
 

 

 

 



  

सागर स्वामिनी 

ह ेपसु्तक मवनािलू्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

या मनमिितीसाठी काही लोकाांना वेळ व पैसा खर्ि करावा लागला आह.े  

म्हणनू ह ेवार्ल्यावर खर्ि करा ३ मिमनट 

१ मिमनट : लखेकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे वाटल ेत ेकळवा 

१ मिमनट : ई सामहत्य प्रमतष्ठानला िेल करून ह ेपसु्तक कसे वाटल ेत ेकळवा. 

१ मिमनट : आपल ेमित्र व ओळखीच्या सवि िराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अमण ई सामहत्यबद्दल साांगा. 

असे न केल्यास यापढुे आपल्याला पसु्तके मिळणे बांद होऊ 

शकत.े 

दाि नाही िागत. िागत आह ेदाद. 

साद आह ेआिर्ी. हवा प्रमतसाद. 

दाद म्हणजे स्तुतीर् असावी असे नाही. प्राांजळ ित, सूर्ना, टीका, मवरोधी ित याांर्े स्वागत आह.े  प्रािामणक 

ित असावे. ज्यािुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी मदशा ठरवण्यात िदत होते. िराठीत अमधक कसदार लेखन 

व्हावे आमण त्यातून वार्क अमधकामधक प्रगल्भ व्हावा, आमण अखेर सांपूणि सिाज एका नव्या प्रबुद्ध उांर्ीवर 

जात रहावा.  
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मवनािलू्य मवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वार्नू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडि करू 

शकता.   

• ह ेई पसु्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी मकां वा वार्नाव्यमतररक्त 

कोणताही वापर करण्यापवुी ई -सामहत्य प्रमतष्ठानर्ी लेखी परवानगी 

घेणे आवश्यक आह.े   

 

 

 

  



22. THE LADY FROM THE SEA 

(Fruen fra Havet) 

1888 

 इब्सेनर्े ह ेबामवसावे नाटक. 

 प्रबोधनाच्या पवूिकाळापासनू ते अठराव्या शतकाच्या 

िध्यापयंत कवी आमण नाटककार सािान्यतः जनु्या कथाांर्ा, उत्कृष्ट 

जनु्या कथाांर्ा वापर करीत. ते असे गमृहत धरून र्ालायर्े की त्याांर्ा 

प्रेिक वगि प्रत्येक नाटक मकां वा नीमतपर गोष्ट, प्रार्ीन नीती आमण 

धामििक तत्वज्ञानार्ी सािान्य वर्ने ह्ाांर्ा पररर्य करून घेण्यास 

इच्छुक होता. ‘िाझ्या लेखकाांनी काय साांमगतले ते िी तमु्हाला 

साांगतो.’ (असे शेक्समपयर मलमहत असे.) इब्सेनर्ी सवय ह्ाच्या उलट 

होती. त्याच्या शोकात्ि (Tragic) पात्राांप्रिाणे त्याला सिाज आमण 

र्र्िच्या ितृावस्थेत आमण र्ालीररतीत हृदयशनू्य बनलेले रूढ 

शहाणपण गवसले आमण त्याच्या स्वतःच्या अमस्तत्वासाठी त्याला त े

नाकारणे भाग पडले- त्याच्या स्वतःसाठी पाहणे भाग पडले. त्याच्या 

काळातील र्ैतन्याबरोबर त्याने ह्ा िमूतिभांजनात भाग घेतला आमण 

त्याच्या प्रेिकाांिध्ये त्यार्े आकर्िण मनिािण केले. तो त्यार्ी नाटके 

बहुधा (कुणी असे म्हणेल की) त्याच्या वतृ्ाांत िलू्याांकररता प्रदमशित 

करतो, अशीर् काही ती त्याने शोधनू काढली आहते की जी कुणी पवूी 



तशी पामहलेलीर् नाहीत. म्हणून िग जर एखाद्याला इब्सेनच्या प्रार्ीन 

काळाच्या काव्यदृष्टीर्ा पररर्य करून घ्यायर्ा असेल तर त्याने पात्रे 

काय म्हणतात ते खोल खोदनू पहायला हवे. त्याांच्या आत्म्याच्या 

(spirit) हालर्ालीच्या पातळीखालील शब्द आमण कल्पनाही 

बघायला हव्यात. ह्ा पातळीपयंत खोदायला इब्सेनला सािान्यतः दोन 

वरे् लागली पण त्याला मवस्ियर्मकत करणारी रांगभूिीमवर्यक 

त्याच्या नाटकाांर्ी र्ेतनार् फक्त त्याला गवसली नाही तर त्यार्े 

अव्याहत िहत्त्वही त्याला गवसले. 

जे त्यार्े कणखर नैराश्यवाद आमण िौजेर्े िमूतिभांजन नाकारते 

अशा इब्सेनच्या वार्नार्ा िी कैवार घेत नाही. त्याउलट त्याच्या 

लेखनार्ी ही स्वरूपे आहेत ज्याांनी त्याला आधमुनक रांगभूिीर्ा आजा 

(Grandfather) केले आह.े आपल्या काळासाठी त्यार्ा दजाि म्हणजे 

एक िागिदशिक तत्व (Landmark) ते प्रिामणत करतात. पण आपल्या 

प्रर्मलत ‘Beatnik’ च्या जगात एकही पमवत्र ितूी भांजन करण्यासाठी 

मशल्लक ठेवली गेली नाही; आमण जरी इब्सेन आता आपल्याशी 

बोलत असला तरी तो ते त्याच्या लेखनाच्या मवरूद्ध स्वरूपािळेुर्- 

मतर्ी मर्रकालीन काव्यिय सकू्ष्ि दृष्टी आता मदस ूशकेल. त्याच्या श्रेष्ठ 

नाटकात तो एकोमणसाव्या शतकातील औधत्य (insotence- 

उििटपणा)र्ा सदु्धा त्याने, ज्यार्े ते प्ररेक बनले त्या अमितीय 

धाडसाबरोबर व प्राांजळपणाबरोबर आमवष्कार केला. The Lady 

From The Sea िध्य े श्रेष्ठ शोकाांमतकाांर्ी एक प्रकारर्ी तळटीप, 



त्याने पामहले की ह्ा नाटकार्ा उपसांहार (catastrophy) हा काही 

दवैाधीन शेवट नव्हता की र्तैन्य पनु्हा पनुरूज्जीमवत केले जाईल. 

म्हणनूर् जर या नाटकाच्या वार्नार् े जवळून श्रवण केले तर 

आपल्याला अर्िनीय (उपास्य, पजू्य) अशा मवर्याांर्े (Themes) 

प्रमतध्वनी सापडतील. आमण म्हणनू इब्सेनला जीवनाच्या र्ैतन्याच्या 

सांशोधकाांिध्ये त्याच्या िालकीच्या असलेल्या जागेवर आपण 

बसवतो. 

-From ‘The Lady From The Sea’, Daniel 

Haakonsen (ed) 

Contemporary Approaches to Ibsen 1966- 

Francis Fergusson 

-Henrik Ibsen – Critical Anthology pg- 413-414 

  



The Lady From The Sea 

The Law of Adjustment 

सिायोजनार्ा मनयि 

 

 The Lady from the sea आमण Hedda Gabler दोन 

मभन्न दृष्टीकोनातनू आमण दोन मभन्न मसद्धाांतातनू िनोमवशे्लर्णात्िक 

पद्धतीने स्त्री जातीच्या वैवामहक जीवनार्ा परािशि घेतात. ह्ा दोन्ही 

नाटकातील सिस्या वैयमक्तक तडजोडीपैकी एक आह,े ती इब्सेनने 

केवळ पररपणूि यकु्तीनेर् नव्ह े तर असािान्य मनयोजनातनू हाताळली 

आह.े तथामप The Lady from the Sea  िध्ये तो िनोमवशे्लर्णात्िक 

प्रमतिेच्या सांजे्ञत स्पशि करतो व ते सिकालीन प्रेिकवगािपेिाही 

वतििानकालीन प्रेिकवगािलाही उघडपणे काहीसे गोंधळात टाकते. 

 Ellida Wangel   (The Lady from the Sea)  

सिदु्रकन्या तीव्र मर्ांता—िज्जामवकृतीने पछाडलेली असते. ती सदु्धा 

Rosmersholm  िधील ररबेकासारखीर् आह े (पण अमधक 

दिनाच्या रूपात) सागराच्या िलूतत्त्वाच्या िोमहनीखाली असनू ती 

िानवाच्या िनात स्वैर भटकणाऱ्या अराजक स्वातांत्र्यार्े प्रमतक आह.े 

सांपणूि नाटक म्हणजे मतच्या इलाजार्ा उदात्ीकरणाच्या पद्धतीने 

नाट्यीकरण केलेला सारभतू इमतहास आह.े यापवूी बऱ्यार् आधी 



(उदात्ीकरण—उन्नयन) आधमुनक िानसशास्त्राच्या गावांढळ 

बोलीभारे्तनू ग्राम्यीकृत केलेला शब्द आह.े मतच्यापेिा वयान े

म्हाताऱ्या असलेल्या मतच्या नवऱ्याशी Dr. Wangel शी मतर्ी 

लैंमगकदृष््टया र्कुीर्ी जळुणी झाली होती. (अपसिायोजन—

Maladjustment)  त्याच्याशी मतने प्रेिमवरमहत लग्न केलेले होते, ती 

स्वतःला त्याच्याशी त्यािुळेर् रूळवनू घेऊ शकत नव्हती, म्हणनू 

त्याच्या दोन िलुी Bolleta आमण Hilda ह्ाांच्याबद्दल मतला 

परकेपणा वाटायर्ा. खरे म्हणजे मतच्या अांतदेशीय वातावरणात ती 

मतच्या जन्िस्थळीच्या उत्रेकडच्या सिुद्रमकनाऱ्यावरील सिदु्रमिमश्रत 

स्वभावापेिा ती मभन्न वाटे. ती लाटाांकडून सिदु्रमकनाऱ्यावर फेकल्या 

गेलेल्या ित्स्यकन्येसारखी असनू ती परत धड सिदु्रातही जाऊ शकत 

नव्हती मकां वा आपल्या मनत्याच्या कोरड्या भपू्रदशेाकडेही जाऊ शकत 

नव्हती. 

 पण ह्ासारखीर् दसुरीही असिपिक गुांतागुांत आह.े तारूण्यात 

Ellida एका भटकणाऱ्या Finish  खलाशार्ी वाङ्मनमित वध ू

बनलेली होती. जो सिुद्र त्याांच्या त्यार्वेळी लग्नसिारांभाच्या अांगठीर्े 

पात्र झाला होता त्याच्यार् सािीने त्याांर्ा वाङ्मनिय झाला होता. तो 

खलाशी मनघनू जातो, पण सिुद्र सरूप असलेली त्यार्ी िोमहनी मतने 

स्वतःला Dr. Wangel ला मवकल्यावर आमण सिदु्रापासनू दरू 

रामहल्यानांतर मतच्यािध्ये अप्रमतहतपणे दृढतेने वाढते. ह्ा मववाहातनू 

ज्या िलुार्ा जन्ि होतो त्यार्े डोळे त्या सिदु्रावरच्या िाणसासारखे 



असतात. आमण ते िूल लगेर् िरते. त्यािुळे Ellida र्े िनोधैयि खर्ते 

व इतके मवकोपास जाते की ती आपल्या नवऱ्याशी—वैवामहक 

सांबांधही तोडून टाकते. परांत ु मतच्यावर अजनूही त्या सिदु्रावरच्या 

िाणसार्ी िालकी आहे- ही दृढ कल्पना मतच्या अांतरात खोल 

रूजलेली असते. आमण ह्ा कल्पनेर्ा मतच्या िनावर इतका पगडा 

बसलेला असतो की जरी मतला ‘स्वतःपासनू वार्वायर्े’ असते तरी 

ती कल्पना ती झटकून टाकू शकत नाही. मतर्ां दःुख किी करण्यासाठी 

Dr. Wangel परत मिठागाराांनी लादलेल्या सरसकट 

सिदु्रवायुलहरींच्या मतच्या उत्रेच्या जन्िस्थानाकडे मतला घेऊन 

जाण्यार्े ठरमवतो. पण ती त्यार्े ऐकत नाही. 

 ‘ओ, बोल ूनका त्यामवर्यी! ह्ा गोष्टीर्ा मवर्ार सदु्धा करू 

नका. यामठकाणी िला काहीही आधार वाटत नाही. िला ठाऊक आह;े 

िला असे वाटते की िी ते फेकून दऊे शकत नाही.’ 

 ‘फेकून दऊे शकत नाही, मप्रये? म्हणजे काय?’ 

 म्हणजे त्यार्ी भीती, िजवर असलेले त्यार्े अगाध वर्िस्व. 

 

II 

 त्याच्या स्वतःच्या या यकु्तीिुळे Dr. Wangel,  Ellida ला 

आपल्या स्वतःच्या गतकाळातील त्या सिदु्रावरील परक्या 

िाणसाबरोबरच्या धाडसाबद्दल आमण त्यार्प्रिाणे मतच्या भयाबद्दल 

आमण त्याच्या परतीच्या मतच्या िोठ्या प्रिाणावरील िनकवडेपणाच्या 



अपेिेबद्दल साांगायला प्रवतृ् करतो. Dr. Wangel  शी झालेला मतर्ा 

मववाह म्हणजे एक प्रकारर्ी आपली फसवणकूर् आह,े ह्ा कल्पनेर्ा 

त्याग करण्यात ती असिथि असते व मतला खात्री असते की त्या 

सिदु्रावरच्या िाणसार्े पनुरागिन त्याच्यािध्ये आमण मतच्या मवद्यिान 

पतीिध्ये शेवटर्ी मनवड करावयार्े आपल्यावर लादणार. पण ह्ा 

िनोवतृ्ी आमण कल्पना फक्त मतच्या िज्जातांतूांर्ा मवकार वाढमवतात; 

तेव्हा मतर्ी पवूिजातील उतरलेली सिदु्राशी नाते असलेली अनवुांमशक 

मवकृती मतच्या गढू उच्छृांखल स्वातांत्र्याबरोबर मतच्या सिदु्रापासनू दरू 

असलेल्या प्रदशेावरील अमस्तत्वामवरूद्ध अमधक बांड करावयास 

लावते. मतच्या नवऱ्यामवरूद्ध असलेले मतर्े अजाण बांड तो परका 

गहृस्थ एका वर्ािच्या अनपुमस्थतीनांतर परत येतो तेव्हा अमधक तीव्र 

होते—व अपररहायिपणे मतला जवळ खेर्ते. ते शब्द ती Dr. Wangel 

कडे जोरात उद्गारते जे मतला भतूकाळात ठाऊक होते. त्या मतच्या 

स्वातांत्र्याच्या तीव्र इच्छेर्ी कां पने असतात. 

 ‘िला ठाऊक आह ेतमु्ही िला येथे ठेव ूशकाल ते. तमु्हाला 

ते सािर्थयि आह ेआमण त्यार्ा तमु्ही वापर कराल यात सांशय नाही. पण 

िाझे िन, िाझे मवर्ार, िाझ्या साऱ्या अमनवार इच्छा आमण कािना 

ह्ाांना तमु्ही अटकाव करू शकणार नाहीत! त्या तळिळतील आमण 

ताणल्या जातील—बाहरे अज्ञातािध्ये—जे िी मनमििले आह े आमण 

ज्यार्ा तमु्ही िाझ्या मवरूद्ध अडथळा मनिािण केला आह.े’ 



 परांत ु मतच्या डॉक्टर नवऱ्यार्ा मतच्यामवरूद्ध बळजबरी 

करण्यार्ा मकां वा मतला अडथळा करण्यार्ा उद्देश नसतो. त्याउलट तो 

मतच्या िनार्ा िोभ शक्यतो अमतशय खोल िुळाांर्ी व मतच्या 

दखुाःच्या कारणाांर्ी कबलुी शोधण्याकडे मतर्े िन वळमवतो आमण 

जेव्हा तो परकीय प्रत्यि प्रकट होतो तेव्हा मतच्या नवऱ्यार्ी 

व्याधीशािक पद्धती स्वातांत्र्य म्हणनूर् राहते. परकीयाच्या रूपात 

झालेल्या बदलािळेु पररमस्थतीत Dr. Wangel च्या बाजनूे पररवतिन 

होते. कारण त्याच्या अनपुमस्थतीत मतच्या िनािध्ये असलेल्या त्याच्या 

प्रमतिेपेिा तो मकतीतरी मभन्न मदसतो. त्याच्या डोळयाांमशवाय 

सरुूवातीला ती तर त्याला ओळखतर् नाही. अमधक िहत्त्वार्ी बाब 

म्हणजे मतला कायिर्े िकुण्यार्ा धोका पत्करूनही मनणाियक िणाला 

Dr. Wangel मतला मनवडीर्े स्वातांत्र्य दऊे करतो. 

 ‘आता त ूिाझ्या हक्काांपासनू आमण िाझ्यापासनू पणूिपणे िुक्त 

आहसे. आता तझु्या स्वतःच्या खऱ्या जीवनाकडे त ूपरत आलीस—

त्याच्या ठरामवक क्रिाकडे पनु्हा परत आलीस. आता त ू स्वतांत्रपणे 

आमण तझु्या स्वतःच्या जबाबदारीवर मनवड करू शकतेस.’ 

 पण मनवडीर्े स्वातांत्र्य मिळणे म्हणजे मतच्या स्वतःच्या 

जबाबदारीवरर्े म्हणजे वैयमक्तक स्वतांत्र जबाबदारीसारख्या गोष्टींना ती 

नाकारण्यालाही ती स्वतांत्र झाली ह े आढळून मतला धक्का बसतो. 

Ellida वर असलेली त्या परक्या िाणसार्ी िोमहनी ही मनस्तेज होत 

जाते. मतच्या अखेरच्या मनणियात ती मतच्या नवऱ्याला मनवडते आमण 



ज्या अबोधतेच्या अगाधतेपासनू मतला भय असते ते सांपते. मतच्या 

भोवतालच्या वातावरणार्ा सराव मतला यापढुे सोप्या कतिव्यार्े 

आश्वासन दतेो. मतच्यासाठी त्याांर्ा अांमगकार करण्यासाठी पररमस्थती 

मतर्ा अांमगकार करते आमण आता मतला िानवी प्राणी आमण पत्नी 

म्हणनू मतच्यात असलेल्या उत्कृष्टतेर्ी जाणीव होऊ लागते. 

 ‘क्रिाक्रिाने िला आता तमु्ही सिज ू लागले आहात – 

(साऱ्या यातना सहन केल्यानांतर मतर्ा पती भाष्य करतो.) त ू मवर्ार 

आमण कल्पना प्रमतिेत रेखाटतेस- दृष्टीगोर्र मर्त्राांिधनू. सिदु्रासाठी 

असलेली तझुी तीव्र इच्छा आमण तळिळ- ती िोमहनी- ज्या परक्या 

गहृस्थार्ी तजुवर होती- ती फक्त दसुरे मतसरे कुणी नसनू तझु्या अांतगित 

असलेल्या स्वातांत्र्याच्या जागतृ होणाऱ्या आमण वाढत्या गरजेर्े फक्त 

आमवष्करण आह.े’ 

 ‘ओ, िला त्याबद्दल काय म्हणावे ह ेकळतर् नाही. पण तमु्ही 

िाझे र्ाांगले वैद्य आहात. तुम्हाला ते सापडलां आमण योग्य उपाय 

करण्यार्ां धाडस तमु्ही केलांत- त्यानेर् फक्त त्यानेर् िला आधार 

मिळाला.’ 

 ह्ा नाटकातील लहान पात्राांर्े एकीकरण अशा काही पद्धतीने 

केले आह े की त्यािळेु सांतलुन साधावे व त्यार्ा (Pattern) 

आकृमतबांध पणूि व्हावा. ज्यावर मतर्े खरोखर प्रेि नाही त्या अमधक 

म्हाताऱ्या िाणसाशी लग्न करून प्रायः भमवष्यकाळात कधीतरी मतर्ी 

प्रमतिा करणाऱ्या या सारख्यार् सांकरासह Boletta, Gilda च्या 



प्रिादार्ी पनुरावतृ्ी करीत आह ेअसे वाटते. छाांमदष्ट आमण खोडकर 

Gilda ही The master builder िधील सविथा नव्या भमूिकेसाठी 

प्रगट होण्याकररता कौिायािवस्थेच्या प्रिबु्ध काळातनू जात आह.े 

ज्यार्ा अहांकार इच्छा असो वा नसो, उते्जनात्िक प्रेिार्े मवडांबन 

करतो. तो ियी कलाकार Lyngstrand हा अननभुवी आह;े Falk 

svanhild र्े Loves’ Comedy िधील िुख्य तत्व सविव्यापी 

Ballested पनु्हा सिायोजनार्े (तडजोडीर्े) मवडांबन प्रदमशित करतो. 

त्याांर्े एक मनमष्क्रय साधन म्हणून तो स्वतःला ताांमत्रकदृष््टया कोणत्याही 

पररमस्थतीत रूळवनू घेणारा िाणसू आह,े त्याांच्या नायकासारखा नव्ह.े 

 The Lady From The Sea जरी त्यार्ी प्रसन्नता शरत्काळ 

मनस्तेज करणारी असली तरी काही बाबतीत तो The Wild Duck या 

नाटकापेिा किीअमधक आशायकु्त शदु्धीकारक आह.े Gina आमण 

Hjalmar पेिा Ellida आमण Wangel ह ेअमधक उांर्ीच्या पात्रतेर् े

आहते आमण त्याांर्े परस्पर सिायोजन काहीशा िोठ्या अमधक 

सािान्य आशयाकडे मनदशे करते. A Doll House च्या सिाप्तीच्या 

वेळच्या Nora िध्ये आमण Ellida िध्ये तरीही नक्कीर् सांबांध आह.े 

सांपणूितया सिायोमजत मववाहार्े र्ित्काराांर्ा र्ित्कार (Miracle of 

miracles) ह ेसोडून जाताना Hjalmar ला मदलेल्या सरू्नेर्े Nora 

र्े शब्द ह ेEllida आमण मतच्या नवऱ्याकडून मिळवले जातात. त्याांर्ी 

जीवनातील वास्तमवक मस्थती मकती िाफक आह ेयाला िहत्त्व नाही. 

