टा
करण्याचा प्रयत्न करताहेत; शाळे तील माझ्या
अध्यापनाबद्दल, माझ्या सावाजवनक वतानाबद्दल.

रोझमरः

माझ्या वप्रय माणसा, मला खात्ी आहे की अशा
गोष्टीच्या बाजचू ा ती कधीच ववचार करणार
नाही. आवण वशवाय, स्वाभाववकपणे कुठलांही
कृ त्य करायला वतला पणू ापणे स्वातत्र्ां य आहे, जसां
मला आहे.

क्रॉलः

खरांच? तमु च्या नवीन ववचाराच्या योजनेतनू हे
वनष्पन्सन झालेय ह्ात शक
ां ा नाही. कारण येथे
तमु ची ठाम भवू मका आहे, तेथे वमस वेस्टची
सद्ध
ु ा असेल, असे मी अनमु ान करावे?
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रोझमरः

ती करतेय. आपण दोघे वमळून प्रगतीच्या वदशेने
वनष्ठावतां मैत्ीत काम करतोय.

क्रॉलः

(त्याच्याकिे बघतो व मान हलवतो) ओह,
तम्ु ही अववचारी आवण फसवे प्राणी आहात!

रोझमरः

मी? का तम्ु ही असां म्हणता?

क्रॉलः

कारण मी धािस करीत नाही- आवण अवतशय
वाईट ववचारही करू शकत नाही. नाही, नाही
मला सांपवू द्या मला काय म्हणायचांय ते. तम्ु ही
माझ्या मैत्ीला खरोखर महत्त्व देता का, रोझमर?
आवण माझ्या आदराला सद्ध
ु ा? नाही का तम्ु ही?

रोझमरः

मला ह्ा प्रश्नाचां उत्तर द्यायची गरज नाही.

क्रॉलः

होय, पण काही गोष्टी अशा आहेत की त्याांचां
उत्तर द्यायची आवश्यकता आहे, तमु च्या बाजनू े
पणू ा स्पष्टीकरण देणां आवश्यक आहे. तम्ु ही एक
प्रकारचा तपास ववचाराथा पढु े ठे वाल काय?-

रोझमरः

तपास?
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क्रॉलः

होय, काही वनवश्चत अशा गोष्टींबाबत मला
तम्ु हाला प्रश्न ववचारू द्या. कदावचत त्याचां स्मरण
झाल्यावर तम्ु हाला त्याचां दःु ख होण्याची
शक्यता आहे! तम्ु ही बघा- हे तमु च्या
धमाभ्ष्टतेबद्दल- ठीक हे बधां ववमोचन जसां तम्ु ही
त्यास म्हणता- एकवत्त ससु ांगत आहे
तमु च्यासाठी ते स्पष्ट करणां आवश्यक आहे.

रोझमरः

माय वियर फे लो, ववचारा तम्ु हाला जे वाटते ते.
माझ्याजवळ लपववण्याजोगे काहीच नाही.

क्रॉलः

सागां ा मग मला... बीटाने वतच्या जीवनाचा शेवट
करण्याचां खरां आवण मल
ू भतू कारण काय असावां
असां तम्ु हाला वाटत?ां

रोझमरः

त्याववियी तम्ु हाला काही सांशय आहे का?
वकांवा या कारणाांची अांमळशी सांभवनीय
चौकशी करायची का, की त्या दबु ळ्या मनाच्या
आजारी दःु खी बाईने जे के लां तसां वतने का के लां?

क्रॉलः

तमु ची खात्ी आहे का की बीटा ही खरोखर
दबु ळ्या मनाची होती? िॉक्टरचे एकमत होते,
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काहीही झाले तरी ह्ा बाबीचा उलगिा
होण्यासाठी ती अनावृत्त करावी.
रोझमरः

जर िॉक्टराांनी वतला वारांवार बवघतले असते,
जसे मी वतला बवघतले होते रात्ांवदवस, तर त्याांना
कधीही सश
ां य आला नसता.

क्रॉलः

मलासद्ध
ु ा नसता आला मग.

रोझमरः

ओह, नाही! तेथे सश
ु ा नव्हती,
ां याची छायासद्ध
मला खेदाने म्हणावेसे वाटते. मी साांवगतलां होतां
तम्ु हाला, नाही का? वतच्या कामेच्छे च्या
वपसाटपणाबद्दल... ज्यासाठी मी वतला प्रवतसाद
द्यावा अशी वतची अपेिा होती. वकती घाबरवनू
सोिलां होतां मला त्यानां ी! आवण अखेरच्या काही
विांत वतचे स्वतःला अकारण दिू ण लावनू घेणे.

क्रॉलः

होय, जेव्हा वतला कळले की आपल्याला
कधीच मल
ू होणार नाही तेव्हा.

रोझमरः

होय, ह्ावर ववचार करा! ...असां काही होतां की
ज्यात वतचा मळ
ु ीच काही अपराध नव्हता
त्याबद्दल वतच्या मनाच्या भीिण तीव्र वेदना...!
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आवण ह्ाला तम्ु ही वतच्या मनाचां स्वास्र्थय
म्हणता?
क्रॉलः

ह!ां तम्ु ही आठवू शकता का की घरात काही
पस्ु तके होती ज्यावेळी आपण वववाहाच्या
आजच्या वदवसाच्ां या कल्पनेनसु ार त्यावर
कारणमीमाांसेवर चचाा करीत होतो.

रोझमरः

मला आठवतां की वमस वेस्टने तशा प्रकारची
काही पस्ु तके तात्परु ती आणनू वदली होती. वतला
िॉक्टर वेस्टच्या वाचनालयातनू वारसाहक्काने
वमळाली होती. पण माय वियर क्रॉल, खात्ीने
तम्ु ही असा ववचार करीत नसाल की आपण
इतके वनष्काळजी होतो का की माझ्या गरीब
आजारी बायकोला अशा कल्पनाांनी पछािावां?
मी तम्ु हाला गांभीरपणे साांगतो की तो आपला
दोि नव्हता. तो वतच्या स्वतःच्या बद्ध
ु ीचा
वचत्तिोभ होता ज्याने वतला बेबांद
मागास्स्खलनाकिे ओढत नेले.

क्रॉलः

काहीही झाले तरीही मी तम्ु हाला सागां ू शकतो,
आवण ते हे की त्या गरीब वबचाऱ्या तणावग्रस्त,
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यातनामय बीटाने वतच्या जीवनाचा शेवट के ला
जेणेकरून तम्ु ही आनदां ाने जगाव,ां मक्त
ु जगावां
जसां तम्ु हाला अपेवित होतां.
रोझमरः

(त्याच्या खचु ीवरून अधावट उठत) तमु च्या
म्हणण्याचा अथा काय?

क्रॉलः

माझां शाांतपणे ऐकून घ्या, रोझमर. कारण आता
मी त्याबाबत बोलू शकतो. वतच्या मृत्यआ
ू धी
शेवटच्या बारा मवहन्सयातां ती मला दोनदा
भेटायला आली होती. तेव्हा वतने वतच्या यातना
आवण आशाभगां ाच्या भावनाचां ा श्रोत ओतला.

रोझमरः

कशाबद्दल तम्ु ही आत्ताच म्हणालात?

क्रॉलः

नाही. पवहल्या वेळी ती आली तेव्हा तम्ु ही
धमात्यागाच्या बेतात आहात हे साांवगतलेतमु च्या वविलाांच्या श्रद्धेपासनू मक्त
ु होण्याची
योजना करताहेत हे सावां गतले.

रोझमरः

(उत्सक
ु तेने) जे तम्ु ही म्हणालात ते अशक्य
आहे, क्रॉल. वनखालसपणे अशक्य! तम्ु ही
चक
ु ीचा अथाच लावताहात.
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क्रॉलः

आवण का?

रोझमरः

कारण जेव्हा बीटा वजवतां होती तेव्हा मी
स्तब्धपणे माझ्या स्वतःच्या साशांकतेशी झांजु त
होतो. ही झांजु मी एकटाच लढत होतो वनखालस
गप्तु पणे. मला ररबेकावर सद्ध
ु ा ववर्श्ास बसत
नव्हता...

क्रॉलः

ररबेका?

रोझमरः

ओह, ठीक- वमस वेस्ट. मी वतला स्वतःच्या
सोयीनसु ार ररबेका म्हणतो.

क्रॉलः

माझ्या लिात आलांय ते.

रोझमरः

म्हणनू हे मला ववर्श्सनीय वाटते की बीटाला ती
कल्पना कशी वमळाली आवण माझ्याशी
त्याबद्दल ती का बोलली नव्हती. पण वतने ते
कधीच के ले नाही. एका शब्दानेही नाही.

क्रॉलः

गरीब वबचारी- तमु च्याशी बोलण्यासाठी वतने
याचना आवण ववनवणी के ली.

रोझमरः

मग का के ले नाही तम्ु ही?
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क्रॉलः

िणभर तरी मला कसा सांशय वाटावा की ती
त्यावेळी मानवसकदृष्ट्या आजारी आहे? अशा
प्रकारचा
दोिारोप
तमु च्यासारख्या
माणसाववरूद्ध! आवण मग ती पन्सु हा आली,
जवळ जवळ एक मवहन्सयानतां र. बाह्तः ती
अवधक शाांत वाटत होती; पण जशी ती जाऊ
लागली तेव्हा म्हणाली, ‘ते लवकरच
रोझमसाहोल्ममध्ये र्श्ेतार्श्ाची अपेिा पन्सु हा करू
शकतील.’

रोझमरः

होय, होय. र्श्ेतार्श्- ती नेहमी त्याबद्दल बोलत
होती.

क्रॉलः

आवण जेव्हा मी वतचे लि या ववकृ त
कल्पनाांपासनू दरू नेण्याचा प्रयत्न करत असे
तेव्हा ती लगेच उत्तर देत असे, ‘माझ्याकिे
फारसा वेळ उरलेला नाही. कारण आता
जोहान्ससने ररबेकाशी लगेचच वववाह करायलाच
हवा.’

रोझमरः

(जवळजवळ वनःशब्द) काय म्हणालात तम्ु ही?
मी... वववाह...!
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क्रॉलः

ती गरू
ु वारची दपु ार होती. शवनवारच्या
सायक
ु ावरून खाली
ां ाळी वतने स्वतःला पल
वगरणीच्या प्रवाहात झोकून वदले.

रोझमरः

आवण तम्ु ही आम्हाला हे आगाऊ कळवले
नाही!

क्रॉलः

तम्ु हाला चाांगलांच ठाऊक आहे की ती वारांवार
असां म्हणायची की वतला असां वाटत होतां की
वतचा शेवट जवळ आलाय.

रोझमरः

होय, ठाऊक आहे मला. पण तथावप तम्ु ही
आम्हाला आगाऊ सचू ना द्यायलाच हवी होती!

क्रॉलः

मी तसा ववचार के ला होता. पण मग खपू उशीर
झाला होता.

रोझमरः

पण नांतर, का नाही तम्ु ही? काहीच का नाही
साांवगतलांत तम्ु ही याबाबतीत सारां?

क्रॉलः

येथे येऊन आवण तम्ु हाला अजनू ही मानवसक
यातना देण्यात काय हशील होतां? अथाातच
वतच्या मेंदतू ील वबघाि ही के वळ कवल्पत गोष्ट
आहे असां मी मानलां. काल सायांकाळपयंत.
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रोझमरः

आवण आता तम्ु ही वभन्सन प्रकारे ववचार
करताहात?

क्रॉलः

बीटाच्या पणू ा स्पष्टपणे दृष्टीस पिले नव्हते का
जेव्हा वतने स्पष्ट आवण गांभीर शब्दात साांवगतले
की तम्ु ही तमु च्या वविलाच्ां या धमाश्रद्धेचा
पररत्याग के लात?

रोझमरः

(आसमतां ात टक लावनू बघत) होय, ते मी समजू
शकत नाही. हे सवा माझ्या आकलनाच्या
आवाक्याबाहेर आहे.

क्रॉलः

अनाकलनीय वकांवा नाही- ही वस्तवु स्थती आहेआवण आता मी तम्ु हाला ववचारतो, रोझमरवतच्या दसु ऱ्या दोिारोपात वकती सत्य आहे?
शेवटच्या, मला म्हणायचांय?

रोझमरः

दोिारोप? तो दोिारोप होता?

क्रॉलः

कदावचत तमु च्या लिात आले नसेल वतने
शब्दात कसे व्यक्त के ले ते. वतला जायचे होते.
ती म्हणाली... का?

रोझमरः

जेणेकरून मी ररबेकाशी लग्न करावे....

125

क्रॉलः

हे वतचे तांतोतांत शब्द नव्हते. बीटाने वनराळ्याच
अवभव्यक्तीचा उपयोग के ला. ती म्हणाली,
‘मला फार काळ जगायचां नाही, कारण
जोहान्ससने ररबेकाशी ताबितोब वववाह
करायलाच हवा.’

रोझमरः

(िणभर त्याच्याकिे बघतो, मग उठतो) आता
मी तम्ु हाला ओळखल,ां क्रॉल.

क्रॉलः

ठीक, मग? काय तमु चां उत्तर?

रोझमरः

(अजनू ही शाांत व स्वतःवर ताबा ठे वीत) काही
अपमानास्पद गोष्ट? तम्ु हाला दरवाजा दाखववणे
हेच एक उत्तर असेल.

क्रॉलः

(उभा राहत) जसां तम्ु ही म्हणालात.

रोझमरः

(त्याच्या समोर उभा राहत) ऐका माझां. एक
विांहून अवधक- तेव्हापासनू - बीटा वारलीररबेका वेस्ट आवण मी रोझमरहोल्ममध्ये एकटेच
राहत आहोत. या सवा दरम्यानच्या काळात
आमच्या ववरूद्ध असलेल्या बीटाच्या
दोिारोपाबद्दल तम्ु हाला ठाऊक आहे. पण
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ररबेकाने माझ्या घरी राहण्याबद्दल तम्ु ही काही
िणापरु तीही नापसतां ी दशावली नाही.
क्रॉलः

काल सायांकाळपयंत मला हा धमाभ्ष्टतेचा प्रश्न
आहे हे ठाऊक नव्हते... एक बांधववमोचन
झालेली स्त्री एकाच छताखाली राहतेय.

रोझमरः

ओह...! मग मनाची शवु चता अशा
अश्रद्धाळूमध्येही असू शकते यावर तमु चा
ववर्श्ास नाही? तमु चा यावर ववर्श्ास नाही का की
नीवतमत्ता ही सहज प्रवृत्ती म्हणनू वनसगााचा
वनयम आहे!

क्रॉलः

मी कुठल्याही प्रकारच्या नीवतमत्तेवर ववर्श्ास ठे वू
शकत नाही जी चचाच्या धमाश्रद्धेत पक्की रोवली
गेलेली नाही.

रोझमरः

आवण तम्ु ही ररबेका आवण माझाही त्यात
समावेश करता? माझा ररबेकाशी सबां धां …!

क्रॉलः

तमु च्या दोघाांसाठी मी माझ्या मताचा त्याग
करणार नाही- कारण त्यात मक्त
ु ववचार आवण...
ह-ां ह्ात खरोखर ववस्तीणा दरी नाही.
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रोझमरः

आवण काय-?

क्रॉलः

आवण... अवनबंध प्रेम, जर तम्ु ही आग्रह धरला
त्याचा.

रोझमरः

(खालच्या आवाजात) आवण तम्ु हाला मला हे
सागां ण्यात काहीच शरम वाटत नाही. तम्ु ही, तेच
आहात जे मला मी लहान होतो तेव्हापासनू
ओळखता.

क्रॉलः

अगदी बरोबर, ह्ाच कारणाने. मला ठाऊक
आहे, तमु च्या सोबत असलेल्या तमु च्या
सोबत्याचां ा तमु च्यावर अगदी सहजगत्या कसा
प्रभाव पिला ते. आवण ही तमु ची ररबेका- ओह,
खपू छान, वमस वेस्ट- आम्हाला वतच्याबद्दल
खरोखर फारसां काहीच ठाऊक नाही. मी
सरळसरळ तम्ु हाला साांगतो रोझमर, मी सोिणार
नाही तम्ु हाला. आवण वेळेच्या आत तम्ु ही
स्वतःला वाचवायचा प्रयत्न करायलाच हवा.

रोझमरः

स्वतःला वाचवायचा? कसे?
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(मॅिम हेल्सेथ िाव्या बाजच्ू या दरवाज्यातनू
हळूच िोकावते.)
रोझमरः

काय हवांय तम्ु हाला?

सौ.हेल्सेथः मला वमस वेस्टना ववचारायचे होते त्या
माझ्याबरोबर खाली येणार का म्हणनू .
रोझमरः

वमस वेस्ट येथे वर नाहीत.

सौ.हेल्सेथः त्या नाहीत येथे (सभोवती बघत) आश्चयाकारक
आहे. (ती जाते.)
रोझमरः

तम्ु ही म्हणत होता.

क्रॉलः

माझां ऐकून घ्या, मी काही बीटाच्या जीवनात येथे
काय घित होते त्याच्या गप्तु इवतहासाचा
लिपवू ाक तपास करणार नाहीये. –आवण
अजनू ही काय घिले आहे त्याचा. मला ठाऊक
आहे तमु चे वैवावहक जीवन वकतीतरी अवधक
दःु खाचे होते आवण ते चागां लेही असेल, त्याने
तम्ु हाला मक्त
ु करण्यास सहाय्य के ले.
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रोझमरः

ओह, वकती वकांवचत ठाऊक आहे माझ्याबद्दल
तम्ु हाला?

क्रॉलः

मध्येच मला व्यत्यय आणू नका. मला असां
म्हणावांसां वाटतां, जर तम्ु हाला वमस वेस्ट बरोबर
रहायचचां असेल तर मग तमु च्या हृदयात पणू ापणे
बदल होणां आवश्यक आहे- त्याने दिपनू
ठे वलेय. बोलू द्या मला! बोलू द्या मला! मला जे
काही म्हणायचांय ते असां की हे खळ
ू असांच
चाललांय तर परमेर्श्र कृ पेने पढु ेच जात राहा
आवण तम्ु हाला आविेल तसा ववचार करा...
जगातील कोणत्याही बाबतीत. पण फक्त तमु ची
मतां तमु च्या जवळच ठे वा, काहीही झाले तरीही.
ही पणू ापणे तमु ची वैयवक्तक बाब आहे. घराच्या
छपरावरून आरिाओरि करून साऱ्या दवु नयेला
सागां ण्याची काहीही आवश्यकता नाही.

रोझमरः

पण मला स्वतःला ह्ा अवैध सांवदग्ध अवस्थेतनू
मक्त
ु करणे अत्यतां आवश्यक आहे.

क्रॉलः

पण लिात असू द्या तम्ु हाला तमु च्या कुटुांबाच्या
रुढी, परांपराांबाबत काही कताव्य आहे; रोझमर.
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अवत प्राचीन काळापासनू रोझमसाहोल्म,
सव्ु यवस्था आवण उच्च ववराचाचां ा बालेवकल्ला
आहे... मानसन्समान, आदर, स्वीकृ त कृ तज्ञता ह्ा
समस्त गोष्टींना समाजातील सवोत्कृ ष्ट लोकाांनी
मान्सयता वदलेल्या तम्ु ही स्वतः त्याग के ला
ज्याला तम्ु ही रोझमसा रुढी परांपराचां ा असा
लोकप्रवाद पसरला तर अनथाकारक, कधी न
भरून येणाऱ्या सांभ्मावस्थेकिे तम्ु हाला ते नेईल.
रोझमरः

माय विअर क्रॉल, मी त्या गोष्टीकिे तशा
पद्धतीने बघू शकत नाही. मला वाटतां हे माझां
तातिीचां कताव्य आहे ते म्हणजे तेथे प्रकाश
आवण आनदां आणण,ां जेथे रोझमरच्या वश
ां ाने
वखन्सनता आवण जाचकता वनमााण के ली आहे
खपू खपू काळापासनू ...

क्रॉलः

(कठोरपणे त्याच्याकिे बघत) होय, तो
खरोखरच अगां ीकृ त काया करणाऱ्या योग्यतेचा
माणसू असावाः जो त्याच्या वश
ां ातील अखेरचा
असेल! रोझमर, हे काम तमु च्या योग्यतेचे नाही.
तम्ु ही उपजतच शाांत ववद्याथी आहात.
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रोझमरः

होय, कदावचत ते खरां आहे. पण आता मला
जीवनाच्या लढ्यात भाग घेण्याची इच्छा आहे.

क्रॉलः

जीवनाचा लढा... तम्ु हाला ठाऊक आहे,
तमु च्यासाठी त्याचा अथा काय असेल ते? ह्ाचा
अथा तमु च्या वमत्ाश
ां ी जीवन-मृत्यचू ा झगिा
असेल.

रोझमरः

(शातां पणे) मला नाही वाटत तमु च्यासारखे ते
धमावेिे दरु ाग्रही असतील असे.

क्रॉलः

तम्ु ही भोळसट प्राणी आहात, रोझमर. अजाण,
अननभु वी, तेच काय ते तम्ु ही आहात. तम्ु हाला
त्या वादळाच्या प्रकोपाबद्दल कल्पना नाही जे
तमु च्यावर अनपेवितपणे कोसळे ल.

सौ.हेल्सेथः (िाव्या दरवाजाआिून बघते) वमस वेस्टला
तमु च्याशी...
रोझमरः

काय ते?

सौ.हेल्सेथः खाली तळमजल्यावर एक माणसू असनू त्याला
धमागरू
ु ां शी दोन शब्द बोलायचे आहेत.
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रोझमरः

हा तोच माणसू आहे का जो काल सायांकाळी
येथे आला होता?

सौ.हेल्सेथः नाही, ते मॉटेन्ससगािा आहेत.
रोझमरः

मॉटेन्ससगािा?

क्रॉलः

आहा! म्हणजे तो आला तर! आधीच?

रोझमरः

काय काम आहे त्याचां माझ्यापाशी? त्याला
तम्ु ही माघारी का पाठवलां नाही?

सौ.हेल्सेथः वमस वेस्ट म्हणाल्या त्याांना ववचारा तो वर आला
तर.
रोझमरः

सागां ा त्याला की येथे कुणीतरी...

क्रॉलः

(मॅिम हेल्सेथला) येऊ दे त्याला वर, कृ पया.
(मॅिम हेल्सेथ बाहेर जाते. तो त्याची हॅट घेतो)
मी काही काळापरु ते मैदान सोितो. पण मख्ु य
लढाई अजनू लढायची आहे.

रोझमरः

मी शपथपवू ाक सागां तो मॉटेन्ससगािाशी माझां
काहीही देणां घेणां नाही.
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क्रॉलः

माझा तमु च्यावर ववर्श्ास नाही. कुठल्याच
बाबतीत नाही. ह्ानतां र माझ्या बाबतीत काहीही
झाले तरी आता हे यद्ध
ु होणार. आम्हाला हे
बघायचांच आहे की आम्ही तम्ु हाला वनधोक
अवस्थेत नेऊ शकणार नाही.

रोझमरः

ओह, क्रॉल, इतके वकती नैवतक अधःपात
झालेले आहात तम्ु ही?

क्रॉलः

मी? तम्ु ही बोलावे! बीटाची आठवण ठे वा!

रोझमरः

अजनू ही वारांवार तेच तेच रिगाणे गाताहात?