पण दोघेही आता त्याांच्या भमवतव्यार्ी पररपतूी करू शकतात. Ellida 



च्या सराव (Acclimatization) या शब्दात जी त्याांर्ा 

कां टाळवाणेपणा दरू करू शकेल अशा यापढुील र्ैतन्यातील दनैांमदन 

कतिव्याांर्ा ती खुशीने स्वीकार करते- असा सखोल अथि भरला आह.े 

जर Ellida च्या दवैाशी Hedda Gabler िधील Hedda च्या दवैार्ी 

तलुना केली तर र्कुीच्या जळुणीर्े दसुरे नाटक पण वेगळया 

दृष्टीकोनातनू येते- या नाटकार्े मनमित असे गमभिताथि उत्कृष्टररत्या 

सिज ूशकतील. 

Ibsen An Approach 
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The Lady From The Sea 

(Fruen Fra Havet) 1888 

 इब्सेनर्े ह ेबामवसावे नाटक. 

 इब्सेनर्े जन्िस्थळ मशएन ह ेसागरावर नाही, पण त ेअमतशय 

अरूां द, लाांब अशा खाडीच्या टोकावर आह.े अमलप्त खडकाने 

वेढलेल्या मकनाऱ्याजवळील ग्रीिस्ता आमण बजेन येथे तो अनेक वरे् 

रामहला. बजेन सोडल्यावर क्वमर्तर् खलु्या सागराशी त्यार्ा सांपकि  

आला होता. मिस्तेमनयाच्या वरच्या भागातील खाडी म्हणजे केवळ 

खाऱ्या पाण्यार्े सरोवर होते. जििनीत तर त्याने कधीर् सागर बमघतला 

नाही, इटलीिध्ये फक्त इस्र्ेइयाच्या सोरोंटो, अिामल्फच्या छोट्या 

भेटीतर् काय तो पामहला असेल. १८८० िध्ये त्याने म्यमुनर्हून 

हगेेलला मलमहले होतेः ‘सवाित िहत्त्वार्े म्हणजे सवाित जास्त िी 

कशाला िकुलो असेन तर ते सागराला. ती िाझी वांर्ना होती मजच्याशी 

िी सिेट घडवनू आण ू शकत होतो. ‘सागरार्ा दखेावा,’ िी काय 

गिावलां असेल तर ते ह-े आमण ही अनुभतूी वर्ािनुवरे् वाढतर् आह.े’ 

नॉवेच्या छोट्याशा शहराला त्याने या नाटकात ‘िाशाांर्े डबके’ असे 

प्रतीक योजले आह.े 

 पमहल्या गटात, एक वकील ज्याने खलु्या सागराजवळ 

राहणाऱ्या स्त्रीशी दसुरे लग्न केलेले असते. त्याला पमहल्या 

मववाहापासनू झालेल्या उपवर तरूण अशा दोन िलुी असतात. हा 



वकील ससुांस्कृत, मवख्यात, कडवट असनू त्याच्या अमववेकाने त्यार्ा 

भतूकाळ काळवांडलेला असतो. त्यायोगे त्यार्े कतृित्व िध्येर् 

थाांबलेले असते. दसुरा म्हणजे एक कलाकार, तो स्वप्नात आमण 

कल्पनामवश्वात रिणारा कुप्रमसद्ध जामहरातीच्या फलकमर्त्रार्े काि 

करणारा असतो. 

 दसुऱ्या गटात उन्हाळयातील पयिटक- ियरोग झालेला 

मशल्पकार मलांग्स्रँड यार्े पणूिपणे सरेुख मर्त्र रेखाटले आह.े ह्ा गटात 

मलांग्स्रँडर्ा आश्रयदाता व त्यार्ी िखूि घिेंडखोर व मबनडोक पत्नी. 

पण ह ेदोघे पणूिपणे नाटकभर अदृश्य असतात. एमलदा ही एका िलूतः 

धिोपदशेकार्ी िलुगी असते. नौदलातनू बडतफि  झालेल्या एका 

बेताल अमधकाऱ्याशी मतर्ा र्ोरून वाङ्मनिय झालेला असतो. हा 

वाङ्मनिय ती काही अांशी वमडलाांच्या आजे्ञने तर काही अांशी 

स्वतःच्या िकु्त इच्छेने िोडते, कारण ह्ा तरूण खलाशार्ा भतूकाळ 

मतला कळतो. नांतर मतच्या मववाहानांतर मतला असां जाणवतां की अज्ञान 

आमण पवूिग्रहदमूर्तािुळे मतला तो नकोसा होतो, मतर्ी कथा नांतर 

मवमर्त्र आमण अदु्भतरम्य होते. सांवादार्े तकुडे कच्र्ेपणे रेखाटलेले 

आहते. मवशेर्तः तरूण मशल्पकारार्ी नौकाभांगार्ी कथा. एमलदार्ी 

कल्पनाः आपण कोरड्या जगार्े का आहोत? हवेर्े का नाहीत? 

सागरार्े का नाहीत? पांखाांर्ी अमभलार्ा, एकदा उडू शकतो ही मवमर्त्र 

स्वप्ने? 



 The Lady from the Sea ह ेअसे पमहले नाटक आह ेज्यात 

त्याने सािामजक उपहास करण्यार्ा त्याग केला आह े आमण शदु्ध 

िानसशास्त्रात स्वतःला सिमपित केले आह.े ह े असेही पमहले नाटक 

आह े की ज्यात त्याने गढूत्वाला खार्ा पाडल्या आहेत. तरीही 

एकां दररत त्याने बहुधा आपल्या अपेिेप्रिाणे घडवनू आणले की 

एमलदावर झालेला त्यार्ा प्रभाव हा फक्त मतच्या कल्पनेतर् होता. 

The Collected Works of Henrik Ibsen, vol. IX 

From introduction by William Archer pg. xix-xxx 
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बाजसू असलले्या छोट्याशा शहरात घडतो. 

 

 



 

अंक पहिला 

 डाव्या बाजसू मवस्ततृ पडवीने झाकोळलेले डॉ. 

वाांगलर्े घर. पडवीखाली एक ध्वजस्तांभ, त्यासिोर 

आमण भोवताली एक उद्यान. उद्यानात उजव्या बाजसू 

टेबल आमण खचु्याि असलेले एक लताकुां ज. िागील 

बाजसू छोटेसे फाटक असलेले झडुुपाांर्े कुां पण. 

कुां पणाच्या पमलकडे मकनाऱ्यालगत दोन्ही बाजसू 

विृाांर्ी छाया असललेा रस्ता. झाडाांच्या िधनू 

पवितमशखरे आमण खाडीर्े दृश्य मदसते. ही 

उन्हाळयातील उबदार, मनििल, तेजस्वी प्रभात आह.े 

 बालमलस्टेड, एक िध्यिवयीन गहृस्थ, जनु्या 

पद्धतीर्े िखिली जाकीट आमण रूां द कडा असलेली 

कलावांतार्ी हटॅ असा त्यार्ा पोर्ाख असनू तो 

ध्वजस्तांभाच्या बडुाशी उभा राहून त्यार्ी दोरी व्यवमस्थत 

करीत आह.े ध्वज जमिनीवर पडलेला आह.े त्या पासनू 



फार लाांब नव्ह,े एक कॅनव्हास लावलेला मर्त्र फलक 

आह.े त्या बाजलूा एक कॅनव्हास खरु्ी असनू मतच्यावर 

कुां र्ले, रांगपाटी आमण रांगपेमटका ठेवलेल्या आहते. 

बोलेटा वाांगल उघड्या दरवाज्यातनू पडवीत येते. 

मतच्याजवळ एक फुलदाणी असनू ती, ती टेबलावर 

ठेवते. 

 

बोलेटाः ठीक, बालमलस्टेड- तमु्ही करू शकता का 

ते काि? 

बालमलस्टेडः ओह, होय, कु. बोलेटा. ते खपूसां सोपां 

आह-े तमु्ही कुणा पाहुण्याांर्ी वाट 

बघताहात का आज? 

बोलेटाः होय, आम्ही आज सकाळी मिस्टर 

अनिहोल्िर्ी वाट बघतोय. ते काल रात्रीर् 

शहरात आले. 



बालमलस्टेडः अनिहोल्ि? Wait a moment- ह े तरे् 

गहृस्थ तर नव्हते ना जे येथे थोडी वर् े

खाजगी मशिक म्हणनू काि करायर्े व 

त्याांर्े नाव अनिहोल्ि होते? 

बोलेटाः होय; ह ेतेर् जे इथे येताहते. 

बालमलस्टेडः ओह, खरांर्. म्हणजे ते पनु्हा येथे भाग घऊे 

इमच्छतात तर. 

बोलेटाः त्यार् कारणािळेु आम्ही ध्वजारोहण 

करण्यार्ी इच्छा करतोय. 

बालमलस्टेडः खपूर् स्वाभामवक. (बोलेटा पनु्हा 

उद्यानगहृात जाते. अल्पावधीत उजव्या 

बाजचू्या रस्त्यावरून मलांग्स्रँड येतो आमण 

थाांबतो, तो कुतहूलाने मर्त्रफलक आमण 

मर्त्रकाराच्या सािानाकडे बघतो. हा तरूण 

गहृस्थ कृश असनू त्याने स्वस्तातला परांत ु

छान पोशाख केललेा आह,े व तो 



मदसण्यात काहीसा सकुुिार नाजकू 

वाटतो.) 

मलांग्स्रँडः (दरूवर कुां पणाांच्या बाजनू)े गडु िॉमनंग 

बालमलस्टेडः (वळतो) ओह! गडु िॉमनंग. (ध्वज 

उभारतो) आहा! सांपली अडर्ण! (तो दोरी 

घट्ट बाांधतो आमण मर्त्रफलकाकडे जाऊन 

कािात गुांततो) िी तिुर् ेअमभनांदन करतो. 

िला वाटत नाही की िी आनांदात रामहलो 

होतो असां.... 

मलांग्स्रँडः तमु्ही मर्त्रकार आहात, नाही का? 

बालमलस्टेडः होय, मनमितर्. िी मर्त्रकार का अस ूनये? 

मलांग्स्रँडः ओह, का नाही, खरोखरर्- ह्ा िणाला 

येथे आल्याबद्दल तिुर्ी काही हरकत नाही 

ना? 

बालमलस्टेडः तमु्हाला आत येऊन बघायर्े आह ेकाय? 



मलांग्स्रँडः होय, िला ते खपूर् आवडेल. 

बालमलस्टेडः ओह, अद्यापपयंत तरी तेथे काही खपूसां 

बघण्यासारखां नाही. पण कृपया, तिुर्ी 

इच्छा असल्यास अवश्य यावे. 

मलांग्स्रँडः थँक य.ू (तो उद्यानाच्या फाटकातनू आत 

येतो.) 

बालमलस्टेडः (रांगमर्त्रार्े काि करीत) त्या तेथे बेटाांिध्ये 

असलले्या खाडीवर जरासे काि करतोय. 

मलांग्स्रँडः असां होय. 

बालमलस्टेडः पण त्यासाठी प्रमतिेर्ी गरज आह.े पण या 

शहरात कोणतार् निनुा नाही, कोठेही 

नाही. 

मलांग्स्रँडः तेथे प्रमतिा असायला हवी, नाही का? 



बालमलस्टेडः होय, ह्ा खडकावर नजरेत भरेल अशा 

जागी िी ितृ्यपुांथास लागलेल्या 

ित्स्यकन्येला ठेवणार आह.े 

मलांग्स्रँडः का, ितृ्यपुांथास लागलले्या? 

बालमलस्टेडः ती सिदु्रापासनू भरकटलेली असनू मतला 

मतर्ा िागि पनु्हा सापडत नाही म्हणनू ती 

काहीशा खारट पाण्यात ितृ्यपुांथास 

लागललेी आह,े बघा. 

मलांग्स्रँडः ओह, असां का? 

बालमलस्टेडः येथील स्त्री कुटुांब प्रिखुाने िला ह े मर्त्र 

रांगवण्यार्ी कल्पना सरु्वली. 

मलांग्स्रँडः जेव्हा ह ेमर्त्र पणूि होईल तेव्हा तमु्ही त्याला 

काय नाव द्याल? 

बालमलस्टेडः िला वाटते, त्यास ‘ित्स्यकन्येर्ा शेवट’ 

असे नाव द्यावे. 



मलांग्स्रँडः छान कल्पना आह.े िला वाटते ह ेखपूर् 

रिणीय मर्त्र होईल. 

बालमलस्टेडः (त्याच्याकडे बघत) तमु्ही कलाकार 

आहात स्वतः, कदामर्त? 

मलांग्स्रँडः मर्त्रकार म्हणायर्ांय का तमु्हाला? 

बालमलस्टेडः होय. 

मलांग्स्रँडः नाही, िी मर्त्रकार नाही. पण िी मशल्पकार 

होतोय. िाझां नाव आह ेहनॅ्स मलांग्स्रँड. 

बालमलस्टेडः म्हणजे तमु्ही मशल्पकार होणार आहात 

तर? ठीक, मशल्पकला हीसदु्धा वस्ततुः 

कला आह-े िला वाटते, िी तमु्हाला 

रस्त्यात एकदा मकां वा दोनदा बमघतलां आह.े 

तमु्ही बऱ्यार् कालावधीपासनू येथ े

राहताहात का? 



मलांग्स्रँडः नाही, फक्त पांधरा मदवसाांपासनू िी येथ े

आह.े पण िला अशी आशा वाटते की िी 

सांपणूि उन्हाळा येथे काढण्यात सिथि होऊ 

शकेन. 

बालमलस्टेडः सिदु्रवेलाच्या आनांदार्ा आस्वाद 

घेण्यासाठी? हां? 

मलांग्स्रँडः होय, िला स्वतःला थोडां सशक्त व्हायर्ांय. 

बालमलस्टेडः तमु्ही सशक्त नाही का? 

मलांग्स्रँडः नाही, तमु्ही ज्याला मवशेर्तः सशक्त 

म्हणता तसा िी नव्ह.े तशी गांभीर बाब 

नव्ह-े फक्त िला श्वासोच््वास घेताना 

छातीत थोडासा त्रास होतो. 

बालमलस्टेडः शीSS, ह ेकाहीर् नाही. काहीर् िहत्त्वार्े 

नाही. त्यासाठी डॉक्टराांना भेटायला हवां 

ज्याांना ह्ामवर्यी काहीतरी ठाऊक आह.े 



मलांग्स्रँडः िी डॉक्टर वाांगल याांना ह्ाबाबतीत 

मवर्ारायर्े ठरवले आह,े जर िला तशी 

सांधी मिळाली तर. 

बालमलस्टेडः ते बरोबर आह.े (डाव्या बाजसू बाहरे 

बघतो) ओह, दसुरी आगबोट. प्रवाशाांनी 

खच्र्नू भरलेली. गले्या काही वर्ापंासनू 

पयिटक प्रवाशाांर्ी वदिळ खपू वाढली ही 

मवस्ियर्मकत करणारी बाब आह.े 

मलांग्स्रँडः होय, अमवरत आगिन आमण प्रस्थानािध्य े

खपू वाढ झाली आह.े 

बालमलस्टेडः उन्हाळयात तर ह ेमठकाण पणूिपणे भरलले े

असते पयिटकाांनी. िला काही वेळा अशी 

भीती वाटते की ह े र्ाांगले शहर परदशेी 

हल्ल्याने त्यार्े वमैशष््टय गिावले. 

मलांग्स्रँडः तिुर्े ह ेजन्िजात मठकाण आह ेका? 



बालमलस्टेडः नाही, िाझे नाही. पण नव्या परर- नव्या 

पररमस्थतीशी िी स्वतः जळुवनू घेतले. 

वेळेर्ी बांधने आमण सवयी, ह्ािळेु ह्ा 

मठकाणाशी िी जखडलो गेलो आह.े 

मलांग्स्रँडः तमु्ही येथे बऱ्यार् मदवसाांपासनू राहत 

आहात तर! 

बालमलस्टेडः अदिासे सतरा मकां वा अठरा वर्े. 

सरुूवातीला ‘मशवेस’ ह्ा नाटक 

कां पनीबरोबर आलो होतो. पण आम्ही 

आमथिक अडर्णीत सापडलो, म्हणनू 

कां पनी सांपषु्टात आली आमण ती इतस्ततः 

मवखरुली. 

मलांग्स्रँडः पण तमु्ही िात्र रामहलात. 

बालमलस्टेडः िी रामहलो आमण िला त्याबद्दल काही 

खेद वाटला नाही. त्याला काही कारणही 



नव्हते. बघा तमु्ही िला त्यावेळी िखु्यतः 

दखेावे रांगवण्यार्ी नोकरी लागली होती. 

बोलेटाः (पढुेिागे होणारी खरु्ी घेऊन बाहरे येते व 

ती खरु्ी ती पडवीत ठेवते. बागेच्या 

खोलीतनू बोलते) महल्डा, -बघ जरा 

वमडलाांसाठी भरतकाि केलेला छोटा स्टूल 

सापडतो का ते. 

मलांग्स्रँडः (पडवीजवळ येतो आमण अमभवादन 

करतो) गडु िॉमनंग, कु. वाांगल. 

बोलेटाः (कठड्याच्या खाांबाजवळून) ओह, मिस्टर 

मलांग्स्रँड, तमु्ही होय. गडु िॉमनंग, िाफ करा 

हां िला िणभर- (घरात जाते) 

बालमलस्टेडः तिुर्ा ह्ा कुटुांबाशी पररर्य आह?े 

मलांग्स्रँडः खपूर् अल्पसा. िी काही तरूणींना दसुऱ्या 

घरी एकदा मकां वा दोनदार् भेटलोय, आमण 

िी सौ. वाांगलशी बोललोय. शेवटी 



दखेाव्यासिोर वादक वाद्य वाजवत होत.े 

ती म्हणाली होती िी तमु्हाला कधीतरी 

भेटायला बोलवीन. 

बालमलस्टेडः िी काय म्हणतो- तमु्ही त्याांर्ा हा अल्पसा 

पररर्य जोपासायला हवा. 

मलांग्स्रँडः होय, िी मवर्ार करीत आलोय की त्याांना 

भेटावे- म्हणजे त्याांना भटेत रहावे, कळलां 

तमु्हाला? जर िला तसा काही बहाणा 

मिळाला तर. 

बालमलस्टेडः ओह, असांबद्ध- एक बहाणा- (डावीकडे 

बघतो) िरू द्या ते! (वस्त ूएकमत्रत गोळा 

करू लागतो) आगबोट धक्क्याजवळ 

अगोदरर् येऊन पोहर्लीय. िला खाली 

हॉटेलकडे जायलार् हवे. कदामर्त नव्या 

उतारूां ना िाझ्या िदतीर्ी आवश्यकता 



भासेल. िी थोडी केशभरू्ाही करतो 

वस्ततुः 

मलांग्स्रँडः तमु्ही अष्टपैल ूव्यमक्तित्त्वार्े आहात तर. 

बालमलस्टेडः एखाद्याला हवे की मवमभन्न व्यवसाय 

करून ह्ा छोट्याशा मठकाणी नवीन 

पररमस्थतीशी जळुते घणेे. जर तमु्हाला 

केशरर्नेसाठी काही गरज पडली, केसाांना 

लावायर्े घट्ट सगुांधी तले हवे असल्यास 

तमु्ही फक्त बालमलस्टेडच्या नतृ्यसांस्थेस 

मवर्ारा. 

मलांग्स्रँडः नतृ्यसांस्थेस? 

बालमलस्टेडः ब्रासबँड व सांगीत िांडळार्े अध्यि, 

तमु्हाला अमधक पसांत असल्यास, आम्ही 

त्या दखेाव्याजवळ ह्ा सायांकाळी सांगीत 

िैफल करणार आहोत, गडुबाय! गडुबाय! 

(रांगकािार्े सामहत्य घेऊन तो उद्यानाच्या 



फाटकातनू जातो आमण िग डाव्या बाजनू े

बाहरे जातो.) 

महल्डाः (छोटा स्टूल घेऊन येत.े बोलेटा अमधक 

फुले आणते. मलांग्स्रँड महल्डाला उद्यानातनू 

वाकून अमभवादन करतो. कठड्याच्या 

खाांबाजवळून त्यार् े अमभवादन न 

स्वीकारता) बोलेटा म्हणाली की तमु्ही 

आज उद्यानात येण्यार्ां धाडस केलांत. 

मलांग्स्रँडः होय, िणभर िी उद्यानात येण्यार्ां स्वातांत्र्य 

मिळवलांय. 

महल्डाः िला वाटलां तमु्ही िॉमनगंवॉकसाठी बाहरे 

पडलात. 

मलांग्स्रँडः ओह, नाही, िी काही फार दरूवर गेलो 

नव्हतो आज. 

महल्डाः तमु्ही आांघोळ करीत असाल िग. 



मलांग्स्रँडः होय, िी एक छोटीशी डुबकी िारली. िी 

तिुच्या आईला बमघतलां तेथे खाली- 

नकुत्यार् स्नानगहृाकडे जाताना. 

महल्डाः कोण? 

मलांग्स्रँडः तिुर्ी आई. 

महल्डाः खरांर्? (ती छोटा स्टूल झलुत्या खरु्ीपढु े

ठेवते.) 

बोलेटाः (जण ूकाही मवर्य बदलीत) बाहरे खाडीवर 

िाझ्या वमडलाांच्या जहाजार्ां काही 

बमघतलांय? 

मलांग्स्रँडः होय, िी ती जलनौका बमघतली. ती 

आतल्या बाजसू उभी असल्यागत वाटली. 

बोलेटाः ते बाबार् असले पामहजेत, ते बेटावरच्या 

रूग्णाांना तपासायला गेलेले आहते. (ती 



एक वा दोन वस्तू टेबलावर व्यवमस्थत 

ठेवतेय.) 

मलांग्स्रँडः (पडवीच्या खालच्या पायरीवर उभे राहत) 

मकती आल्हाददायक प्रदशिन आह े

फुलाांर्े! 

बोलेटाः होय, छान मदसत नाही का ते? 

मलांग्स्रँडः ओह, रिणीय. कुटुांबातला काहीतरी छान 

उत्सव र्ालला आह े असे मदसते. जस े

काही तझु्या वमडलाांर्ा वाढमदवस. 

महल्डाः अगदी तसांर् काहीसां. 

बोलेटाः (महल्डाला धोक्यार्ी सरू्ना दते) ह्मम्ि-् हां! 

महल्डाः (मतच्याकडे लि न दतेा) नाही, आईर्ा. 

मलांग्स्रँडः ओह, खरोखर- तझु्या आईर्ा, हो ना? 

बोलेटाः (रागाने कुजबजुत) महल्डा- नाही! 



महल्डाः (त्यार् आवाजात) िला एकटां सोडा- 

(मलांग्स्रँडला) िला वाटतां तमु्ही आता 

अल्पोपहारासाठी घरी जाताहात. 

मलांग्स्रँडः (एक पाऊल िागे घेत) िला थोडांफार 

काहीतरी खायलार् हवां. 

महल्डाः िला खात्री आह े त्या हॉटेलिध्ये र्ाांगल े

जेवण मिळते. 

मलांग्स्रँडः िी आता हॉटेलिध्ये राहत नाही. 

िाझ्यासाठी ते फारर् िहागडां आह.े 

महल्डाः आता तमु्ही कोठे राहता, िग? 

मलांग्स्रँडः िी आता सौ. येनसेन कडे राहतो. 

महल्डाः कोण सौ. येनसेन? 

मलांग्स्रँडः एक सईुण. 

महल्डाः िाफ करा िला, मिस्टर मलांग्स्रँड, पण 

िाझ्याजवळ खरोखरर् वेळ नाही ते— 



मलांग्स्रँडः ओह, िी असां साांगायला नको होतां ते. 

महल्डाः काय साांगायला? 

मलांग्स्रँडः जे काही िी आत्ार् साांमगतलां. 

महल्डाः (त्याच्याकडे वरून खालपयतं 

नापसांतीदशिक बघत) िला खरोखरर् 

थोडांही कळलां नाही तमु्हाला काय 

म्हणायर्ांय ते. 

मलांग्स्रँडः नाही, नाही. ठीक, िला ततूािस तिुर्ा 

मनरोप घ्यायलार् हवा, िमहलाांनो. 

बोलेटाः (पायऱ्याांवर येते) गडुबाय, गडुबाय, मिस्टर 

मलांग्स्रँड. तमु्ही आम्हाला आज ििा 

करायला हवी प्लीज- पण दसुऱ्या वेळेला, 

जेव्हा तमु्हाला काही िहत्त्वार्े काि नसेल, 

आमण जेव्हा तमु्हाला ओढ वाटली- िला 

आशा आह े जेव्हा तमु्हाला सांधी मिळेल 



तेव्हा तमु्ही िाझ्या वमडलाांना आमण 

आिच्यातील उविररत व्यक्तींना भेटाल. 

मलांग्स्रँडः खपू खपू आभारी आह.े िला केवळ 

आनांदर् होईल (तो वाकून अमभवादन 

करतो आमण उद्यानाच्या फाटकातनू बाहरे 

जातो. जसा तो बाहरेच्या डाव्या बाजनू े

जातो तेव्हा तो पडवीच्या मदशेने पनु्हा 

एकदा हटॅ हलवनू अमभवादन करतो.) 

महल्डाः निस्कार िोसयूो... आई येनसेनला िाझा 

पे्रिपवूिक सांदशे द्या! 

बोलेटाः (हळुवारपण े खाांदा हलमवत) महल्डा! 

खोडकर पोरी! वेडी झालीस का? त्यान े

तझुां सहजगत्या ऐकलां असावां! 

महल्डाः शी SS! तलुा वाटतां िी त्यार्ी पवाि करत?े 

बोलेटाः (उजवीकडे बाहरे बघते) बाबा आलेत. 

(डॉ. वाांगल, बाहरेच्या पोर्ाखात हातात 



छोटी हडँबॅग घेतललेा- उजवीकडून 

पाऊलवाटेने येतो.) 

वाांगलः बघा पोरींनो, आलो िी पनु्हा! (मदांडी 

दरवाज्यातनू आत येतो.) 

बोलेटाः (खाली उद्यानात त्याला भेटायला जात)े 

ओह तमु्ही परत आलात, मकती छान 

बाबा. 

महल्डाः (त्याांना सािील होते) आता आजर्ां काि 

तमु्ही सांपवलांत का बाबा? 

वाांगलः ओह, नाही, िला त्या शस्त्रमक्रयेकडे 

िणभर धावती भेट द्यायला हवी. साांग 

िला, तलुा ठाऊक आह ेका की अनिहोल्ि 

अद्यापही पोहर्लाय की नाही ते? 

बोलेटाः होय, काल रात्रीर् ते येथे आले. आम्ही 

तशी हॉटेलिध्ये र्ौकशी केली. 



वाांगलः िग तमु्ही अजनूही पामहलां नाहीत त्याांना? 

बोलेटाः नाही, पण सकाळच्या दरम्यान तो येण्यार्ी 

खात्री आह.े 

वाांगलः होय खमर्तर् ते येतील. 

महल्डाः (त्यार्ा हात ओढीत) बाबा, या आमण 

बघा! 

वाांगलः (पडवीकडे बघत) होय, होय बेटा, िी बघ ू

शकतो. ते खपू प्रसन्न मदसतांय. मकती 

आनांदोत्सवी वातावरण. 

बोलेटाः तमु्हाला नाही वाटत, आम्ही ते मकती 

व्यवमस्थत सबुकपणे िाांडलांय ते? 

वाांगलः होय, अथाितर् तमु्ही केलांय ते—आपण 

एकटेर् आहोत का घरी? 

महल्डाः नाही, ती बाहरे गलेी आह—े 



बोलेटाः (पटकन िध्येर् अडथळा आणत) आई 

आांघोळीला गेली आह.े 

वाांगलः (मतच्याकडे ििताळूपणे बघत मतच्या 

डोक्यावर थोपटीत आमण नांतर काहीशा 

मभडस्तपणे) ठीक आता, िलुींनो... ह े

प्रदशिन मदवसभर असेर् ठेवावे असे त ू

ठरवले आहसे का? आमण ध्वज फडकता 

ठेवायर्ा? 

महल्डाः का, खमर्तर् आपण तसां करू या बाबा. 

वाांगलः हां-होय, ठीक. पण तलुा ठाऊक आह.े.. 

बोलेटाः (डोळे मिर्कावते व सांितीदशिक िान 

हलवते) खमर्तर् तमु्हाला सिजलां 

असणारर् की ह ेसारां मिस्टर अनिहोल्िच्या 

सन्िानाथि आह.े जेव्हा एखादा जनुा मित्र 

तिुच्या पमहल्या भेटीसाठी येतोय— 



महल्डाः (मस्ित करून त्याला हलमवत) लिात अस ू

द्या, ते बोलेटार्े खाजगी मशिक नव्हते का 

बाबा? 

वाांगलः त ू व्रात्य तरूणी आहसे—ठीक ठीक, 

काहीही झाले तरी... ह ेस्वाभामवकर् आह े

की तलुा मतर्ी आठवण येते... जी 

आपल्यापासनू... तरीसदु्धा येथे, महल्डा 

(मतच्याकडे त्यार्ी बॅग दतेो) ही खाली 

ऑपरेशन मथएटरिध्ये ठेवनू ये. - नाही 

छोट्या पोरींनो- ह ेसारां काही िला आवडत 

नाही. तसां करण्यार्ी पद्धत, िला 

म्हणायर्ांय. अशी कृती आपण प्रत्येक वर्ी 

करायला हवी... ठीक- काय म्हण ूशकतो 

आपण! िला वाटतां तसां काही करायला 

दसुरा िागिर् नाही. 



महल्डाः (बॅग घेऊन डाव्या बाजनूे उद्यानातनू 

जाण्याच्या बेतात, पण थाांबनू वळते आमण 

मनदशे करते) बघा, आता कुणीतरी 

टेकडीवर येतांय- ते मिस्टर अनिहोल्िर् 

असले पामहजेत. 

बोलेटाः (त्यार् मदशेने बघत) ते- (हसते) मवमर्त्रपण े

वाग ू नकोस! ती परुातन वस्त ू मिस्टर 

अनिहोल्ि आह?े 

वाांगलः जराशी थाांब पोरी. खरोखर िला मवश्वास 

वाटतो ते तरे् आहते! ...होय, तेर् ते. 

बोलेटाः (मस्थर अमनमिर् दृष्टीने पणूिपणे मवस्ियात) 

होय, िाझा मवश्वास आह ेतेर् ते! 

 (अनिहोल्ि सकाळच्या डौलदार पोर्ाखात, 

सोनेरी र्ष्िा लावलेला, हलकीशी वतेार्ी 

काठी हातात घेतललेा, सडकेवर मदसतो. 

डाव्या बाजनूे येतो. तो अांिळसा थकलेला 



मदसतो. त्याांना तो उद्यानात बघतो, 

स्नेहपवूिक खाली वाकून अमभवादन करतो 

आमण फाटकातनू आत येतो.) 

वाांगलः (त्याला भेटायला जात) स्वागत असो िाझ े

मप्रय अनिहोल्ि, तमु्ही पनु्हा येथे आलात- 

अगदी उत्ि! 

अनिहोल्िः थँक य,ू डॉक्टर मकती पे्रिळ आहात तमु्ही! 

(ते हस्ताांदोलन करतात आमण बरोबर 

उद्यान ओलाांडतात.) आमण येथे िलुांपण 

आहते! (त्याांच्याशी हस्ताांदोलन करून 

त्याांच्याकडे बघतात) िला क्वमर्तर् 

त्याांना पनु्हा ओळखायला हवे. 

वाांगलः त्यार्ी िला खात्री आह.े 

अनिहोल्िः ठीक... कदामर्त बोलेटा. होय- िला 

बोलेटाला ओळखायलार् हवे. 



वाांगलः क्वमर्तर्, िला वाटते. आठ मकां वा नऊ 

वर्े झाली असावीत जेव्हा तमु्ही मतला 

अखेरर्ां पामहलां. त्या काळात बऱ्यार्शा 

गोष्टी बदलल्यात. 

अनिहोल्िः (सभोवती बघत) िला खरोखर तसां साांगता 

येणार नाही. झाडी थोडीशी वाढली 

त्याव्यमतररक्त- आमण तमु्ही तेथ े

लताकुां जार्ी लागवड केली आह.े 

वाांगलः बाह्तः शक्य असले. 

अनिहोल्िः (मस्ित करीत) आमण आता, खमर्तर्, 

तमु्हाला या घरात दोन प्रौढ िलुी आहते. 

वाांगलः ओह, फक्त एकर् प्रौढ आह,े खात्रीने. 

महल्डाः (हलक्या आवाजात) ओह, बाबा- खरांर्! 



वाांगलः िला असां वाटतां आपण पडवीत जावां 

आमण तेथरे् बसावां. इथल्यापेिा तेथे थांड 

आह.े र्ला लवकर. 

अनिहोल्िः थँक्स, थँक्स िाझे मप्रय डॉक्टर. (ते काही 

पायऱ्या वर जातात. वाांगल त्याांना झलुती 

खरु्ी दतेो.) 

वाांगलः ठीक आता. तमु्ही फक्त शाांतपणे बसा 

आमण मवश्राांती घ्या. प्रवासािळेु तमु्ही 

अांिळसे थकललेे आहात. 

अनिहोल्िः ओह, तसां काही नाही. आत्ा िी पनु्हा येथ े

आलोय... 

बोलेटाः आपण थोडांसां सोडावॉटर आमण सरबत 

आणायर्ां का उद्यानगहृात? येथे आता 

लवकरर् उबदार वातावरण होईल. 



वाांगलः होय, आणा िाझ्या छकुल्याांनो. सोडावॉटर 

आमण सरबत- आमण कदामर्त थोडीशी 

ब्रँडी दखेील. 

बोलेटाः ब्रँडीसदु्धा? 

वाांगलः अगदी थोडीशी, जर कुणाला हवी 

असल्यास. 

बोलेटाः ठीक आह.े महल्डा, त ू ऑपरेशन 

मथएटरिध्ये ही बॅग नेणार नाहीस का? 

(बोलेटा उद्यानगहृात जाते आमण दरवाजा 

बांद करते. महल्डा बॅग घतेे आण उद्यानातनू 

घरािागे डाव्या बाजसू नाहीशी होते.) 

अनिहोल्िः (तो त्याच्या नजरेने बोलेटार्ा पाठलाग 

करतोय) मकती तेजस्वी िलुगी आह-े मकती 

तेजस्वी प्रौढ िलुी झाल्यात ह्ा! 

वाांगलः (स्वतः बसत) होय, तमु्हाला तसां वाटत 

नाही का? 



अनिहोल्िः बोलेटा पणूिपणे र्मकत करून सोडते िला- 

आमण महल्डासदु्धा- पण डॉक्टर तिुर् े

काय?- उविररत आयषु्य येथेर् काढायर्ा 

मवर्ार आह ेका? 

वाांगलः ओह, होय, िला तसला मवर्ार करायला 

हवा. ते म्हणतात त्याप्रिाणे िी जन्िाने 

आमण मशिणाने येथरे् वाढलो आमण 

आम्ही खपू सखुी होतो येथे, तमु्हाला 

ठाऊक आह,े ती आमण िी... मतच्या 

अवेळी सोडून जाण्यापवूी... ठीक, तमु्हाला 

ठाऊकर् आह ेतेव्हा तमु्ही तेथेर् होतात. 

अनिहोल्िः होय- होय. 

वाांगलः आमण आता िी त्या बाईबरोबर सखुान े

राहतो, मतने मतर्ी जागा भरून काढली. 

सविकाही जिेस धरल्यास सवि गोष्टी जिसे 



धरल्यास प्राक्तनान े अनकुां पा केली 

िाझ्यावर. 

अनिहोल्िः दसुऱ्या लग्नापासनू तमु्हाला काही 

िलूबाळ झालां नाही का? 

वाांगलः आम्हाला एक िलुगा झाला होता 

दोनअडीर् वर्ांपवूी. पण आम्ही त्याला 

फार काळ जगव ूशकलो नाही. र्ार पार् 

िमहन्याांर्ा असतानार् तो वारला. 

अनिहोल्िः तिुर्ी पत्नी आज तिुच्या घरी नाही का? 

वाांगलः ओह, होय, ती लवकरर् येथ े येईल. ती 

अांघोळीला गलेी आह.े ह्ा िोसिात ती 

कधीही र्कुत नाही; िग वातावरण कसांही 

असेल. 

अनिहोल्िः काही आजार आह ेका मतला? 



वाांगलः खरेतर तो आजार नाही, पण मतला 

र्ित्काररकपणे िानमसक दौबिल्य आह.े 

दोनेक वर्ांपासनू. िला अधनू िधनू त्यार्ी 

जाणीव होते. िी पणूिपणे ह े शोधनू काढू 

शकत नाही की मतर्ां कुठे मबघडलां आह.े 

पण सिदु्रात रिणे हार् मतच्यासाठी 

जीवनानांद आह.े 

अनिहोल्िः होय िला आठवतांय. 

वाांगलः (जवळ जवळ अगोर्र मस्ित करतो) होय, 

तमु्ही एमलदाला जेव्हा शोमल्व्हकला 

खाजगी मशिक होतात. ती वारांवार 

धिोपदशेकाला भेटायला यायर्ी. िी 

दीपगहृाकडे मतच्या वमडलाांना भेटायला 

यायर्ो, पण िखु्यतः िी मतला भेटायलार् 

जायर्ो. त्या घालवलेल्या जीवनार्ी 

मतच्यावर सखोल छाप पडली होती. 



मवश्वास ठेवा िजवर. मतच्या सभोवती 

असलले्या गावातील लोकाांना ह्ार्ी 

काहीर् उिज पडली नव्हती ते मतला (The 

Lady from the Sea) सागर स्वामिनी 

म्हणत. 

अनिहोल्िः खरांर् ते मतला तसां म्हणत? 

वाांगलः होय. आमण बघा येथे- मतच्या 

गतकाळाबद्दल मतच्याशी बोललां- िाय 

मडअर अनिहोल्ि- तर ते मतच्यासाठी 

र्ाांगलांर्. 

अनिहोल्िः (त्याच्याकडे सांशयाने बघत) तिुच्या अशा 

प्रकारे मवर्ार करण्यािागे काही मवशरे् 

कारण? 

वाांगलः होय, आह े कारण. (एमलदार्ा आवाज 

उद्यानात उजवीकडून ऐकू येतो.) 



एमलदाः तमु्ही तेथे आहात का, वाांगल? 

(लताकुां जाच्या बाजनूे झाडीिधनू प्रवेश 

करते. मतने स्वतःभोवती िोठा सैल झगा 

घातललेा आह.े मतर्े ओले िोकळे केस 

खाांद्यावर रुळताहते. अनिहोल्ि उभा 

राहतो.) 

वाांगलः (मतच्याकडे हात पसरवतो.) ओह, 

ित्स्यकन्या आली बघा येथे! 

एमलदाः (लगबगीने पडवीत येते आमण त्यार्े हात 

पकडते) तझुे आभार िानते दवेा, तमु्ही घरी 

सरुमित आहात. पनु्हा! केव्हा आलात 

तमु्ही? 

वाांगलः आत्ार्—काही िणाांपवूी. (अनिहोल्िकडे 

मनदशे करीत) जनु्या ओळखीबद्दल तलुा 

काहीर् म्हणायर्े नाही का? 



एमलदाः (अनिहोल्िशी हस्ताांदोलन करीत) म्हणजे 

तमु्ही येथे आलात तर! स्वागत असो 

तिुर्!े घरी नसल्याबद्दल िला िाफ करा... 

अनिहोल्िः ओह, हरकत नाही. काहीही उल्लेख करू 

नका कृपया. 

वाांगलः कसां होतां पाणी आज, थांड आमण 

आल्हाददायक? 

एमलदाः आल्हाददायक! अरे दवेा! इथलां पाणी 

कधीर् आल्हाददायक नसतां. ना उत्साह, 

ना तेज. शीSS येथील खाडीिधील पाणी 

मकळसवाणे आह.े 

अनिहोल्िः मकळसवाणे? 

एमलदाः होय, ह े मकळसवाणे आह े आमण िाझा 

मवश्वास आह े की तमु्हालाही तसार् 

अनभुव येत असेल. 



वाांगलः ह्ा मठकाणच्या सिदु्र स्नानाबद्दल ह ेछान 

प्रशांसापत्र आह.े 

अनिहोल्िः िाझा मवश्वास आह,े सौ. वाांगल की 

सिदु्राशी खास प्रकारर्ा मजव्हाळयार्ा 

सांबांध आह.े आमण त्याच्या िालकीच्या 

सवांशी. 

एमलदाः ठीक, कदामर्त तिुर्ां बरोबर असेल. िी 

बहुधा िाझा स्वतःर्ार् मवर्ार करते. पण 

तमु्ही बमघतलां का तिुच्या सन्िानाथि 

िलुींनी ह े मठकाण मकती सशुोमभत केलांय 

ते? 

वाांगलः (अस्वस्थ) हां. (त्याच्या घड्याळाकडे 

बघतो) िाझी जायर्ी वळे झाली. 

अनिहोल्िः ह ेखरोखर िाझ्या सन्िानाथि आह?े 

एमलदाः का, खमर्तर् तिुच्या सन्िानाथि. प्रत्येक 

मदवस असार् आनांदार्ा नव्हता शीSS-! 



मकती गदुिरवणारी उष्णता आह े ह्ा 

छपराखाली! (खाली उद्यानात जाते) इकडे 

या तमु्ही! येथे किीत किी श्वास घेण्यापरुती 

तरी हवा आह ेकाहीही झाले तरीही. (ती 

स्वतःर् लताकुां जात बसते.) 

अनिहोल्िः (मतच्याकडे जातो) आता िी असां म्हणने 

येथील हवेत किालीर्ा वेगळा ताजपेणा 

होता. 

एमलदाः होय, मिस्तेमनया लगतच्या नीरस 

वातावरणात रहायर्ी तलुा सवय. िला 

साांमगतलां गलेांय की उन्हाळयात तथे े

मनखालस दारूणता असते. 

वाांगलः (तो सदु्धा खाली येतो) एमलदा मडअर, िी 

काही वेळ तलुा िाझ्या र्ाांगल्या मित्रार्ां 

आदरामतर्थय करायला सोडतो. 

एमलदाः तमु्हाला करण्याजोगां काही काि आह ेका? 



वाांगलः होय, िला खाली शल्यमर्मकत्सालयात 

जायलार् हवां, नांतर िला िाझे कपडे 

बदलायला हवेत. पण िी फार वेळ घेणार 

नाही. 

अनिहोल्िः (स्वतःलताकुां जात बसतो) काही घाई 

नाही, िाझे मडअर डॉक्टर. तिुर्ी पत्नी 

आमण िी वेळ कसा घालवायर्ा यार्ी 

व्यवस्था करतो. 