क्रॉलः

नाही. तम्ु हाला त्या पवनचक्की वफरवणाऱ्या
वेगवान पाण्याच्या ओघाचे गढू रहस्य तमु च्या
सदस् द्बुद्धीअन्सवये उकलायलाच हवे... जर
तमु च्याकिे अजनू ही तशा प्रकारचां काही
वशल्लक असेल तर.
(पीटर मॉटेन्ससगारि हळूच आवण मक
ू पणे िाव्या
दरवाजातनू आत येतो, सिसिीत बाांध्याचात्याचे के स व दाढी लाल आहे.
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क्रॉलः

(वतरस्कारयक्त
ु नजरे ने बघत) ओह येथे आलाय,
‘दीपस्तभां ’ रोझमसाहोल्ममध्ये जळत असणारा!
(त्याच्या कोटाची बटणे काढतो) ठीक, आता मी
त्या मागााने वळून जायला फार काळ काां कांू
करणार नाही.

मॉटेन्ससगािाः (शाांतपणे) दीपस्तांभ वमस्टर क्रॉल होमला
मागादशान करण्यासाठी सतत जळत रावहल.
क्रॉलः

अनेक परु ाव्याांवनशी तम्ु ही तमु चा सदह् ते ू वसद्ध
करून दाखवलाय. प्रत्यिपणे, ईर्श्री आज्ञाांपैकी
एक आम्हाला सागां ते की आमच्या
शेजाऱ्याववरूद्ध खोटी साि आम्ही सहन करू
शकणार नाही...

मॉटेन्ससगािाः तम्ु ही आम्हाला ईर्श्री आज्ञेबाबत वशकवू नका,
वमस्टर क्रॉल.
क्रॉलः

सातव्याबद्दल सद्ध
ु ा नको?

रोझमरः

क्रॉल!

मॉटेन्ससगािाः जर मला काही आदेशाची गरज वाटली तर ते
धमागरू
ु चां काम असणार.
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क्रॉलः

(दबलेल्या वतरस्काराने) धमागरू
ु ? होय, धमागरू
ु
रोझमर, वनववावादपणे तेच योग्य आहेत यासाठी.
गिु लक तमु च्या पररिदेला सभ्य गृहस्थहो!
(बाहेर जातो आवण दरवाजा धािकन बांद
करतो.)

रोझमरः

(टक लावनू वस्थरपणे दरवाजाकिे बघतो, आवण
स्वतःशीच बोलतो) ठीक, ठीक... असे आहे तर
मग. (वळतो) आता तम्ु ही साांगाल का मला,
वमस्टर मॉटेन्ससगािा, मला येथे येऊन भेटायला
यायचे काय कारण?

मॉटेन्ससगािाः खरां म्हणजे, मी वमस वेस्टनाच शोधीत होतो.
काल त्याच्ां यापासनू वमळालेल्या पत्ाबद्दल मला
त्याांचे आभार मानायचे होते.
रोझमरः

वतने तम्ु हाला वलवहल्याचे मला ठाऊक आहे.
तम्ु ही वतच्याशी बोललात का?

मॉटेन्ससगािाः होय, एका वमवनटासाठी. (वकांवचत वस्मत करीत)
मी ऐकतो की काही वनवश्चत कल्पना येथे
रोझमसाहोल्ममध्ये बदललेल्या आहेत.
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रोझमरः

अनेक सांपणू ा गोष्टींबाबत माझां मत बदललांय.
बहुधा मी असां म्हणेन... प्रत्येक बाबतीत.

मॉटेन्ससगािाः तेच काय वमस वेस्ट म्हणाल्या. आवण ह्ामळ
ु ेच
वतला वाटलां की मी वर यावां आवण तमु च्याशी
थोिांसां काही वनवश्चत अशा गोष्टींबाबत बोलाव.ां
रोझमरः

कोणत्या गोष्टींबाबत, वमस्टर मॉटेन्ससगािा?

मॉटेन्ससगािाः तमु च्या ह्ा मतपररवतानाबाबत ‘दीपस्तभां ात’
वलहू शकतो का? ...ज्या तमु च्या मल
ू गामी
धोरणाला तम्ु ही पावठांबा देताहात?
रोझमरः

तमु ची इच्छा असेल तर वनवश्चतच करा तसां.
वस्ततु ः मी तम्ु हाला ते प्रवसद्ध करायला ववनांती
करतो.

मॉटेन्ससगािाः तर मग उद्याच्या पेपरमध्येच तम्ु हाला ते प्रवसद्ध
झालेले वदसेल. ही मोठी आवण महत्त्वाची
बातमी असेल की धमागरू
ु रोझमसाहोल्मचे
रोझमर याांनी ववचार माांिले आहेत की अज्ञान
नष्ट करण्याच्या कारणास्तव व त्या अथााने ते
लढा देणार आहेत.
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मी पणू ापणे समजलो नाही.

मॉटेन्ससगािाः मला असां म्हणायचयां की जेव्हा जेव्हा
आपल्याला विस्ती धमााचे मल
ू भतू तत्त्व
असलेला, तळमळीचा वनष्ठावांत अनयु ायी प्राप्त
होईल तेव्हा तेव्हा त्यामळ
ु े आपल्या पिाचा
नैवतक दृवष्टकोन अवतशय मजबतू होईल.
रोझमरः

(काहीशा आश्चयाासह) मग तम्ु हाला ठाऊक
नाही—? वमस वेस्टने तम्ु हाला हे सद्ध
ु ा साांवगतलां
नाही?

मॉटेन्ससगािाः काय, धमागरू
ु साहेब? वमस वेस्ट खपू च घाईत
होती. ती म्हणाली, तम्ु ही वर आलेले उत्तम
आवण बाकीचां तमु च्या स्वतःकिून ऐके ल.
रोझमरः

ठीक, त्याबाबतीत पणू ापणे आवण समस्त बाजांनू ी
स्वतःला बांधमक्त
ु के ले आहे. मी चचाच्या
धमााची वशकवण मोिून टाकली आहे. येथनू पढु े
माझ्यासाठी त्याची कविी वकांमत आहे.

मॉटेन्ससगािाः (आत्यवां तक आश्चयााने त्याच्याकिे बघतो)
नाही! चांद्र आकाशातनू खाली पिला मी राहणार
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नाही—! धमागरू
ु स्वतः त्याग करताहेत! जाहीर
करताहेत!
रोझमरः

होय, आता मी ठाम भवू मका घेतलीय जी तम्ु ही
अनेक विांपवू ी घेतलेली आहे. तीसद्ध
ु ा तम्ु ही
उद्याच्या ‘दीपस्तभां ात’ जाहीर करा.

मॉटेन्ससगािाः तेसद्ध
ु ा? नाही, माझे वप्रय धमागरू
ु . मला िमा
करा, पण उल्लेख करण्याइतक्या महत्त्वाच्या
बाबीची ही घटना नव्हे.
रोझमरः

उल्लेख करणार नाही?

मॉटेन्ससगािाः सध्या तरी नको, असां म्हणायचांय मला.
रोझमरः

मला कळत नाही—

मॉटेन्ससगािाः ठीक असां बघा, धमागरू
ु रोझमर, बहुधा ह्ा
गोष्टींची बारीकसाररक तांतोतांत मावहती जेवढी
मला आहे तेवढी तम्ु हाला नाही. पण जर तम्ु ही
उदारमतवादी पिाकिे आलात आवण वमस
वेस्टच्या म्हणण्याप्रमाणे तमु ची इच्छा असेलह्ा आदां ोलनात भाग घेण्याची, मग मला अदां ाज
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वाटतो की जेवढी शक्य असेल तेवढी मदत तम्ु ही
करू शकाल.
रोझमरः

होय, मी वनवश्चतच जास्तीत जास्त प्रमाणात
करीन.

मॉटेन्ससगािाः छान. पण मला हे तम्ु हाला सागां ायलाच हव,ां
धमागरू
ु रोझमर, जर तम्ु ही उघिपणे चचाचा त्याग
के ल्याचे जाहीर के ले, तर तम्ु ही तमु चे स्वतःचे
हात बाांधनू घ्यायला सरू
ु वात के ली असेच
होईल.
रोझमरः

तम्ु हाला तसां वाटत?ां

मॉटेन्ससगािाः होय, ववर्श्ास ठे वा माझ्यावर की येथे जवळपास
यशस्वीपणे काहीही तिीस नेऊ शकणार नाहीत
आवण वशवाय- वस्ततु ः आपल्याला स्वतांत्
ववचारसरणीच्या व्यक्ती उपलब्ध आहेत. मी
जवळ जवळ सावां गतले की आपण सारे सद्ध
ु ा
समाजातील उच्च वगाातील लोकाांपैकीच
आहोत. विस्ती धमााच्या घटकात- असे
काहीतरी असावे की आपल्या प्रत्येकाने आदर
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करावा अशी पिाची त्यातील मागणी आहे.
आवण त्याचाच आपल्याला अवतशय तटु विा
आहे. माझा उत्तम सल्ला तम्ु हाला आहे की ज्या
गोष्टींचा लोकाश
ां ी सांबांध नाही त्याबाबत तोंिाला
कुलपू लावावे. कमीत कमी माझे एवढे मत
आहे.
रोझमरः

असे का? म्हणजे जर मी उघिपणे
स्वधमात्यागाची कबल
ु ी वदली तर तम्ु ही त्यात
गांतु ण्याचा धोका पत्करू शकत नाहीत.

मॉटेन्ससगािाः (मान हलवत) मी धोका पत्करू शकत नाही,
धमागरू
ु . अवलकिेच मी एक वनयम बनवला
आहे, ज्याचां ां चचाशी भािां ण आहे त्या
कोणत्याही गोष्टीला वकांवा कोणालाही कधीच
पावठांबा द्यायचा नाही.
रोझमरः

तम्ु ही स्वतः, मग, अवलकिेच चचाकिे परतत
आहात का?

मॉटेन्ससगािाः ती वेगळी गोष्ट आहे.
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रोझमरः

म्हणनू हे असां आहे तर. होय, आता तम्ु ही
कळलात मला.

मॉटेन्ससगािाः वमस्टर रोझमर, तम्ु हाला हे समजायलाच हवे की
खपू मोठ्या प्रमाणात माझ्या कृ तीस्वातांत्र्यावर
अक
ां ु श आहे.
रोझमरः

कसला अांकुश?

मॉटेन्ससगािाः वस्ततु ः मी इतरापां ासनू अलग माणसू आहे.
रोझमरः

ओह, ते खरे आहे.

मॉटेन्ससगािाः इतराांपासनू अलग माणसू , धमागरू
ु . हे सवाात
महत्त्वाचे तम्ु ही लिात ठे वायला हवे. कारण
प्रामख्ु याने तम्ु हीच माझा दजाा वनवश्चत के लाय.
रोझमरः

जर मी तेथे उभा रावहलेला असतो जेथे आत्ता
उभा आहे, तर मी हे तमु चे बेकायदेशीर कृ त्य
अवधक हळुवारपणे हाताळले असते.

मॉटेन्ससगािाः त्याबाबत मी साशक
ां नाही. पण आता त्याला
फार उशीर झालाय. तम्ु ही मला वनवााणीची मोहर
लावनू वदलीत. जन्समभराचा वशक्कामोताब
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के लाय. त्या शब्दाांचा पणू ा अथा तमु च्या लिात
आलेला नाहीये. पण आता कदावचत लवकरच
त्या यातना तम्ु हाला स्वतःला कळतील, धमागरू
ु
रोझमर.
रोझमरः

मला?

मॉटेन्ससगािाः होय. तम्ु ही अशी कल्पना करू नका की क्रॉल
आवण त्याचा जमाव तमु च्यासारखां पिातां र
के व्हातरी िमा करतील. मी ऐकतोय की, The
Country News अवतशय क्रूर व वनदाय होत
चालली आहे. तम्ु ही स्वतःसद्ध
ु ा सहजगत्या
पणू ापणे वेगळी व्यक्ती होऊ शकाल.
रोझमरः

वैयवक्तक बाबीत, वमस्टर मॉटेन्ससगािा मी स्वतः
हल्ल्यापासनू वनधाास्त आहे. माझां जीवन
वनभात्सनेच्या पवलकिे आहे.

मॉटेन्ससगािाः (लपवलेल्या वस्मतासह) असां म्हणणां म्हणजे
वनलाजरे पणाची गोष्ट आहे, धमागरू
ु रोझमर.
रोझरः

कदावचत, पण त्याचा उपयोग करणे माझा हक्क
आहे.
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मॉटेन्ससगािाः एकदा तम्ु ही जशी माझ्या वताणक
ु ीची
काळजीपवू ाक छाननी के ली होती तशी तम्ु ही
तमु च्या वताणक
ु ीबाबत काळजीपवू ाक छाननी
करा.
रोझमरः

तमु चा आवाज खपू च चमत्काररक आहे. तम्ु ही
अप्रत्यिपणे काही सचु वत आहात का?
काहीतरी असवां दग्ध?

मॉटेन्ससगािाः होय, काहीतरी असांवदग्ध. फक्त एकच गोष्ट. पण
घाणेरि्या प्रवृत्तीच्या ववरोधी पिाला त्याचा
सगु ावा लागला तर ते आिेपाहा होईल.
रोझमरः

तम्ु ही सहानभु तू ीपवू ाक साांगाल का की काय आहे
ते?

मॉटेन्ससगािाः तम्ु ही स्वतः अनमु ान करू शकत नाही का,
धमागरू
ु ?
रोझमरः

नाही, खात्ीने नाही. मला वकांवचतही कल्पना
नाही.
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मॉटेन्ससगािाः ठीक, ठीक, माझा अदमास आहे की ते
माझ्यापढु े उघि व्हाव.ां माझ्याजवळ एक वववचत्
पत् आहे; रोझमरशोल्मकिून.
रोझमरः

वमस वेस्टचे पत्, असां तम्ु हाला म्हणायचांय? जे
इतकां वववचत् आहे?

मॉटेन्ससगािाः नाही, त्यात काही त्याववियी वववचत् नाही. पण
दसु रां पत् ह्ा घरातनू वमळालां तर
रोझमरः

वमस वेस्टकिूनच ते सद्ध
ु ा.

मॉटेन्ससगािाः वदवांगत सौ. रोझमरकिून.
रोझमरः

माझ्या बायकोकिून? माझ्या बायकोकिून
तम्ु हाला पत् वमळालां?

मॉटेन्ससगािाः होय, त्याच्ां याकिूनच वमळालयां .
रोझमरः

के व्हा?

मॉटेन्ससगािाः ती मेल्याआधी फार काळ नाही. ते बहुतेक
अठरा मवहन्सयापां वू ी. आवण ते पत् वववचत् आहे.
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तम्ु हाला अदमास असेल असां मला वाटतां की
त्या वेळी माझ्या बायकोच्या मेंदवू र पररणाम
झालेला होता.

मॉटेन्ससगािाः होय, मला ठाऊक आहे. अनेक लोकां तसा
ववचार करीत होते. पण मला नाही वाटत की त्या
पत्ातनू असां काही वदसलां ते. मी ते वववचत्
म्हणतो, ते मला वनराळ्या अथााने म्हणायचयां .
रोझमरः

आवण माझ्या गरीब असां काय िोक्यात घातलां
होतां की तम्ु हाला त्याबाबतीत वलहावां?

मॉटेन्ससगािाः माझ्याजवळ घरी ते पत् आहे. वतने काहीतरी
अशीच सरू
ु वात के ली होती, की ती वचांता आवण
भीतीत जीवन व्यतीत करीत आहे; येथे
जवळपास खपू दष्टु लोक राहतात, ती वलवहते. ते
त्ास देणे व इजा करण्यास कारणीभतू होतील.
रोझमरः

मला?

मॉटेन्ससगािाः होय, असां ती म्हणते. आवण नांतर सवाावधक खपू
मोठी चमत्काररक गोष्ट घिली. सागां ू का मी,
वमस्टर रोझमर?
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रोझमरः

खात्ीने! सवाकाही साांगा मला, काहीही राखनू
ठे वू नका.

मॉटेन्ससगािाः नांतर वतने याचना के ली, वनकिीची मागणी के ली
की तम्ु ही मोठ्या मनाचे व्हा. ती म्हणाली की
वतला ठाऊक होते की वतच्या नवऱ्याने वतला
वतच्या वशिकाच्या नोकरीवरून बितफा के ले
होते. म्हणनू वतने तळमळीने गयावया के ली की
ह्ा गोष्टीचा सिू घेऊ नका.
रोझमरः

असा कसा वतने ववचार के ला की तम्ु ही सिू घेऊ
शकाल?

मॉटेन्ससगािाः पत्ाप्रमाणे, जर माझ्या कानावर आले की
रोझमरशोल्ममध्ये वनद्यां प्रकार घिल्याच्या
अफवा पसरल्यात, तर मी त्यावर ववर्श्ास
ठे वणार नाही; कारण हे कृ त्य तम्ु हाला दःु ख
देण्यासाठी सिू बद्ध
ु ीच्या लोकानां ी के लेले
असावे.
रोझमरः

हे पत्ात आहे?

मॉटेन्ससगािाः तम्ु ही स्वतः ते तमु च्या सोयीनसु ार वाचा.
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रोझमरः

पण मला हे समजत नाही-! कुठल्या दष्टु बद्ध
ु ीच्या
अफवाचां ी ती कल्पना करीत होती?

मॉटेन्ससगािाः पवहलां म्हणजे तझु ां बालपणाच्या ववर्श्ासाचां
नाकारणां. वतने त्याचा मोठ्या ठामपणे अव्हेर
के ला- नतां र. आवणरोझमरः

दसु रां- ह-ां

मॉटेन्ससगािाः पढु च?ां ठीक, दसु रां म्हणजे ती वलवहते- आवण येथे
थोिासा गोंधळ उिालेला आहे- की वतला
ठाऊक नाही रोझमरशोल्ममधील वनवशद्ध
सबां धां ाबद्दलः की ती कोणत्याही मागााने कधीच
अवैध वागली नाही आवण जर या अफवाांचा
प्रसार झाला तर वतने ववनतां ी के ली की हा वृत्तातां
दीपस्तांभात छापू नये.
रोझमरः

कोणाच्याही नावाचा उल्लेख नव्हता?

मॉटेन्ससगािाः नाही.
रोझमरः

कुणी आणनू वदलां होतां हे पत् तम्ु हाला?
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मॉटेन्ससगािाः मी न साांगण्याचां वचन वदलांय. ते हातात
पोहचवलां गेल,ां एके सायांकाळी, अधां ार पिताना.
रोझमरः

जर तम्ु ही त्यावेळी चौकशी करण्याची तसदी
घेतली असती तर तम्ु हाला कळलां असतां की
माझी गरीब वबचारी बायको मनाने ततां ोततां पणे
वनकोप नव्हती.

मॉटेन्ससगािाः मी चौकशी के ली होती, धमागरू
ु रोझमर. पण
मला हे सागां ावसांच वाटतां की मला नक्की
कल्पनाच आली नव्हती.
रोझमरः

नाही?- पण मग असां नेमकां कोणतां कारण होतां
की ज्यामळ
ु े आताच तम्ु ही मला ह्ा जन्सु या
अनाकलनीय पत्ाबद्दल सागां ताहात?

मॉटेन्ससगािाः तमु च्यासाठी धोक्याची सचू ना, अवतशय सावध
रहावे म्हणनू , धमागरू
ु रोझमर.
रोझमरः

माझ्या वैयवक्तक बाबीत, तम्ु हाला म्हणायचयां ?

मॉटेन्ससगािाः होय. तम्ु हाला हे लिात ठे वायलाच हवां की
भववष्यात तम्ु ही सरु वित राहू शकणार नाहीत.
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रोझमरः

तम्ु ही पणू ापणे वनश्चय के ला आहे का की मी
काहीतरी लपवनू ठे वायलाच हवे म्हणनू ?

मॉटेन्ससगािाः मला हे कळत नाही की एखादा बांधमक्त
ु माणसू
त्याचां सांपणू ा जीवन शक्य तेवढे व्यतीत करू का
शकत नाही ह्ाचे काहीच कारण कळत नाही.
पण मी साांवगतलां होतां, की ह्ापढु े काळजी घ्या.
जर कशाववियी अफवा पसरली वकांवा
लोकाांच्या पवू ाग्रहातनू तर खात्ी बाळगा की
उदारमतवादी चळवळीला ते भोगावे लागेलगिु बाय धमागरू
ु रोझमर.
रोझमरः

गिु बाय.

मॉटेन्ससगािाः मी सरळ छापखान्सयात जातो आवण दीपस्तभां ात
ही मोठी बातमी टाकतो.
रोझमरः

सारां काही टाका त्यात.

मॉटेन्ससगािाः काहीही वगळणार नाही. जनतेला ज्या ज्या
गोष्टींची मावहती करून घ्यायची वनकि आहे त्या
साऱ्या. (तो वाकून अवभवादन करतो आवण
बाहेर जातो. जेव्हा तो खाली तळमजल्यावर
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जातो तेव्हा रोझमर दाराच्या उांबरठ्यावर उभा
असतो, बाहेरचा दरवाजा बदां के ल्याचा आवाज
येतो.)
रोझमरः

(दाराच्या उांबरठ्यावरून, हळूच हाक मारतो)
ररबेका! रर—हां (मोठ्याने) मॅिम हेल्सेथ--, वमस
वेस्ट तेथे नाही का?

मॅिम हेल्सेथः (हॉलमधनू ) नाही, धमागरू
ु रोझमर, ती येथे
नाहीये. (खोलीचा पिदा मागच्या बाजसू
ओढलेला आहे)
ररबेकाः

रोझमर!

रोझमरः

(वळतो) काय! तू खोलीत होती? माय वियर
काय करीत होतीस तू तेथे?

ररबेकाः

(त्याच्याजवळ जाते) मी ऐकत होते.

रोझमरः

ओ, ररबेका, असां कसां करू शकलीस त?ू

ररबेकाः

माझ्याकिनां राहवलां गेलां नाही. माझ्या
सकाळच्या झग्याबद्दल ते वतरस्काराने बोलत
होते—
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रोझमरः

मग तू तेथेच होतीस जेव्हा क्रॉल--?

ररबेकाः

होय, त्याच्ां या मनात काय दिून बसलयां हे मला
जाणनू घ्यायची इच्छा होती.

रोझमरः

मी तल
ु ा साांवगतलां असतां.

ररबेकाः

तम्ु ही जेमतेमच सारां सावां गतलां असत.ां आवण
वनवश्चतच त्याांच्या स्वतःच्या शब्दात नव्हे.

रोझमरः

तू सारां काही ऐकलां का मग?

ररबेकाः

जवळजवळ प्रत्येक गोष्ट, मला वाटतां. मी
िणभर तळमजल्यावर जात होते तेव्हा
मॉटेन्ससगािा आले.

रोझमरः

मग तू परत आलीस पन्सु हा?

ररबेकाः

मला त्स्त करू नकोस, वप्रय वमत्ा!

रोझमरः

कर तल
ु ा काय योग्य वाटतांय ते. तू तझ्ु या
लढ्याची मालकीण आहेस. पण या सवा
गोष्टींसबां धां ी काय ररबेका? ओह, मला नाही
वाटत ह्ापवू ी मला तझु ी खपू च गरज होती
म्हणनू .
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ररबेकाः

ठीक, काही वदवसाांत आपल्याला कशाला
सामोरे जावे लागेल ह्ासाठी तयारी करावी
लागेल.

रोझमरः

नाही, नाही- त्या कारणासाठी नाही.

ररबेकाः

त्यासाठी नव्हे?

रोझमरः

मला बऱ्यापैकी ठाऊक आहे की कधी ना
कधीतरी आपल्या सदांु र पववत् मैत्ीचा चक
ु ीचा
अथा लावला जाऊन ते मातीमोल होईल.
क्रॉलकिून नव्हे—मी त्याच्या अशा गोष्टींवर
कधीच ववर्श्ास ठे वू शकलो नसतो- पण हे
गावांढळ वृत्तीचे लोक त्याांची अनवभज्ञ दृष्टीओह दृष्टी आपली दृढ मैत्ी मत्सराने गप्तु
ठे वलेली आहे. हे कारण परु े सां आहे मला. ते
अवतशय धोकादायक गवु पत होतां.