वाांगलः ओह, होय—तशी खात्री आह ेिला. ठीक, 

ततूािस गडुबाय िग! (तो उद्यानातनू डाव्या 

बाजनूे जातो.) 

एमलदाः (थोड्या शाांततनेांतर) तमु्हाला नाही वाटत 

का की येथे बसणां मकती छान आह ेते? 

अनिहोल्िः िला वाटतां खपूर् छान आह ेते. 

एमलदाः ह ेउद्यानातील कुां ज म्हणनू ओळखले जात.े 

कारण िी ते बनमवलले ेहोते. खरे म्हणज े



िाझ्या पतीने ते... िाझ्यासाठी बनमवल े

आह.े 

अनिहोल्िः तमु्ही येथेर् बहुशः बसता तर? 

एमलदाः होय, हीर् ती जागा जथेे मदवसादरम्यान िी 

बसते. 

अनिहोल्िः िलुींबरोबर, िला वाटतां? 

एमलदाः नाही, िलुी... सािान्यतः पडवीतर् 

असतात. 

अनिहोल्िः आमण डॉक्टर? 

एमलदाः ओह, ते इकडून मतकडे जात असतात; 

कधी ते िाझ्या बरोबर असतात तर कधी... 

िलुींबरोबर. 

अनिहोल्िः आमण तमु्हाला ते आवडतां? ही सारी 

व्यवस्था? 



एमलदाः िला वाटते ही व्यवस्था सवांना सविथा 

उत्ि सोयीर्ी असते. आम्ही सहजगत्या 

एकिेकाांशी बोल ू शकतो, जेव्हा जेव्हा 

आम्हाला काही बोलायर्े असले. 

अनिहोल्िः (थोडा मवर्ारिग्न होतो. मवराि) जेव्हा िाग े

िी तिुर्ा िागि ओलाांडला—

शोलमव्हकच्या बाहरे, िला म्हणायर्ांय. 

हां... त्याला खपू काळ लोटलाय आता... 

एमलदाः तमु्ही बाहरे आिच्या सोबत रहायला 

आत्ापयंत र्ाांगली दहा वर्े लोटलीत. 

अनिहोल्िः होय, अदिासे. पण तेव्हा दीपगहृाजवळर्ी 

तझुी स्ितृी---! तो म्हातारा धिोपदशेक 

तलुा अधिी म्हणायर्ा. कारण तझु्या 

वमडलाांनी शालीन मिस्ती नावाऐवजी एका 

जहाजार्ां नाव तलुा ठेवलां. 

एमलदाः ठीक, त्यार्ां काय िग? 



अनिहोल्िः येथे आल्यावर तिुर्ां डॉक्टर वाांगलशी 

लग्न झालां ह ेिला कधीर् अपेमित नव्हतां. 

एमलदाः नाही, त्या वेळेला वाांगल अद्यापपयंत तरी 

नव्हत—ेत्या मदवसाांत िलुींर्ी पमहली 

आई—खरी आई, िला म्हणायर्ांय—

अजनूही मजवांत होती. 

अनिहोल्िः ओह, िला ठाऊक आह.े पण ती गोष्ट 

वगळता—जरी तो सांपणूितया बांधनिकु्त 

होता—िला अशी अपिेा कधीर् नव्हती. 

एमलदाः िलाही नव्हती—दमुनयेत कधीर् नाही. 

त्या मदवसात नाही. 

अनिहोल्िः वाांगल खपूर् छान मित्र आह,े खपू 

सरळिागी, यथाथिपण े सहृदय आमण 

प्रत्येकाशी स्नेहशील. 

एमलदाः (पे्रिळपणे, िनःपवूिक) होय, खरोखर ते 

आहते तसे. 



अनिहोल्िः —पण िला मदसत े की तिुच्यात 

पराकाष्ठरे्ी तफावत आह.े 

एमलदाः तिुर्ां बरोबर आह,े आह ेतसां. 

अनिहोल्िः िग ह ेकसां घडलां? कसां? 

एमलदाः ओह, िाय मडअर अनिहोल्ि, तमु्ही ह े

मवर्ारायलार् नको िला. ते जे काही आह े

ते िी स्पष्ट करायला सरुूवात केली तरी 

तमु्हाला ते कधीर् सिजणार नाही. 

अनिहोल्िः हां... (आवाज खाली घते) तमु्ही केव्हातरी 

तिुच्या नवऱ्याला िाझ्याबद्दल साांमगतलां 

का? िला म्हणायर्ांय खमर्तर्, अयशस्वी 

पावलाबद्दल जे िी परेुशा उतावीळपण े

उर्लले होते. 

एमलदाः नाही. िी त्याांना साांगेन असा मवर्ार तरी 

तमु्ही कसा करता? िी एका शब्दाने सदु्धा 



त्याांना साांमगतललेे नाही—ज्याबद्दल तमु्ही 

अप्रत्यिपणे ध्वमनत करताहात. 

अनिहोल्िः िी खरू् आह.े कारण या मवर्ाराने िला 

फक्त काहीसे अस्वस्थ केले होते. 

एमलदाः त्यार्ी काही आवश्यकता नाही. िी त्याांना 

सांपणूितया काय खरां आह े ते सहजगत्या 

साांमगतलां—की िी तमु्हाला खपू पसांत 

करते आमण तमु्ही उत्ि आमण मवश्वास ूमित्र 

आहात तथेे बाहरे. 

अनिहोल्िः थँक य.ू पण आता िला साांगा, की िी येथनू 

सोडून गेल्यापासनू तमु्ही िला कधीर् का 

मलमहले नाही? 

एमलदाः िला वाटलां कुणाकडून तरी पत्र येणां म्हणज े

काहीसां दःुखदायक... जो तिुच्याशी 

सहित होऊ शकत नव्हता जे तमु्हाला हवां 



होतां. िी मवर्ार केला ह ेएखादी जनुी जखि 

उघडी करून दाखमवण्याजोगां होतां. 

अनिहोल्िः हां—ठीक, ठीक िी कबलू करतो, तझुां 

बरोबर होतां. 

एमलदाः पण तमु्ही का कधीर् मलमहलां नाही? 

अनिहोल्िः (मतच्याकडे बघनू मस्ित करतो आमण 

अधिवट मतरस्काराने) िी? पमहलां पाऊल 

उर्लायर्ां? कदामर्त तलुा वाटेल की िी 

पनु्हा प्रयत्न करतोय? तमु्ही 

मझडकारल्यावरही? 

एमलदाः खमर्तर्, िला सगळां कळलांय. —तमु्ही 

दसुऱ्या एखाद्या बांधनात अडकायर्ा 

मवर्ार कधीर् केला नाही का? 

अनिहोल्िः कधीर् नाही. िी िाझ्या स्ितृींशी एकमनष्ठ 

रामहलो. 



एमलदाः (अधिवट थटे्टने) ओह, िखूिपणा! त्या मखन्न 

व उदास आठवणींना मबलगनू बस ू नका. 

तमु्ही सखुी मववाहाबद्दल मवर्ार करायला 

हवा असां िी म्हणेन. 

अनिहोल्िः िग ही वेळ िी वाया घालवायला नको, 

सौ. वाांगल. आठवा—ह े साांगायला िला 

सांकोर् वाटतो—िाझ्या सदमतसाव्या 

वर्ीच्या आठवणी िी कधीर् काढणार 

नाही. 

एमलदाः िग हरे् अमधक कारण आह ेवेळ वाया न 

घालमवण्यािागे. (ती काही काळ शाांत 

राहते, नांतर हलक्या आवाजात ती 

कळकळीने म्हणते) पण ऐका आता, िाय 

मडअर अनिहोल्ि- िी तमु्हाला काहीतरी 

साांगणार आह ेते िी तमु्हाला त्या वेळी साांग ू

शकले नव्हते, िाझां जीवन वार्वण्यासाठी. 



अनिहोल्िः काय त?े 

एमलदाः ते जेव्हा तमु्ही, तमु्ही आत्ार् म्हणालात, 

‘मनष्फळ प्रस्ताव’ िाझ्यापेिा मनराळे उत्र 

दऊे शकला नसता. 

अनिहोल्िः िला ठाऊक आह.े फक्त एका िैत्रीमशवाय 

िला दणे्याजोगां तझु्याजवळ काहीर् 

नव्हतां. िी सविथा ओळखलां होतां ते. 

एमलदाः पण तमु्हाला ठाऊक नाही िाझां सविच्या 

सवि िन, िाझे मवर्ार त्यावेळी अन्यत्र 

कें मद्रत झालेले होते. 

अनिहोल्िः त्या वेळी? 

एमलदाः होय, त्यार् िणी. 

अनिहोल्िः पण ते अशक्य आह!े तमु्ही वेळेच्या 

बाबतीत र्कू करताहात! त्या वेळी तमु्ही 



वाांगलला ओळखत होतात ह्ावर िाझा 

मवश्वासर् बसत नाही. 

एमलदाः ते वाांगल नव्हते ज्याांच्यामवर्यी िी 

बोलतेय. 

अनिहोल्िः वाांगल नव्हते? पण त्या वेळी- शोमल्व्हक 

येथे- िला नाही कल्पना करवत की तझुी 

काळजी घेणारा कोणी एक प्राणी असले 

की ज्याच्या पे्रिात त ूपडत असशील- 

एमलदाः नाही, नाही—ते सांभवनीय नव्हते असे िी 

िानते... कारण ती सांपणूि गोष्ट मनखालसपण े

वेडेपणा होता. 

अनिहोल्िः ह्ामवर्यी िला त ूअमधक साांगर्! 

एमलदाः ओह, त्यावेळी िी स्वतांत्र नव्हते त े

साांगण्यासाठी, तमु्हाला एवढां कळणां परेुसां 

आह.े ठीक, आता तरी तमु्हाला कळलां. 



अनिहोल्िः आमण जर तमु्ही त्यावेळी स्वतांत्र असता? 

एमलदाः िग काय? 

अनिहोल्िः िाझ्या पत्राला तमु्ही मदलेल्या उत्रात 

तफावत असती? 

एमलदाः ते िी कसां साांग ूशकते? जेव्हा वाांगल आल े

तेव्हा िाझे उत्र मभन्न होते. 

अनिहोल्िः तर िग तमु्ही स्वतांत्र होता ह े िला 

साांगण्यात काय हशील? 

एमलदाः (उभी राहते जण ू काही यातना आमण 

व्याकुळतेने) कारण िला कोणा एका 

व्यक्तीला साांगायलार् हवे होते. नाही, उठू 

नका. 

अनिहोल्िः तेव्हा तिुच्या नवऱ्याला ह्ा बाबतीत 

ठाऊक नव्हते? 



एमलदाः सरुूवातीला िी त्याांना साांमगतलां की एकदा 

िी प्रेिात पडले होत.े त्याांना कधीर् 

अमधक काही िामहत करून घ्यायर्ां नव्हतां 

आमण तेव्हापासनू आम्ही त्यार्ा 

उल्लेखही केला नव्हता. काही झाले तरी 

तो एक मववेकशनू्य आवेग होता, आमण 

लवकरर् ते सारे सांपले. मनदान—ह्ा 

पद्धतीने. 

अनिहोल्िः (उभे राहत) फक्त ह्ा पद्धतीने? पणूिपण े

नाही? 

एमलदाः ओह, होय, खमर्तर्! िाय मडअर गडु 

अनिहोल्ि, तमु्ही सिजता ते इतके तरी 

नाही. ह े पणूिपणे अनाकलनीय आह.े 

ह्ामवर्यी साांगण्यासाठी िला काही शब्द 

सापडतील असे नाही िला वाटत. तमु्ही 

फक्त िी आजारी होते असार् मवर्ार करा 

अन्यथा िी ठार वेडी होते असां सिजा. 



अनिहोल्िः िाय मडअर सौ. वाांगल, आता तमु्ही िला 

सांपणूि गोष्ट साांगायलार् हवी. 

एमलदाः ओह... िी प्रयत्न करीन. एक सिांजस 

िाणसू म्हणनू िी ह ेधडधडीत सत्य कसे 

स्पष्ट करू शकेन... (ती वर बघते आमण 

बाजलूा होते) थाांबा- कुणीतरी येतांय. 

 (मलांग्स्रँड डाव्या बाजनूे रस्त्यावरून 

उद्यानात येतो. त्याच्या बटनाच्या काजते 

एक छोटे फूल असनू त्याच्याजवळ 

फुलाांर्ा िोठा उत्कृष्ट गचु्छ आह े जो 

पेपरिध्ये गुांडाळलेला असनू  ररमबनीन े

बाांधललेा आह.े तो काांकूां  करत अमस्थरतेन े

पडवीसिोर उभा आह.े) 

एमलदाः (लताकुां जाजवळ येत) तमु्ही िलुींना शोधत 

आहात का, मिस्टर मलांग्स्रँड? 



मलांग्स्रँडः (वळत) ओह, तमु्ही तेथे आहात का? 

(िान तकुवनू अमभवादन करतो आमण 

जवळ येतो) नाही, अगदी तसांर् नाही- त्या 

िलुी नव्हते- त्या तमु्हीर् आहात, सौ. 

वाांगल. तमु्हीर् िला येथे येण्यार्ी व 

तमु्हाला भेटण्यार्ी अनिुती मदली होती- 

एमलदाः होय, खमर्तर् िी मदली होती. तिुर्ां 

नेहिीर् येथे स्वागत आह.े 

मलांग्स्रँडः खपू आभारी आह.े सदुवैाने िाझ्या 

कानावर आले की ह्ा कुटुांबात आज 

आनांदोत्सव आह.े 

एमलदाः ओह, तमु्हाला ते ठाऊक आह ेतर? 

मलांग्स्रँडः होय, आमण म्हणनू िी तमु्हाला ह ेदणे्यार्ां 

धाडस एकवटलां, सौ. वाांगल- (तो वाकतो 

आमण मतला पषु्पगचु्छ दतेो.) 



एमलदाः (मस्ित करते) पण िाय मडअर मिस्टर 

मलांग्स्रँड, ही सुांदर फुलां तमु्ही मिस्टर 

अनिहोल्िला द्यायला नको का? कारण 

त्याांच्या सन्िानाथि त—े 

मलांग्स्रँडः (गोंधळ उडाल्यासारखे एकिेकाांकडे 

बघतात) ििा असावी- िी ह्ा सद्गहृस्थाांना 

ओळखीत नाही. िी फक्त तिुच्या 

वाढमदवसासाठी आलोय, सौ. वाांगल. 

एमलदाः वाढमदवस? पण काहीतरी र्कुतांय मिस्टर 

मलांग्स्रँड, येथे कुणार्ाही वाढमदवस नाही. 

मलांग्स्रँडः (शाांतपणे मस्ित करीत) ओह, ठाऊक आह े

िला ह्ा बाबतीत सारां. पण ह े ठाऊक 

नव्हतां की काहीतरी गपु्तता पाळली जात 

आह.े 

एमलदाः पण तमु्हाला काय ठाऊक आह?े 



मलांग्स्रँडः हरे् की तिुर्ा- तिुर्ा वाढमदवस आह,े 

सौ. वाांगल. 

एमलदाः िाझा? 

अनिहोल्िः (मतच्याकडे र्ौकस दृष्टीिेप टाकतो) 

एमलदाः (मलांग्स्रँडला) कशानां तमु्हाला कल्पना 

आली ही? 

मलांग्स्रँडः मिस महल्डाने हा गौप्यस्फोट केला. येथ े

पहाटे पहाटे काही वळेापवूी िी त्या 

तरूणींना मवर्ारले की ह्ा मठकाणार्ी फुल े

आमण ध्वजाने सजावाट कशासाठी 

र्ाललीय? 

एमलदाः असां? 

मलांग्स्रँडः -आमण मिस महल्डा उत्रल्या, “ओह, 

कारण आज आईर्ा वाढमदवस आह.े” 

एमलदाः आईर्ा? ओह! 



अनिहोल्िः ओह! (तो आमण एमलदा आकलनाच्या 

दृमष्टिेपार्ी दवेाणघेवाण करतात) ठीक, 

आता त्या तरूणाला त्यामवर्यी ठाऊक 

आह,े सौ. वाांगल... 

एमलदाः (मलांग्स्रँडला) होय, आता तमु्हाला 

त्यामवर्यी ठाऊक आह.े.. 

मलांग्स्रँडः (पषु्पगचु्छ पनु्हा पढुे करतो) िग िी िाझ्या 

समदच्छा तमु्हाला अपिण करू शकतो...? 

एमलदाः (फुलां घेत) खपू आभारी आह-े िणभर 

तमु्ही खाली बसणार नाही का, मिस्टर 

मलांग्स्रँड? (एमलदा, अनिहोल्ि आमण 

मलांगस्रँड लताकुां जात बसतात.) ह े सवि 

िाझ्या वाढमदवसाबद्दल- ही गपु्त गोष्ट आह,े 

मिस्टर अनिहोल्ि. 

अनिहोल्िः असां का... आपल्याहून मतऱ्हाईत 

व्यक्तीसाठी नाही! 



एमलदाः (फुलां टेबलावर ठेवीत) तेर् त-े 

मतऱ्हाईताांसाठी नाही. 

मलांग्स्रँडः िी प्रािामणकपणे शपथवेर साांगतो की िी 

मतऱ्हाईताांकडे यार्ा उल्लेख केला नाही. 

एमलदाः ओह! िाझा तसा अथि नव्हता. पण तमु्ही 

कसे आहात? िला वाटतां तमु्ही खपू छान 

मदसताहात. 

मलांग्स्रँडः होय, िी आता सांपणूि बरा होतोय. आमण 

पढुच्या वर्ी, िी जर दमिणेकडे गेलो- 

एमलदाः आमण िला वाटतां तमु्ही जाऊ शकाल, 

िलुी साांगतात िला. 

मलांग्स्रँडः होय, कारण बजेनिध्ये िाझा एक छान मित्र 

आह ेजो िाझी काळजी घेतोय आमण त्यान े

िला आश्वासन मदले आह ेकी पढुील वर्ी 

जाण्यात तो िला िदत करील. 

एमलदाः तमु्ही त्याला कसा मिळवलात? 



मलांग्स्रँडः ओह, तो एक िाझ्या नमशबार्ा फार िोठा 

भाग आह.े एकदा िी त्याच्या जहाजािधनू 

जलपयिटनास गलेो होतो. 

एमलदाः तमु्ही गेला होतात! म्हणनू त्या काळात 

सिदु्रामवर्यी ओढ होती. 

मलांग्स्रँडः नाही, िळुीर् नाही. पण िाझी आई 

वारल्यानांतर िी घरातर् रेंगाळत राहणां 

िाझ्या वमडलाांना पसांत नव्हतां; म्हणनू 

त्याांनी िला सिदु्रावर पाठवले. घराकडे 

परतीर्ा सिदु्रप्रवास करताना आिर् े

जहाज इांमग्लश सािदु्रधनुीत फुटले आमण 

ही गोष्ट िाझ्यासाठी अमतशय सदुवैी ठरली. 

अनिहोल्िः ते कसां? 

मलांग्स्रँडः कारण िला एक दखुापत झाली. यथे े

िाझ्या छातीत दबुिलता आली, ठाऊक 

आहरे् तमु्हाला. अत्यांत थांड बफािळ 



पाण्यात िी दीघिकाळ होतो. पण लवकरर् 

येऊन त्याांनी िला वार्वलां. तेव्हापासनू िी 

सिदु्रार्ा त्याग केला- ओह होय, ती एक 

िोठी अनपेमित सदुवैी घटना होती. 

अनिहोल्िः ओह, तमु्हाला तसां वाटतां? 

मलांग्स्रँडः होय. कारण ह े छोटांसां दौबिल्य खरोखर 

धोकादायक नाही आमण आता िी 

मशल्पकार होऊ शकतो ज्यार्ी िी मनरांतर 

इच्छा करायर्ो. फक्त मवर्ार करा! रिणीय 

मर्कणिातीत काि करणे, तिुच्या 

बोटाांखाली आकार घेत असलले्या 

गोष्टीर्ा हळुवार स्पशि! 

एमलदाः आमण तिुर्ी प्रमतकृती काय असणार? 

ित्स्यकन्या आमण ित्स्यपतु्र मकां वा 

सिदु्रावरील जनुा लटुारू? 



मलांग्स्रँडः नाही, तसलां काही नाही. जेव्हा िला शक्य 

होईल तेव्हा िी एक िोठी कलाकृती 

करण्यास सरुूवात करीन. एक प्रकारर्ा 

गट, तमु्ही त्याला म्हण ूशकता. 

एमलदाः ओह, होय, आमण हा गट कशार्ां प्रतीक 

असणार? 

मलांग्स्रँडः ओह, ह े काहीतरी िाझ्यास्वतःच्या 

अनभुवातलां असेल. 

अनिहोल्िः होय ते नेहिीर् उत्ि असते. 

एमलदाः पण काय आह ेते? 

मलांग्स्रँडः ठीक, िाझ्या िनात एका तरूणीर्ा मवर्ार 

होता, एका खलाशार्ी बायको पहुडललेी 

आमण र्ित्काररक अस्वस्थतेत मनद्राधीन. 

ती स्वप्न बघतेय. िला वाटतां, िी ते असां 

काही बनवेन की बघणाऱ्याला वाटावां ती 

स्वप्न बघत आह.े 



अनिहोल्िः ह्ामशवाय आणखी काही नाही? 

मलांग्स्रँडः नाही, तेथे अजनू एक िानवी आकृती 

असणार. तमु्ही बहुधा त्याला काल्पमनक 

दृश्य म्हण ू शकाल. तो दरू गेल्यावर ती 

व्यमभर्ारी बनते. आमण आता तो बडूुन 

िेला आह.े 

अनिहोल्िः काय म्हणालात तमु्ही? 

एमलदाः बडूुन िेला? 

मलांग्स्रँडः होय, तो सिदु्रात बडूुन िेला. पण तथामप 

र्ित्काररक गोष्ट अशी की तो घरी परतला. 