ररबेकाः

ओह, ते सवा लोक काय ववचार करतात ह्ाची
आपण काळजी कशाला करायला हवी?
आपल्या स्वतःच्या मनालाच ठाऊक आहे की
आपण वनदोि आहोत म्हणनू .
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रोझमरः

वनदोि? मी? होय, मी ववचार के ला होता तसाआजपयंत. पण आता- आता, ररबेका-?

ररबेकाः

ठीक, आता काय?

रोझमरः

बीटाचा भयक
ां र दोिारोप मी कसा वणान करून
सागां ?ू

ररबेकाः

(आवेशाने) ओह, बीटाबद्दल काहीही बोलू
नका! वतच्याबद्दल! बीटाबद्दल काहीही अवधक
ववचार करू नका! तम्ु ही आत्ता येथे वतच्यापासनू
अखेरचे मक्त
ु झालात. कारण ती मृत्यू पावली
आहे.

रोझमरः

जेव्हापासनू मी हे सारां ऐकलां, ती प्रेतकळा
आल्यासारखी, पन्सु हा वजवतां झाल्यासारखी
वाटते पन्सु हा.

ररबेकाः

ओह, नाही तसां, रोझमर नाही ते!

रोझमरः

होय, मी सागां तो तल
ु ा. आपण ह्ाच्या तळाशी
जायचा प्रयत्न करायलाच हवे. कशी काय ती
अवनष्ट सभ्ां मात भरकटली?
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ररबेकाः

खात्ीने तम्ु ही असा सांशय घ्यायला सरू
ु वात तर
नाही करीत ना की ती वववेकभ्ष्टतेच्या बेतात
होती?

रोझमरः

होय- हे अगदी बरोबर की मला खात्ी नाही की
काहीशा प्रमाणात मला तसे वाटते. आवण
वशवाय- जरी ती होती-

ररबेकाः

जर ती होती? होय, मग काय?

रोझमरः

मला असां म्हणायचांय की- मग आपल्याला
वनरांतर असां कारण कसां गवसेल की ज्यामळ
ु े
वतच्या दवू ित मनाला वेिेपणाच्या सीमारे िेवर
ढकलले?

ररबेकाः

ओह कशाला तम्ु ही कुढत बसता अशा
समस्याांवर ज्याांची उकल कुणीच करू शकणार
नाही?

रोझमरः

मला ते शक्य नाही, ररबेका. मला िाचत
असलेल्या ह्ा सांशयाकिे मी दल
ु ाि करू शकत
नाही, वकती वतकिे लि न द्यायला मला
आविले तरी.
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ररबेकाः

पण हे धोकादायक बनू शकते- ह्ा तापदायक
ववियात सतत मग्न राहणे.

रोझमरः

(बेचैनपणे ववचारात येरझारा घालीत) मी स्वतः
ह्ा मागााने वकांवा दसु ऱ्या मागााने ववर्श्ासघात
के लेला असणारच. जेव्हा तू येथे यायला
आलीस तेव्हा मी वकती आनांवदत झालो होतो हे
वतच्या लिात आलेलेच असणार.

ररबेकाः

होय पण, वियर, तरीही वतने असां के लां—?

रोझमरः

आपण तीच पस्ु तके वाचत आहोत ह्ा
गोष्टीपासनू वतची सटु का नव्हती त्याबद्दल तू
खात्ी बाळग- की नव्या कल्पना, आपण
एकवत्त चचाा करण्याची आवि ह्ामळ
ु े
आपल्याला एकमेकाांववियी वाटणारी ओढ.
तरीही मला कळू शकत नाही! वतला
वाचवण्यासाठी जेव्हा मी मागे बघतो, मला
वाटतां की आम्हाला ज्या गोष्टींची आवि आहे
त्या कोणत्याही गोष्टींपासनू वतला दरू ठे वण्याची
मी पराकाष्ठा करतो. के लां नाही का तसां मी
ररबेका?
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ररबेकाः

होय, होय! तम्ु ही वनवश्चतच तसां के लांय.

रोझमरः

आवण तू सद्ध
ु ा... आवण तरीही! ओह, ह्ाववियी
ववचार करणां वकळसवाणां आहे! ती पणू ा ववकृ त
वासनेत दगां असायलाच हवी—एकही शब्द न
उच्चारता- आपलां वनरीिण करीत- प्रत्येक गोष्ट
नाही- आवण प्रत्येक गोष्टीचा चक
ु ीचा अथा
लावीत.

ररबेकाः

(त्याचे दोन्सही हात एकत् दाबते) मी कधीही
रोझमसाहोल्ममध्ये यायला नको होतां.

रोझमरः

कल्पना कर मक
ु ावस्थेत हे सारां काही वतला
सोसावांच लागलां. वतच्या अस्वस्थ मेंदल
ू ा
आपल्या भोवती हे ओगां ळ वचत् उभे करावे
लागले! धोक्याची सचू ना देण्यासाठी म्हणनू ती
कधीच काही बोलली नाही?

ररबेकाः

(जणक
ू ाही धक्का बसल्याप्रमाणे) मला!
तम्ु हाला असां वाटतां का की मी खपू दीघा काळ
येथे होते?
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रोझमरः

नाही, नाही, खवचतच नाही. ओह, काय यद्ध
ु
करावां लागलां वतला. आवण एकट्यानेच ती
लढली. नैराश्यात आवण पणू ापणे एकाकी. आवण
मग, अखेरीस, वतचा ववजय... सारोप,
हृदयववदारक—पाणचक्कीच्या
पाण्याच्या
बेफाम वेगात. (स्वतःला वलवहण्याच्या
िेस्कजवळील खचु ीत झोकून देतो. त्याचे
हाताचे कोपर टेबलावर असतात आवण त्याचा
चेहरा त्याच्या हातात असतो)

ररबेकाः

(त्याच्या जवळ सावधपणे मागनू जाते.) ऐका
रोझमर, बीटाला परत बोलवायचे जर तमु च्या
अखत्यारीत असते- तमु च्याकिे तररोझमसाहोल्मकिे- तर तम्ु ही तसां के लां असतां?

रोझमरः

ओह, मला कसां ठाऊक असणार मी काय के लां
असतां आवण काय नाही ते? मी काहीच ववचार
करू शकत नाही पण ही एक गोष्ट जी परत
आणता येणां शक्य नाही.

ररबेकाः

तम्ु हाला आत्ता जीवन जगायला सरू
ु वात
करायला हवी, रोझमर. तम्ु ही तशी सरुु वात

158

के लेली आहेच. तम्ु ही स्वतःला मक्त
ु के ले आहे,
-प्रत्येक बाजनू े- तम्ु हाला आता चैतन्सयपणू ा आवण
उत्साहपणू ा वाटत होतांरोझमरः

ओह, होय- खरोखरच- नक्कीच, आवण आता
हा वचरिून टाकणारा दःु खाचा धक्का
कोसळतोय माझ्यावर.

ररबेकाः

(त्याच्या मागे असलेल्या खचु ीच्या मागे बाहू
रे लते) वकती सांदु र होतां ते जेव्हा आपण
तळमजल्यावरील हॉलमध्ये वतन्सहीसाांजेच्या
वेळी बसायचो. नव्याने जीवन जगण्यासाठी
आपण एकवत्त योजना आखत होतो. तू
खबां ीरपणे काम करायचां वनवश्चत के लां होतां- ह्ा
जगात- ह्ा औत्सक्ु यपणू ा जगात- चालू यगु ात,
जसां तम्ु ही म्हणाला होतात. मक्त
ु तेच्या
सदां श
े वाहकासारखे घरोघरी जाऊन माणसाच्ां या
इच्छा आवण मने तम्ु हाला वजांकायची इच्छा
होती, नतू न उदात्ततेची नववनवमाती.

रोझमरः

उल्हवसत, उदात्त माणसे.
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ररबेकाः

होय, उल्हवसत.

रोझमरः

कारण तो आनदां , उल्हास जे मनाची उदात्तता ते
घेऊन येईल, ररबेका.

ररबेकाः

तम्ु ही असां म्हणायला नको का- वशवाय दःु ख?
खपू खपू मोठां दःु ख!

रोझमरः

होय... जोवर मी आजारातनू उठत नाही...
मानवसक धक्क्यातनू मक्त
ु होत नाही... त्यापासनू
दरू जात नाही.

ररबेकाः

तेच तम्ु हाला करायलाच हवे.

रोझमरः

(दःु खाने िोके हलववतो) ह्ा मानवसक
धक्क्यातनू मी कधीच मक्त
ु होणार नाही- पणू ापणे.
तेथे साशक
ां ता आवण सवाल उरतोच. मला
भववतव्यात कधीही कळणार नाही की एखाद्या
गोष्टीचा आनांद जीवनाला जगण्यासाठी
उत्कृ ष्टपणे आत्म्याचा ववलास माधयु ा बहाल
करू शकतो!
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ररबेकाः

(त्याच्या खचु ीवर मागे अवधक ओणवे होऊन
अवधक हळुवारपणे) तमु च्या ह्ा बोलण्याचा
काय अथा, रोझमर?

रोझमरः

(वतच्याकिे वर बघत) शाांतीपणू ा, वनरागस
आनदां ी.

ररबेकाः

(एक पाऊल मागे सरत) होय, वनरागस. (थोिा
ववराम)

रोझमरः

(त्याचे हाताचे कोपर टेबलावर, हातात िोके ,
आवण सरळ पढु े बघतो) वकती अलौवकक
कुशाग्र बद्ध
ु ी वतने दाखवली! वकती
व्यववस्थतपणे वतने साऱ्या गोष्टी एकवत्त के ल्या!
सरू
ु वातीला वतने माझ्या कमाठपणावर सश
ां य
घ्यायला प्रारांभ के ला.- वतच्या बाबतीत हे कसां
घिल?ां पण हे वतच्या बाबतीत घिलांय; आवण
नतां र वनवश्चततेकिे वस्थत्यांतर झाले. आवण मगहोय, नांतर खवचतच वतला उवाररत गोष्टींबद्दल
ववचार करणां शक्य झाल.ां (त्याच्या खचु ीत बसनू
त्याच्या के साांतनू हात वफरवतो) ओह अशा
भीिण कल्पना करणे वकती भीिण! मी त्यापासनू
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कधीच माझी सटु का करून घेऊ शकणार नाही.
मला जाणीव होती तशी. मला ठाऊक आहे.
कुठल्याही िणाला ते माझ्याकिे धावनू येऊन
माझ्यावर हल्ला करतील, आवण मला मृत्यच्ू या
ववचाराकिे मागे खेचतील.
ररबेकाः

रोझमरशोल्मच्या र्श्ेतार्श्ासारखां.

रोझमरः

होय, तसचां . काळोखात- नीरवतेत वेगाने मसु िां ी
मारणारा.

ररबेकाः

म्हणनू तम्ु ही वास्तव जीवनाला दृढतापवू ाक
धरून ठे वण्याच्या प्रयत्नाला सरू
ु वात के ली
होती ती ववकृ त ववलिण कल्पनाांमळ
ु े.

रोझमरः

तझु ां बरोबर आहे, हे कठीण आहे. कठीण,
ररबेका. पण माझ्याकिे पयााय नाही. कसां
सांभवनीय आहे ह्ावर मला करू शकणां?

ररबेकाः

(खचु ी मागनू ) नव्या सबां धां ात भाग घेऊन.

रोझमरः

(आश्चयाचवकत, वर बघतो) नवे सांबांध?
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ररबेकाः

होय, बाह् जगताशी नवे सांबांध. जगत, काम
करीत, काही गोष्टी करीत. वचतां ेत बिु ू न
अनाकलनीय कोिे सोिववण्यासाठी धिपि
करीत येथे बसू नका.

रोझमरः

नवे सबां धां ? (रूममध्ये चालतो, दरवाजाजवळ
जातो आवण परत मागे येतो) एक प्रश्न माझ्या
मनात येतो. तझ्ु या मनातही तो येत नाही का,
ररबेका?

ररबेकाः

(मोठ्या कष्टाने र्श्ास घेत) ऐकू द्या मला- काय
आहे ते?

रोझमरः

आजनांतर आपले सांबधां कसे असतील असां
तल
ु ा वाटत?ां

ररबेकाः

मला अजनू ही वाटतां की आपले सांबांध
मक
ु ाट्याने सहन करू शकते... जे काही घिेल.

रोझमरः

होय, पण मला नेमकां तसां म्हणायचां नव्हत.ां गोष्ट
अशी आहे की वजने प्रथमतः आपल्याला एकत्
कसे आणले, आवण वतने आपला वमलाफ
अगदी जवळचा के ला- आपली वनमाळ
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सोबतीतली सामाईक श्रद्धा स्त्री आवण परू
ु ि
याच्ां यामधलीररबेकाः

होय, होय- त्याचां काय?

रोझमरः

मला म्हणायचांय की अशाप्रकारचा सांबांध- जसा
आपला आहे- वनश्चल, आनदां ी, शातां तापणू ा
जीवन ध्ववनत करते काय?

ररबेकाः

काय मग?

रोझमरः

पण अशाप्रकारचे जीवन माझ्या पढु ्यात
ववकासासाठी खल
ु े झालेय. सांघिा आवण
अस्वस्थतेपैकी एक तीव्र उत्कट भावनाांचा
उद्रेक. कारण मी माझां जीवन जगेन, ररबेका!
भीिण सभां ाव्यतेकिून मी जमीनदोस्त होणार
नाही. माझ्या जीवनाच्या मागाावर कुठलीही
शक्ती जल
ु मू करू शकणार नाही; ना हयात
असलेल्या व्यक्तीकिून ना कुणाहीकिून.

ररबेकाः

नाही, नाही-नको त्याांना तसां करू देऊ नकोस!
पणू ापणे मक्त
ु माणसू व्हा, रोझमर!

164

रोझमरः

पण माझ्या मनात काय आहे ह्ाचा तू अांदाज
करू शकत नाहीस का? तल
ु ा ठाऊक नाही? तू
बघतेस का नाही, की वकती उत्तमररत्या मी
साऱ्या सतत सलणाऱ्या आठवणींपासनू
स्वतःची सटु का करू शकलो-सारा दःु खी
अतीत.

ररबेकाः

कसे?

रोझमरः

त्याच्या ववरोधी नवीन, सजीव वास्तवतेकिून.

ररबेकाः

(मागे खचु ीला चाचपित) सजीव-काय
म्हणायचयां तम्ु हाला?

रोझमरः

(अवधक जवळ येत) ररबेका, जर मी तल
ु ा असां
ववचारलां असतां की, तू माझी दसु री पत्नी
होशील?

ररबेकाः

(काही िणासाठी वनःशब्द नांतर आनांदाने
वकांचाळते) तमु ची पत्नी! तमु ची-! मी!

रोझमरः

चल; ते साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करू या. दोघां
एक होतील. मृताचां ी जागा फार काळ त्याच
अवस्थेत ररक्त राहायला नको.
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ररबेकाः

मी-बीटाच्या जागेत—!

रोझमरः

मग ती शौयाकथेतनू बाहेर पिेल, पणू ापणेसदासवाकाळ.

ररबेकाः

(हळूवारपणे थरकाप करीत) तमु चा ववर्श्ास आहे
यावर, रोझमर?

रोझमरः

तसां व्हायलाच हव!ां तसां होणारच! सांपणू ा
जीवनभर मी पाठीवर कलेवर घेऊन वावरणार
नाही. ते दरू वर फे कून देण्यासाठी मला मदत कर,
ररबेका. साऱ्या स्मृतींना, स्वातांत्र्य, आनांद आवण
उत्कट भावनामां ध्ये दिपनू टाकूया. माझ्यासाठी
तू फक्त एक पत्नी म्हणनू राहशील, सदा
सवाकाळ.

ररबेकाः

(स्वतःवर ताबा ठे वीत) असां काही बोलू नकोस
पन्सु हा कधी. मी तझु ी पत्नी होऊ शकत नाही,
कधीही.

रोझमरः

काय? कधीही नाही? तू असा ववचार करीत
नाहीस का तू माझ्यावर प्रेम करू शकण्यासाठी
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आली होतीस? आपल्या मैत्ीत अवधक प्रेमाची
पसु टशी झलक नव्हती का?
ररबेकाः

(जणक
ू ाही भीतीमळ
ु े ती कानावर हात ठे वते) तू
असां काही बोलायलाच नको, जोहान्सस! असां
काही म्हणायलाच नको!

रोझमरः

(वतचा हात पकितो) होय, होय. तेथे काही
आणाभाकात काही भावना आहेत
एकमेकाांच्या. आहे, जेव्हा मी तझ्ु याकिे बघतो,
मला जाणवतां की तल
ु ाही माझ्यासारखचां वाटत
असाव.ां वाटतां ना तल
ु ा तसां ररबेका?

ररबेकाः

(पन्सु हा एकदा दृढवनश्चयी आवण शाांत) ऐका माझां,
मी सागां ते तम्ु हाला—जर तम्ु ही ह्ा गोष्टींना
वचकटून रावहलात तर मी रोझमसाहोल्मपासनू दरू
वनघनू जाणार.

रोझमरः

सोिून! त!ू तू नाही जाऊ शकत. हे अशक्य आहे.

ररबेकाः

त्याहूनही अशक्य म्हणजे तमु ची पत्नी होणां. मी
कदावपही तमु च्याशी वववाह करू शकत नाही.
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रोझमरः

(वतच्याकिे आश्चयााने बघत) तू म्हणतेस,
“शक्य” आवण तू ते वववचत्पणे म्हणतेस. का
शक्य नाही तल
ु ा?

ररबेकाः

(त्याचे दोन्सही हात वतच्या हातात घेत)े वियर
फ्रेंि....तमु च्या कररता.... त्याचप्रमाणे
माझ्यासाठी... मला ववचारू नका का? (त्याचे
हात तसेच राहू देत) नाही, जोहान्सस. (ती िाव्या
बाजच्ू या दाराकिे जाते.)

रोझमरः

येथनू पढु े मी कसलाही ववचार करणार नाही. पण
ह्ा प्रश्नाचा-का?

ररबेकाः

(वळते आवण त्याच्याकिे बघते) मग तो शेवट
असेल.

रोझमरः

तझ्ु या आवण माझ्यातला?

ररबेकाः

होय.

रोझमरः

आपल्या दोघात कदावप शेवट होणार नाही. तू
कधीही रोझमसाहोल्म सोिून जाणार नाहीये.
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ररबेकाः

(दाराच्या किीवर वतचे हात आहेत) नाही,
कदावचत मी नाही. पण जर तम्ु ही कधी मला
ववचारले पन्सु हा...सगळां सांपलां.

रोझमरः

सारां सांपलां? कसां--?

ररबेकाः

होय, कारण मग बीटा ज्या मागााने गेली त्या
मागााने मी जाते. आता जॉन्ससन, तम्ु हाला कळलां.

रोझमरः

ररबेका....!

ररबेकाः

(दारात, हळूच मान िोलावते) आता तम्ु हाला
कळलां. (ती जाते.)

रोझमरः

(गोंधळून शन्सू य दृष्टीने दाराकिे बघतो आवण
स्वतःशीच म्हणतो) काय—आहे—हे?
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अांक वतसरा
रोझमरशोल्म येथील वदवाणखाना. वखिकी आवण
प्रवेशिार उघिे आहे. बाहेर सयू ा प्रकाशतोय. मध्यान्सहपवू ा.
ररबेका वेस्ट पवहल्या अक
ां ातल्या प्रमाणेच कपिे
घातलेत; वखिकीत उभी राहून रोपाांना पाणी घालते आहे व
फुले व्यववस्थत लावतेय. वतचे ववणकामाचे सामान
आरामखचु ीवर पिले आहे. सौ. हेल्सेथ वपसाांच्या कांु चल्याने
फवनाचरवरील धळ
ू झटकत वफरतेय.
ररबेकाः

(एक-दोन िणाांच्या स्तब्धतेनांतर) धमागरू
ु आज
वरच्या माळ्यावर खपू वेळपयंत थाांबलेत हे
ववलिण आहे.

सौ.हेल्सेथः ते नेहमीच तसां करतात. पण ते लवकरच खाली
येतील असां मला वाटतां.
ररबेकाः

त्यानां ा काहीतरी करताना तू बवघतलसां का?
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सौ.हेल्सेथः फक्त एका वमवनटासाठी. जेव्हा मी त्याांच्यासाठी
कॉफी घेऊन गेले तेव्हा ते बेिरूममध्ये कपिे
बदलत होते.
ररबेकाः

मी ह्ा कारणामळ
ु े ववचारले की काल त्याांना
पणू ापणे बरां वाटत नव्हत.ां

सौ.हेल्सेथः होय, त्याांना बरां वाटत नसावां असे ते वदसत होते.
मला आश्चया वाटत होते की त्याच्ां या मेहण्ु यामध्ये
आवण त्याांच्यात काहीतरी वबनसले असावे.
ररबेकाः

काय वबनसले असेल असे तम्ु हाला वाटते?

सौ.हेल्सेथः मी साांगू शकत नाही. कदावचत त्या
मॉरेन्ससगािानचे त्याांना एकमेकाांववरूद्ध उभे के ले
असावे.
ररबेकाः

ते नेहमीच शक्य आहे. तम्ु हाला पीटर
मॉरेन्ससगािाबद्दल काही ठाऊक आहे?

सौ.हेल्सेथः खरांच नाही. असा कसा ववचार करताय तम्ु ही,
वमस? त्यासारख्या प्राण्याचा!
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ररबेकाः

तो कमी दजााच्या वतामानपत्ाचां सांपादन करतो
ह्ा कारणानां तू म्हणतेस का?

सौ.हेल्सेथः ओह, फक्त तेवढ्याकररताच नाही.—तम्ु ही ते
ऐकलांच असावां की त्याला एका वववावहत
बाईकिून मल
ू झाले होते ज्या बाईने वतच्या
नवऱ्याला टाकून घातले होते?
ररबेकाः

होय, मी ऐकलेलां आहे ते. पण मी येथे येण्यापवू ी
फार वदवसाांपवू ीची गोष्ट आहे ती.

सौ.हेल्सेथः होय, खरांच तेव्हा ते अगदीच तरूण होते. वतला
त्याच्ां यापेिा उत्तम वववेक होता. आवण ते सारां
काही तसां असलां तरी त्याला वतच्याशी वववाह
सद्ध
ु ा करायचा होता, पण त्याला तशी परवानगी
वमळाली नाही. पण त्याला त्याची नक्कीच
वकांमत मोजावी लागली. पण माझा शब्द,
तेव्हापासनू तो मॉरेन्ससगािा त्याच्या पायावर उभा
रावहला आवण लोक त्याच्यामागे पळू लागले.
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ररबेकाः

होय, बहुधा गरीब लोक जेव्हा ते अिचणीत
असायचे तेव्हा ते त्याच्ां या भानगिी त्याच्यापढु े
माांिायचे.

सौ.हेल्सेथः ओह, आवण इतर सद्ध
ु ा, कदावचत गरीब
लोकाव्ां यवतररक्त सद्ध
ु ा—
ररबेकाः

(वतच्याकिे चोरून बघत) खरांच

सौ.हेल्सेथः (सोफ्याजवळ, जोमदारपणे धळ
ू झटकत)
कदावचत जे ववर्श्सनीय लोक होते त्याबद्दल
तम्ु ही ववचार करताहात, वमस.
ररबेकाः

(फुलां लावण्यात गका ) हा तमु चा के वळ समज
आहे, सौ. हेल्सेथ. तम्ु ही काय बोलता ह्ाची
तम्ु हालाच खात्ी नाही.