ती रात्रीर्ी वेळ, आमण तेथे तो मतच्या 

बाजलूा उभा राहून मतच्याकडे बघतो. 

त्याच्या अांगावरून पाणी मठबकत असतां 

जेव्हा त्याांनी त्याला नकुतेर् सिदु्रातनू 

खेर्नू काढललेे असते. 



एमलदाः (मतच्या खरु्ीवर िागे झकुत) मकती मवमर्त्र 

कल्पना आह.े (डोळे बांद करते) ओह, िी 

िाझ्या िनःर्िुांसिोर त े मजवांत मर्त्र स्पष्ट 

आण ूशकते. 

अनिहोल्िः पण दवे करो, मिस्टर... मिस्टर! पण तमु्ही 

म्हणाला होतात की ह े काहीतरी तिुच्या 

स्वतःच्या अनभुवातलां आह.े 

मलांग्स्रँडः होय, ह े िाझ्या अनभुवातलांर् आह;े त्या 

अथािने म्हटलां तर. 

अनिहोल्िः ितृ िाणसू येताना तमु्ही बमघतला? 

मलांग्स्रँडः िला असां म्हणायर्ां नाही की िी ते प्रत्यि 

पामहलां. बाह्तः नव्ह े खमर्तर्. पण तरी 

सदु्धा— 

एमलदाः (उत्साह आमण उत्कां ठेने) ह्ामवर्यी 

तमु्हाला जेवढां काही िामहत असेल ते सवि 



साांगा! िला ते सवि तपशीलवार आकलन 

करून घ्यायर्ेय. 

अनिहोल्िः (मस्ित करीत) होय, खमर्तर्, त्यार्ां 

कुतहूल आहरे् तलुा—काहीतरी 

त्यामवर्यी सागरार्ी िोमहनी आह.े 

एमलदाः कसां होतां ते िग, मिस्टर मलांग्स्रँड? 

मलांग्स्रँडः ठीक, तमु्ही बघा पलुातनू जेव्हा आम्ही 

घराकडे जायला मनघालो, तेव्हा ज्याला 

हालीफॅक्स म्हणत त्या शहरातनू आम्हाला 

आिच्या गलबतातील साधन सािग्री 

आमण नावाड्याांवरील अमधकारी आजारी 

असल्याने त्याला हॉमस्पटलिध्ये आिच्या 

िागे सोडावे लागले, म्हणनू आम्ही 

त्याच्या जागेवर एका अिेररकनास 

पाठवले, हा तो अमधकारी— 

एमलदाः अिेररकन? 



मलांग्स्रँडः होय, एके मदवशी त्याने कॅप्टनकडून जनु्या 

वतििानपत्राांर्ा गठ्ठा उसना घेतला. तो 

नेहिी ते िन लावनू वार्ायर्ा- त्याला 

नॉवेमजयन मशकायर्ी होती असे तो म्हणे. 

एमलदाः पढुे साांगा. 

मलांग्स्रँडः ठीक. एके सायांकाळी वातावरण र्ाांगलरे् 

खवळलेले होते. सगळयाांनी जहाजाला 

हाताांनी पकडून ठेवले होते- िी आमण त्या 

अमधकाऱ्याव्यमतररक्त. त्यार्ा पाय 

िरुगळला आमण तो र्ाल ूशकत नव्हता, 

आमण िलाही फारसां बरां नव्हतां म्हणनू िी 

एका अरूां द फळीवर झोपनू रामहलो. म्हणनू 

तो एका खोलीत बसनू पनु्हा जनु े

वतििानपत्र वार्ीत बसला... 

एमलदाः असां? आमण िग? 



मलांग्स्रँडः तेथे तो शाांतपणे बसला होता. जेव्हा 

अकस्िात त्यार्ां एक प्रकारर्ां मवव्हळणां 

िला ऐकू आलां, आमण जेव्हा िी 

त्याच्याकडे पामहलां तेव्हा त्यार्ा र्ेहरा 

पाांढऱ्या शभु्र खडूसारखा मदसला. नांतर तो 

वतििानपत्रार्ा र्ोळािोळा करून 

मर्रडण्यार्े काि करू लागला—आमण 

त्याने तो फाडून त्यार्े छोटे छोटे हजारो 

तकुडे केले. पण ह ेत्याने शाांतपणे केले. 

एमलदाः तेव्हा तो काहीर् का बोलला नाही? त्यान े

काहीर् साांमगतले नाही? 

मलांग्स्रँडः प्रथितः नाही. पण लगरे् तो म्हणाला, जण ू

काही स्वतःशीर् “ित्स्यकन्या दसुऱ्या 

िाणसाकडे- जेव्हा िी दरू गेलो होतो.” 

एमलदाः (ती मतर्े डोळे बांद करते आमण अधिवट 

स्वतःशीर् म्हणते) असां म्हणाला तो? 



मलांग्स्रँडः होय, आमण त्यावर तमु्ही मवश्वास ठेवला? 

त्याने ते मनदोर्पणे र्ाांगल्या नॉवेमजयन 

भार्ेत म्हटले. त्याला भार्ाांर्ी खपू िोठी 

मनसगिदत् शक्ती मिळालेली असावी, त्या 

िाणसाला. 

एमलदाः आमण िग? काय झालां त्यानांतर? 

मलांग्स्रँडः नांतर एक मवलिण घटना घडली... िी 

मजवांत असेपयंत तरी िी ती मवसरू शकत 

नाही. तो नांतर म्हणाला... त्यार् शाांत 

आवाजात, “पण ती िाझी आह े आमण 

िाझीर् रामहल आमण िाझ्या िागोिाग 

येईल. िला घरी जायलार् हवे आमण 

मतला जाऊन आणायलार् हवे, जरी िी 

बडूुन िेलेलो असलो तरी त्या काळयाकुट्ट 

सिदु्राच्या तळातनू मतच्यावर हक्क 

साांगायला िी घरी परतेन.” 



एमलदाः (थरथरत्या हाताांनी ग्लासभर पाणी घेत) 

ओह, मकती उष्िा आह ेआज? 

मलांग्स्रँडः आमण तो त्याच्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर 

म्हणाला की त्याला असां वाटतां की तो ते 

करू शकतो आमण करेल. 

एमलदाः तमु्हाला ठाऊक आह.े.. या िाणसार्ां काय 

झालां ते? 

मलांग्स्रँडः ओह, तो खात्रीने िेला आह े आता, सौ. 

वाांगल. 

एमलदाः (वेगाने) कशािळेु तमु्हाला तसां वाटतां? 

मलांग्स्रँडः आम्ही सािदु्रधनुीत फुटलेल्या जहाजात 

होतो, ठाऊक आह ेना. िी िोठ्या जहाजात 

कॅप्टन आमण इतर पार्जणाांबरोबर 

बसायर्ी व्यवस्था केली. िाझा सोबती 

एका छोट्या िर्व्यात बसला, अिेररकन 

आमण इतराांबरोबर. 



एमलदाः आमण िग त्याांच्याबद्दल तेव्हापासनू 

काहीर् ऐकायला मिळालां नाही? 

मलांग्स्रँडः नाही, एक शब्द नाही, सौ. वाांगल. फक्त 

दसुऱ्या मदवशी िाझ्या आश्रयदात्याने िला 

मलमहले. पण त्यार् कारणािळेु त्यार्ा 

मशल्पकार होण्यार्ी िाझ्यात प्रबळ इच्छा 

झाली. िी त्या खलाशार्ी मवश्वासघातकी 

बायको अगदी हुबेहूबररत्या पाहू शकलो 

िाझ्यासिोर; जरी बडूुन िरण पावला तरी 

सडू उगवणारा सिदु्रातनू घरी परतताना 

पामहला. िी त्या दोघाांना स्पष्टपणे पाहू 

शकलो. 

एमलदाः िीसदु्धा पाहू शकले. (उभी राहते.) र्ला 

आत जाऊ या, नाही- त्यापेिा आपण 

वाांगलकडे जाऊ या- येथे िला गरि आमण 



गदुिरल्यासारखे होतेय! (ती लताकुां जातनू 

बाहरे पडते.) 

मलांग्स्रँडः (तोसदु्धा उभा राहतो) िला वाटतां िला 

आता जायलार् हवां. िी फक्त भेट द्यायला 

आलो ते वाढमदवसाच्या शभुेच्छा 

दणे्याकररता. 

एमलदाः ठीक, तमु्हाला जायर्ां असेल तर- (ती हात 

पढुे करते) गडुबाय आमण फुलाांबद्दल 

आभारी आह.े (मलांग्स्रँड अमभवादन करतो 

आमण उद्यानाच्या फाटकातनू डाव्या बाजनू े

बाहरे जातो.) 

अनिहोल्िः (उभा राहतो आमण एमलदाकडे जातो) िी 

बघ ूशकतो तमु्हाला तीव्र दःुख झाले आह े

िाय मडअर सौ. वाांगल. 

एमलदाः ओ, होय. िला वाटतां झालांय- त्या दृष्टीने- 

जरी िी... 



अनिहोल्िः पण काहीही झाले तरीही तमु्हाला त े

अपेमितर् असेल. 

एमलदाः (त्याच्याकडे मवस्ियाने बघत) अपेमित? 

अनिहोल्िः होय, तसांर् म्हणेन िी. 

एमलदाः त्याच्या परतीर्ी केललेी तयारी-? अशा 

तऱ्हनेे परत येणां? 

अनिहोल्िः का, या जगात-! त्या वेड्या मशल्पकारार्ी 

कपोलकमल्पत गोष्ट? 

एमलदाः ओह, िाय मडअर अनिहोल्ि, तो कदामर्त 

तमु्ही मवर्ार करता तसा वेडा नसावा. 

अनिहोल्िः काय हा सवि िखूिपणा त्या ितृ 

िाणसाबाबत ज्याने तमु्हाला अस्वस्थ 

केले, िला वाटते ते- 

एमलदाः तमु्हाला काय वाटलां? 



अनिहोल्िः खमर्तर्, िला वाटत े ही फक्त तिुच्या 

डोळयाांवर झापड बाांधलेली आह.े िी 

कल्पना केली की तझु्या लग्नार्ा 

वाढमदवस तलुा कळू न दतेा साजरा 

केल्यार्े लिात आल्यावर तलुा दःुख 

झाले. तझुा नवरा आमण त्यार्ी िलु े

आठवणी साजऱ्या करताहते आमण त्यात 

तझुा काहीही सहभाग नाही. 

एमलदाः नाही, नाही, नाही- ते काही िहत्त्वार्ां नाही. 

िाझ्या नवऱ्यावर हक्क साांगण्यार्ा िला 

काही अमधकार नाही. 

अनिहोल्िः तरीही िला असे वाटते की तझुा अमधकार 

असायलार् हवा. 

एमलदाः होय... पण वस्ततुः िाझा अमधकार नाही 

अशीर् वस्तमुस्थती आह.े िला िाझ े



जीवन आह-े ज्यात इतराांर्ा अांतभािव 

नाही. 

अनिहोल्िः (अमधक सौम्यपणे) तमु्ही? तमु्ही असां 

साांगायर्ा प्रयास करीत आहात- की तमु्ही 

खरोखरर् तिुच्या नवऱ्यावर पे्रि करीत 

नाहीत? 

एमलदाः ओह, िी करते, िी करते. िी सविथा िनस्वी 

अांतःकरणापासनू त्याच्यावर पे्रि करते. 

म्हणनूर् ह ेइतके भयांकर आह-े खपू गढू, 

मनखालसपणे खपू अतक्यि! 

अनिहोल्िः काहीही मभडस्तपणा न ठेवता तमु्ही िला 

तिुच्या अडर्णींबद्दल सारे काही 

साांगायलार् हवे! साांगणार नाही का, सौ. 

वाांगल? 



एमलदाः िी नाही साांग ू शकत मडअर फ्रें ड- आत्ा 

नाही, काहीही झाले तरीही. नांतर कधीतरी, 

कदामर्त. 

 (बोलेटा पडवीकडून खाली उद्यानात येते.) 

बोलेटाः बाबा शल्यमर्मकत्सालयातनू येताहते- 

आपण सारे उद्यानगहृात जाऊ या का? 

एमलदाः होय, जाऊ या आपण. 

 (वाांगल कपडे बदलनू महल्डाबरोबर 

घरािागनू डाव्या बाजनूे येतो.) 

वाांगलः ठीक, शेवटी िी िोकळा झालो आमण 

आता छानसां थांड पेय मिळाल्यास बरे. 

एमलदाः थाांबा थोडां... (ती लताकुां जात जाते आमण 

एक पषु्पगचु्छ घेऊन येत.े) 

महल्डाः ओह, बघा मकती सुांदर फुलां आहते! कोठे 

मिळाली तलुा ती? 



एमलदाः मलांग्स्रँडने मदलीत िला ती, महल्डा मप्रये. 

महल्डाः (आियािने) मलांग्स्रँड? 

बोलेटाः (अस्वस्थपणे) मलांग्स्रँड येथे आले होत?े 

पनु्हा? 

एमलदाः (मकां मर्त मस्ित करीत) होय, ते येथे परत 

आले होते वाढमदवसाच्या शभुेच्छा 

दणे्यासाठी. 

बोलेटाः (महल्डाकडे दृमष्टिेप टाकीत) ओह- 

महल्डाः (पटुपटुत) िखूि! 

वाांगलः (दःुखाने बेर्ैन होते एमलदाला) हां, असां बघ 

त-ू िी तलुा साांगायलार् हवां, िाय डामलगं 

एमलदा- 

एमलदाः (िध्येर् अडथळा आणनू थाांबमवते) र्ला 

िलुींनो िाझ्यासोबत! आपण सारे ही फुलां 



पाण्यात फेकून दऊे. (ती वर पडवीकडे 

जाते.) 

बोलेटाः (हळुवारपणे महल्डाला) काहीही झालां तरी 

ती खरांर् र्ाांगली आह,े बमघतलां ना. 

महल्डाः (अधिवट िोठ्याने, रागारागान)े 

िाकडर्षे्टा! ती फक्त वमडलाांना खशू 

करण्यासाठी ह ेकरतेय. 

वाांगलः (पडवीवर एमलदार्ा हात दाबतो) थँक य,ू 

थँक य ूएमलदा! थँक य ूव्हरेी िर्! 

एमलदाः (फुलां व्यवमस्थत िाांडीत) ओह, ठीक- 

तिुच्यात सािील होऊन िी स्नेहसांबांध का 

ठेव ूनये- आईच्या वाढमदवसासाठी? 

अनिहोल्िः हम्ि!् (तो वाांगल आमण एमलदाकडे जातो. 

बोलेटा आमण महल्डा उद्यानात थाांबतात.) 

  



अंक दुसरा 

 

 

 वरील दखेाव्यात गावाच्या िागील बाजसू 

विृाच्छामदत टेकडीर्ा िाथा मदसतो. िागील मदशेला 

सीिामर्न्ह आमण वातकुक्कुट आह.े पढुील भागात 

सीिामर्न्हाभोवती मवशाल मशळा रर्लेल्या आहते. 

लाांबवर खाली पाश्विभिूीवर बाह् खाडीर्ा दखेावा 

मदसतो. त्याबरोबर बेटे आमण भमूशरे व पढुे आललेा 

फुगवटा मदसतो. अनावतृ् सिदु्र दृग्गोर्र नाही. 

उन्हाळयातील रात्र मनरभ्र सांमधप्रकाशासोबत. वरच्या 

हवेत आमण लाांबवरील अांतरावरच्या डोंगरिार्थयावर 

नारांगी छटा मदसतेय. उजव्या बाजचू्या उतारावर र्ार 

गायकाांर्े सिहूगीत अस्पष्टपणे ऐकू येतेय. 



 गावातील तरूण जोडप ेआमण स्त्रीपरुूर् उजव्या 

बाजनूे येतात. सीिामर्न्ह ओलाांडून पररमर्त सांभार्ण 

करीत डाव्या बाजनू े जातात. थोड्यार् वेळात 

बालमलस्टेड परदशेी पयिटकाांच्या िागिदशिकार्ी बतावणी 

करीत प्रकट होतो. त्याच्यावर मस्त्रयाांच्या शाली आमण 

मपशव्याांर्े ओझे लादललेे आह.े 

बालमलस्टेडः (त्याच्या काठीने वर मनदशे करीत) Sehen 

sie meine, Herrschaften- over dort 

liegl iene andre height. Das wollen 

wir besteigen, too, und now 

herunter. 

 (नांतर तो इांमग्लशिधनू बोलणे र्ाल ूठेवतो 

आमण पथकाला बाहरे डावीकडे नेतो. 

महल्डा घाईने उजव्या हाताच्या उतारावरून 

येते; ती थाांबते आमण िागे बघते. काही 

िणाांनांतर बोलेटा तशीर् वर येते.) 



बोलेटाः पण, िाय मडअर आपण मलांग्स्रँडपासनू का 

पळ काढावा? 

महल्डाः कारण टेकड्यावर हळूहळू र्ढणे िला सहन 

होत नाही. फक्त बघ त्याच्याकडे- फक्त 

राांगत र्ढत आह.े 

बोलेटाः ओह, पण तलुा ठाऊक आह े ना मकती 

आजारी आह ेतो? 

महल्डाः तमु्हाला वाटतां का की ह ेखपू मर्ांताजनक 

आह?े 

बोलेटाः होय, िला खात्री आह ेतसां आह ेते. 

महल्डाः ते वमडलाांर्ा सल्ला घेण्यासाठी आज दपुारी 

गेले होते. िाझी इच्छा आह े ह्ाबाबतीत 

वमडलाांनी त्याांना काय सल्ला मदला त े

जाणनू घेण्यार्ी. 



बोलेटाः वमडलाांनी िला साांमगतले की फुप्फुसातील 

धिन्या कठीण होताहते (ऊतीकामठण्य), 

मकां वा तसलांर् काहीतरी. तो फार काळ 

जगणार नाही, वडील म्हणतात. 

महल्डाः ते खरांर् का असां म्हणाले? बरां आता, 

नेिका असार् मवर्ार िी करीत आह.े 

दवेाच्या कृपेने त्याला सांशय येता कािा 

नये.... ओह, त ूमवर्ार तरी कसा करतेस की 

िी तसां करेन? (खालच्या आवाजात)... 

हनॅ्सने त्याला वर खेर्ण्यात िदत केली 

बघ! हनॅ्स—! तलुा फक्ता त्याच्याकडे 

बघायर्ेय, नाही का? —त्यार्ां नाव हनॅ्स 

का आह ेह ेकळण्यासाठी. 

बोलेटाः (कुजबजुत) व्यवमस्थत वाग! ताकीद दतेे िी 

तलुा! (मलांग्स्रँड िोठी छत्री घेऊन उजव्या 

बाजनूे प्रवेश करतो.) 



मलांग्स्रँडः िला तिुर्ी ििा िागायला हवी, तरूणींनो 

तिुच्या बरोबर िला राहता आले नाही 

त्याबदल् ििस्व. 

महल्डाः ही िोठी छत्री कुठून मिळवलीत? 

मलांग्स्रँडः ती तिुच्या आईर्ी आह.े िी काठी आणली 

नाही ना म्हणनू, िी मतर्ा काठीसारखा 

उपयोग करू शकतो. 

बोलेटाः ते अजनूही तेथे खाली आहते का? वडील 

आमण इतर? 

मलांग्स्रँडः होय. तिुर्े वडील थोड्या वेळासाठी 

रेस्टॉरांटिध्ये गेलेत, आमण इतर जण बाहरे 

बसनू सांगीतार्ा आस्वाद घेताहते; पण त े

हळूहळू वर येतील असां तिुर्ी आई 

म्हणाली. 

महल्डाः (ती उभी राहून त्याच्याकडे बघतेय) तमु्ही 

खपूर् थकला असाल. 



मलांग्स्रँडः होय, िला वाटते िी थोडा थकलेलो आह.े 

िला खरोखरर् असां वाटतां की िी जरासां 

खाली बसावां. (तो सिोर उजवीकडच्या 

दगडावर बसतो.) 

महल्डाः (त्याच्यासिोर उभी राहत) तमु्हाला ठाऊक 

आह,े बँड व्यासपीठावर नतृ्यार्ा कायिक्रि 

होणार आह?े 

मलांग्स्रँडः होय, िी ऐकलांय काहीतरी त्याबाबतीत. 

महल्डाः िला वाटतां तमु्हाला नतृ्यार्ी खपू आवड 

आह.े 

बोलेटाः (ती महरव्या झडुुपातनू छोटीशी फुले गोळा 

करीत असते) ओह महल्डा, मिस्टर 

मलांग्स्रँडना श्वास घेऊ द्या. 

मलांग्स्रँडः (महल्डाला) होय, मिस महल्डा, िला नतृ्य 

करणां आवडेल... जर िी ते करू शकलो 

असतो. 



महल्डाः ओह, कळलां, तमु्ही कधीर् ते मशकला 

नाहीत. 

मलांग्स्रँडः नाही, िी ते कधीर् मशकलो नाही. पण िला 

तसां म्हणायर्ां नव्हतां. िला म्हणायर्ां होतां त े

िाझ्या छातीच्या कारणािळेु. 

महल्डाः ‘दखुापतीच्या’ कारणािळेु तमु्ही म्हणत 

होता ना? 

मलांग्स्रँडः होय, तेर् ते. 

महल्डाः ही ‘दखुापत’ तमु्हाला खपू दःुखी बनमवते? 

मलांग्स्रँडः ओह, नाही, िी असां म्हण ू शकत नाही. 

(मस्ित करीत) ह े िाझ्यासाठी प्रत्येकाला 

खपू दयाळू, स्नेहपणूि आमण िदतनीस 

बनमवतो. 

महल्डाः आमण िग ते खमर्तर् थोडेही मर्ांताजनक 

नसते. 



मलांग्स्रँडः नाही, अल्प प्रिाणातही मर्ांताजनक नाही. 