सौ.हेल्सेथः म्हणजे तम्ु ही असा ववचार करता की मला
काहीच कळू शकत नाही, वमस? पण मी तम्ु हाला
सागां ू शकते की मला ठाऊक आहे. का-जर
तम्ु हाला ते ठाऊक आहे ते—मी एकदा
मॉटेन्ससगािाकिे स्वतः पत् नेऊन वदले होते.
ररबेकाः

(वळते) कदावप नाही! तू नेऊन वदलां होतां?
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सौ.हेल्सेथः होय, मी के लां ते. आवण आणखी म्हणजे ते पत्
येथे रोझमरशोल्ममध्ये वलवहले गेले होते.
ररबेकाः

खरांच, सौ. हेल्सेथ?

सौ.हेल्सेथः होय, तेच ते. ते एका सरु े ख कागदावर होते आवण
त्यावर सदांु र लाल मोहर लावलेली होती.
ररबेकाः

आवण ते तझ्ु याजवळ पोचववण्यासाठी वदलां
गेलेलां होत.ां सौ. हेल्सेथ, मग ते कुणी वलवहलां
होतां त्याचा अांदाज घेणां अवघि नाही.

सौ.हेल्सेथः बहुधा?
ररबेकाः

हे उघि आहे की ते वबचाऱ्या वमसेस रोझमरच्या
आजारपणात वलवहले गेले असावे.

सौ.हेल्सेथः हे तम्ु ही आहेत, जे तम्ु ही म्हणता, मी नाही.
ररबेकाः

पण त्या पत्ात काय होते? नाही, खवचतच...तल
ु ा
मावहत असायचा काय सांभव?

सौ.हेल्सेथः ह,ां कदावचत मला ठाऊक असावे, तरीसद्ध
ु ा.
ररबेकाः

वतने तल
ु ा साांवगतलां का की ते पत् कशाबद्दल
होतां ते?
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सौ.हेल्सेथः नाही, अगदी तसांच नाही. पण जेव्हा तो माणसू
मॉटेन्ससगािाने माझ्यावर प्रश्नाचां ी सरबत्ती सरू
ु
के ली तेव्हा मला अदमास आला की त्यात काय
असावे.
ररबेकाः

मग तल
ु ा काय वाटतां त्यात काय असावां ते?
ओह, वियर काईिां सौ. हेल्सेथ, साांग ना मला!

सौ.हेल्सेथः ओह, नाही, वमस कशाववियीही काहीही नाही.
ररबेकाः

ओह, खात्ीने तू मला साांगू शकतेस. तू आवण मी
आपण दोघी चाांगल्या मैवत्णी नव्हेत का?

सौ.हेल्सेथः तम्ु हाला तसे साांगण्यास देव मला अिवो, वमस.
ह्ा व्यवतररक्त अवधक मी तम्ु हाला काहीही साांगू
शकत नाही. काहीतरी भयानक, ते गेले आवण
त्या गरीब वबचाऱ्या आजारी बाईला ववर्श्ास
ठे वायला लावला त्याांनी.
ररबेकाः

कुणी वतच्यावर ववर्श्ास ठे वायला लावला?

सौ.हेल्सेथः नीच लोकाांनी, वमस वेस्ट, नीच लोकाांनी.
ररबेकाः

नीच...?
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सौ.हेल्सेथः होय, मी पन्सु हा म्हणते, वनखालस नीचच असावेत
ते.
ररबेकाः

आवण ते कोण असावेत असे तल
ु ा वाटते?

सौ.हेल्सेथः ओह, मला स्वतःलाच सांशय आहे, पण देव
जाणे, मी ह्ा ववियावर अवािरही बोलणार
नाही. जरी असे असले तरी शहरात एक
खात्ीपवू ाक बाई आहे खरी...ह!ां
ररबेकाः

मी समजू शकते तल
ु ा सौ. क्रॉल असां
म्हणायचांय?

सौ.हेल्सेथः होय, ती सरु े ख आहे. ती माझ्यासाठी अत्यांत वप्रय
मवहला होती. आवण वतला तम्ु ही कधीही
आविला नाहीत.
ररबेकाः

तम्ु हाला असां वाटतां का की वतने जेव्हा
मॉटेन्ससगािाला पत् वलवहले तेव्हा वतची
मनःवस्थती उत्तम होती?

सौ.हेल्सेथः मन ही एक ववलिण गोष्ट असते, वमस. पण मला
नाही वाटत ती अगदीच भान हरपलेली होती
असां.
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ररबेकाः

पण असां वदसत होतां की ती भाांबावलेली वदसत
होती, जेव्हा वतला कळले की ती ह्ापढु े
वाांझोटीच राहील. हेच, हेच ते कारण वतचां मन
अस्वस्थ करायचां.

सौ.हेल्सेथः होय, गरीब वबचारी, वतच्यासाठी हा भयक
ां र
दारूण दःु खाचा धक्का होता.
ररबेकाः

(वतच्या ववणकामाचे सामान घेते आवण
वखिकीजवळील खचु ीत बसते.) पण काहीही
झाले तरीही ही धमागरू
ु साठी चाांगली गोष्ट होती,
सौ. हेल्सेथ?

सौ.हेल्सेथः काय, वमस?
ररबेकाः

हेच की मल
ु ां नव्हती. तम्ु हाला तसां वाटत नाही
का?

सौ.हेल्सेथः ह,ां मला खरोखरच त्यावर काय बोलावां समजत
नाही.
ररबेकाः

होय, तेच होतां, माझ्यावर ववर्श्ास ठे व. ते
त्याच्यासाठी उत्तम होत.ां रोझमर हा असा माणसू

177

नाही की ज्याला घरात लहान, आरिाओरिा
करणारी मल
ु ां आवितील.
सौ.हेल्सेथः ओह, वमस लहान मल
ु ां रोझमसाहोल्ममध्ये रित
नाहीत की आरिाओरिा करीत नाहीत.
ररबेकाः

(वतच्याकिे बघते) रित नाहीत?

सौ.हेल्सेथः नाही. जोपयंत लोकाांना आठवतां, तोपयंत ह्ा
घरात मल
ु ां रिल्याचे त्यानां ा कधीही ठाऊक
नव्हते.
ररबेकाः

खपू च चमत्काररक आहे ते.

सौ.हेल्सेथः होय, हे चमत्काररक नव्हे का? पण हे त्या
कुटुांबात चालू होतां. आवण अजनू एक
चमत्काररक गोष्ट म्हणजे, जेव्हा ती मोठी झाली
तेव्हा ती कदावपही हसली नाही. कधीच हसली
नाहीत जोपयंत ते वजवांत होते.
ररबेकाः

का, कसां अलौकीक आहे—

सौ.हेल्सेथः तम्ु ही कधी धमागरू
ु ां ना हसताना पावहलां वकांवा
ऐकलयां का, वमस?
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ररबेकाः

नाही, आता मी ववचार करायला लागले की, मी
बहुधा तमु च्यावर ववर्श्ास ठे वते की तम्ु ही बरोबर
आहात. पण मग मला नाही असां वाटत की ह्ा
प्रदेशातील भागात कुणी जास्त हसत असेल.

सौ. हेल्सेथः नाही, ते हसत नाहीत. ते म्हणतात ह्ाचा प्रारांभ
रोझमरशोल्मपासनू झाला आवण मग मला
वाटत,ां की ही एक प्रकारची ससां गााने फै लाव
होणारी गोष्ट आहे.
ररबेकाः

तम्ु ही खपू समजतू दार बाई आहात, सौ. हेल्सेथ.

सौ. हेल्सेथः ओह, वमस,् तेथे बसनू तम्ु ही माझी चेष्टा करू
नका. (कानोसा घेते) गप्प बसा, धमागरू
ु खाली
येतातहेत. त्यानां ा धळ
ू झटकत राहणां आवित
नाही. (ती उजवीकिून बाहेर जाते. जोहान्सस
रोझमर हातातील काठी आवण हॅटसह हॉलमधनू
प्रवेश करतो.)
रोझमरः

गिु मॉवनंग, ररबेका.

ररबेकाः

गिु मॉवनंग माय वियर. (ती ववणकाम करतेय
त्यात थोिा ववराम.) तम्ु ही बाहेर चाललात का?
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रोझमरः

होय.

ररबेकाः

बाहेर खपू च उत्कृ ष्ट वातावरण आहे.

रोझमरः

आज सकाळी तू मला बघायला आली नाहीस?

ररबेकाः

नाही, नाही आले मी आज.

रोझमरः

ह्ापढु ेही तझु ा तसाच बेत असणार?

ररबेकाः

ओह, अद्याप तरी तसां मला ठाऊक नाही.

रोझमरः

माझ्यासाठी काही आलयां का?

ररबेकाः

द कॉउांटी हेराल्ि पेपर आला.

रोझमरः

द कॉउांटी हेराल्ि!

ररबेकाः

टेबलावर आहे तो.

रोझमरः

(हॅट आवण काठी खाली ठे वतो) काही आहे का
त्यात?

ररबेकाः

होय.

रोझमरः

आवण तरीही तू तो वर पाठववला नाहीस.

ररबेकाः

तम्ु ही ते लवकरच वाचाल की.
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रोझमरः

असां का? (पेपर घेतो आवण टेबलाजवळ उभां
राहून वाचतो. काय! ...अशा भेकि पळपटु ् या
सैवनकाला ताकीद देणां खपू च अशक्य...
(वतच्याकिे बघत) ... ते मला पळपटु ् या
म्हणतात, ररबेका.

ररबेकाः

त्याांनी नावाांचा उल्लेख के लेला नाहीये.

रोझमरः

त्याने काय फरक पितो? (पढु े वाचत) “...गप्तु
ववर्श्ासघातकी- चाांगल्या कारणाकररता... मग्ररू
ववर्श्ासघातकी ज्याने त्याचा स्वधमात्याग उघि
के ला सधां ी वमळाली तेव्हा... आवण लाभदायक
िण आला तेव्हा त्याचे नाव उच्चकुलीन
कुटुांबातील... स्वैरपणे अपववत् के ले... अशा
अपेिेने की ववद्यमान अवधकारात जे आहेत
त्याांनी खात्ीने अनरू
ु प बिीसाची तरतदू
करावी.” (पेपर टेबलावर ठे वीत) आवण तेच ते
त्याांनी माझ्या बाबतीत छापायचे ते छापले. जे
लोक मला बऱ्याच काळापासनू चागां लेच
ओळखतात ते ह्ावर ववर्श्ास ठे वणार नाहीत.
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ह्ापैकी एकही शब्द खरा नाही- आवण त्याांना हे
ठाऊक आहे- आवण तरीही ते वलवहतात.
ररबेकाः

अजनू ही काही अवधक यायचे आहे.

रोझमरः

(पेपर घेतो पन्सु हा) ‘अनभु व आवण वनणायिमतेचा
अभाव...’ अवनष्टकारक पररणाम. –सभां वतः
एखादा ववद्यमान वविय लाांबववणे, लोकाांच्या
ववियाचा उहापोह करणे वकांवा त्याच्ां यावर
दोिारोप करणे. (वतच्याकिे बघतो) काय हे?

ररबेकाः

हे शरसांधान सरळ माझ्याकिे आहे.

रोझमरः

(पेपर खाली ठे वीत) ररबेका... हे नीवतभ्ष्ट
लोकाांचे काम आहे.

ररबेकाः

होय, मला नाही वाटत त्यानां ा मॉटेन्ससगािाबद्दल
बोलायची आवश्यकता असेल.

रोझमरः

(खोलीभर येरझाऱ्या घालतो) तेथे हे पापमक्त
ु तेचे
काम आहे. मानवी स्वभावात जे काही चागां लां
आहे त्याचा ववध्वांस होईल... हे असांच चालू
राहायला मान्सयता वदली तर! पण हे असचां चालू
राहणार नाहीये! ओह, मला वकती अपार आनांद
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होईल जर मला ह्ा ओगां ळवाण्या काळोखात
थोिासा प्रकाश आणू वदला तर.
ररबेकाः

(उभी राहते) ओह, येस रोझमर. हे काहीतरी
उच्च आवण वैभवशाली आहे जीवन
जगण्यासाठी, तम्ु हाला उवद्दष्ट आहे.

रोझमरः

फक्त ववचार कर, ते काय आहे ते पाहण्यासाठी
मी त्यानां ा तयार के लां शरम आवण पश्चात्ताप ही
वकती स्वभाववैवशष्ट्ये आहेत. परस्परात
मनावरील ताबा आवण सांयम- प्रेमात, तर
ररबेका!

ररबेकाः

त्याच्यामध्ये तमु ची समस्त शक्ती पणाला लावा,
आवण तम्ु ही यशस्वी व्हायलाच हवे.

रोझमरः

मला वाटतां यश हे शक्य असायलाच हव.ां ओह,
मग जीवन जगण्यात वकती आनांद. नाही?
अवधक िेिाने धमु सणारी खेळीमेळीची
चढाओढ... सवा िोळे एकाच उद्देशाकिे वस्थर
झालेत. प्रत्येक मन, प्रत्येक इच्छा, वर... वर...
पढु पढु े झांजु त आहे. त्याच्या प्रकृ तीप्रमाणे
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वववहत मागााने जात आहे. सवांसाठी सौख्य...
त्यानां ीच वनमााण के ले... (वखिकीतनू बाहेर
सहजगत्या बघतो, दचकतो आवण दःु खाने
म्हणतो) ओह, माझ्यामळ
ु े नव्हे.
ररबेकाः

नाही... तमु च्याकिून नाही?

रोझमरः

ना माझ्यासाठी.

ररबेकाः

ओह, रोझमर, अशा प्रकारच्या सश
ां यात तम्ु ही
स्वतःला घेरून घेऊ नका.

रोझमरः

सौख्य... वियर ररबेका... सौख्य- अववचलता,
वनरागसतेची वनवश्चतता, ह्ापेिाही सवाात
महत्त्वाचे आहे.

ररबेकाः

(नाकासमोर बघत) होय, वनरागसता-

रोझमरः

अपराधीपणाची मनाला लागलेली टोचणी
म्हणजे काय ते तल
ु ा ठाऊक असू शकत नाही.
पण मी—

ररबेकाः

एवढे तरी वकमान तम्ु हाला ठाऊक आहे.
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रोझमरः

(वखिकीच्या बाहेर त्याचे लि जाते)
पवनचक्की वफरवणारा वेगवान पाण्याचा ओघ.

ररबेकाः

ओह, रोझमर—! (सौ. हेल्सेथ दारातनू आत
बघते)

सौ. हेल्सेथः वमस वेस्ट!
ररबेकाः

नांतर, नांतर, आता नको.

सौ. हेल्सेथः फक्त एख शब्द, वमस.् (ररबेका दाराजवळ जाते.
सौ. हेल्सेथ वतला काहीतरी साांगते. त्या काही
िण कुजबजु त राहतात. सौ. हेल्सेथ मान
िोलावते व बाहेर जाते.)
रोझमरः

(अस्वस्थपणे) माझ्यासाठी काही होतां का?

ररबेकाः

नाही, फक्त घरातील गृहोपयोगी वस्तबांू ाबत...
तम्ु ही आत्ता मोकळ्या आल्हाददायक हवेत
बाहेर जायलाच हवे, वियर रोझमर. तम्ु ही लाांब
वफरायला जायला हवे.

रोझमरः

(त्याची हॅट उचलतो) होय, चल आपण दोघेही
जाऊ या.
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ररबेकाः

नाही, वियर, आत्ता लगेचच मला शक्य नाही.
तम्ु हाला एकट्यालाच जावां लागेल. पण ह्ा
साऱ्या वनराशाजनक ववचाराांना झटकून टाका.
तसां वचन द्या मला.

रोझमरः

त्यानां ा झटकून टाकण्याची माझ्यात कधीच शक्ती
येणार नाही. मला खपू भीती वाटते.

ररबेकाः

ओह, का तम्ु ही अशा वनरथाक भीतींना
तमु च्यावर सत्ता गाजवू देता?

रोझमरः

आय ऍम सॉरी, पण ते इतके वनरथाक नाहीत
जेवढे तल
ु ा वाटते, ररबेका. मी त्यावर वारांवार
ववचार करीत सांपणू ा रात्भर जागा राहतो.
कदावचत बीटाने हे काहीही झाले तरी पावहले
होते.

ररबेकाः

तम्ु हाला वाटतां तसां?

रोझमरः

(टेबलावर हॅट ठे वीत) एक प्रश्न माझ्या मनाला
सारखा पछाितोय. सदासवाकाळ आपण
आपल्या स्वतःला फसवत तर नाही- जेव्हा
आपण आपल्या सांबांधाला मैत्ी म्हणतो?
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ररबेकाः

तम्ु हाला म्हणायचांय, कदावचत, हे अजनू दसु रां
काही म्हणायला पावहजे-?

रोझमरः

प्रेम. होय, माय वियर, तेच काय ते मला
म्हणायचां होतां. जेव्हा बीटा वजवांत होती
तेव्हासद्ध
ु ा माझे सारे ववचार तझ्ु याववियीचेच
असाचे- आवण मी तझु ीच अवभलािा करीत
होतो. तझ्ु या समवेत मला वनश्चल चैतन्सय पणू ा
आनांद लाभला होता जो समस्त अवभलािाांच्या
वर व विवतजापवलकिे होता. जर तू ह्ावर
ववचार के लास ररबेका- आपण आपलां जीवन
एकवत्त सरू
ु के लां. लहान मल
ु ां जशी गप्तु पणे
मोहक गोिव्याने प्रेमात पितात. कुठलीही
मागणी न घालता, कुठलांही स्वप्न न बघता.
तल
ु ाही तसांच जाणवलां नव्हतां का त्याववियी?
सागां मला?

ररबेकाः

(स्वतःशीच झगित) ओह... मला ठाऊक नाही
काय उत्तर द्याव.ां

रोझमरः

आवण जे दाट सौख्याचे जीवन होते, आपल्या
दोघाांतले, दोघाांसाठी असलेले, आपण त्याला
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मैत्ी म्हणनू चाललो. नाही, ररबेका, आपलां
जीवन आध्यावत्मक वैवावहक जीवन म्हणनू
रावहलां... कदावचत प्रत्यि प्रथम वदवसापासनू .
म्हणनू च तो अपराध माझा होता. आवण त्या
सौख्यावर माझा काहीही अवधकार नव्हता—ते
बीटाववरुद्ध पाप होतां.
ररबेकाः

तम्ु हाला आनदां ाने राहण्याचा अवधकार नाही?
तमु चा ववर्श्ास आहे ह्ावर रोझमर?

रोझमरः

वतच्या प्रेमभरीत िोळ्याांनी ती आपल्या मैत्ीकिे
बघत होती. वतच्या स्वाभाववक प्रेमातनू ती
आपल्या मैत्ीववियीचे मत बनवत होती.
अन्सयथा ती इतर कोणतेच मत बनवू शकत
नव्हती.

ररबेकाः

पण तम्ु ही बीटाच्या स्वैरकल्पनेसाठी स्वतःची
का वनभात्सना करून घेताय?

रोझमरः

माझ्या प्रेमाखातर—एक प्रकारचे वतचे
प्रेम....ज्याने वतला पाणचक्की वफरववणाऱ्या
पाण्याच्या शक्तीमान प्रचिां ओघात झोकायला
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लावलां. ती अपररवतानीय वस्तवु स्थती आहे.
ररबेका, आवण म्हणनू मी त्या मानवसक
धक्क्यातनू मक्त
ु होऊ शकत नाही. कधीच नाही.
ररबेकाः

ओह, काहीच ववचार करू नका. पण उच्च,
भव्य, देदीप्यमान असे तम्ु हाला नेमनू वदलेल्या
कामासाठी तम्ु ही स्वतःच्या जीवनाला समवपात
के लेले आहे.

रोझमरः

(िोके हलवतो) ज्याची मला भीती वाटते ते
कधीच के ले जाऊ शकत नाही. माय वियर,
माझ्याकिून नाही. ते मला कळल्यानतां रही नाही.

ररबेकाः

तझ्ु याकिून का नको?

रोझमरः

कारण कुठल्याही कारणासाठी ववजयाचे कारण
लागत नाही ज्याची मळ
ु ां अपराधात रुतलेली
असतात.

ररबेकाः

(आवेशाने) ही पवू ाजपरांपरे ची साशक
ां ता आहेपवू ाजपरांपरे ची धास्ती आहे- पवू ाजपरांपरे चा
ववकल्प. ते म्हणतात, भरधाव वेगाने धावणाऱ्या
र्श्ेतार्श्ाच्या आकारात रोझमरशोल्ममध्ये परत
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येतात. मला वाटतां ही अशाच प्रकारची गोष्ट
आहे.
रोझमरः

असेलही कदावचत, पण मी आत्ता त्याांच्यापासनू
स्वतःचा बचाव करू शकत नाही; पण त्याचां
काय, ह्ा अटीवर की मी त्या भावनापां ासनू माझी
स्वतःची सटु का करून घेऊ शकत नाही? आवण
ववर्श्ास ठे व माझ्यावर, ररबेका, हे असचां आहे जे
मी म्हटलां. ध्येय जे अिचणींवर मात करून
दीघाकाळ वटकणारा ववजय, प्रसन्सन आवण
वनरागस व्यक्तीकिूनच वटकवनू धरला जातो.

ररबेकाः

सांतोि तमु च्यासाठी अवनवाया आहे का, जॉन?

रोझमरः

सतां ोि? होय, माय वियर, आहे तो.

ररबेकाः

तमु च्यासाठी, जो कधीही हसू शकत नाही?

रोझमरः

होय, असे असनू ही. ववर्श्ास ठे व माझ्यावर.
सतां ोिासाठी माझ्याकिे मोठी आकलनिमता
आहे.
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ररबेकाः

आता तम्ु ही जायलाच हवां, माय वियर. खपू
दरू वर- खरांच खपू दरू वर. ऐकलतां का? बघा, तेथे
तमु ची हॅट आहे आवण तेथे तमु ची काठी.

रोझमरः

(दोन्सही वस्तू घेत) थँक्स, आवण तू येणार नाहीस
माझ्याबरोबर?

ररबेकाः

नाही, नाही, मी आत्ता येऊ शकत नाही.

रोझमरः

खपू छान. माझ्या दृष्टीने सगळे सारखेच. (तो
हॉलच्या दारातनू बाहेर जातो. काही िणाांनांतर
ररबेका मागच्या दरवाजातनू िोकावनू त्याला
बघते, नतां र ती उजव्या बाजच्ू या दाराने जाते.)

ररबेकाः

(दार उघिते आवण हळू आवाजात बोलते) सौ.
हेल्सेथ, आता तम्ु ही त्यानां ा आत येऊ देऊ
शकता. (वखिकीकिे जाते. काही िणाांनांतर
िॉक्टर क्रॉल उजवीकिून आत येतो. तो हळूच
वशष्टाचारानसु ार अवभवादन करतो आवण त्याची
हॅट हातात घेतो.)

क्रॉलः

ते बाहेर गेलेले आहेत ना?

ररबेकाः

होय.
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क्रॉलः

ते नेहमीच बाहेर जास्त वेळ राहतात का?

ररबेकाः

होय, राहतात ते. पण आज तसां काही त्याचां ां
साांगता येणार नाही. आवण जर तम्ु हाला त्याांना
भेटायचां नसेल-

क्रॉलः

नाही, नाही. मला फक्त तमु च्याशीच बोलायचयां .
फक्त तमु च्या एकटीशीच.

ररबेकाः

मग आपण वेळ वाया घालववता कामा नये.
धमागरू
ु बसा तम्ु ही. (ती वखिकीजवळील
आरामखचु ीवर बसते. धमागरू
ु क्रॉल वतच्या
बाजल
ू ा खचु ीवर बसतो.)