अशी कल्पना तिुच्या वमडलाांनी िला 

मदली. 

महल्डाः आमण तमु्ही जेव्हा दशेाबाहरे जाल तेव्हा त े

नाहीसे होईल. 

मलांग्स्रँडः होय, ते नाहीसां होईल. 

बोलेटाः (मतच्या हातात फुलां आहते) येथे बसा 

मिस्टर मलांग्स्रँड- एक तिुच्या बटनाच्या 

काजेसाठी. 

मलांग्स्रँडः ओह, खपू खपू आभारी आह,े मिस वाांगल! 

तमु्ही खरोखरर् स्नेहशील आहात. 

महल्डाः (टेकडीखाली उजव्या बाजसू बघते) येथ े

आहते ते, पाऊलवाटेने वर येताहते. 

बोलेटाः (तीसदु्धा खाली बघतये) कोठे वळायर् े

यार्ी त्याांना कल्पना असावी अशी िला 



आशा आह.े नाही- त े र्कुीच्या िागािन े

जाताहते. 

मलांग्स्रँडः (उभा राहतो) िी वळणाकडे धावत जातो 

आमण त्याांना बोलावतो. 

महल्डाः तमु्हाला िोठ्याने ओरडायला हवे िग. 

बोलेटाः नाही, तमु्ही ते न केलेलांर् बरां. तमु्ही स्वतः 

पनु्हा थकाल. 

मलांगस्रँडः ओह, टेकडीवरून उतरणां अगदी सोपां आह.े 

(तो उजव्या बाजनूे बाहरे जातो) 

महल्डाः होय, होय टेकडीवरून खाली उतरणां 

(त्यार्ी काळजी घेत) आता तो उडीसदु्धा 

िारतोय! वर येणां आता त्याच्या बाबतीत 

पनु्हा कधीर् घडून येणार नाही. 

बोलेटाः गरीब मबर्ारा! 



महल्डाः जर मलांग्स्रँडने तलुा लग्नार्ी िागणी घातली 

असती, तर त ू त्याला होकार मदला 

असतास? 

बोलेटाः वेडी झालीस का त?ू 

महल्डाः िला असां खमर्तर् म्हणायर्ां होतां की जर 

त्याला किजोर छाती नसती आमण जर तो 

लवकर िरणार नसता, तर त ूत्यार्ा स्वीकार 

केला असतास? 

बोलेटाः िला वाटतां तरू् त्याच्याशी लग्न केललेां 

उत्ि झालां असतां. 

महल्डाः नाही, तसां केलां असतां तर ते िाझ्यासाठी 

त्रासदायक झालां असतां. तो मनष्काांर्न 

आह,े त्याच्याजवळ उदरमनवािहापरुताही 

पैसा नाही. 

बोलेटाः िग त्याच्या भोवती त ूगोंडा का घोळतेस? 



महल्डाः ओह, ते फक्त त्याच्या ‘दखुापती’साठी. 

बोलेटाः तलुा त्याच्याबद्दल दया आललेी िी कधीर् 

बमघतली नाही. 

महल्डाः नाही, िला नाही आली. पण िला ते खपूर् 

िोहक वाटले. 

बोलेटाः काय? ते? 

महल्डाः त्याच्याकडे लिपवूिक पाहणे— आमण 

त्याला असां साांगावां ह ेमर्ांताजनक नाही— 

आमण तो परदशेात जातोय, आमण एक 

कलाकार होणार. ह्ा सवांर्ी त्याला 

सांपणूितया खात्री आह,े आमण तो त्या 

बाबतीत हास्यास्पदररत्या आनांदी आह े जे 

कधीर् घडणार नाही- कदामर्त कदामप 

नाही. कारण तो दीघिकाळ जगणार नाही—

हा अमस्तत्वात असललेा मवर्ार िला 

गवसलाय! 



बोलेटाः अमस्तत्वात असललेा? खळबळजनक! 

महल्डाः होय िला ती खळबळजनक गोष्ट वाटली, 

खरोखर! 

बोलेटाः इश्य! महल्डा त ूफार भयांकर पोर आहसे. 

महल्डाः हरे् जे िला व्हायर्ी इच्छा आह!े 

िेर्बदु्धीिळेु केवळ! (टेकडीखाली बघत)े 

सरतेशेवटी! अनिहोल्िला वर र्ढण्यात 

काहीही स्वारस्य वाटत नाही असे मदसते. 

(गोल मफरते) अरे हो, तलुा ठाऊक आह-े 

जेवणाच्या वेळी अनिहोल्िमवर्यी काय 

अवलोकन केले ते! 

बोलेटाः काय? 

महल्डाः िला फक्त वाटले की त्याला टक्कल 

पडायला लागलेय- अगदी िार्थयावर. 



बोलेटाः काही अथि नाही. िला खात्री आह ेह ेसत्य 

नाही. 

महल्डाः होय तो टकला होतोय. त्याला यथेे, 

डोळयाांभोवती सरुकुत्या पडल्या आहते. 

दवेा रे, बोलेटा जेव्हा ते तझुे ट्यटुर होत े

तेव्हा त ूत्याांच्याकडे कशी आकमर्ित झाली 

होतीस, िला कळत नाही! 

बोलेटाः (मस्ित करते) होय, त ू त्यावर मवश्वास ठेव ू

शकशील. िला आठवते जेव्हा त्याने िला 

म्हटले की बोलेटा ह ेनाव अमतशय घाणेरडे 

आह,े तेव्हा िी खपू रडले होते. 

महल्डाः खरांर् रडली होतीस त?ू (पनु्हा खाली बघत)े 

िी म्हणते त ूफक्त मतकडे बघ (The Lady 

from the sea) सागर स्वामिनी त्याांच्या 

बरोबर र्ालत आह-े वमडलाांबरोबर नव्ह-े 



त्याच्याशी बडबड करीत. िला आियि 

वाटतां की ते दोघां एकिकेाांशी गोड नव्हते. 

बोलेटाः तलुा खरोखर स्वतःर्ी लाज वाटायला 

हवी. मतच्याबद्दल अशा गोष्टी बोलायर्ां 

धाडस कसां करतेस त?ू तेही मतच्याशी 

सलोख्याच्या सांबांधाांर्ी सरुूवात 

केल्यानांतर? 

महल्डाः ओह, नक्कीर्!— तझुा मवश्वास बसत नाही 

का िाझ्या पोरी? िी साांगते तलुा, मतच्याशी 

आपले सलोख्यार्े सांबांध कधीर् जळुणार 

नाहीत. ती आपल्याशी अनकूुल नाही, ना 

आपण मतच्याशी. मतला इथां आणणां 

वमडलाांना कसां सरु्लां दवे जाणे. िला 

मतळिात्र शांका नाही की एक मदवस ती ठार 

वेडी होईल! 

बोलेटाः वेडी? असां कसां म्हण ूशकतेस त?ू 



महल्डाः ओह, ह्ाबाबत आियि करण्यासारखां काही 

नाही. मतर्ी आई वेडी झाली नव्हती का? 

वेडी होऊनर् ती िलेी. 

बोलेटाः एक त्या दवेालार् ठाऊक त ूका तझुां नाक 

येथे खपुसत नाहीस ते. आता त ू ह्ा 

बाबतीत वायफळ गप्पा िारणार नाहीस- 

वमडलाांसाठी, आता र्ाांगली िलुगी हो- 

ऐकशील का िाझां, महल्डा? 

 (वाांगल, एमलदा, अनिहोल्ि आमण मलांग्स्रँड 

उजवीकडून वर येतात.) 

एमलदाः (िागील बाजसू मनदशे करीत) ते मतथे पडल े

आह!े 

अनिहोल्िः  ओह, होय, खमर्तर्, तेर् असावे ते. 

एमलदाः मतकडे सिदु्र पसरला आह.े 



बोलेटाः (अनिहोल्िला) तमु्हाला असां वाटत नाही 

का तेथे वर रिणीय आह?े 

अनिहोल्िः िला वाटतां भव्य, उत्कृष्ट दृश्य आह!े 

वाांगलः होय, तमु्ही येथे कधी यापवूी आला 

नव्हतात काय? 

अनिहोल्िः नाही, कधीर् नाही. िाझ्या काळात ह े

ससुाध्य होते ह्ाबद्दल िी साशांक आह.े 

त्यावेळी पाऊलवाट सदु्धा नव्हती. 

वाांगलः ना कुठल्याही प्रकारर्ी समुवधा होती. गले्या 

काही वर्ांतर् आम्ही त्या केल्या. 

बोलेटाः जहाजाच्या डोलकाठीवरील टेहळणी 

करण्यासाठी असलेल्या िाळयार्े दृश्यही 

छान आह ेतेथे. 

वाांगलः आपण जायर्ां का तेथे, एमलदा? 



एमलदाः (उजवीकडील दगडावर बसत) थँक य,ू िी 

नाही येणार. पण तमु्ही दसुरे मतकडे 

जायलार् हवे. दरम्यानच्या काळात िी 

येथेर् बसते. 

वाांगलः खपू छान, िग िी तझु्या सोबत येथरे् 

थाांबतो—िलुी मिस्टर अनिहोल्िला नेतील. 

बोलेटाः तमु्हाला आिच्या बरोबर यायला आवडेल 

का, मिस्टर अनिहोल्ि? 

अनिहोल्िः ओह येस, येईन िी. तथेे जायला पायवाट 

सदु्धा आह?े 

बोलेटाः ओह होय, छानपैकी रुां द. 

महल्डाः परेुशी रुां द आह े दोन िाणसां पणूिपण े

आरािात हातात हात घालनू जाऊ 

शकतात. 



अनिहोल्िः (र्ेष्टनेे) खरोखर तसां आह,े मिस महल्डा? 

(बोलेटाला) जर ती बरोबर असेल तर 

आपण प्रयत्न करायर्ा का? 

बोलेटाः (दबल्या मस्ितहास्यात) होय, र्ला करू या 

प्रयत्न. (ते हातात हात घालनू डावीकडून 

बाहरे जातात.) 

महल्डाः (मलांग्स्रँडला) आपण सदु्धा जायर्े का? 

मलांग्स्रँडः हातात हात घालनू? 

महल्डाः का नाही? िाझी काहीर् हरकत नाही. 

मलांग्स्रँडः (ते हातात हात घालतात आमण आनांदान े

हसतात) ही िोठी िौज आह,े नाही? 

महल्डाः िोठी िौज—? 

मलांग्स्रँडः का, असां मदसतां की जसा काही आपला 

वाङ्मनिय झालेला आह ेखरोखर. 



महल्डाः असां वाटतां की ह्ापवूी तमु्ही तिुर्ा हात 

एखाद्या िमहलेच्या हातात कधीर् मदलेला 

नाही. (ते डावीकडून बाहरे जातात.) 

वाांगलः (िागे िागिदशिक खणुजेवळ उभे राहून) 

मडअर एमलदा, आता आपल्याजवळ फारर् 

किी वेळ आह ेआपल्यासाठी— 

एमलदाः होय, या आमण िाझ्या बाजलूा बसा. 

वाांगलः (तो बसतो) येथे सगळे खलुे आमण नीरव 

आह.े आता आपण थोडांसां बोल ूशकतो. 

एमलदाः कशाबद्दल? 

वाांगलः तझु्याबद्दल- आमण आपल्याबद्दल, एमलदा. 

िला अशी जाणीव झाली आह े की असां 

फार काळ र्ाल ूशकणार नाही. 

एमलदाः आणखी काय सरु्वणार आहात तमु्ही िग? 



वाांगलः सांपणूि मवश्वास, िाय मडअर. मजवलग िैत्री 

जी आपण पवूी मनभावली. 

एमलदाः ओह, जर आपण तसां केवळ करू शकलो 

असतो! पण आता ते सवितोपरी अशक्यर् 

आह.े 

वाांगलः िला वाटतां िी तझुां िन ओळखलां. िला 

वाटतां िी करतो—एकापासनू दसुऱ्याकडे 

त्या गोष्टी ज्या त ूम्हटल्यात. 

एमलदाः (आवेशाने) तमु्ही—नाही! असां कसां 

म्हणता की तमु्ही ओळखलां! 

वाांगलः पण िी ओळखलांय. िला ठाऊक आह ेत ू

मकती प्रािामणक आहसे, एमलदा.... आमण 

एकमनष्ठ.... 

एमलदाः एकमनष्ठ, होय. 



वाांगलः तझु्यासाठी, आनांद आमण मनभियता 

कुठल्याही तडजोडीच्या पररमस्थतीत 

अशक्य आहते. 

एमलदाः (तणावपणूि दृष्टीने त्याच्याकडे बघते) ठीक, 

िग काय? 

वाांगलः त ूएखाद्या िाणसार्ी दसुरी बायको म्हणनू 

योग्य नाहीस. 

एमलदाः कशािळेु तमु्हाला तसां वाटतां आता? 

वाांगलः िाझ्या िनात अनेकदा असा सांशय आला 

होता; पण आज िी तो स्पष्टपणे पाहू 

शकलो. लहान िलुाांर्ा उत्सव... तलुा 

वाटलां तो तडीस नेण्याइतका िी दयाळू 

होतो. ठीक. िाणसाच्या स्ितृींना त ूपणूिपण े

पसुनू टाकू शकणार नाहीस. िाझ्या 

आठवणीही- कोणत्याही िागािने ते सारे 

प्रसांग. ते िाझ्या स्वभावातर् नाही. 



एमलदाः िला ठाऊक आह ेते. िला ते खपू र्ाांगलां 

ठाऊक आह.े 

वाांगलः त ू र्कुीर्ा अथि लावतसे, असे असनूही 

िला वाटतां तझु्या साठी ते बहुधा असां आह े

की जण ूकाही िलुाांर्ी आई अजनूही मजवांत 

आह.े आपल्यातलां मतर्ां अदृश्य अमस्तत्व 

तलुा जाणवतांय. िला वाटतां िाझां हृदय 

मतच्यात आमण तझु्यात बरोबरीने मवभागलां 

गेलां आह.े ही तीर् कल्पना मजने तलुा उिेग 

आणला आह.े असां बघ आपल्यािध्ये जरी 

अनैमतक शरीरसांबांध होते, काहीतरी; आमण 

त्या कारणाांिळेु त ूिाझी बायको म्हणनू राहू 

शकणार नाहीस मकां वा राहणार नाहीस. 

एमलदाः (उठत) तिुच्या लिात आलां ते? तमु्ही त े

सवि स्पष्टपणे बमघतलांय? 



वाांगलः होय, आज शेवटी खरोखरर् िला सिजलां 

पणूिपणे एमलदा िाय मडअर. 

एमलदाः (अस्वस्थपणे) तमु्हाला िामहत आह ेअजनू 

काही आह ेते? 

वाांगलः होय, तेर् ह,े की येथे तुझी पररमस्थतीर् त ू

सहन करू शकत नाहीस. पवित तझु्यावर 

दडपण आणताहते. िनावर ओझे लादत 

आहते. तझु्यासाठी येथे परेुसा प्रकाश नाही- 

मितीज परेुसां मवस्तीणि नाही- हवेत जोि 

नाही आमण तझु्यासाठी फारशी उत्ेजक 

नाही. 

एमलदाः तेथे तमु्ही एकदि बरोबर आहात... रात्र 

आमण मदवस, उन्हाळा आमण महवाळा... 

सिदु्रासाठीच्या अमनवायि अमभलार्ेने िी 

झपाटले गलेे आह.े 



वाांगलः िला ठाऊक आह,े एमलदा िाय मडअर 

(मतच्या डोक्यावर हात ठेवतो) आमण ह्ार् 

कारणाने िाझ्या अस्वस्थ गरीब छकुलीन े

पनु्हा मतच्या स्वतःच्या घरी जावां. 

एमलदाः काय तिुच्या म्हणण्यार्ा अथि? 

वाांगलः पणूिपणे सरळ. आपण मनघनू जाऊ या. 

एमलदाः मनघनू जाऊ! 

वाांगलः होय. कोठेतरी खलु्या सिदु्राजवळ- एखाद्या 

मठकाणी जेथे तलुा खरांखरुां घर मिळेल, 

अगदी तझु्या िनासारखां. 

एमलदाः ओह, िाय मडअर, तमु्ही असा मवर्ार 

करायलार् नको. ह ेअगदी अशक्य आह-े 

जगात तमु्ही कोठेही गेलात तरी तमु्ही सखुी 

राहू शकत नाही पण येथ ेराहाल. 



वाांगलः काळजी करू नकोस त्याबद्दल. मशवाय, 

तलुा असां वाटतां का की िी येथे सखुात अस ू

शकेन- तझु्यामशवाय? 

एमलदाः पण िी येथे आह,े आमण येथेर् राहीन. िी 

तिुच्या मशवाय नाही. 

वाांगलः िी नाही का, एमलदा? 

एमलदाः ओह, कृपा करून याबद्दल अमधक काही 

बोल ूनका. प्रत्येक गोष्ट मजच्यासाठी तमु्ही 

जगताहात ती येथे आह.े तिुर्ां सिस्त 

जीवनकायि येथे आह.े 

वाांगलः जसां िी म्हणालो त्या बाबतीत त ू काही 

मर्ांता करायला नको. आपण सोडत आहोत 

ह-े आपण बाहरे कोठेतरी जाऊ. हरे् पणूिपण े

मस्थर होणां आह,े मडअर एमलदा. 

एमलदाः पण तमु्ही काय मवर्ार करता त्यातनू आपण 

प्राप्त करू शकू? 



वाांगलः तझुां आरोग्य आमण तझु्या िनार्ी शाांतता त ू

परत मिळवणार. 

एमलदाः िला शांका येतेय आमण तिुर्ां काय? 

तिुच्या स्वतःबद्दलही मवर्ार करा. तमु्ही 

काय मिळवणार? 

वाांगलः िी तलुा परत मिळवीन, िाय मडअरेस्ट. 

एमलदाः पण ते तमु्हाला शक्य नाही. नाही, नाही, 

तमु्हाला ते शक्य नाही वाांगल! ह े केवळ 

भयांकर आह,े हा केवळ भयप्रद मवर्ार 

आह.े 

वाांगलः आपण हा धोका पत्करू. जर त ू अशा 

पद्धतीने िनापासनू घतेले, िग स्पष्टपण े

तझु्याजवळ दसुरा उपायर् नाही... 

सटुकेव्यमतररक्त. आमण शक्य होईल 

तेवढ्या लवकर. स्िरणाच्या पलीकडे िी 



िाझ्या िनार्ा मनधािर केला आह,े िी 

साांगतो तलुा. 

एमलदाः नाही! त्यापिेाही अमधक, परिेश्वराला 

ठाऊक—जसां आह ेतसां अगदी तांतोतांतपणे, 

मभडस्तपणा न ठेवता प्रत्येक गोष्ट िी 

तमु्हाला साांगने. 

वाांगलः होय, होय- साांग! 

एमलदाः िाझ्याखातर त ू स्वतःला दःुखी बनवणार 

नाही- मवशेर्तः जेव्हा आपण 

आपल्यासाठी र्ाांगलां करू. 

वाांगलः त ू िला तझुा शब्द मदलेला आहसे की त ू

िला प्रत्येक गोष्ट साांगशील, अगदी जसां 

घडलां तसां. 

एमलदाः जेवढां शक्य आह ेत्यापिेा आणखी िी साांग ू

शकेन- आमण जोपयंत िला त्या गोष्टी 



कळल्यात- या येथे आमण िाझ्या बाजलूा 

बसा. (ते एका दगडावर बसतात.) 

वाांगलः ठीक, एमलदा? 

एमलदाः त्या मदवशी तेथे पमलकडे जेव्हा तमु्ही 

आलात आमण िला लग्नार्ां मवर्ारलांत, 

तेव्हा तमु्ही िला खरोखर िनिोकळेपण े

आमण उघडपणे तिुच्या पमहल्या 

लग्नामवर्यी साांमगतले. तमु्ही म्हणालात की 

ते खरोखर सखुी सिाधानी होतां. 

वाांगलः तसांर् होतां ते. 

एमलदाः येस िाय मडअर, िला खात्री आह ेते तसां 

होतां. त्या कारणािळेु िी आता बोलत नाही. 

िला फक्त तमु्हाला अशी आठवण करून 

द्यायर्ी आह े की िाझ्या बाजनू े िी 

तिुच्याशी प्रािामणक होते. िी पणूि उघडपण े

साांमगतलां होतां की िाझां दसुऱ्या एका 



िाणसावर पे्रि होतां- आमण आम्ही- अशा 

िागािवर पोहर्लो की आम्ही एकिेकाांना 

मववाहार्े वर्न मदले. 

वाांगलः ह्ा िागािने! 

एमलदाः होय, काहीशा त्या िागािने. पण त े फारर् 

किी वेळात सांपषु्टात आलां. तो मनघनू गलेा- 

आमण काही काळानांतर िीर् ते सांपवनू 

टाकलां. ते सवि काही िी तमु्हाला 

साांमगतलांर् आह.े 

वाांगलः पण िाय मडअर एमलदा, मवस्ितृीत गलेेल्या 

त्या साऱ्या गोष्टी त ू पनु्हा का उकरून 

काढतेस? काही झाले तरी, त्यार्ा 

िाझ्याशी खरोखर काही सांबांध नाही. िी 

तलुा कधीही हसेदु्धा मवर्ारले नाही की तो 

कोण होता. 



एमलदाः नाही, तमु्ही नाही मवर्ारलांत. तमु्ही नेहिीर् 

िाझ्या भावनाांर्ी कदर करीत आलात. 

वाांगलः (मस्ित करीत) ठीक, ह्ाबाबत िला 

क्वमर्तर् त्यार्े नाव साांगायर्ा अांदाज 

करता येईल. ह ेकठीण आह.े 

एमलदाः त्यार्ां नाव! 