क्रॉलः

वमस् वेस्ट, तम्ु हाला जेमतेमच कल्पना करता
येईल की खोलवरपणे आवण दःु खपणू ातेने माझ्या
अांतःकरणाला वकती त्ास झाला ते. ह्ा जॉन
रोझमरच्या पररवतानाचा.

ररबेकाः

प्रथमतः हे असां होईल ह्ाची आम्हाला अपेिा
होतीच.

क्रॉलः

फक्त प्रथमतः?
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ररबेकाः

रोझमरला असा आत्मववर्श्ास होता की कधी ना
कधी तम्ु ही त्यानां ा जाऊन वमळणार.

क्रॉलः

मी?

ररबेकाः

तम्ु ही आवण त्याांचे इतर समस्त वमत्.

क्रॉलः

बघ आता तचू , लोकां आवण त्याच्ां या
भानगिीपयंत आल्यावर त्याची वनणायिमता
वकती कमकुवत आहे हे वदसनू येते.

ररबेकाः

काहीही झाले तरी— जेव्हापासनू त्याांना वाटते
की सवा बाजांनू ी स्वतःचे दास्यववमोचन अवनवाया
आहे—

क्रॉलः

होय पण थाांबा- तेच ते की ज्यावर माझा काहीही
ववर्श्ास नाही.

ररबेकाः

मग तमु चा कशावर ववर्श्ास आहे?

क्रॉलः

मला वाटतां ह्ा समस्त गोष्टीमागे जर कोणी
असेल तर ती त.ू

ररबेकाः

ती तमु ची बायकोच आहे वजने अशी कल्पना
तमु च्या िोक्यात भरलीय.
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क्रॉलः

माझ्या िोक्यात कोणी भरली हे महत्त्वाचां नाही.
वनवश्चत असां आहे की मला दाट सश
ां य येतोय...
अत्यांत दाट सांशय असां मी म्हणेन- जेव्हा मी ह्ा
गोष्टींवर ववचार करतो, तू येथे आल्यापासनू .

ररबेकाः

(त्याच्याकिे बघते) मला असां वाटतां की
त्यावेळी माझ्यावर तमु चा भक्कम ववर्श्ास होता
असां तम्ु हाला आता आठवतयां , माय वियर
क्रॉल. सौहादापणू ा ववर्श्ास, असांच मी बहुधा
म्हणेन.

क्रॉलः

(सौम्य आवाजात) कोण आहे असा तेथे ज्याला
तम्ु ही भरु ळ पािू शकला नव्हता... जर तम्ु ही
प्रयत्न के ला असता...

ररबेकाः

मी प्रयत्न के ला-?

क्रॉलः

होय, तू के लास. मी काही इतका मख
ू ा नाही हे
कळायला की तू जो हा खेळ खेळलास त्यात
काही भावनाांचा समावेश असेल. तल
ु ा फक्त
रोझमसाहोल्ममध्ये तझु े पाय रोवायचे होते. तल
ु ा
येथे भरभक्कमपणे वस्थर व्हायचे होते. आवण
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तल
ु ा मी सोबत देऊ शकलो. मला ते आता
कळून चक
ु ले.
ररबेकाः

तम्ु ही हे ववसरलाच असाल की बीटाने माझी
ववनवणी के ली आवण गोि बोलनू माझे मन
वळववले—येथे यावे आवण राहावे म्हणनू .

क्रॉलः

होय, त्यानांतर तू वतच्यावर चाांगलीच भरु ळ
घातलीस. वकांवा तू त्याला मैत्ीचां नाव वदलसां काय वाटलां असेल वतला तझ्ु याबद्दल? त्यामळ
ु े
आांधळ्या पज्ू य भावाकिे वतचां मन वळलां आवण
त्याने ती अधःपवतत झाली- काय सागां ू शकतो
मी? एक प्रकारच्या घोर कामातातेने. होय, त्याला
हाच वाक्प्रचार योग्य आहे.

ररबेकाः

तम्ु ही कृ पया माझ्या बवहणीची अवस्था कशी
होती, ते आठवाच. मला नाही वाटत मी काहीही
झाले तरी स्वतःला तणावग्रस्त म्हणवनू घेईन
असां.

क्रॉलः

नाही, तू नाहीस. पण ज्या लोकावां र तल
ु ा सत्ता
गाजवायची आहे त्याांना तू अवधक धोकादायक
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बनववलेस. ह्ा गोष्टी हेतपू रु स्सर करणां
तझ्ु यासाठी फार सोपां आहे. आवण त्याचा
काटेकोर अांदाज करणां कारण फक्त तझु ां हृदय
भावनाशन्सू य आहे.
ररबेकाः

भावनाशन्सू य? तमु ची तशी खात्ी आहे?

क्रॉलः

मला आता तर पणू ा खात्ी वाटतेय. नाहीतर
विांनतां र विं न गागां रता तझ्ु या उवद्दष्टाचा
पाठपरु ावा के ला नसता. ठीक, ठीक, तल
ु ा काय
हवां होतां ते तू प्राप्त के लांस. तू त्याला वमळवलांस
आवण सारां काही तझ्ु या अखत्यारीत आणलसां .
पण हे करताना तू वबनवदक्कतपणे त्याांना दःु खी
बनवलसां .

ररबेकाः

ते खरां नाही. ती मी नव्हे. ते तम्ु ही स्वतःच आहात
ज्याने त्याांना दःु खी बनवल.ां

क्रॉलः

मी खरोखर?

ररबेकाः

होय, जेव्हा तम्ु ही त्याांना कल्पना करायचा मागा
दाखववलात की तेच बीटाच्या भयक
ां र शेवटाला
कारणीभतू आहेत.
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क्रॉलः

त्याांना त्याची खोलवर जाणीव झाली का? मग?

ररबेकाः

तम्ु हाला हे ठाऊक असायला हव.ां त्याचां ां मन
वकती हळवां आहे—

क्रॉलः

मला वाटलां असा मक्त
ु माणसू , ज्याला म्हणतात
ह्ा सवा ववकल्पाच्ां या बाहेर असावा. –पण येथे
वेगळा. ओह, ठीक- माझी अपेिा, माझा असा
अदां ाज होता की मला खोलवर परु े से ठाऊक
आहे. ह्ा माणसाांचे वांशज आमचा वतरस्कार
करतात... एका वपढीतनू दसु ऱ्या वपढीला
वारसाहक्काने अखवां ितपणे वमळणाऱ्या
गोष्टींपासनू तो सहजासहजी स्वतःची सटु का
करून घेऊ शकणार नाही.

ररबेकाः

(ववचारपवू ाक खाली बघत) रोझमरला त्याच्या
पवू ाजपरांपरे ची पाळे मळ
ु े खोल गेलेली आहेत.
आवण हे वनववावाद सत्य आहे.

क्रॉलः

होय, आवण तझु ा असा समज आहे की तल
ु ा
त्याच्ां याबद्दल खरीखरु ी अनक
ु ां पा आहे. पण माझा
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अांदाज आहे की ह्ा भावना तझ्ु या
आवाक्याबाहेर आहेत.
ररबेकाः

काय पार्श्ाभमू ी आहे असां तम्ु हाला वाटतां?

क्रॉलः

तझु ी कौटुांवबक पार्श्ाभमू ी. तझु ी वांशावळ वमस्
वेस्ट.

ररबेकाः

अस्सां का, ठीक, हे तांतोतांत खरां आहे—मी
हलक्या दजााच्या घराण्यातनू आली आहे. –पण
तरीही-

क्रॉलः

मी सामावजक दजाा वकांवा वस्थतीबद्दल ववचार
करीत नाहीये. माझा वनदेश तझ्ु या पवू ी घिलेल्या
नैवतक गोष्टींकिे आहे.

ररबेकाः

नैवतक-? कोणत्या अथााने?

क्रॉलः

तझ्ु या जन्समाच्या घटना.

ररबेकाः

काय तमु च्या म्हणण्याचा अथा?

क्रॉलः

मी फक्त हे म्हणतो कारण ते तझु ी सांपणू ा वताणक
ू
स्पष्ट करते.
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ररबेकाः

मला हे काही समजत नाही. तम्ु ही मला ते स्पष्ट
करून सागां ायलाच हव.ां

क्रॉलः

मला खरोखर असां वाटत नाही की तल
ु ा
स्पष्टीकरणाची काही गरज आहे. नाहीतर ते तल
ु ा
वववचत् वाटेल की तू स्वतःच िॉक्टर वेस्टला
दत्तक म्हणनू गेलीस.

ररबेकाः

(उभी राहते) ओह! आता मला समजलां!

क्रॉलः

-आवण त्याांचां नाव लावल्यावर. तझ्ु या आईचां
नाव होतां गॅमववक.

ररबेकाः

(खोलीत चालत) माझ्या वविलाांचां नाव गॅमववक
होतां, िॉक्टर क्रॉल.

क्रॉलः

तझ्ु या आईचा व्यवसाय शासकीय वैद्यकीय
वजल्हा अवधकाऱ्याशी वारांवार सांपका आणनू देत
असत.

ररबेकाः

ते अगदी बरोबर.

क्रॉलः

आवण मग, तझु ी आई वदवांगत झाल्यानांतर- त्याने
तल
ु ा त्याच्या घरात नेले. त्याने तल
ु ा वनष्ठु रपणे
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वागववले; आवण तरीही तू त्याच्या सोबत
रावहलीस. तल
ु ा ठाऊक होतां तो तझ्ु यासाठी एक
कपवदाकही सोिून जाणार नव्हता. वस्ततु ः तल
ु ा
सवास्वी काय वमळाले- तर पस्ु तकाांनी भरलेला
लाकिी खोका. तरीही तू त्याच्या सोबत
रावहलीस. तरीही तू त्याच्या बरोबर राहून सहन
के लेस. त्याची काळजी घेतलीस. अगदी
अखेरपयंत.
ररबेकाः

(टेबलाजवळ, त्याच्याकिे वतरस्कारपणू ा बघत)
आवण हे सारां काही मी जे के लां त्याच्यासाठी
त्याचां स्पष्टीकरण तम्ु ही अनैवतकत्व—काहीतरी
लावजरवाणां माझ्या जन्समाबददल?

क्रॉलः

मातावपत्याबद्दलची वनष्ठा तझ्ु या अतां ःप्रेरणेत
होती म्हणनू तू अवनच्छे ने का होईना त्याांची सेवा
के ली त्याचे श्रेय मी तल
ु ा देतोच. खरोखर तझ्ु या
जन्समामळ
ु े ते वनधााररत झाले.

ररबेकाः

(आवेशाने) तम्ु ही जे काही बोलता त्यातील
एकाही शब्दात खरे पणा नाही! आवण ते मी वसद्ध

200

करू शकते. माझ्या जन्समापवू ी िॉक्टर वेस्ट
वफनमाका ला राहतच नव्हते मळ
ु ी.
क्रॉलः

माफ कर मला, वमस् वेस्ट. ते विााआधीच
स्थावयक झाले होते. मला स्वतःला त्याबद्दल
खात्ी आहे.

ररबेकाः

चक
ु ता आहात तम्ु ही मी म्हणते! वनखालसपणे
चक
ु ताहात तम्ु ही.

क्रॉलः

एकदोन वदवसाांपवू ी तचू म्हणाली होतीस ना की
तू एकोणतीस विांची होती. जवळ जवळ तीस.

ररबेकाः

ओह? असां म्हणाले होते का मी?

क्रॉलः

होय, असांच म्हणाली होतीस त.ू आवण त्याच
आधारावर मी वहशेब के ला होता.

ररबेकाः

थाांबा! तम्ु हाला वहशेब करायची गरज नाही.
तेसद्ध
ु ा मी तम्ु हाला लगेच साांगू शकते, मी
प्रवतपादन के ले त्यापेिा मी एका विांने मोठी
होते.
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क्रॉलः

(अववर्श्ासाचे वस्मत करीत) खरांच! आश्चया
वाटतयां मला! काय कारण असू शकतां ह्ाचां?

ररबेकाः

जेव्हा मी पांचववशी ओलाांिली- आवण तरीही मी
अवववावहत होते- मला वाटायचां की मी फक्त
वयाने वाढतेय. म्हणनू मी माझां वय लपवायला
सरुु वात के ली.

क्रॉलः

त?ू एक बधां नमक्त
ु स्त्री! तू वववाहयोग्य वयाच्या
दवू ित पवू ाग्रहाचे सांवधान करीत आहेस काय?

ररबेकाः

होय, तो माझा मख
ू ापणा होता- मख
ू ापणा आवण
तका ववसगां तपणा. पण काही वेिगळ वकांवा
दसु ऱ्या समजतु ी आपल्याला वबलगनू राहतात,
त्याच्ां यापासनू आपण सटु का करून घेऊ शकत
नाही. आपण सारे तसेच आहोत.

क्रॉलः

कदावचत, पण माझी गणना वबनचक
ू असेल,
काहीही झाले तरीही. िॉक्टर वेस्ट हे त्याच
वजल्ह्ात प्रॅवक्टस सरू
ु करण्यापवू ी थोि्या
काळासाठी मक्ु काम ठोकून होते.

ररबेकाः

(आक्रोशाने) ते खरे नाही!
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क्रॉलः

खरे नाही?

ररबेकाः

नाही. माझी आई ह्ा भेटीववियी कधीच बोलली
नव्हती.

क्रॉलः

नाही बोलली ती?

ररबेकाः

नाही, कधीच नाही. ना िॉक्टर वेस्ट काही
बोलले, त्याववियी एक शब्दही नाही.

क्रॉलः

नसेलही कदावचत कारण त्या दोघानां ा विा
टाळण्याचे हे चाांगले कारण होते? जसे तू के लेस,
वमस् वेस्ट. कदावचत कौटुांवबक ववशेि गणु धमा
असावेत.

ररबेकाः

(हात वपरगळीत चालत) हे अशक्य आहे. हे असां
काहीतरी आहे की ज्यावर मी ववर्श्ास ठे वावा
अशी तझु ी इच्छा आहे. जगात काहीच सत्यता
नाही. हे खरां असू शकत नाही! कधी कधीच
नाही...!

क्रॉलः

(उभा राहतो) पण माय वियर वमस् वेस्ट... अरे
देवा तू इतकी भयक
ां र का प्रिोवभत झालीस? तू
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तर मला घाबरवनू च टाकलां होतांस. मी काय
ववचार करावा अशी तझु ी अपेिा आहे—?
ररबेकाः

काहीच नाही. तम्ु हाला काहीच ववचार करायची
गरज नाही.

क्रॉलः

मग तू वनवश्चतच मला स्पष्टीकरण करून
साांगायलाच हवांस की तू काही वस्तवु स्थती
शोधनू काढलीस? वकांवा शक्यता- इतकी
मनःशाांती वबघिववणारी.

ररबेकाः

(स्वतःवर ताबा ठे वीत) हे पणू ापणे साधां आहे
िॉक्टर क्रॉल, अनौरस मल
ू म्हणनू राहण्याची
माझी इच्छा नव्हती.

क्रॉलः

खरांच! ठीक, ठीक, ह्ा स्पष्टीकरणावर आपण
समाधान मानयू ा... तात्परु त्या वेळेसाठी. पण
असां वदसतां की तझु ासद्ध
ु ा वनवश्चतच... ह्ा
मदु द्य् ावर दवू ित पवू ाग्रह आहे.

ररबेकाः

होय, मी असां गृवहत धरून चालते आहे माझा
दवू ित पवू ाग्रह आहे.
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क्रॉलः

ठीक, मी कल्पना करू शकतो तू ज्याला
‘बधां ववमोचन’ म्हणतेस त्यात आवण ह्ात खपू च
साम्य आहे. तू नव्या कल्पना आवण मताांबद्दल
बरचसां वाचलांयस. तू अशा तटु पांज्ु या वववभन्सन
कल्पना आवण वसद्धातां सपां ादन के ले आहेस.
वसद्धाांत ज्याांनी प्रमाणभतू तत्त्वाांना उलथनू पािले
ज्यानां ा आपण कठीण आवण ताठ समजायचो
पण ते सारे तझ्ु यासह बौवद्धक ववचाराच्या
पातळीवर उरलेय वमस् वेस्ट. ते तझ्ु या रक्तात
कधीच प्रवेशले नाही.

ररबेकाः

(ववचारमग्नतेने) कदावचत तम्ु ही बरोबर आहात.

क्रॉलः

होय, फक्त तू स्वतः तझ्ु या मनात िोकावनू बघ
आवण तू बघशील. आवण हे तझ्ु यासाह कसां
सांगनमत होतां आवण रोझमर बरोबरही हेच घिले
ह्ाची अटकळ तू बाधां ू शकतेस. हा वनमाळ,
वनखालस वेिेपणा आहे. अववचाराने मसु ांिी
मारून अनथाात घसु ल्यासारखे आहे—
त्याांच्यासाठी ते उघिपणे बाहेर पिून पढु े येऊन
आवण स्वतः गन्सु हा कबल
ू करणे की ते धमाभ्ष्ट
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आहेत! कल्पना कर- तो कठोरपणे
नाकारलेल्या... छळवणक
ू झालेल्या त्याच
वताळ
ु ातनू - ज्या वताळ
ु ाचा तो अगोदर घटक
होता. समाजातील उत्तम लोकाांकिून कठोर
हल्ला झालेला उघिा पिलेला. ते नाही- हे सारे
मक
ु ाटपणे सहन करणारा माणसू ते कधीही होऊ
शकणार नाहीत.
ररबेकाः

त्याांना ते मक
ु ाट्याने सहन करणां भाग आहे.
त्याांना आता माघार घ्यायला खपू उशीर झालाय.

क्रॉलः

उशीर मळ
ु ीच झालेला नाही. कुठल्याही
साधनाने नाही. काय घिलांय ते अांधारात ठे वलां
जाऊ शकतां... वकांवा कमीत कमी त्याचे
स्पष्टीकरण पणू ापणे िवणक असणे जरी ते
खेदजनक व नीवतभ्ष्टतेचे असले... पण तेथे
वस्ततु ः एक प्रमाण जे वनःसांशयपणे तातिीचे
आहे.

ररबेकाः

आवण काय आहे ते?
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क्रॉलः

तल
ु ा त्याचा दजाा कायदेशीर वमळववणे
आवश्यक आहे, वमस वेस्ट.

ररबेकाः

माझ्याशी असलेला त्याांचा सांबांध?

क्रॉलः

होय. ते काय करतात हे तल
ु ा बघणां भाग आहे.

ररबेकाः

तम्ु ही सहजासहजी ह्ा कल्पनेपासनू स्वतःची
सटु का करून घेऊन शकत नाही, मग, तो
आमचा नातेसबां धां हा कायदेशीर व्हायला हवा
जसां तम्ु ही म्हणता?

क्रॉलः

ह्ाबाबतीत मी स्वतःला अवधक गांतु वनू घेऊ
इवच्छत नाही. पण मी वनवश्चतच ववचार करतो मी
वनरीिण के ले आहे की जेथे असा मद्दु ा येतो तेथे
तथाकवथत दवू ित पवू ाग्रह वनघनू जातात- ते
त्याच्यात आहे का—

ररबेकाः

हे परू
ु ि आवण स्त्री याांच्या सांबांधात आहे, असा
तमु च्या म्हणण्याचा अथा होतो काय?

क्रॉलः

होय, स्पष्ट ररतीने साांगायचे तर, मला वाटतां तेच.
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ररबेकाः

(रूममध्ये वफरत आवण वखिकीतनू बाहेर बघत)
जवळ जवळ मी म्हटले- जर फक्त तम्ु ही बरोबर
असाल, िॉक्टर क्रॉल.

क्रॉलः

काय तझ्ु या त्या म्हणण्याचा अथा? तू ते
वववचत्पणे म्हणतेस.

ररबेकाः

ओह, तसां काही वाईट वाटून घेऊ नकोस! त्यावर
अजनू अवधक काही बोलायला नको. ओह,
आले ते इकिे.

क्रॉलः

एवढ्यातच! मी जातो, मग.

ररबेकाः

(त्याच्याकिे वळून) नाही... कृ पया थाांबा. कारण
आत्ता तम्ु ही काहीतरी ऐकणार आहात.

क्रॉलः

आत्ताच नको. मला नाही वाटत त्यानां ा पाहणां मी
सहन करू शके न.

ररबेकाः

मी ववनवणी करते- थाांबा. त्यानांतर तम्ु हाला दःु ख
वाटो ना वाटो.

क्रॉलः

(वतच्याकिे आश्चयााने बघत आवण हॅट खाली
ठे वीत) छान, वमस् वेस्ट, जशी तझु ी इच्छा.
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(काही िणाांपरु ती शाांतता. मग रोझमर हॉलमधनू
आत येतो.)
रोझमरः

(क्रॉलला बघतो व उांबरठ्यावरच थाांबतो) काय!
तम्ु ही येथे!

ररबेकाः

रोझमर, वियर, तम्ु हाला भेटण्याचा त्याचां ा हेतू
नव्हता.

क्रॉलः

(नाखश
ु ीने) ‘वियर’?

ररबेकाः

होय, िॉक्टर क्रॉल. जॉन आवण मी आम्ही
प्रेमळपणाचे हेच शब्द वापरतो. हेच आमचे
‘भाववनक नाते’ आहे.

क्रॉलः

हेच मला, तल
ु ा ऐकवायची इच्छा होती का?

ररबेकाः

ते—आवण काही थोिक्या गोष्टी.

रोझमरः

(त्याच्याजवळ जात) आज का तम्ु ही आलात
येथ?े

क्रॉलः

मला पन्सु हा एकदा तम्ु हाला थाबां वनू हातनू गेलेले
तम्ु ही परत वमळववण्याचा प्रयत्न करण्याची
इच्छा होती.
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रोझमरः

(वतामानपत्ाकिे वनदेश करून)
वतामानपत्ात प्रकावशत झाल्यानतां रही?

त्या

क्रॉलः

मी नव्हते वलवहले ते.

रोझमरः

लोकाांपढु े प्रवसद्ध झालेल्या ह्ा गोष्टीला प्रवतबांध
घालायचा तम्ही थोिा तरी प्रयास के ला का?

क्रॉलः

माझ्या स्वतःच्या पिात असली लिु बिू कणां
असमथानीय झालां असत.ां वशवाय ते माझ्या
आवाक्याबाहेरचां होतां.

ररबेकाः

(वतामानपत् फािते, त्या तक
ु ि्याांचा चोळामोळा
करून मागे शेगिीत फे कते) बघा! आता
दृष्टीआि झाले ते. आता त्याला ववस्मृत सद्ध
ु ा
करूया. कारण जॉन आता पन्सु हा ही गोष्ट
अवस्तत्वात येणे नाही.

क्रॉलः

ओह, जर तल
ु ा त्याबद्दल खात्ी असली तर.

ररबेकाः

चला आता खाली बसू या वियर. आपण सारे
वतघ!ां आवण मग मी तम्ु हाला सारां साांगने .
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रोझमरः

(काहीही ववचार न करता खाली बसत) काय
घिलयां ररबेका? ह्ा अवनष्ट सचू क शातां तेतकाय आहे ते?

ररबेकाः

ही वनवाि्याची शाांतता आहे. (बसते) तम्ु हीही
बसा िॉक्टर क्रॉल.

क्रॉलः

(सोफ्यावर स्थानापन्सन होतो.)

रोझमरः

वनवािा, तू म्हणतेस. कसला वनवािा?

ररबेकाः

जीवनासाठी जे काही आवश्यक असते ते मी
पन्सु हा तम्ु हाला देईन परत, तम्ु हाला तमु ची आनांदी
वनरागसता मी परत देते, माय वियर.