वाांगलः बाहरे, शोल्डमवक भोवती, मनवडण्याइतके 

खपू नाहीत- िी म्हण ू शकेन तेथे फक्त 

खरोखर एकर् असणार- 

एमलदाः िला वाटतां तमु्हाला- अनिहोल्ि असावा 

असां वाटतां? 

वाांगलः होय, तोर् नव्हता का? 

एमलदाः नाही. 

वाांगलः नाही? िग िला खरोखरर् कल्पना करता 

येत नाही- 



एमलदाः तमु्हाला आठवतांय का की एक भलां िोठां 

अिेररकन जहाज शरद ऋततू दरुूस्तीसाठी 

शोल्डमवकिध्ये आलां होतां? 

वाांगलः िला मनमितर् आठवतां. तेर् ते जहाज 

ज्याच्या खोलीत सकाळी कॅप्टनर्ा खनू 

झाल्यार्ां आढळलां होतां. िला तेथे जाऊन 

िरणोत्र शवमर्मकत्सा करावी लागली 

होती. 

एमलदाः होय, तमु्ही केलांत ते. 

वाांगलः असां म्हटलां जातां की तो त्याच्या 

जोडीदाराकडून िारला गेला. 

एमलदाः कुणीर् साांग ूशकत नाही ते! ते कधीर् मसद्ध 

झालां नाही. 

वाांगलः नाही, पण िला वाटतां की ह्ाबद्दल त्यात 

काही सांशय नाही. अन्यथा त्याने का जाव े

आमण स्वतःर् स्वतःला बडुवनू घ्यावे? 



एमलदाः त्याने स्वतःला बडुवनू घेतलां नाही. 

उत्रेकडे जाणाऱ्या जहाजात तो सटुका 

करून घेऊन पळून गेला. 

वाांगलः (दर्कून) तलुा कसां ठाऊक ते? 

एमलदाः (प्रयासाने) ओह, वाांगल.... हा तोर् िाणसू 

होता ज्याच्याशी िाझा वाङ्मनिय झाला 

होता. 

वाांगलः (उतावीळपणे) काय? पण ते अगदी अशक्य 

आह!े 

एमलदाः ह ेखरां आह.े तो तोर् िाणसू होता. 

वाांगलः पण कसां शक्य आह,े एमलदा? असां कसां 

करू शकतेस त ू ह?े जातेस आमण स्वतः 

अशा प्रकारच्या िाणसाशी वाङ्मनिय 

करून घेतेस! असा िाणसू ज्याच्याबद्दल 

तलुा काडीिात्र िामहती नव्हती! काय नाव 

होतां त्यार्ां? 



एमलदाः तो त्या काळी स्वतःला फ्रीिॅन म्हणवनू 

घ्यायर्ा. नांतर त्याच्या पत्रात तो अल्फे्रड 

जॉनस्टन म्हणनू स्वतःर्ी सही करायर्ा. 

वाांगलः आमण कोठून आला होता तो? 

एमलदाः मफन्िाकि िधनू, असां तो म्हणाला. पण 

त्यार्ा जन्ि मफनलँडिध्ये झाला; लहान 

असतानार् त्याने सरहद्द ओलाांडली- िला 

वाटतां, त्याच्या वमडलाांसोबत. 

वाांगलः असे का? आप्रवासी- दशेाांतररत. 

एमलदाः होय. 

वाांगलः आणखी काय ठाऊक आह े तलुा 

त्याच्याबद्दल? 

एमलदाः तो ऐन तारूण्यातर् सिदु्रावर गेला आमण 

त्याने खपू दरूवरर्ी जलपयिटने केली. 

वाांगलः अजनू काही नाही? 



एमलदाः नाही. आम्ही याबाबत कधीर् बोललो 

नाही. 

वाांगलः िग कशामवर्यी बोललात? 

एमलदाः िखु्यत्वेकरून सिदु्राबद्दल. 

वाांगलः ओह? सिदु्राबद्दल? 

एमलदाः झांझावात आमण प्रशाांतता. सिदु्रावरील 

अांधःकारिय रात्री. सिदु्रावर सभोवार 

पसरललेा लखलखीत सयूिप्रकाश सदु्धा. 

पण बहुधा आम्ही प्रर्ांड दवेिासे, गाधािास े

आमण खडकावर सयूिप्रकाशार्ी उब घते 

पडललेे सील, कुरव, गरूड आमण इतर सवि 

सागरी पक्ष्याांबदलही आम्ही बोलत अस-ू 

आमण तमु्हाला ठाऊक आह.े... मवलिण 

नाही का ह?े ...जेव्हा आम्ही अशा 

गोष्टींबद्दल बोलत अस,ू तेव्हा काही 



कारणाने िला असे वाटायर्े की तो ह्ा 

सवांर्ा मित्र मकां वा नातवेाईक असावा. 

वाांगलः आमण त.ू..? 

एमलदाः होय, िला सदु्धा बहधुा तसार् मवश्वास 

वाटायर्ा की िीसदु्धा त्यातलीर् आह.े 

वाांगलः असां का... आमण म्हणनू िग तिुर्ा 

वाङ्मनिय झाला. 

एमलदाः तो म्हणाला िी तसां करायला हवां. 

वाांगलः करायला हवां? तझुी स्वतःर्ी तशी इच्छा 

नव्हती? 

एमलदाः नाही, जेव्हा िी त्याच्यासोबत होते. ओह, 

नांतर ते िला अनाकलनीय मदसले. 

वाांगलः त ूवारांवार त्याांना भेटायर्ीस? 

एमलदाः नाही, खपू वेळा नव्ह.े एके मदवशी तो 

दीपगहृावर गेला, अशा ररतीने आिर्ी 



ओळख झाली आमण त्यानांतर आम्ही 

वारांवार भेटू लागलो. पण नांतर कॅप्टनर्ा 

िािला पढुे आला आमण त्याला मनघनू 

जाणां भाग पडलां. 

वाांगलः ओ, येस. िला त्याबद्दल आणखी काही 

जाणनू घ्यायर्ी इच्छा आह!े 

एमलदाः नांतर एका पहाटे, उजाडण्याआधी, िला 

त्याांच्याकडून एक मर्ठ्ठी मिळाली. त्यात 

मलमहले होते की िला ब्रॅट हिॅर यथे े

यायलार् हवे- तमु्हाला ठाऊक आहरे् त े

दीपगहृ आमण शोल्डमवकच्या िध्ये 

असललेे भमूशर. 

वाांगलः होय, होय- िला र्ाांगलांर् ठाऊक आह ेते. 

एमलदाः िला तथेे त्वररत यायलार् हवे, असे त्या 

मर्ठ्ठीत मलमहललेे होते कारण त्याला 

िाझ्याशी बोलायर्े होत.े 



वाांगलः आमण त ूगेलीस? 

एमलदाः होय, िला राहवलां गेलां नाही... ठीक- नांतर 

त्याने िला साांमगतलां की त्या रात्री दरम्यान 

त्याने त्या कॅप्टनला भोसकले होते. 

वाांगलः त्याने तलुा स्वतःहून साांमगतलां? प्राांजळपण े

साांमगतलां! 

एमलदाः होय, पण त्याने जे केलां ते उमर्त आमण 

योग्य होतां असां तो म्हणाला. 

वाांगलः उमर्त आमण योग्य? काय कारण मदले त्याने 

िग, त्याला भोसकण्यार्े? 

एमलदाः त्याने िला साांमगतलां नाही. तो म्हणाला, 

तझु्या कानावर घालण्यासारखे काही नाही. 

वाांगलः आमण त ूह ेसहजपणे घतेले? 

एमलदाः होय, सांशयार्ा मवर्ारर् िाझ्या िनात कधी 

आला नाही. ठीक, काहीही झाले तरी 



त्याला मनघनू जायलार् हवे होते. पण जेव्हा 

तो िला गडुबाय म्हणत होता- नाही तमु्ही 

कल्पनार् करू शकणार नाही त्याने काय 

केले त्यार्ी. 

वाांगलः बरां, साांग िग िला. 

एमलदाः त्याने मकल्ल्या अडकवण्यार्े गोल कडे 

मखशातनू काढले, नांतर त्याच्या बोटातली 

अांगठी त्याने बाहरे काढली जी तो नहेिी 

घालत असे. नांतर िाझ्याजवळ असलेली 

अांगठी त्याने घेतली आमण त्या कड्यािध्ये 

त्याने दोन्ही अांगठ्या अडकवल्या. नांतर तो 

म्हणाला, आपण दोघ े आता सिदु्राकडे 

मववाहबद्ध झालोत. 

वाांगलः मववाहबद्ध-? 



एमलदाः होय, असां तो म्हणाला. नांतर सवि 

सािर्थयािमनशी त्याने त्या दरूवर फेकून 

मदल्या. 

वाांगलः आमण त,ू एमलदा? त ूत्याला ह ेकरू मदलांस? 

एमलदाः होय... तमु्ही बघा- त्यावेळी तो अगदी 

बरोबर मदसला. पण तो मनघनू गेला. दवेार्ी 

कृपा. 

वाांगलः आमण एकदा तो मनघनू गेला तेव्हा? 

एमलदाः ठीक, जशी तमु्ही कल्पना करू शकाल, िी 

लवकरर् पनु्हा शदु्धीवर आले. िी बमघतल े

घडलले्या सवि गोष्टी मकती मनखालस आमण 

अथिहीन होत्या. 

वाांगलः पण त ू त्या पत्राांबाबत काहीतरी साांमगतल े

होतेस. तद्नांतर त्याच्याबद्दल तलुा काही 

कळलां का? 



एमलदाः होय, िी ऐकलेय त्याच्याकडून. प्रथितः 

एकदोन ओळी आरेर्ाांजेल हून मिळाल्यात. 

त्यात त्याने अगदी साधपेणाने मलमहले होत े

की तो पमलकडे अिेररकेस जात आह े

आमण त्यान े िला तथेील पत्ा मदला 

जेणेकरून त्याला िी काही मलहू शकेन. 

वाांगलः त ूमलमहलेस? 

एमलदाः ताबडतोब. िी अथाितर् म्हणाले की 

आपल्यािधील प्रत्येक गोष्ट सांपली, 

जेणेकरून त्याने िाझा पनु्हा मवर्ार 

करायला नको. जसे िी त्याच्यामवर्यी 

कधीही मवर्ार करायला नको. 

वाांगलः पण त्याने मलमहले तरीदखेील? 

एमलदाः होय, मलमहले त्याने तरीदखेील पनु्हा. 

वाांगलः आमण तझु्या म्हणण्याला त्यार् ेकाय उत्र 

होते? 



एमलदाः एक शब्दही नाही. आिर्े सांबांध सांपषु्टात 

येण्याबाबत त्याने काहीर् मलमहले नाही. 

त्याने पणूिपणे शाांतपणे साांमगतले की िला 

त्यार्ी वाट पाहणे भाग आह.े जेव्हा तो 

िाझ्यासाठी तयार असले तेव्हा तो िला 

कळवेल असे िला त्याने साांमगतले आमण 

िग िला तात्काळ त्याच्याबरोबर जाव े

लागेल. 

वाांगलः त्याने तलुा सोडलां नाही? 

एमलदाः नाही. म्हणनू िी पवूीप्रिाणे बहुधा त्यार् 

शब्दाांत मलमहले- फक्त अमधक कडक 

शब्दाांत. 

वाांगलः त्याने हार खाल्ली िग? 

एमलदाः ओह, नो, त्यापेिा उलट पवूीप्रिाणरे् त्यान े

मनमविकारपणे मलमहले, आिच्या सांपषु्टात 

आलले्या सांबांधाबद्दल एक र्कार शब्द 



िळुीर् न उच्र्ारता. नांतर िाझ्या लिात 

आलां की ते पररणािशनू्य होते, म्हणनू िी 

त्याला कधीही पनु्हा मलमहले नाही. 

वाांगलः आमण त्याच्याकडून तलुा अमधक काहीर् 

ऐकू आले नाही? 

एमलदाः होय, तेव्हापासनू त्याच्याकडून िला तीन 

पत्रे आललेी आहते. एक त्याने 

कॅमलफोमनियाहून मलमहललेे आह ेआमण एक 

र्ीनवरून. शेवटर्ां िला त्याच्याकडून 

मिळाललेां पत्र ऑस्रेमलयाहून त्यान े

पाठवललेां आह.े त्यान े साांमगतले की तो 

सोन्याच्या खाणींकडे जातोय आमण 

त्यानांतर िी त्याच्याबद्दल काहीर् ऐकल े

नाही. 



वाांगलः त्या िाणसाच्या अलौमकक सािर्थयािर्ा 

तझु्यावर प्रभाव पडला असला पामहजे, 

एमलदा. 

एमलदाः ओह, होय, होय. तो भयांकर िाणसू! 

वाांगलः पण त ूआता ह्ाबाबत अमधक काही मवर्ार 

करायला नकोस! तसां िला आश्वासन द,े 

िाझ्या मप्रय एमलद!े कधीर् नाही. आता 

तझु्यासाठी ह्ावर आपण वेगळा उपाय 

शोधनू काढायर्ा प्रयत्न करू. येथील 

खाडीपेिा जोिदार हवा, स्वारस्य मनिािण 

करणारी सिदु्री हवा. काय म्हणतेस त?ू 

एमलदाः ओह, बोल ू नका त्याबद्दल! अशा 

गोष्टींबद्दल मवर्ारही करू नका. िाझ्यावर 

त्यार्ा काहीही इलाज र्ालणार नाही! िला 

त्यार्ी पणूिपणे खात्री आह,े नाही करू 



शकत िी तसां. त्यापासनू िी िकु्तर् होऊ 

शकत नाही. 

वाांगलः काय? िाय मडअर, काय म्हणायर्ेय तलुा? 

एमलदाः िला म्हणायर्ांय त्यार्ी दहशत. िाझ्या 

आत्म्यावर असलेल े त्याच्या अगाध 

शक्तीर्े सािर्थयि. 

वाांगलः पण त ूते झटकून टाकलेस? खपू पवूी जेव्हा 

त ूत्याच्याशी असललेे सांबांध तोडलसे. 

एमलदाः (उसळी िारते) नाही, तसांर् आह े ते. त े

सांपललेां नाही. 

वाांगलः सांपललेां नाही? 

एमलदाः नो, वाांगल, ते सांपललेां नाही, आमण िला 

भीती वाटते ते कधीर् सांपणार नाही- 

जोपयंत िी मजवांत आह.े 



वाांगलः (गळा दाटून आल्याच्या आवाजात) त ूअसे 

साांगायर्ा प्रयत्न करते आहसे का की ह्ा 

मवमर्त्र िाणसाला हृदयात असे खोल ठेवल े

आहसे की त ू त्याला कधीर् मवसरणार 

नाहीस? 

एमलदाः िी त्याला मवसरून गेले होते, पण िग- िला 

असां जाणवलां की तो परत आलाय. 

वाांगलः मकती काळापवूी? 

एमलदाः आता जवळजवळ तीन वर्े झालीत 

त्याला- कदामर्त थोडी जास्तर्. तेव्हा िी 

गरोदर होते. 

वाांगलः ओह! असां होतां तर ते, नाही का? ह्ा 

बाबतीत एमलदा- िला अमधक स्पष्टपण े

कळू लागले आह.े 



एमलदाः तमु्ही र्कुताहात मडअर! जे काही िाझ्या 

बाबतीत घडलां... िला नाही वाटत कुणाला 

सिज ूशकेल ते. 

वाांगलः (मतच्याकड दःुखाने बघत) मवर्ार केल्यास 

ह्ा तीन वर्ांत त ू तझुां हृदय दसुऱ्यार् 

िाणसाला मदलां होतांस! िला नाही- पण 

दसुऱ्याला! 

एमलदाः तमु्ही पणूिपणे र्कुताहात. िी 

तिुच्यामशवाय कुणावरही प्रेि करीत नाही. 

वाांगलः (खालच्या आवाजात) िग का त ू िला 

सदासविदा नाकारत गलेीस िाझी पत्नी 

म्हणनू एकत्र नाांदायला? 

एमलदाः कारण की- त्या परक्या िाणसार्ी िला 

असललेी भीती. 

वाांगलः भीती? 



एमलदाः होय, भीती. घोर भयानक अशा प्रकारर्ी 

दहशत, अशी जी फक्त सिदु्रातनूर् यऊे 

शकते. त्यािळेु आता िला तमु्हाला 

साांगायलार् पामहजे वाांगल— 

 (गावातील तरूण िागील डाव्या बाजनू े

येतात, अमभवादन करतात आमण 

उजवीकडून बाहरे जातात. त्याांच्या बरोबर 

अनिहोल्ि, बोलेटा, महल्डा आमण मलांग्स्रँड) 

बोलेटाः (जसे ते शेजारून जातात) काय! अजनूही 

येथे वर? 

एमलदाः होय, येथे उांर्ावर खपूर् गार व आनांददायक 

आह.े 

अनिहोल्िः आिच्यामवर्यी म्हणाल तर, आम्ही खाली 

नतृ्यासाठी जातोय. 

वाांगलः खपू छान. थोड्या वेळात आम्ही पण येऊ 

तेथे. 



महल्डाः येतो, ततूािस निस्कार. 

एमलदाः मिस्टर मलांगस्रँड—थोडां थाांबाल का? 

(मलांग्स्रँड थाांबतो. अनिहोल्ि, बोलेटा आमण 

महल्डा उजवीकडून बाहरे पडतात.) 

एमलदाः (मलांगस्रँडला) तमु्हीसदु्धा नतृ्य करणार 

आहात का? 

मलांग्स्रँडः नाही, सौ. वाांगल, िला भीती वाटते, िला 

नकोर् नतृ्य करायला. 

एमलदाः नाही, तमु्ही काळजी घ्यायलार् हवी. ती 

तिुच्या छातीतील किजोरी, अजनू बरी 

झाली नाही. 

मलांग्स्रँडः नाही, पणूिपणे नाही. 

एमलदाः (काहीसे अडखळत) सिदु्रपयिटनाला 

गेल्यापासनू मकती वेळ? 

मलांग्स्रँडः केव्हा िला ही दखुापत झाली? 



एमलदाः होय, ते सिदु्रपयिटन का ज्याबद्दल तमु्ही 

आज सकाळी साांगत होतात? 

मलांग्स्रँडः ओह, ते ह्ामवर्यीर् असले पामहजे—पाहू 

द्या िला—होय, त्याला आता तीन वर्े होत 

येतील. 

एमलदाः तीन वर्े...आम्ही फेब्रवुारीत अिेररका 

सोडली, िार्ििध्ये आिर्े जहाज फुटल.े 

आम्ही मवर्वुवतृ्ावरील वादळात 

सापडलो. 

एमलदाः (वाांगलकडे बघनू) आमण हीर् वेळ होती 

जेव्हा... 

वाांगलः पण एमलदा मडअर— 

एमलदाः बरां आम्ही तिुर्ा खोळांबा होऊ दणेार नाही 

मिस्टर मलांग्स्रँड. तमु्ही जा, पण नतृ्य करू 

नका. 



मलांग्स्रँडः नाही, िी फक्त बघेन (तो उजवीकडून बाहरे 

जातो.) 

वाांगलः मडअर एमलदा सिदु्रपयिटनाबद्दल प्रश्न 

मवर्ारून त ू त्यार्ी उलटतपासणी का घेत 

होतीस? 

एमलदाः जॉन्स्टन त्यार् जहाजात होता—िला 

त्याबद्दल खात्री आह.े 

वाांगलः त ूतसा मवर्ार का केलास? 

एमलदाः (त्याला उत्र दते) त्याच्या 

जलपयिटनादरम्यान िी दसुऱ्या कुणाशी तरी 

लग्न केले, तो जेव्हा दरू गेलेला होता तेव्हा 

त्याला ते कळले आमण िग त्यार् 

िणापासनू त्या भावनाांनी िाझा ताबा 

घेतला. 

वाांगलः ही भीती? 



एमलदाः िी अवमर्तपणे त्याला पाहते- प्रत्यि तेथ े

उभा असललेा, बरोबर िाझ्या सिोर... 

मकां वा काहीसा, थोडासा एका बाजनूे. त्यान े

िाझ्याकडे कधीर् पामहले नाही- तो  

फक्त तेथे असतो. 

वाांगलः कसा मदसतो तो तलुा? 

एमलदाः अखेरीस िी त्याला पामहलां होतां अगदी 

तसार्. 

वाांगलः दहा वर्ापंवूी? 

एमलदाः होय- ब्रॅटहिॅरच्या बाजसू. िी त्याच्या 

टायमपनकडे स्पष्टपणे बमघतले,  त्यासोबत 

एक िोठा दधुाळ िोती होता तो डोळा 

िाझ्याकडे जळजळीत दृष्टीने बघत होता 

जण ूकाही तो ितृिाश्यार्ा डोळा होता. 



वाांगलः िी मवर्ार केला होता त्यापेिा त ूअमधक 

आजारी आहसे. तझुां तलुार् ठाऊक नाही 

इतकी, एमलदा. 

एमलदाः होय, होय- तमु्हाला शक्य असेल तर िला 

सहाय्य करा! िला अशी जाणीव होतेय की 

ही वस्त ू िाझ्यात अमधकामधक जवळीक 

साधतेय. 

वाांगलः आमण ह्ार् अवस्थेत त ू सांपणूि तीन वर् े

काढलीस. िला मवश्वासात न घेता ही गपु्त 

वेदना त ूसोसलीस! 

एमलदाः पण िी तसां करू शकल ेनाही! अजनूपयंत 

नाही. तिुच्याखातर िी जेव्हा... जर िी ह े

तमु्हाला साांमगतले असते- अमनविर्नीय 

शब्दातीत गोष्ट... 

वाांगलः अमनविर्नीय गोष्ट? 



एमलदाः (दर्कून िागे होत) नाही, नाही, नाही! 