रोझमरः

पण हे सारां काय आहे?

ररबेकाः

मला तम्ु हाला आता फक्त काहीतरी सागां ायची
इच्छा आहे. ते परु े सां होईल.

रोझमरः

असां!

ररबेकाः

जेव्हा मी वफन्समाका वरून येथे आले- िॉक्टर वेस्ट
ह्ाांच्याबरोबर- मला वाटले की उच्च दजााचे
ववस्तीणा जगच माझ्यापढु े खल
ु े झाले. िॉक्टरानां ी
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मला सवा प्रकारच्या गोष्टी वशकववल्याजीवनाच्या ज्ञानाचे तक
ु िे तक
ु िे जे मला
त्यावदवसात भावले. (झगित जेमतेम ऐकू येईल
अशा आवाजात) आवण मग...
क्रॉलः

आवण मग?

रोझमरः

पण ररबेका... मला ठाऊक आहे ते सारां.

ररबेकाः

(स्वतःवर ताबा ठे वीत) होय, होय- तमु चां बरोबर
आहे. तम्ु हाला त्याववियी परु े सां ठाऊक आहे.

क्रॉलः

(वतच्याकिे कठोरपणे बघत) कदावचत, मी जाणां
उत्तम.

ररबेकाः

नाही, कृ पया तम्ु ही जेथे आहात तेथेच थाांबा,
माय वियर रे क्टर. (रोझमरला) होय, असचां ते
होतां, बघा तम्ु ही... मला नव्या यगु ाच्या उदयात
रावहलेल्या प्रत्येक गोष्टीत राहायची इच्छा आहे,
समस्त नतू न कल्पना. एके वदवशी मला वमस्टर
क्रॉल याांनी साांवगतले की अविक ब्रँिलचा
एकदा तमु च्यावर खपू प्रभाव पिला होता, जेव्हा
तम्ु ही मल
ु गे होते. मी ववचार के ला की मला
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खात्ीपवू ाक शक्यता वाटते की त्याांचां काया मला
करावां लागणार.
रोझमरः

तू येथे काही अांतःस्थ हेतू घेऊन आलीस का...!

ररबेकाः

आपण दोघां, मी ववचार के ला स्वातांत्र्यात शेजारी
शेजारी राहून पढु े पढु े कूच करायचे आहे. सदैव
पढु े पढु े. दरू दरू आघािीवर. पण तम्ु ही आवण
पररपणू ा मक्त
ु ीमध्ये वखन्सनता आवण अनल्ु लघां नीय
अिथळ्याचा उदय झालाय.

रोझमरः

कुठला अिथळा तल
ु ा म्हणायचांय?

ररबेकाः

मला हे म्हणायचांय रोझमर, तम्ु हाला वाढायचां
आहे स्वातांत्र्यात फक्त वनमाळ, ताज्या
सयू ाप्रकाशात. येथे तम्ु ही एकाच जागी वखळून
बसला होता अशा प्रकारच्या उिेगजनक,
वविण्णतेच्या वववाहात.

रोझमरः

वववाहासदां भाात तू अशा आवाजात माझ्याशी
कधीच बोलली नव्हतीस.

ररबेकाः

नाही, मला तसलां धािस झालां नव्हतां, कारण
कदावचत मी तम्ु हाला भीती घातली असती.
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क्रॉलः

(रोझमरकिे बघनू मान हलवतो) ऐकलांत का
तम्ु ही ते?

ररबेकाः

(पढु े बोलते) पण मला चाांगल्याच पद्धतीने
ठाऊक होते तमु चा मोि कुठे आहे ते. आवण मग
मी कामाला गेले.

रोझमरः

कामाला गेलीस? कोणत्या पद्धतीने?

क्रॉलः

तसा तमु चा अथा होता काय?

ररबेकाः

होय, रोझमर- (उठते) शाांत बसा. तम्ु हीसद्ध
ु ा,
रे क्टर क्रॉल. आता ते साांवगतलां गेलांच पावहजे. ते
तम्ु ही नव्हता, जॉन. तम्ु ही वनष्पाप आहात. मीच
तम्ु हाला प्रलोभन दाखववलां... बीटाला त्या
मागाात वळववण्यात ह्ा प्रलोभनाचा शेवट
झाला...

रोझमरः

(उसळी मारत) ररबेका!

क्रॉलः

(सोफ्यावरून उभे राहत) ... वळणाचा मागा!
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ररबेकाः

तो मागा... जो पवनचक्की वफरववणारा पाण्याचा
झोत... काय म्हणतेय ती... मला एक शब्दही
समजत नाही-!

क्रॉलः

ओह, होय, रोझमर, मला आता कळायला
सरू
ु वात झालीये.

रोझमरः

पण नांतर काय के लां त?ू काय साांगू शकणार
होतीस तू वतला? काहीच नव्हतां तेथे. मळ
ु ीच
नव्हते.

ररबेकाः

वतला असां कळलां की तम्ु ही स्वतः दवू ित
पवू ाग्रहापां ासनू दरू जाण्याचां काम करताहात.

रोझमरः

होय, पण त्यावेळी नाही...

ररबेकाः

मला ठाऊक होतां तसां लवकरच होईल.

क्रॉलः

(रोझमरकिे पाहून मान िोलवत) आहा!

रोझमरः

आवण मग? काय आणखी? मला सारां काही
आता कळायला हव.ां
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ररबेकाः

काही वेळानांतर- मी याचना के ली आवण
गयावया के ली की मला रोझमरपासनू दरू जाऊ
दे.

रोझमरः

का तझु ी तशी इच्छा होती मग?

ररबेकाः

मला जायचां नव्हत,ां मला येथेच राहायचां होतां
जेथे मी होते. पण मी वतला साांवगतलां की हे
सवांसाठी उत्तम होईल- की मी त्या काळी दरू
जावे. मी वतची समजतू घातली की मी जर अजनू
जास्त काळ थाांबले तर मी- मी साांगू शकत नाही
काय घिेल ते.

रोझमरः

मला हे तू म्हणालीस आवण तसेच के लेस!

ररबेकाः

होय, रोझमर.

रोझमरः

ह्ालाच तू ‘कृ ती’ म्हणतेस?

ररबेकाः

(अिखळत) मला काय म्हणायचां होतां, होय.

रोझमरः

(थोि्या ववरामानतां र) तू आता सवा गोष्टींची
कबल
ु ी वदलीस का ररबेका?

ररबेकाः

होय...
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क्रॉलः

पणू ापणे नाही.

ररबेकाः

(घाबरून त्याच्याकिे बघत) अजनू काय आहे?

क्रॉलः

बीटाला तू समजावले नाही का की ते आवश्यक
होते म्हणनू - जे अवतशय शहाणपणाचांच फक्त
होते- दोघासां ाठी रोझमर आवण तझ्ु या
स्वतःसाठी, की तू कुठे तरी दरू जायला हवेवजतक्या लवकर शक्य होईल वततके ? ठीक?

ररबेकाः

(हळू आवण अस्पष्टपणे) कदावचत मी असांच
काहीतरी म्हटलां असावां.

रोझमरः

(वखिकीजवळच्या आरामखचु ीत) आवण त्या
गरीब वबचाऱ्या आजारी जीवाने ववर्श्ास ठे वला
आवण ती ह्ा खोटेपणा आवण फसवणक
ु ीच्या
जाळ्यात गेली. त्याच्या प्रत्येक शब्दावर ववर्श्ास
ठे वीत... वनववावादपणे. (वर ररबेकाकिे बघतो)
आवण ती माझ्याकिे मदतीसाठी कधीच वळली
नाही. ओह, ररबेका मी तझ्ु या चेहऱ्याकिे बघनू
सागां ू शकतो... कारण की तू त्यापासनू वतला
परावृत्त के ले.
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ररबेकाः

वतने वतच्या मनात पणू ापणे रुजवनू घेतलां होतां की
अपत्यहीन बायकोला येथे राहण्याचा काहीही
अवधकार नाही. म्हणनू वतने स्वतःचां मन
वळववलां की दसु ऱ्या मागााने जाणां हे वतचां कताव्य
होत.ां

रोझमरः

आवण त.ू .. ही कल्पना काढून टाकण्यासाठी तू
काही तरी के लसां का?

ररबेकाः

नाही.

क्रॉलः

कदावचत तू वतला त्यात अवधक मजबतू के लांस!
नाही का त?ू उत्तर दे!

ररबेकाः

मला खात्ी आहे कदावचत वतने मला समजनू
घेतले असावे.

रोझमरः

होय, होय- प्रत्येक गोष्टीत तझ्ु या इच्छाशक्तीपढु े
तू वतला नमायला लावलांस. आवण वतने
स्वतःला नाहीसे करून टाकले! (उसळी मारतो)
कशी त—
ू असा भयानक खेळ खेळू शकलीस!

ररबेकाः

मला वाटलां ती दोघाच्ां या जीवनातली वनवि
आहे, जॉन.

218

क्रॉलः

(कठोरपणे खिसावनू ) तू ती वनवि करणां तझु ां
काम नव्हत.ां

ररबेकाः

(आवेशाने) तम्ु ही असा ववचार करता का की मी
हे सवा करताना माझ्या नसाांत बफा होता? मी
वतला हेतपू वू ाक प्रवृत्त के ले? त्या वेळेला
आत्तापेिा मी वेगळीच स्त्री होते, येथे उभे राहून
मी त्याबद्दल सागां तेय! कोणत्याही मागााने मला
वाटते की एखाद्या व्यक्तीला कशाबद्दल तरी दोन
इच्छाशक्ती असतात. आवण वशवाय, मला असां
वाटतां की त्या व्यक्तीला दोन्सही मागांनी त्या गोष्टी
हव्या असतात. मला बीटापासनू सटु का करून
घ्यायची होती, ह्ा मागााने वकांवा त्या मागााने. पण
मला कल्पनाही नव्हती खरोखर असां काही कधी
होईल म्हणनू . प्रत्येक छोट्या पावलागवणक
प्रत्येक लटपटणारी आगेकूच. मला माझ्यातच
आक्रोश ऐकू येत होता. पढु े नको, पढु चां पाऊल
नको आत्ताच! आवण तरीही मी थाबां ू शकले
नाही. पढु े मला धािसच झालां नाही. अगदी
थोिांसां पढु े. आवण मग आणखी थोिांसां...
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रोझमरः

ररबेकाः
क्रॉलः
ररबेकाः

क्रॉलः

नेहमीच थोिांसां अवधक पढु े. आवण मग ते घिलां.
अशा पद्धतीने हे सारां घिल.ां
(थोिा ववराम.)
(ररबेकाला) आवण तू असा कसा ववचार करू
शकतेस की तझ्ु या भावी काळावर ह्ा गोष्टींचा
पररणाम होईल? ह्ानांतर
ह्ा गोष्टी जशा आहेत तशा त्या मी वस्वकारे न. ते
आता काही महत्त्वाचे नाही.
पश्चात्तापाचा लवलेशही नाही. कदावचत
तम्ु हालाही तसां वाटत नसेल.
(वनववाकारपणे अवलप्त) माफ करा मला, वमस्टर
क्रॉल... ह्ा गोष्टींशी फक्त माझा सबां धां आहे
दसु ऱ्या कोणाचाही नाही. मला स्वतःलाच ते
वनस्तरायला हवे.
(रोझमरला) आवण ही आहे ती स्त्री वजच्याबरोबर
तम्ु ही राहताय एकाच छपराखाली- मैत्ीच्या
नात्याने. (फोटोंकिे बघत) ओह, जे वनघनू गेले
आहेत ते जर आपल्याला पाहू शकले असते
आता!
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रोझमरः
क्रॉलः
रोझमरः
क्रॉलः
रोझमरः

ररबेकाः

तम्ु ही शहरात जाताहात का?
(हॅट घेत) जेवढ्या लवकर शक्य होईल तेवढ्या
लवकर.
(क्रॉलप्रमाणे हॅट उचलीत) मग मी येईन
तमु च्याबरोबर.
या तम्ु ही, मला खात्ी होती आपण
एकमेकापां ासनू दरू गेलेलो नाही.
चला तर मग, क्रॉल, चला माझ्या बरोबर मग.
(ते ररबेकाकिे लि न देता हॉलमधनू बाहेर
जातात. काही वेळानतां र ररबेका सावधपणे
वखिकीकिे जाते आवण फुलाांमधनू बाहेर
िोकावते.)
(अधावट मोठ्याने स्वतःशी) आजसद्ध
ु ा ते पल
ू
ओलाांिून जात नाहीयेत. उांच रस्त्यावरून
पाणचक्की वफरववणाऱ्या पाण्याच्या ओघाच्या
आसपास सद्ध
ु ा नाही. कधीच नाही. (ती
ओलािां ू न पढु े जाते व घटां ीची दोरी ओढते. सौ.
हेल्सेथ थोि्या वेळाने उजवीकिून आत प्रवेश
करते.)
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सौ. हेल्सेथः काय आहे, वमस?्
ररबेकाः
सौ. हेल्सेथ, कृ पया माळ्यावरून माझी प्रवासी
पेटी आणनू देणार का खाली?
सौ. हेल्सेथः तमु ची प्रवासी पेटी?
ररबेकाः
होय, बदामी रांगाची, सील प्राण्याच्या मऊ
के साळ काति्याची प्रवासी पेटी, तम्ु हाला
ठाऊक आहेच.
सौ. हेल्सेथः होय, होय. पण, अरे देवा, वमस् तम्ु ही सोिून तर
जात नाहीत ना?
ररबेकाः
होय, सौ. हेल्सेथ, मी सोिून जातेय आता.
सौ. हेल्सेथः आवण लगेच!
ररबेकाः
बाधां ाबाधां झाल्यावर लगेच.
सौ. हेल्सेथः मी असां कधीच ऐकलां नव्हतां! पण तम्ु ही
लवकरच परत येणार, नाही का वमस?्
ररबेकाः
मी कधीही परत येणार नाही.
सौ. हेल्सेथः कधीच नाही? अरे देवा! काय होईल
रोझमसाहोल्ममध्ये जर तम्ु ही कधीच येथे
नसणार, वमस?् आवण गरीब वबचारे धमागरू
ु
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आताशाच कोठे आनांदी आवण समाधानी
राहायला लागले होते.
ररबेकाः
होय, पण मला आज धास्ती वाटत होती, सौ.
हेल्सेथ.
सौ. हेल्सेथः धास्ती! अरे देवा... कशाची?
ररबेकाः
मला वाटले होते की काहीतरी
र्श्ेतार्श्ासां ारख्याची झलक मला वदसली होती.
सौ. हेल्सेथः र्श्ेतार्श्! भरवदवसा!
ररबेकाः
ते सदासवाकाळ बाहेरच पिलेले असतात...
रोझमसाहोल्मचे र्श्ेतार्श् (आवाज बदलनू ) ठीक,
प्रवासी पेटीववियी, सौ. हेल्सेथ.
सौ. हेल्सेथः होय, होय. प्रवासी पेटी (उजवीकिून दोघीही
बाहेर जातात.)
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अांक चौथा
रोझमसाहोल्म येथील वदवाणखाना. नक
ु तीच होऊन
गेलेली सायांकाळ. आच्छादनाने झाकलेला वदवा टेबलावर
जळतोय. ररबेका वेस्ट टेबलाजवळ उभी राहून सटरफटर
वस्तांचू ी बाांधाबाांध करून प्रवासी बॅगते भरत असते. वतचा
कोट, हॅट आवण ववणकाम के लेली पाढां री शाल सोफ्यामागे
पिलेली असते. सौ. हेल्सेथ उजवीकिून आत येते.
सौ. हेल्सेथः (दबल्या आवाजात आवण सावधपणे) तमु च्या
सगळ्या वस्तू खाली आणल्या गेल्या आता,
वमस.् त्या वकचनच्या पॅसेजमध्ये आहेत.
ररबेकाः

छान, गािी मागवली का?

सौ. हेल्सेथः होय. तो ववचारतोय की त्याने वकती वाजता
गािी आणावी.
ररबेकाः

मला वाटते जवळजवळ अकरा वाजता. जहाज
मध्यरात्ी वनघते.
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सौ. हेल्सेथः (थोिीशी का-ां कांू करीत) धमागरू
ु ां चे काय? समजा
त्या वेळेपयंत ते आलेच नाहीत तर?
ररबेकाः

मी लगेच वनघेन. जर त्याांची न् माझी भेट झाली
नाही, तर तम्ु ही त्याांना सागां ू शकता मी त्याांना
वलवहन म्हणनू . एक लाबां लचक पत्. त्यानां ा सागां
तसां.

सौ. हेल्सेथः होय, मला वाटतां ते. हरकत नाही... त्यानां ा
वलवहणां, पण... गरीब वबचाऱ्या वमस् वेस्ट...
मला वाटतां, आणखी एकदा तरी तम्ु ही
त्याच्ां याशी बोलायचा प्रयत्न करायला हवा.
ररबेकाः

कदावचत तमु चां बरोबर असेल, कदावचत नाही.

सौ. हेल्सेथः ओह... मी हे बघायला वजवतां असायला हवां
होतां! मी कधीच तसा ववचार के लेला नाही.
ररबेकाः

का, काय ववचार करता तम्ु ही, सौ. हेल्सेथ?

सौ. हेल्सेथः ठीक, मी वनवश्चतच असा ववचार करते की वमस्टर
रोझमर यापेिा अवधक काहीतरी व्यक्ती आहेत.
ररबेकाः

अवधक काहीतरी?
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सौ. हेल्सेथः होय, तेच मी म्हणतेय.
ररबेकाः

का, माय वियर मॅिम हेल्सेथ, काय तमु च्या
म्हणण्याचा अथा?

सौ. हेल्सेथः माझ्या म्हणण्याचा अथा काय बरोबर आवण सत्य
आहे, वमस.् अशा पद्धतीने ह्ाबाहेर त्यानां ी जाऊ
नये, जाऊ नये त्याांनी.
ररबेकाः

(वतच्याकिे बघत) आता बघा इकिे, सौ.
हेल्सेथ, साांगा मला प्रामावणक आवण
सरळसरळ- साांगा की मी दरू वनघनू जाण्यामागचां
कारण काय असाव?ां

सौ. हेल्सेथः देव आपलां रिण करो, मला वाटतां ते गरजेचां
असाव,ां वमस.् ठीक, ठीक, ठीक! पण मला नाही
वाटत की ते धमागरू
ु ां साठी चाांगलां असेल.
मॉटेन्ससगािा, त्याांनी िमा मावगतली कारण वतचा
नवरा अजनू वजवतां आहे. म्हणनू त्यानां ी दोघानां ी
लग्न के ले नाही जरी त्याांची इच्छा होती. पण
धमागरू
ु ां साठी- ह!ां
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ररबेकाः

(मदां वस्मत करीत) धमागरू
ु आवण माझ्याववियी
तम्ु हाला खरांच ववर्श्ास वाटतो का?

सौ. हेल्सेथः नाही, कधीच नाही! मला म्हणायचांय- आजच्या
आधी नव्हता.
ररबेकाः

पण आज-?

सौ. हेल्सेथः तम्ु हाला ठाऊक आहे, काहीही झाले तरीही त्या
सवा भयक
ां र गोष्टी त्यानां ी सावां गतल्या ज्या
वतामानपत्ात होत्या, रे क्टरववियी, काररबेकाः

आहा!

सौ. हेल्सेथः माझां मत असां आहे की, कोणताही माणसू पि
बदलनू मॉटेन्ससगािाच्या धमाात जाऊ शकतो- अरे
देवा, मी शपथेवर सागां ते तो कुठलीही गोष्ट करू
शकतो.
ररबेकाः

ओह, येस. मला अांदाज आहे तसा. पण
माझ्याववियी काय? माझ्याववियी काय
म्हणायचांय तम्ु हाला?
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सौ. हेल्सेथः देव जाणे- मला तसां काही वदसत नाही- तमु च्या
ववरोधात काही सागां ण्यासारखां आहे अस.ां मला
वाटतां- म्हणजे मला म्हणायचांय एखाद्या एकट्या
स्त्रीला फारसां सोपां नाही. आपण मानव प्राणी
आहोत- आपण सारे , वमस् वेस्ट.
ररबेकाः

ते अगदी खरां आहे, सौ. हेल्सेथ. आपण सारे
मानव प्राणी आहोत. काय ऐकू शकता तम्ु ही?

सौ. हेल्सेथः (खालच्या आवाजात) अरे देवा! मला वाटतां ते
येताहेत.
ररबेकाः

(दचकून) काहीही झाले तरीही...! (खबां ीरपणे)
ठीक, मग आपण त्याला तोंि देऊ.

रोझमरः

(हॉलमधनू आत येतो, प्रवासी बॅग बघतो,
ररबेकाकिे बघनू ववचारतो) ह्ाचा अथा काय?

ररबेकाः

मी सोिून जात आहे.

रोझमरः

आत्ता?

ररबेकाः

होय, (सौ. हेल्सेथना) अकरा वाजता साांगा
त्यानां ा.
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सौ. हेल्सेथः खपू छान, वमस.् (बाहेर उजवीकिून जातात.)
रोझमरः

(थोि्या ववरामानतां र) कुठे जाते आहेस तू
ररबेका?

ररबेकाः

उत्तरे किे, जहाजाने.

रोझमरः

उत्तरे किे? उत्तरे किे का?

ररबेकाः

तेथेच, जेथनू मी आले होते.

रोझमरः

पण आता तेथे तझ्ु यासाठी काहीच नाही.

ररबेकाः

येथे खालीसद्ध
ु ा काही नाही.

रोझमरः

काय योजना आहेत तझ्ु या?

ररबेकाः

मला ठाऊक नाही. मला फक्त या सवांचा शेवट
करायचा आहे.

रोझमरः

ह्ाचा शेवट?

ररबेकाः

रोझमलाहोल्मने पार मोिून टाकलांय मला.

रोझमरः

(अचानकपणे एकाग्र वचत्ताने) काय ते म्हणतेस
त?ू
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ररबेकाः

पणू ा, वनखालसपणे. जेव्हा मी पवहल्याांदा येथे
आले, माझ्यात काही चैतन्सय होते, मला
कशाचीही भीती वाटायची नाही. मी ह्ा ववसांगत
वनयमाांनी थकून गेले आहे. आजपासनू पढु े, मला
वाटतां कशासाठीही ह्ा जगात धािस उरले
नाही.

रोझमरः

का नाही? कोणत्या वनयमाबद्दल तू बोलतेस?

ररबेकाः

वियर, आपण आत्ताच त्याववियी बोलायला
नको- जे काही धमागरू
ु आवण तमु च्यामध्ये
घिलयां ?

रोझमरः

आम्ही शाांतता बनवली.

ररबेकाः

ओह, येस, म्हणनू तो शेवट होता.

रोझमरः

त्याांनी त्याांच्या घरात सवा जन्सु या वमत्ाांना एकवत्त
बोलवलां. त्याांनी माझ्यासमोर स्पष्ट के ले की
त्याचां े काम लोकाचां ी मने उदात्त करणे- ते
माझ्यासाठी नव्हे. –आवण वशवाय, ते
वनराशाजनक आहे, ररबेका, मी ते सोितोय.

ररबेकाः

होय, होय- कदावचत ते खपू उत्तम आहे.
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रोझमरः

हेच का ते, जे काही तू आत्ता म्हणतेस? तू असा
ववचार करतेस का?

ररबेकाः

असा ववचार मी गेल्या काही वदवसाांपासनू
करतेय.

रोझमरः

तू खोटां बोलतेस, ररबेका.

ररबेकाः

खोटां!

रोझमरः

होय, तू खोटां बोलत आहेस. तू माझ्यावर कधीच
ववर्श्ास ठे वला नाहीस. तू ववर्श्ास ठे वला नाहीस
की मी असा माणसू आहे जो ववजयाकिे कूच
करे ल, यशस्वीपणे वसद्धीस नेईन.

ररबेकाः

माझा ववर्श्ास होता की आपण दोघे एकवत्त
त्याची व्यवस्था करू.

रोझमरः

ते खरां नव्हे! तू ववचार के ला की तू स्वतः तझ्ु या
जीवनाबद्दल काहीतरी मोठां करू शकशील
आवण त्यात अखेरपयंत तू माझा उपयोग करून
घेतलास. म्हणजे तझु ा हेतू मी सफल करू शके न.
हेच ते की ज्यात तझु ा ववर्श्ास होता.
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ररबेकाः

जॉन, ऐक-

रोझमरः

(त्ासनू सोफ्यावर खाली बसत) ओह, काय
उपयोग! मला आता अथपासनू इवतपयंत
कळतेय. मी आत्तापयंत तझ्ु या हातातील मेण
झालोय.

ररबेकाः

माझां ऐका, जोन्सस. आता आपण सांपणू ा गोष्ट
बघयू ा, अगदी तळापयंत. (स्वतः
सोफ्याजवळील खचु ीवर बसते) एकदा मी
ववचार के ला होता सवा गोष्टींबाबत मी तम्ु हाला
वलहून कळवाव-ां जेव्हा मी उत्तरे किे पन्सु हा
पोहचेन. पण तम्ु हाला ते आत्ताच ऐकवणां उत्तम
आहे.

रोझमरः

तल
ु ा अजनू ही काही कबल
ू करायचांय?

ररबेकाः

होय, प्रत्येक गोष्टीतली मेख.

रोझमरः

मेख—?

ररबेकाः

असे ज्याचा तम्ु ही कधीच सांशय घेतला नाही. जे
उवाररत भागावर छायाप्रकाश टाकील.
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रोझमरः

(मान िोलावतो) ह्ातील एकही शब्द कळला
नाही.

ररबेकाः

हे पणू ापणे सत्य आहे की रोझमसाहोल्ममध्ये पाय
घट्ट रोवण्यासाठी िाव रचला होता. मला वाटलां
होतां की आगेकूच करण्यात मी यशस्वी व्हावे.
ह्ा मागााने वा त्या मागााने, समजलां तम्ु हाला?

रोझमरः

आवण तू यशस्वी झालीस. तल
ु ा काय हवां होतां ते
तू प्राप्त के लांस.

ररबेकाः

मला असा ववर्श्ास होता की मी जगातील
काहीही तिीस नेऊ शकते—त्यावेळी.
माझ्याकिे अजनू ही अवनबंध वनभाय इच्छाशक्ती
होती. दसु रा ववचारच मला ठाऊक नव्हता. मला
कुणीही थाांबवू शकत नव्हतां. नांतर सरू
ु वात
झाली- त्या गोष्टींनी माझ्या इच्छाशक्ती वचरिून
टाकल्या अखेरीस- आवण वनकृ ष्ट दजााच्या
भीतीने माझां जीवन भरून गेलां.

रोझमरः

कसली सरू
ु वात? स्पष्ट बोल म्हणजे मला
समजेल.
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ररबेकाः

मला समजनू चक
ु लां- ह्ा बेफाम, बेताल, उत्कट
भावना—. ओह, रोझमर—!

रोझमरः

उत्कट भावना? तझ्ु या—! कशासाठी?

ररबेकाः

तमु च्यासाठी.

रओझमरः (उसळी मारण्याचा प्रयत्न करीत) काय हे?
ररबेकाः

(त्याला थाांबवते) शाांत बसा, वियर; अजनू ही
काही अवधक सागां ायचयां .

रोझमरः

आवण तझ्ु या म्हणण्याचा अथा- की तू माझ्यावर
प्रेम करतेस- अशा ररतीने!

ररबेकाः

मला वाटलां होतां ह्ाला प्रेम म्हणावां- मग मी
ववचार के ला. होय, ते प्रेम होतां. पण ते नव्हतां. ते
तसां होतां जे मी म्हणाले. ती होती बेफाम, बेताल,
उत्कट भावना.

रोझमरः

(अवघिून) ररबेका, ही खरोखर तू आहेस
का?— तू स्वतः- जे तू हे बोलत आहेस?

ररबेकाः

होय, तम्ु ही ववर्श्ास ठे वाल त्यावर, रोझमर?
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रोझमरः

आवण त्याचा पररणाम होता... ह्ा
प्रभावाखाली... ज्याला तू ‘कृ ती’ म्हणवनू घेतले
होतेस.

ररबेकाः

सागरावरील झांझावाती वादळासारखां मला
फरफटून नेल.ां उत्तरे किील काही वेळा उठलेल्या
वहवाळ्यातील वादळासारखां. ज्याने तमु च्यावर
ताबा वमळववला आवण गरगर वफरायला लावलांवाटेल तेथे त्याच्या इच्छे प्रमाणे. त्याला
कुठलाही प्रवतकार नव्हता.

रोझमरः

आवण म्हणनू त्या दःु खी बीटाला पाणचक्की
वफरवणाऱ्या प्रचांि झोतात सोिून वदलां.

ररबेकाः

होय, कारण तो बीटा आवण माझ्यात जीवन
मृत्यचू ा झगिा होता त्यावेळी.

रोझमरः

वनःसश
ां यपणे तू अवतशय सामर्थयाशाली होतीस
रोझमसाहोल्ममध्ये. माझ्या आवण बीटापेिाही
सामर्थयाशाली.

ररबेकाः

मला ठाऊक होतां तम्ु हाला ते परु े सां मावहत होतां
ते. तम्ु ही मक्त
ु झाल्यावशवाय तमु च्यापयंत
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पोहचण्याचा मागा नव्हता... ना मनात ना प्रत्यि
कृ तीत.
रोझमरः

पण मला तझु ां हे समजत नाही, ररबेका, तू
स्वतः... आवण ज्या पद्धतीने तू वागतेस...
माझ्यासाठी गोष्टी पणू ापणे गढू झाल्यात. आता
मी मक्त
ु आहे... दोन्सही बाबतीत. तू आता योग्य
जागी उभी आहेस, सरू
ु वातीपासनू तू जे ठरववले
होते त्या ध्येयाप्रत तू पोहचली आहेस, आवण
तरी...

ररबेकाः

आत्तापेिा मी कधीच माझ्या ध्येयापढु े गेले
नाही.

रोझमरः

आवण तरीही- जेव्हा मी तल
ु ा काल ववचारलांमाझी पत्नी हो म्हणनू तझु ी ववनवणी के ली- तू
वकांचाळलीस, जणू काही तल
ु ा खपू भीती
वाटली, की असां कधीच शक्य नव्हत.ां

ररबेकाः

मी वकांचाळले ते नैराश्यात, रोझमर.

रोझमरः

का?
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ररबेकाः

कारण रोझमसाहोल्मने माझ्या जोम चैतन्सयाचा
ऱ्हास के ला होता. माझ्या जन्सु या वनिर
इच्छाशक्तीचे पांख येथे छाटले गेले होते. ती
पाांगळी झालीय! जगात काहीही करण्याचां मला
धैया होत,ां तो काळ आता वनघनू गेलाय. कृ ती
करण्याचां सामर्थया मी गमावनू बसलेय, रोझमर.

रोझमरः

सागां मला हे कसां घिलयां .

ररबेकाः

ते घिलांय तमु च्यासोबत जीवन व्यतीत करीत
असताना.

रोझमरः

पण कस?ां कसां?

बेकाः

जेव्हा मला तमु च्यासोबत येथे एकटां सोिलां गेलां,
-आवण जेव्हा तम्ु ही स्वतः पन्सु हा आलात...

रोझमरः

होय, होय?

ररबेकाः

...कारण तम्ही तमु चे स्वतःचे पणू ा कधीच नव्हता
जोपयंत बीटा वजवतां होती...

रोझमरः

तू बरोबर आहेस, ददु वै ाने.
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ररबेकाः

पण जेव्हा मी तमु च्यासोबत राहायला सरू
ु वात
के ली... शातां तेत... एकातां वासात... तेव्हा...
तम्ु ही कुठल्याही प्रकारचा सांकोच न ठे वता
मनमोकळे पणे तमु च्या ववचारात मला सहभागी
करून घेतले... साऱ्या भावना जशा जशा
तमु च्या मनात आल्या, खपू नाजक
ू आवण
सरु े ख... मग मला वाटायला लागलां की काही
तरी पररवतान घिून येतेय. हळूहळू तम्ु हाला ते
कळलां. बहुधा सक्ष्ू मपणे... पण अखेरीस
भारावलेला, आवण थेट माझ्या अतां ःकरणात
खोलवर.

रोझमरः

ओह, खरां आहे का हे, ररबेका?

ररबेकाः

आवण तशाच प्रकारच्या इतर साऱ्या गोष्टी... ती
भयांकर वैिवयक अवभलािेची तीव्र भावना
वनश्चलतेत, वनःस्तब्धतेत शमली, ववरून गेली.
उवाररत माझ्या आत्म्यावर उतरली.
मध्यरात्ीतल्या सयू ााखाली असलेल्या पवाताच्या
सळ
ु क्यावरील वनरवतेसारखी.
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रोझमरः

साांग मला अवधक काही. साांग तल
ु ा शक्य असे
तेवढे सवा.

ररबेकाः

ह्ापेिा अवधक काही नाही वियर. फक्त हेच—
ते प्रेम होतां ज्याने माझ्यात जन्सम घेतला. प्रचांि
वनरावभलािेचां प्रेम, जीवनातील तृप्तता, जसे
आपण दोघे एकत् जगलो.

रोझमरः

ओह, जर मला ह्ा सवांची पसु टशी कल्पना
वकांवा शांका तरी आली असती!

ररबेकाः

जसां आहे तसां उत्तम आहे ते, काल तम्ु ही मला
ववचारलां की तू माझी बायको होशील का- मी
आनांदाच्या भरात वकांचाळले—

रोझमरः

होय, तू वकांचाळली नाहीस का ररबेका? मला
वाटलां होतां की तो तझु ा आक्रोश करण्याचा
प्रकार होता.

ररबेकाः

एका िणापरु त,ां होय. मी स्वतःलाच ववसरून
गेले होते. ती माझ्या हलक्या फुलक्या आनांदाची
अवभलािा होती जी मक्त
ु होण्यासाठी धिपित
होती. तो जोम ते चैतन्सय आता वशल्लक रावहलां
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नाही. मक
ु ाट्याने सोसण्याचां सामर्थया रावहलां
नाही.
रोझमरः

काय घिलां होतां तझ्ु या बाबतीत तू कसां स्पष्ट
करू शकतेस?

ररबेकाः

हा रोझमसाचा जीवनाकिे बघण्याचा दृवष्टकोन
आहे- वकांवा कमीत कमी तमु च्या जीवनाकिे
बघण्याचा दृवष्टकोन- ज्याने माझ्या
इच्छाशक्तीला बाधा पोहचवली.

रोझमरः

बाधा पोहचवली?

ररबेकाः

मला मानवसकदृष्ट्या अस्वस्थ के ले. त्या
वनयमाांचा गल
ु ाम बनवले ज्याांचा पवू ी माझ्यावर
कधीच प्रभाव पिला नव्हता. तम्ु हीतमु च्यासोबतचे जीवन- माझ्या मनाला उदात्त
बनववले.

रोझमरः

ओह, त्यावर मी ववर्श्ास ठे वू शकतो!

ररबेकाः

तम्ु ही ठामपणे ववर्श्ास ठे वू शकता. पण (मान
हलववत) पण-पण
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रोझमरः

पण—? बरां?

ररबेकाः

—पण ते सौख्य नष्ट करते.

रोझमरः

तल
ु ा तसां वाटतां, ररबेका?

ररबेकाः

माझां सौख्य, काहीही झाले तरी.

रोझमरः

होय, पण तम्ु हाला त्याबद्दल खात्ी आहे? जर मी
तल
ु ा पन्सु हा आत्ता ववचारले—? तझु ी ववनवणी
के ली—

ररबेकाः

ओह, माय वियर, पन्सु हा त्याबद्दल कधीही
ववचारू नका. ही असांभववनयता आहे. होय,
कारण तम्ु हाला काहीतरी ते कळायलाच हव,ां
जॉन—माझ्या मागे—माझा अवतत आहे.

रोझमरः

जे मला तू सावां गतलसां त्यापेिा अवधक काही?

ररबेकाः

होय, काहीतरी आवण काहीतरी अवधक.

रोझमरः

(मदां वस्मत करीत) हे ववलिण नाही का, ररबेका?
अशा काही कल्पना अधनू मधनू माझ्या मनात
ओलाांिून जातात.
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ररबेकाः

त्या येतात, आवण असे असनू ही-? तमु च्या दृष्टीने
सारे सारखेच—?

रोझमरः

माझा कधीही ववर्श्ास बसत नव्हता. मी फक्त
त्याच्याशी खेळत होतो—फक्त माझ्या
ववचारात, तल
ु ा कळतयां ?

ररबेकाः

जर तमु ची इच्छा असेल, तर मी सारां काही
पटकन सागां ते.

रोझमरः

(वनिेध करीत) नाही! नाही! एक शब्दही बोलू
नकोस. जे काही असेल ते ववसरून जाऊ दे मला
त्याववियी.

ररबेकाः

पण मी ववसरू शकत नाही.

रोझमरः

ओह, ररबेका...!

ररबेकाः

होय, जॉन ती भयांकर गोष्ट आहे... आत्ता जेव्हा
मला मोकळ्या अांतःकरणाने जीवनाचा समस्त
आनदां देऊ के ला गेला- माझां अतां ःकरण बदललां
आवण माझ्या स्वतःच्या अवतताने मला
त्यापासनू वेगळे के ले.
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रोझमरः

तझु ा अवतत वनजीव झालाय, ररबेका. ह्ापढु े
तझ्ु यावर आता माझा ताबा रावहलेला नाही...
तझ्ु याशी काही नातां रावहलेलां नाही. तू आता
वेगळ्या प्रकारची व्यक्ती झालीयेस... जशी तू
आता आहेस.

ररबेकाः

ओह माय विअरे स्ट, ती फक्त वनरथाक वाक्ये
आहेत, ठाऊक आहे तम्ु हाला. वनष्पापपणाबद्दल
काय? कोठे वमळे ल तो मला?

रोझमरः

(दःु खाने) होय,... वनष्पापपणा.

ररबेकाः

होय, वनष्पापपणा जेथे सौख्य आवण तृप्ती गवसेल
तम्ु ही जी आगामी ‘सख
ु ी उच्चकुलीन’
लोकाच्ां या वपढीत रुजवणार होते...?

रोझमरः

ओह, नको आठवण करून देऊस मला त्याची.
ते एका भांगलेल्या स्वप्नावशवाय काही नाही. ती
एक आततायी कल्पना होती ज्यावर माझा पढु े
कधीही ववर्श्ास बसणार नाही; लोकाांना बाह्तः
उदात्त करता येणे शक्य नाही, ररबेका.
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ररबेकाः

(शाांतपणे) सौम्य वात्सल्याने सद्ध
ु ा नाही, ववचार
करा, रोझमर.

रोझमरः

(ववचारपवू ाक) होय, —ती फार मोठी गोष्ट
होईल. जीवनात अवतशय वैभवशाली, मी
ववचार करावा... जर फक्त ते तसां असतां तर
(अस्वस्थपणे) मी कसा वनवश्चांत असू शकतो
मला कशी खात्ी पटेल स्वतःला?

ररबेकाः

रोझमर, तमु चा माझ्यावर ववर्श्ास नाही?

रोझमरः

ओह, ररबेका- मी कसा ववर्श्ास ठे वू शकतो,
पणू ापणे तझ्ु यावर? आवण आता तम्ु ही नतू न
कल्पना घेऊन आलेत. त्या पाठीमागे काही
असेल तर कृ पया सागां ा मला सरळसरळ. जर
तल
ु ा काही हवे असेल तर मी सारां काही तल
ु ा
आनांदाने देईन.

ररबेकाः

(स्वतःचे हात वपळवटत) ओह, हा ठार करणारा
सांशय... जॉन... जॉन...!

रोझमरः

होय, हे भयक
ां र आहे, ररबेका. पण मी त्यासाठी
काहीही करू शकत नाही. मी कधीच ह्ा
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सश
ु होऊ शकणार नाही. मी स्वतःां यापासनू मक्त
तझु ां प्रेम हावदाक आवण सत्य आहे.
ररबेकाः

पण तमु च्यात असां खोलवर काहीतरी आहे
बदलाचे ज्याने माझ्यात जागा घेतलीय! आवण
ते पररवतान हे तमु चचां काम आहे... तमु चां
एकट्याचां.

रोझमरः

ओह, ररबेका—लोकामां ध्ये पररवतान घिवनू
आणण्याच्या ववर्श्ासाचां सामर्थया मी गमावनू
बसलोय. माझा माझ्यावरच ववर्श्ास नाहीये. मी
तझ्ु यावरही ववर्श्ास ठे वत नाही आवण माझ्या
स्वतःवरही नाही.

ररबेकाः

(भीतीदायकपणे त्याच्याकिे बघत) मग तम्ु ही
तमु चां जीवन कसां जगू शकाल?

रोझमरः

ते मला ठाऊक नाही. मी कल्पनाच करू शकत
नाही कसां ते. मी जगू शके न अशी मला खात्ी
नाही. आवण मला खरोखर ठाऊक नाही की
जगण्यासाठी काय योग्य आहे.
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ररबेकाः

ओह, पण- जीवन स्वतःच नवचैतन्सय आणते.
आपण त्याला घट्ट पकिून धरू जॉन. आपण
लवकरच त्यापासनू सटु का करून घेऊ.

रोझमरः

(बेचैनीने उभे राहत) मग दे मला माझा ववर्श्ास
परत पन्सु हा! तझ्ु यात असलेला माझा ववर्श्ास,
ररबेका! तझ्ु या प्रेमातील ववर्श्ास! परु ावा! मला
परु ावा हवा आहे!

ररबेकाः

परु ावा? मी कसा देऊ शकते तम्ु हाला परु ावा-!

रोझमरः

तल
ु ा द्यावाच लागेल. (खोलीत चालत) ही
उदासीनता मी सहन करू शकत नाही. ही भयक
ां र
शन्सू यता... ही... ही... (हॉलच्या दारावर जोरात
ठोठावण्याचा आवाज येतो.)

ररबेकाः

(वतच्या खचु ीतच दचकते) ओह, तू ऐकलांस का
ते?
(दरवाजा उघिला जातो आवण अविक ब्रँिल
आत येतो. काळ्या कोटाखाली त्याने पाांढरा शटा
घातलाय आवण छान बटु ाचां ा जोि, चणु ीखाली
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तो झाकला गेलाय. ह्ा गोष्टी सोिल्यास त्याचा
वेि पवहल्या अक
ां ातल्यासारखा आहे.)
रोझमरः

ओह, ते तम्ु ही आहात का वमस्टर ब्रँिल?

ब्रँिलः

जोहान्सस माय बॉय- अवभवादन आवण वनरोप
घेतो.

रोझमरः

इतक्या उवशरा तम्ु ही कोठे जाताय?

ब्रँिलः

खाली.

रोझमरः

काय...?

ब्रँिलः

घराची तीव्र ओढ लागलीय. करमत नाही
घरावाचनू .

रोझमरः

काही घिलांय का तमु च्या बाबतीत वमस्टर
ब्रँिल! काय झालयां ?

ब्रँिलः

पररवतान तमु च्या वनरीिणात आलांय तर. होय
पणू ापणे. जेव्हा मी या कलादालनात पाऊल
ठे वले उपजीववके चे साधन शोधत, मी माझा
वखसा चाचपित होतो.

रोझमरः

खरांच! पण मला पणू ापणे समजलां नाही.
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ब्रँिलः

पण जे काही तम्ु ही बघताहात आज रात्ी मी
एखाद्या पदच्यतु राजासारखा पण जळून खाक
झालेल्या राजवाि्याच्या राखेमध्ये उभा आहे.

रोझमरः

मी काही मदत करू शकतो का तम्ु हाला?

ब्रँिलः

तझु ां हृदय अजनू ही लहान मल
ु ाच्या हृदयासारखां
आहे; जॉन. तू मला थोिेसे पैसे कजााऊ देऊ
शकतोस?

रोझमरः

होय, खवचतच, मी आनांदाने देईन.

ब्रँिलः

मला एक वकांवा दोन आदशांची व्यवस्था करू
शकणार का?

रोझमरः

काय म्हणालात तम्ु ही?

ब्रँिलः

एक वकांवा दोन बवहष्कृ त आदशा. धमाादाय
कायाासाठी ते वापरता येईल. कारण मी परु ता
उध्वस्त झालोय. मोिकळीस येऊन वभके ला
लागलोय.

ररबेकाः

तम्ु ही भािण वदलां नाही का?
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ब्रँिलः

नाही, मोहक ललना, काय वाटतांय तल
ु ा?
लगेचच मी उभा, तयार आहे समृद्धी, रे चलेच
गमावण्यासाठी. मी वदवाळखोर झालोय ह्ाचा
दःु खद शोध मी लावलाय.

ररबेकाः

पण तमु च्या त्या
कलाकृ तीबद्दल काय?

ब्रँिलः

पचां वीस विांपासनू मी दहु रे ी कुलपू लावलेल्या
त्या खवजन्सयाच्या पेटीवर एखाद्या कृ पणासारखा
बसलोय. आवण मग काल- जेव्हा मी ती उघिली
आवण खवजना दाखववण्याचा प्रयत्न के ला- तेथे
काहीच नव्हतां! काळाच्या चक्कीत भरिून
त्याची धळ
ू झाली. काहीही काहीही उरलेले
नाही.

रोझमरः

तम्ु हाला पणू ापणे खात्ी आहे?

ब्रँिलः

शक
ां ा घ्यायला काही जागाच नाही, माझ्या वप्रय
पोरा. सांस्थेच्या अध्यिाने माझी खात्ी पटवली.

रोझमरः

अध्यि?

साऱ्या

अवलवखत
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ब्रँिलः

ठीक, ठीक- ते सन्समाननीय मग. इच्छे च्या पणू ापणे
नतां रचे.

रोझमरः

कोण म्हणताय तम्ु ही?

ब्रँिलः

पीटर मॉटेन्ससगािा, खवचतच.

रोझमरः

काय?

ब्रँिलः

(गढू पणे) गप्प बसा, गप्प बसा! पीटर मॉटेन्ससगािा
उमराव आवण उद्याचे नेते आहेत. ते काय करू
शकतात ह्ापेिा त्याांना कधीच कशाची अपेिा
नाही. ते आदशाववना पणू ापणे कायािम आहेत.
या दोन माणसाांसमोर मी कधीच गेलो नाही.
त्याांच्यात सवाव्यापकतेची वैवशष्टये आहेत. ते
त्यानां ा वाटेल ते करू शकतात.

रोझमरः

माझा ववर्श्ास नाही.

ब्रँिलः

होय माझ्या पोरा! कारण पीटर मॉटेन्ससगािाना
कधीच अवधक नकोय जे काही ते करू शकतात.
पीटर मॉटेन्ससगािा हे आदशांववना जीवनासाठी
पणू ापणे कायािम आहेत आवण ते, बघ ते यशस्वी
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लढाईसाठी तत्त्वतः मोठी अवनवाया गोष्ट आहे.
हा ऐवहक सजु ाणतेचा मवतताथा आहे. बस!
रोझमरः

(शाांतपणे) मला समजलां आता... की तम्ु ही
वनराशेत वनघनू जाताहात.

ब्रँिलः

ठीक! तझ्ु या जन्सु या वशिकाचां उदाहरण घे. तझ्ु या
मनावर एकदा जे काही वबांबवले आहे ते पसु नू
टाक! हलक्या वाळूवर तझु ां घर बाधां ू नकोस.
आवण सावध रहा, काळजी घे ज्याने तझ्ु या
जीवनात गोिी रुजवली आहे त्याआधी.

ररबेकाः

तम्ु हाला म्हणायचयां मी?

ब्रँिलः

होय, माझी मोहक जलपरी.

ररबेकाः

आवण माझ्यावर का कुणी ववसबां नू राहू नये?

ब्रँिलः

(एक पाऊल पढु े जात) माझी अशी कल्पना आहे
की माझ्या भतू पवू ा ववद्यार्थयााने जीववतकाया
यशस्वी करण्यासाठी पढु े वाटचाल करावी.

ररबेकाः

आवण मग काय—!
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ब्रँिलः

(वतचे मनगट पकिून) तीच ती स्त्री जी ह्ावर प्रेम
करते आनदां ाने स्वयपां ाकघरात जाईल आवण
वतची गल
ु ाबी आवण गोरी छोटी छोटी बोटे कापनू
टाकील अगदी मधल्या साांध्यासह वशवाय
पवू ोक्त म्हटल्याप्रमाणे प्रेमात पिलेली स्त्री...
सारखीच आनांदाने अप्रवतम आकार असलेला
िावा कान (वतला जाऊ देतो व रोझमरकिे
वळून) नमस्कार वनरोप घेतो वजांकणाऱ्या जॉन्सस.

रोझमरः

तम्ु ही आत्ताच जाणार? या अांधाऱ्या रात्ी?

ब्रँिलः

अधां ारी रात् उत्तम. शातां ता राखा.
(तो जातो. रूममध्ये िणभर शाांतता.)

ररबेकाः

(वखन्सन अतां ःकरणाने र्श्ास घेत) ओह, ही हवा-!
गदु मरायला होतांय येथे. (ती वखिकीकिे जाते व
तेथेच उभी राहते.)

रोझमरः

(आरामखचु ीत, शेगिीजवळ बसतो) आसपास
काहीच मागा वदसत नाही ररबेका. मी पाहू शकतो
ते तल
ु ा येथनू सोिून जायलाच हवे.

ररबेकाः

होय, याला काहीच पयााय वदसत नाही.
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रोझमरः

आपल्याजवळ असलेल्या थोि्याशा वेळेचा
उपयोग करून घेऊ, येथे ये आवण माझ्याजवळ
बैस.

ररबेकाः

(पवलकिे जाऊन सोफ्यावर बसते) काय इच्छा
आहे तमु ची जोन्सस?

रोझमरः

पवहली गोष्ट म्हणजे, मला तल
ु ा असां सागां ायचांय
की तझ्ु या भववतव्याबद्दल काहीच वचतां ा करू
नकोस

ररबेकाः

(वस्मत करीत) ह,ां माझां भववतव्य.

रोझमरः

मी तझ्ु या आकवस्मक खचााची आधीच व्यवस्था
करून ठे वलीय, पवू ीच. जे काही घिेल, त्याची
तल
ु ा काळजी घेता येईल.

ररबेकाः

ते सद्ध
ु ा माय वियर?

रोझमरः

तू अपेिेप्रमाणे गृहीत धरून ठे वू शकत होतीस.

ररबेकाः

खपू वदवसापां वू ी मी ह्ा गोष्टींचा ववचार के ला
होता.
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रोझमरः

होय होय... तल
ु ा बहुधा ठाऊक असेलच की
असे ववचार जसे होते तसेच आपल्यामध्ये होते.

ररबेकाः

होय, तोच ववचार मी करतेय.

रोझमरः

तसाच मीही. पण जर मी त्या भोवती—

ररबेकाः

ओह, जॉन तम्ु ही माझ्यापेिा अवधक जगणार
आहात.

रोझमरः

या मी वनविलेल्या वधक्कार जीवनाचा शेवट
करणे माझ्या सामर्थयाात आहे.

ररबेकाः

काय म्हणायचांय तम्ु हाला? तम्ु ही तसा ववचार
करीत नाही—!

रोझमरः

तल
ु ा असां वाटतां का की हे वववचत् होईल? ह्ा
दःु खदायक, शोचनीय अपयशानतां र! मी,
ववजयप्राप्तीसाठी मोठ्या तीव्र यातना सहन
के ल्या! आवण आता सांपणू ा गोष्टीचा मी त्याग
के ला... सग्रां ाम सरू
ु होण्याआधीच सोिलेले.

ररबेकाः

तमु चा सांग्राम पढु े चालू ठे वा, जोन्सस! जर तम्ु ही
फक्त प्रयत्न के लात... तम्ु ही बघाल तम्ु ही
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वजक
ां ाल. शेकिो मनाांत उदात्तता आणत...
हजारो... जर फक्त तम्ु ही प्रयत्न के ला!
रोझमरः

ओह, ररबेका... जेव्हा मी माझ्या ध्येयावरच

ररबेकाः

पण तमु च्या ध्येयाने आधीच ते वसद्ध करून
दाखवलयां . एखाद्या व्यक्तीला तरी तम्ु ही उदात्त
के लांय हे नक्की... मला, जोपयंत मी वजवांत
आहे.

रोझमरः

होय... जर मी तझ्ु यावर ववर्श्ास ठे वू शकलो
असतो.

ररबेकाः

(हात वपळवटीत) ओह, पण जॉन... दसु रा काही
ववचारच करू शकत नाही का तम्ु ही?
...काहीतरी ज्यामळ
ु े माझ्यावर तमु चा ववर्श्ास
बसेल?

रोझमरः

(दचकतो, जशी काही त्याला भीती वाटली)
नको! तू मला ह्ाबाबतीत ववचारायलाच नको.
तल
ु ा असा काही ववचार करता येत नाही का की
ज्यामळ
ु े तझु ा सश
ां य पसु ला जाईल? कृ पया पढु े
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जाऊ नकोस. अजनू दसु रा एकही शब्द बोलू
नकोस.
ररबेकाः

होय, अगदी बरोबर. ज्याववियी आपल्याला
बोलायचांच आहे! तम्ु हाला असां काही मावहत
आहे ज्यामळ
ु े तमु चा सश
ां य नष्ट होईल? कारण
मला काहीच ठाऊक नाही.

रोझमरः

हे तझ्ु यासाठी चागां लां आहे की तल
ु ा ठाऊक
नाही. हे दोघासां ाठी चाांगलां आहे.

ररबेकाः

नाही, नाही, नाही.—अशा मागााने मी ते पढु े
ढकलणार नाही! जर तम्ु हाला काही मावहत आहे
त्याने मी तमु च्या नजरे तनू दोिमक्त
ु होईन, मग हे
सावां गतलां जावां हे सागां ण्याचा मला हक्क आहे.

रोझमरः

(जणू काही इच्छे च्या ववरोधात बोलण्यास भाग
पिलेला) मग बघयू ा तू म्हणतेस तझु े प्रेम खपू
श्रेष्ठ आहे, तू म्हणतेस ज्यातनू तू मनाची उदात्तता
वमळवण्यात यशस्वी झालेली आहेस. तझु ा
वहशेब योग्य आहे का ररबेका? ही बेरीज बरोबर
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आहे की नाही हे वसद्ध करायचे का आपण?
सागां ?
ररबेकाः

मी तयार आहे.

रोझमरः

कुठल्याही वेळी?

ररबेकाः

जेव्हा तम्ु हाला आविेल. शक्य वततक्या
लवकर.

रोझमरः

मग मला पाहू दे, ररबेका... जर त.ू ..
माझ्याकररता... ह्ाच रात्ी... (अकस्मात थाांबनू )
ओह, नाही, नाही, नाही!

ररबेकाः

होय, जोन्सस. होय, होय! सागां ा मला, मग तम्ु ही
बघाल.

रोझमरः

...जर तम्ु हाला धािस आहे... आनदां ाने, जसे
अविक ब्रँिल म्हणालेत... माझ्याकररता,
रात्ी... आनांदाने... त्याच मागााने जाण्यासाठी....
ज्या मागााने बीटा गेली?

ररबेकाः

(सोफ्यावरून हळू हळू उठते आवण बहुधा ऐकू न
येणाऱ्या आवाजात) जोन्सस...!
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रोझमरः

होय, ररबेका.. तोच तो प्रश्न जो मला पछािेल...
तू गेल्यानतां र... वदवसाचा प्रत्येक तास ते
माझ्याकिे परतेल. मला वाटते माझ्या
मनःचिांसु मोर तू मला स्पष्ट वदसतेस... तू बाहेर
पाय-पल
ु ावर बरोबर मध्यावर उभी आहेस...
कठि्यावर ओणवी होऊन जलद गतीने
वाहणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाकिे बघत. नाहीतम्ु ही मागे सरले. वतने जे धािसाने के लां तेवढां
तमु च्यात धैया नाही.

ररबेकाः

जर मला तशा प्रकारचां धैया असतां तर? आवण
आनांदाने स्वेच्छे ने तसां के लां असतां? मग काय?

रोझमरः

मग मला तझ्ु यावर ववर्श्ास ठे वायला हवा. मला
माझ्या जीवनाचे ध्येय परत वमळववण्यावर
ववर्श्ास बसेल. मला माझ्या ववर्श्ासावरील
सामर्थयाावर मानवी प्राण्याच्या सामर्थयाावर
त्याांच्या उदात्ततेच्या प्राप्तीबद्दल ववर्श्ास आहे.

ररबेकाः

(वतची शाल हळूच घेते, आवण िोक्यावर ठे वते,
मनाच्या शाांततेने) तम्ु हाला तमु चा ववर्श्ास पन्सु हा
प्राप्त होईल.
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रोझमरः

तझ्ु याकिे तशी इच्छाशक्ती आवण धािस—
आहे ररबेका त्यासाठी?

ररबेकाः

ते तम्ही उद्या पाहू शकाल—वकांवा त्यानांतर
जेव्हा त्याांना माझां प्रेत सापिेल.

रोझमरः

(त्याचे हात ते त्याच्या कपाळावर ठे वतो) तेथे
भीिण मोवहनी आहे त्यात—!

ररबेकाः

कारण मला तेथे खाली राहणां आवित नाही.
आवश्यकतेपेिा फार काळ नाही. तम्ु हाला ते
बघावांच लागेल त्याांना मी सापिले.

रोझमरः

(उसळी मारून उठत) पण हे सारां—काहीही
नसनू वेिेपण आहे. जा- वकांवा थाांब! मी तझु े हे
फक्त के वळ शब्द ह्ावेळेला घेतो.

ररबेकाः

वनरथाक वाक्प्रचार, जोन्सस. आपल्याला आता
असा भेकि कावा नको, विअर! कसा तम्ु ही
ववर्श्ास ठे वू शकणार माझ्या के वळ शब्दावर ह्ा
वदवसानांतर?

रोझमरः

पण तल
ु ा अपयशी झालेलां मला बघायची इच्छा
नाही, ररबेका!
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ररबेकाः

तेथे अपयश असणार नाही.

रोझमरः

तेथे रावहल. तल
ु ा बीटाच्या मागे जाण्याचां
सामर्थया कधीच राहणार नाही.

ररबेकाः

तम्ु ही तसा ववचार करू शकत नाही?

रोझरः

कधीच नाही. तू बीटासारखी नव्हेस. जीवनाच्या
ववकृ त दृश्यासारखी सत्तेखाली तू नाहीस.

ररबेकाः

पण मी रोझमसाहोल्मच्या जीवनाच्या सत्तेखाली
आहे—आत्ता. जे काही मी पाप के लांय त्याचां
प्रायवश्चत्त मी घ्यायला हवां.

रोझमरः

(वतच्याकिे वस्थरपणे बघत) हा तझु ा दृवष्टकोन
आहे?

ररबेकाः

होय.

रोझमरः

(करारीपणे) ठीक मग, मी जीवनाच्या बांधमक्त
ु
दृष्टीत खांबीरपणे उभा राहतो, ररबेका.
आपल्यावर न्सयायवनवािा करणारा कुणी नाही;
आवण ह्ा कारणामळ
ु े आपला न्सयायवनवािा
आपणच करू.
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ररबेकाः

(त्याचा गैरसमज करून घेत) होय, ते खरां आहेते सद्ध
ु ा. माझ्या जाण्याने तमु च्यात जे काही उत्तम
आहे त्याचां रिण होईल.

रोझमरः

ओह, रिण करण्यासारखां माझ्यात काहीच
रावहलेलां नाही.

ररबेकाः

होय, आहे. पण माझ्यासाठी... आजनांतर मी
फक्त एक समद्रु ी रािस व्हावे व जे जहाज
तम्ु हाला पढु े नेत आहे त्याला खाली खेचणारा
व्हावे. जहाजाच्या बाजनू े समद्रु ात जाते. वकांवा
कदावचत मला येथे व्यथा वदवस घालवावे
लागतील. मागे अपांग जीवन फरफटत ओढत?
त्या आनदां ावर कुढत जो माझ्या अवतताने
गमावला आहे? नाही, हा खेळ मी सोित आहे,
जोन्सस.

रोझमरः

जर तू जातेयस... तर मीसद्ध
ु ा तझ्ु यासोबत येतोय.

ररबेकाः

(जवळजवळ हळूच वस्मत करीत, त्याच्याकिे
बघत हळूच म्हणते) होय, या माझ्या सोबत...
आवण माझे सािीदार व्हा...
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रोझमरः

मी तझ्ु यासोबत येतो, मी म्हणालो.

ररबेकाः

पाय-पल
ु ाकिे, होय. तम्ु हाला ठाऊक आहे तम्ु ही
कधीच बाहेर तेथे जाण्याचे धािस करणार
नाहीत.

रोझमरः

तू बवघतलेलां आहेस ते?

ररबेकाः

(दःु खाने आवण अिखळत) होय. तेच ज्याने
माझां प्रेम वनराशाजनक बनववले.

रोझमरः

ररबेका... आता मी माझा हात तझ्ु या िोक्यावर
ठे वतो (तसां करतो) आवण आता तझु ा वववाह
झालेली माझी पत्नी म्हणनू मी स्वीकार करतो.

ररबेकाः

(त्याचे दोन्सही हात घेते आवण वतचे िोके त्याच्या
छातीवर ठे वते) थँक्यू जोन्सस (त्याला जाऊ देते)
आवण आता मी आनांदाने जाते.

रोझमरः

परू
ु ि आवण स्त्रीने एकवत्त जायला हवे.

ररबेकाः

फक्त पल
ु ाकिे, रोझमर.

रोझमरः

त्यावरसद्ध
ु ा. जोपयंत तू जाशील- तोपयंत मी
तझ्ु यासोबत येईन. कारण आता मी धीट झालोय.
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ररबेकाः

तम्ु ही वनःसांशयपणे खात्ी करून घेतली का... की
हा मागा तमु च्यासाठी उत्तम आहे?

रोझमरः

मला ठाऊक आहे, हाच एक मागा आहे.

ररबेकाः

समजा तम्ु ही फक्त स्वतःचीच फसवणक
ू करता
आहात... रोझमहोल्मच्या र्श्ेतार्श्ापां ैकी एक
म्हणनू .

रोझमरः

असचां असेल ते. कारण त्याच्ां यापासनू आपण
स्वतःचा बचाव कधीच करू शकत नाही,
आपण ह्ा घरापासनू .

ररबेकाः

मग थाांबा तेथेच, जोन्सस!

रोझमरः

पती त्याच्या पत्नीबरोबर जाईल, जशी पत्नी
वतच्या पतीबरोबर.

ररबेकाः

होय, पण आधी हे मला सागां ा, ते तम्ु हीच आहात
का जे माझ्या मागे येतात? वकांवा ती तीच आहे
का जी मी तमु च्या मागे येतेय?

रोझमरः

आपण ह्ा प्रश्नाबद्दल कधीच ववचार करायला
नको.
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ररबेकाः

पण मला जाणनू घ्यायची इच्छा आहे.

रोझमरः

आपण एकमेकाबां रोबर जाऊया, ररबेका- मी
तझ्ु यासोबत आवण तू माझ्यासोबत.

ररबेकाः

मीसद्ध
ु ा काहीसा तो ववचार करते.

रोझमरः

कारण आता आपण दोघे एक आहोत.

ररबेकाः

होय, आता आपण एक आहोत. चला जाऊया
आनदां ाने.
(ते हातात हात घालनू हॉलमधनू बाहेर जातात
आवण िाव्या बाजल
ू ा वळताना ते वदसू शकतात.
ते गेल्यावर दरवाजा उघिा रावहलेला असतो.
रूम काही िणाांसाठी ररतीच राहते. मग सौ.
हेल्सेथ उजवीकिून दरवाजा उघिते.)

सौ. हेल्सेथः वमस् वेस्ट... गािी... (भोवती बघते) येथे नाहीत.
ह्ा रात्ीच्या वेळी एकवत्तपणे बाहेर गेलेले
आहेत? ठीक... मला असां म्हणावसां चां वाटतां—
! हम!् (हॉलमध्ये जाते, भोवती बघते आवण परत
पन्सु हा येते) उद्यानाच्या खचु ीवरही नाहीत. ओह,
ठीक ठीक (वखिकीकिे जाते आवण बाहेर
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बघते) ओह, अरे देवा! ती र्श्ेतवस्तू तेथे आहे...
अरे , देवा! ते दोघेही पल
ु ावर आहेत. देवा ह्ा
पापी जीवाांना िमा कर! ते आपले बाहू
एकमेकाांभोवती ठे वताहेत (वकांचाळते) ओह,
खाली- दोघेही! पाणचक्की वफरववणाऱ्या
वेगवान पाण्याच्या झोतामध्ये! धावा! धावा!
(वतचे गिु घे थरथरतात, कापतात. ती खचु ीच्या
मागच्या बाजचू ा आधार घेते. ती जेमतेम काही
शब्द उच्चारते) नाही. नाही. मदत करा तेथे...
त्या मृत स्त्रीने त्यानां ा उचलनू नेलेले आहे.

समाप्त
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लेखक डॉ. वर्ंत बागल
ु
ऑस्लो येथील सप्रु वसद्ध भव्य नाट्यगृह‘नॅशनल वथएटर’ समोरील इब्सेनचा पणू ााकृती पतु ळा
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नॉर्वे येथील हेश्चिि इब्सेनच्या स्मारिासोबत डॉ. र्सतुं बागुल

श्री वर्ंत बागल
ु यांची पस्ु तके
कव्हरवर क्ललक करताच पस्ु तक उघडेल
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श्री र्वसंत बागुल
यांनी
अनवु ाद के लेली

हेन्रिक इब्सेन
यांची नाटके .
मूळ नॉर्वेन्रिअन
भाषेतनू
या पस्ु तकांचे
मराठीत
भाषांतर
के लेले आहे.
इतरत्र ते इग्ं लीशवरून
के लेले अर्ते.
कव्हरवर क्ललक करताच
पस्ु तक उघडेल
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श्री र्वसंत बागुल
यांनी
स्वतः क्लहीलेली
पस्ु तके .
या पस्ु तकाचं े लेखन
तयांनी स्वतः जपान
आक्ि अमेररके त
राहून कष्ट करून
माक्हती क्मळवनू के ले
आहे.
र्वस लेखन
अस्सल र्व दुन्रमिळ
आहे

कव्हरवर क्ललक करताच
पस्ु तक उघडेल
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ई साश्चहत्य प्रश्चतष्ठानचे हे चौदार्े र्र्व.
डॉ. र्वसंत बागुल याुंचे हे एकोन्रिसार्वे पुस्ति.
डॉ. वर्ंत बागल
ु हे मळ
ु चे मालेगावच्या शाळे तील क्शक्षक. पि
वाचन व लेखनाच्या वेडाने झपाटलेल.े नाटककार इब्र्ेनच्या प्रेमात
पडून तयाचा अभ्यार् करायला तयानं ी नॉवे गाठले. नॉवेक्जअन भाषेचा
अभ्यार् के ला. पोटार्ाठी अगं मेहनत करत नॉवे यक्ु नव्हक्र्सटीत PhD
क्मळवली. इब्र्ेनच्या नाटकांचा अनवु ाद के ला. क्तथनू जपानला.
जपानी भाषा क्शकून पररकथाचं ा अभ्यार् के ला. क्तथनू अमेररका. र्दु रू
भागातील मॉटेलमध्ये काम करत क्तथल्या मळ
ू पररकथांचा अभ्यार् व
अनवु ाद के ला. मल
ु े या देशांतच क्शकून स्थाईक झाली. पि बागल
ु र्र
पन्ु हा महाराष्ट्रात आले. वयाच्या र्त्तरीतही र्ाततयाने लेखन करत
अर्तात.
िॉ. वसांत बागल
ु यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पस्ु तके ई
सावहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना ववनामल्ू य
देतात. असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू
कसलीही अवभलािा नसते. मराठी भािेच्या सदु वै ाने गेली दोन हजार
विे कवीराज नरें द्र, सतां ज्ञानेर्श्र, सांत तक
ु ारामाांपासनू ही परांपरा सरू
ु
आहे. अखिां . अजरामर. म्हणनू तर क्दनानाथ मनोहर(४ पस्ु तके ), शंभू
गिपल
ु े(९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९), डॉ. वर्ंत बागल
ु
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(१९), शभु ागं ी पार्ेबदं (१२), अक्वनाश नगरकर(४), डॉ. क्स्मता
दामले(८), डॉ. क्नतीन मोरे (३१), अनील वाकिकर (९), फ्राक्न्र्र्
आल्मेडा(२), मधक
ु र र्ोनाविे(३), अनतं पावर्कर(४), मधू
क्शरगावं कर (८), अशोक कोठारे (५० खडं ाचं े महाभारत), श्री. क्वजय
पाढं रे (ज्ञानेश्वरी भावाथस), मोहन मद्वण्िा (जागक्तक कीतीचे वैज्ञाक्नक),
र्गं ीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पस्ु तके ), क्वनीता देशपाडं े (७)
उल्हार् हरी जोशी(७), नक्ं दनी देशमख
ु (५), डॉ. र्जु ाता चव्हाि (८),
डॉ. वृषाली जोशी(२३), डॉ. क्नमसलकुमार फडकुले (१९), CA पनु म
र्गं वी(६), डॉ. नक्ं दनी धारगळकर (११), अक
ं ु श क्शगं ाडे(१०), आनदं
देशपाडं े(३), नीक्लमा कुलकिी (२), अनाक्मका बोरकर (३), अरुि
फडके (३) स्वाती पाचपाडं े(२), र्ाहेबराव जवजं ाळ (२), अरुि क्व.
देशपांडे(५), क्दगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मि भोळे , अरुंधती बापट(२),
अरुि कुळकिी(८), जगक्दश खांदवे ाले(४) पंकज कोटलवार(२) डॉ.
र्रुु ची नाईक (३) डॉ. वीरें द्र ताटके (२), आर्ावरी काकडे(३) असे
अनेक ज्येष्ठ व अनभु वी, कसलेले लेखक ई सावहत्याच्या िारे आपली
पस्ु तके लाखो लोकाांपयंत ववनामल्ू य पोहोचवतात.
अशा सावहत्यमतू ीच्ां या त्यागातनू च एक वदवस मराठीचा सावहत्य
वृि जागवतक पटलावर आपली ध्वजा फडकवील याची आम्हाला
खात्ी आहे. यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ
आहे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या
व्यासपीठातां नू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहेत. आवण या सवांचा
सामवू हक स्वर गगनाला वभिून म्हणतो आहे.
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आवण ग्रांथोपजीववये । ववशेिीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट ववजयें । होआवे जी ।