मवर्ारू नका िला! फक्त एक दसुरी गोष्ट, 

आमण एवढांर्. वाांगल... कसां स्पष्ट करता 

येईल त्या बाळाच्या डोळयाांर्े गढू? 

वाांगलः िाय मडअर एमलदा िी तलुा खात्रीपवूिक 

साांगतो ह े फक्त तझु्या िनार्े खेळ. त्या 

बाळार्े डोळे तांतोतांत नेहिीप्रिाण े

असलले्या बालकाांप्रिाणेर् होते. 

एमलदाः नाही, नव्हते त्यार्े तसे. कसां तमु्ही बघ ू

शकत नाही? त्या बाळाच्या डोळयाांर् े

सिदु्राबरोबरर् बदलतात. जेव्हा खाडी शाांत 

आमण सयूिप्रकाश असलेली असते, तेव्हा 

त्यार्े डोळे अगदी त्यासारखेर् मदसतात. 

झांझावाती असल्यावर तसेर्- जरी तमु्ही 

पाहू शकत नसलात तर िी ते अगदी 

र्ाांगल्या प्रकारे पाहू शकते. 



वाांगलः (मतर्ी गांित करीत) हां—कदामर्त तसां 

असेलही! पण िग त्यार्े काय? 

एमलदाः (हळुवारपण े आमण त्याच्या जवळ येत) 

पवूी िी असेर् डोळे पामहलेले आहते. 

वाांगलः केव्हा? आमण कोठे? 

एमलदाः ब्रॅटहिॅरच्या बाहरेील बाजसू. दहा वर्ांपवूी. 

वाांगलः (िागे सरत) काय त.ू..? 

एमलदाः (थरथरत कुजबजुते) त्या बाळाला त्या 

नवख्या व्यक्तीर्े डोळे होते. 

वाांगलः (अमनच्छेने ओरडत) एमलदा! 

एमलदाः (मनराशेने मतच्या हाताने डोके घट्ट पकडीत) 

आता तमु्हाला खात्रीने सिजले असेल की 

तिुर्ी बायको म्हणनू तिुच्या सोबत 

राहण्यार्े धाडस िी का करू शकले नाही! 



 (ती घाईने वळते आमण उजवीकडून 

टेडीकडे वेगाने धावत जाते.) 

वाांगलः (मतच्या िागोिाग घाईने जात हाक िारतो) 

एमलदा! एमलदा, िाझी गरीब मबर्ारी दःुखी 

एमलदा! 

  



अंक हिसरा 

 

 

 डॉ. वाांगलच्या उद्यानार्ा मनवाांत आडोसा. 

िोठ्या जनुाट विृाांिळेु जागा ओलसर, दलदलीर्ी 

आमण सावल्याांनी झाकोळलेली आह.े उजवीकडे 

साठलले्या पाण्याच्या डबक्यार्ा मकनारा मदसत आह.े 

खालच्या बाजकूडील कुां पणाने पाश्विभिूीतील उद्यानार्ी 

पाऊलवाट आमण खाडीला दभुागले आह.े दरूवरच्या 

अांतरावर खाडीच्या पमलकडे कडा आमण मशखरे आहते. 

दपुारर्ी वेळ सांपनू जवळजवळ सायांकाळ झाली आह.े 

बोलेटा डावीकडे दगडी बाकावर बसनू मशवणकाि करत े

आह.े काही पसु्तके व मशवणकािार्े सामहत्य असललेी 

टोपली बाकावर पडली आह.े महल्डा व मलांग्स्रँड ह्ा 

दोघाांजवळ िासे पकडण्यार्े सामहत्य- गळ, आमिर् 

इत्यादी असनू ते डबक्याच्या कडेने र्ालत येत आहते. 



महल्डाः (मलांग्स्रँडला खणुावीत) स्तब्ध रहा! िी 

िोठां सावज बघतेय. 

मलांग्स्रँडः (बघत) कोठे आह?े 

महल्डाः (मनदशे करीत) बघ ूशकत नाही तमु्ही? ते 

तेथे खाली आह.े अरे दवेा, बघा! अजनू 

एक आह!े (अखांडपण े झाडातनू बघत) 

ओह, बघा कोण येतांय! तो त्याांना 

मभववील! 

बोलेटाः (वर बघते) कोण येतांय? 

महल्डाः तझुे अध्यापक, मिस! 

बोलेटाः िाझे? 

महल्डाः होय, दवेकृपेने ते िाझे कधीर् नव्हते! 

अनिहोल्िः (उजवीकडून झाडाांिधनू पढ्ुयात येतात) 

ह्ा डबक्यात आता िास ेआहते? 

महल्डाः होय, तेथे काही जनुे िासे आहते. 



अनिहोल्िः आमण ह े जनुे िासे अजनूही मजवांत 

आहते? 

महल्डाः होय, ते िजबतू मर्वट आहते, िी साांग ू

शकते तमु्हाला. पण आता आम्ही 

त्यापैकी काहींर्ा शेवट करणार आहोत. 

अनिहोल्िः त्यापेिा त ू खाडीकडे जाऊन प्रयत्न 

करायला हवा. 

मलांग्स्रँडः नाही, डबके... एक प्रकारे अमधक 

रहस्यिय, गढू असते. 

महल्डाः होय, येथे अमधक सनसनाटी आह.े तमु्ही 

कधी सिदु्रात गेला होतात? 

अनिहोल्िः होय, िी आत्ार् स्नानगहृातनू आलोय. 

महल्डाः िला वाटलां तमु्ही त्या डबक्यातर् 

रामहलात. 

अनिहोल्िः होय, िी काही जलतरणपटू नाही. 



महल्डाः तमु्ही पाठीवर पोहू शकता का? 

अनिहोल्िः नाही. 

महल्डाः िी पोहू शकते. (मलांग्स्रँडला) र्ला आपण 

दसुऱ्या बाजसू त्या मतथ ेप्रयत्न करू या. 

(ते डबक्याच्या मकनाऱ्याने जाऊन 

उजवीकडे बाहरे जातात.) 

अनिहोल्िः (ओलाांडून बोलेटाकडे जात) म्हणजे त ू

एकटीर् येथे बसणार बोलेटा? 

बोलेटाः ओह, होय. बहुधा िी असांर् करते. 

अनिहोल्िः त्या उद्यानात बसलेली ती तझुी आई आह े

का? 

बोलेटाः नाही, िला वाटतां ती वमडलाांबरोबर बाहरे 

मफरायला येते. 

अनिहोल्िः कशी आह ेती ह्ा दपुारी? 



बोलेटाः िला तसां फारसां ठाऊक नाही. िी मतला 

मवर्ारायला मवसरले. 

अनिहोल्िः तिुर्ी ही कोणती पसु्तके आहते तेथे? 

बोलेटाः ओह, एक वनस्पतीशास्त्रार्े आमण दसुरे 

भगूोलार्े. 

अनिहोल्िः अशा प्रकारच्या गोष्टी तलुा वार्ायला 

आवडतात? 

बोलेटाः जेव्हा िी त्यासाठी वेळ काढू शकते. पण 

घरार्ी दखेभाल आधी. 

अनिहोल्िः पण तझुी आई, तझुी सावत्र आई- यात 

तलुा िदत करतात? 

बोलेटाः नाही, ह ेिाझां काि आह.े काही झालां तरी, 

जेव्हा दोन वर् े वडील एकटे होते तेव्हा 

िला ते करावांर् लागलां आमण तेव्हापासनू 

आजतागायत ते र्ालरू् आह.े 



अनिहोल्िः पण तमु्हाला नेहिीर् पसु्तके वार्ण्यार्ी 

आवड आह ेना? 

बोलेटाः होय, हाताशी लागतील ती सारी 

मवर्ारप्रवतिक पसु्तके िी वार्ते. जगात 

काय र्ालले आह े ह े एखाद्याला जाणनू 

घ्यायर्ी आवड असत—ेआपण पणूिपण े

यापासनू वेगळे पडतो... र्ाांगलांर् बहुधा 

पणूिपणे. 

अनिहोल्िः पण िाय मडअर बोलेटा, असां बोल ू

नकोस. 

बोलेटाः पण ह ेखरां आह.े िला त्या डबक्यातल्या 

िाशाच्या जीवनात आमण आपल्या 

जीवनात काही तफावत असेल असां 

वाटत नाही. त्याच्या अगदी जवळ खाडी 

आह े जेथे ते िाशाांर्े िोठे घोळके 

खालीवर उसळी घेत असतात; पण 



आपले गरीब, पाळीव, स्थामनक िासे 

याांना काहीही ठाऊक नसते आमण त े

कधीर् त्याांच्यात सािील होत नाहीत. 

अनिहोल्िः िला नाही वाटत, तेथे जाऊन ते तेथे काही 

र्ाांगलां करतील असां. 

बोलेटाः ओ, िला असां नाही वाटत की त्याांर्ी 

मस्थती अमधक वाईट होईल. 

अनिहोल्िः मशवाय त ू असां म्हण ू शकत नाहीस की 

खरोखर त ू या जगापासनू वेगळी पडली 

आहसे- उन्हाळयादरम्यान सदु्धा नाही, 

काय वाटेल ते झालां तरी. ह्ा मदवसात ये-

जा करणाऱ्या सिस्त दमुनयेर्े ह ेवदिळीर् े

जांक्शन झाले आह ेजवळजवळ... 

बोलेटाः (मस्ित करते) ओह, तमु्ही स्वतः वाहत्या 

प्रवाहात आहात; आिर्ी र्ेष्टा करायला 

तमु्हाला ते फार सोपां आह.े 



अनिहोल्िः िी र्ेष्टा करतोय? कशाने तमु्ही असा 

मवर्ार करायला प्रवतृ् झालात? 

बोलेटाः ह े सवि एकत्र येण्याच्या मठकाणाबद्दल 

आमण फॅशनेबल जगाबद्दल आह.े लोक 

काय म्हणतात ते येथे आह.े ते नेहिी 

असांर् बोलत असतात. 

अनिहोल्िः होय, िला िान्य कराव े लागेल िी लि 

मदले आह ेत्यात. 

बोलेटाः ह े मनःसांशयपणे खरे नव्ह,े ठाऊक आह.े 

आपल्यासाठी नाही ते नेहिीर् यथे े

राहतात. िध्यरात्रीच्या सयूािकडे येथनू 

जाणाऱ्या लोकाांना पाहून काय र्ाांगल े

होणार आपले? आपण त्याांच्यात सािील 

होऊ शकत नाही आमण आपल्यासाठी 

तेथे िध्यरात्रीर्ा सयूि नाही. ओह, नाही, 



आपण यथेेर् आपल्या जीवनाला रेंगाळत 

ठेवायलार् हवे, येथे या डबक्यात. 

अनिहोल्िः (मतच्या बाजलूा बसतो) साांग िला मडअर 

बोलेटा- काही आह े का? काहीतरी 

मवशेर्, िला म्हणायर्ांय की ज्यार्ी तलुा 

सविकाळ आसक्ती असते, येथे घरी? 

बोलेटाः ठीक, कदामर्त तसां असेलही. 

अनिहोल्िः िग काय आह ेते? कशार्ी आसक्ती आह े

तलुा? 

बोलेटाः िखु्यतः मनघनू जाण्यार्ी. 

अनिहोल्िः त्यापेिा अमधक काही? 

बोलेटाः होय, आमण त्यानांतर... काहीतरी थोडां 

जास्त मशकायर्ांय—खरेतर प्रत्येक 

गोष्टीर्ी िामहती. 



अनिहोल्िः िी तझुा अध्यापक असताना तझुे वडील 

िला नेहिी म्हणायर्े की मतला कॉलेजात 

पाठवायर्े आह.े 

बोलेटाः ओ, येस, गरीब मबर्ारे वडील, ते अनके 

गोष्टी बोलतात. पण जेव्हा िदुद््यावर 

येतात... वमडलाांकडे खरे सािर्थयि 

नसायर्े. 

अनिहोल्िः नाही, ददुवैाने, िला वाटतां नसेल. पण त ू

ह्ाबाबत त्याांच्याशी कधी बोललीस? त ू

गांभीरपणे तसा दबाव टाकलास का 

त्याांच्यावर, िला म्हणायर्ांय? 

बोलेटाः नाही, मनःसांशयपणे नाही. 

अनिहोल्िः पण त ूतसां करायला हवां होतांस, ठाऊक 

आह?े खपू उशीर होण्यापवूी. का नाही 

केलांस त?ू 



बोलेटाः वाटलां तसां, पण िाझ्यात र्ैतन्यर् नाही 

तसां. बहुधा वमडलाांनांतर आले असावे. 

अनिहोल्िः हां! िला वाटतां कदामर्त त ू स्वतःवरर् 

अन्याय केलास. 

बोलेटाः ओ, नो, िला ते साांगण्यात दःुख होतांय. 

मशवाय, वमडलाांकडे िाझ्यामवर्यी मकां वा 

िाझ्या भमवष्यामवर्यी मवर्ार करायला 

वेळर् नव्हता आमण तशी त्याांना गरजही 

वाटत नव्हती. कुठल्याही गोष्टीसारखां 

त्याांना ते टाळणां शक्य होतां. एमलदािध्ये त े

खपू अडकले होते... 

अनिहोल्िः कुणाबरोबर? कसां? 

बोलेटाः िला म्हणायर्ां होतां की ते आमण िाझी 

सावत्र आई... (थाांबनू) ठीक, तमु्ही पाहू 

शकता की आई आमण वडील त्याांच्या 

स्वतःच्यार् जगात होते. 



अनिहोल्िःठीक, िग त्याांच्यापासनू दरू जायला तझु्याकडे 

र्ाांगलांर् कारण होतां तर. 

बोलेटाः होय, पण िला तो अमधकार आह े असां 

वाटलां नाही—वमडलाांर्ा त्यागही िी करू 

शकत नव्हते. 

अनिहोल्िः पण िाय मडअर बोलेटा, कधीतरी त्याांना 

तलुा सोडावांर् लागणार म्हणनू िला 

वाटलां शक्य होईल तवेढ्या लवकर त े

र्ाांगलां. 

बोलेटाः होय, िला वाटतां त्यात काही फार नाही. 

िला स्वतःला नीट मवर्ार करायला हवा. 

कोठेतरी िाझ्यासाठी जागा शोधायला 

हवी. जेव्हा वडील वारले तेव्हा कुणीर् 

असे नव्हते की ज्याांच्यावर िी अवलांबनू 

राहू शकेन. पण गरीब मबर्ारे वडील! 

त्याांना सोडून जायर्ी िला भीती वाटली. 



अनिहोल्िः भीती--? 

बोलेटाः होय, त्याच्या प्रीत्यथि. 

अनिहोल्िः पण ह ेदवेा, तझु्या सावत्र आईर्े काय? ती 

त्याांच्या बरोबर रामहल. 

बोलेटाः होय ते खरे आह.े पण सगळयार् गोष्टीत 

िी तरबेज नाही जशी िाझी आई होती. 

अशा अनेक गोष्टी होत्या की ज्यात ती 

लिर् दते नव्हती मकां वा तसला काही 

त्रास ती घेत नसावी. िला सिजत नाही 

नक्की काय ते. 

अनिहोल्िः हां—िला वाटतां तलुा काय म्हणायर्ां ते िी 

सिजतो. 

बोलेटाः गरीब मबर्ारे वडील—काही मनमित 

अशा बाबतीत ते किकुवत होते. 

कदामर्त तिुच्या ते लिात आलां असावां. 

आमण त्याांर्ां काि त्याांना सांपणूि वेळ 



गुांतवनू ठेवीत नसे. आमण ती त्याांना िदत 

करण्याइतकी पणूिपणे सिि नव्हती. जरी 

िला खात्री होती की काही अांशी हा 

त्याांर्ा स्वतःर्ार् दोर् होता. 

अनिहोल्िः असा मवर्ार त ूका केलास? 

बोलेटाः ओह, वडील नेहिीर् त्याांच्याभोवती 

आनांदी र्ेहरे पाहण्यात आनांद िानीत; त े

म्हणतात घरात नेहिी सयूिप्रकाश व आनांद 

असायला हवा. ते जेव्हा मतला काही 

और्धे द्यायर्े, तेव्हा तेव्हा मतला ते फार 

काळ टोकत नसत ह्ार्ी िला भीती 

वाटायर्ी. 

अनिहोल्िः त ूखरांर् का तसा मवर्ार करतेस? 

बोलेटाः होय, त्या कल्पनपेासनू िी िाझी सटुकार् 

करू शकत नाही. ती खपू मवमर्त्र असत े

त्यावेळी. (आवेशाने) पण ह ेखपू कठीण 



मदसते की िी जावां आमण घरी रहावां. 

प्रत्यिपणे ह्ािळेु वमडलाांना िळुीर् िदत 

होणार नाही. काही झालां तरी, आमण िला 

असां वाटतां की त्यार्प्रिाणे िाझी 

स्वतःर्ी काही कतिव्ये आहते, नाही का? 

अनिहोल्िः तलुा ठाऊक आह,े बोलटेा िाय मडअर... 

आपण दोघाांनी ह्ार्ा खपू मवर्ार 

करायला हवा- अमधक काळजीपवूिक. 

बोलेटाः ओह, काय उपयोग त्यार्ा? िाझी मनमििती 

या डबक्यात राहण्यासाठीर् केली गेली 

आह ेअसे िला वाटते. 

अनिहोल्िः िळुीर् नाही. ह े सारे तझु्या स्वतःवर 

अवलांबनू आह.े 

बोलेटाः (उत्सकुतेने) तमु्हाला तसां वाटतां? 

अनिहोल्िः होय. िाझा शब्द घ्या ह्ासाठी, सिस्त 

गोष्ट ही तिुच्या स्वतःच्या हातात आह.े 



बोलेटाः ओह, जर केवळ तसांर् असतां! असां 

र्ाांगल्या शब्दात तमु्ही िाझ्या वमडलाांपढु े

िाांडू शकता? 

अनिहोल्िः मनमितर्, पण ह्ा सवांआधी िला 

तझु्याशी उघडपणे आमण िोकळेपणान े

बोलायलार् हवां, िाय मडअर बोलेटा. 

(बाहरे डावीकडे बघतो) हुश्य! त्याांच्या 

लिात काहीर् येऊ दऊे नकोस. 

ह्ाबाबतीत आपण नांतर बोल.ू (एमलदा 

डावीकडून प्रवेश करते. मतने हटॅ घातलेली 

नाही, आमण िोठी शाल डोक्यावरून 

आमण खाांद्यावरून घेतली आह.े) 

एमलदाः (अस्वस्थ उत्साहाने) मकती छान व 

आनांदी वातावरण आह ेयेथे. 

बपबअनिहोल्िः तमु्ही बाहरे मफरायला गेला होता 

का? 



एमलदाः खपू लाांब, आल्हाददायक र्ाललो 

वाांगलबरोबर. आता आम्ही बाहरे 

जलपयिटनास जात आहोत. 

बोलेटाः त ूबसणार नाहीस का? 

एमलदाः नाही, थँक य;ू िी बस ूशकत नाही. 

बोलेटाः (बाकाभोवती मफरत) येथे खपू जागा 

आह.े 

एमलदाः (पाऊले टाकायच्या बेतात) नो नो नो, िी 

बस ूशकत नाही िी बस ूशकत नाही. 

अनिहोल्िः तझु्या र्ालण्याने तलुा मनमितर् 

ताजेतवाने बनमवले आह,े असां वाटतां 

त्याने तलुा उल्हमसत केले आह.े 

एमलदाः ओह, िला पणूिपणे आनांद वाटतो. िला 

अमनविर्नीय उल्हास वाटतो! खपू 



सखुरूप वाटतां! सरुमित- (डावीकडे बाहरे 

बघते) मकती िोठां जहाज येतांय आज. 

बोलेटाः (उभी राहते आमण बाहरे बघते) ती िोठी 

इांमग्लश बोट असावी. 

अनिहोल्िः ते बोयऱ्याला जहाज दोरखांडाांनी बाांधनू 

ठेवताहते. ती बहधुा येथ ेथाांबते का? 

बोलटाः फक्त अध्याि तासापरुते; ती पढुे खाडीकडे 

जाते. 

एमलदाः आमण नांतर बाहरे जात—ेदसुऱ्या मदवशी, 

सरळ सिदु्रावर. मतच्या बरोबर जायर्ी 

कल्पना करा तर फक्त एखादा जाऊ 

शकला असता, एखादा जाऊ शकला 

असता. 

अनिहोिः तमु्ही दरूवर सिदु्रपयिटन कधीर् केले नाही 

का, सौ. वाांगल? 



एमलदाः नाही... कधीर् नाही. फक्त ह्ा खाडीत 

छोटीशी सहल. 

बोलेटाः (ससु्कारा सोडत) नाही, आम्हाला शषु्क 

जमिनीवर साथ द्यायर्ीय. 

अनिहोल्िः ठीक, ज्याच्या अमधपत्याखाली आपण 

आहोत. 

एमलदाः नाही, िी ह्ावर िळुीर् मवश्वास ठेवत 

नाही. 

अनिहोल्िः कोरड्या भिूीवरही नाही? 

एमलदाः नाही, िी मवश्वास ठेवत नाही त्यावर. िला 

वाटतां एखादा िाणसू अगदी 

सरुूवातीपासनू सिदु्रावर रहायला 

मशकलेला असेल... कदामर्त सिदु्रात 

सदु्धा. आपण वतििान मस्थतीपेिा वेगळया 

पररपणूितेला पोहर्ायला हवां- दोन्ही उत्ि 

आमण आनांदी गोष्टी होतील. 



अनिहोल्िः तमु्ही ह्ावर खरोखर मवश्वास ठेवता? 

एमलदाः काही झाले तरीही हा िाझा मसद्धाांत आह.े 

िी वाांगलबरोबर अनकेदा ह्ामवर्यी 

बोललेले आह.े 

अनिहोल्िः ठीक, काय म्हणाले ते? 

एमलदाः त्याांना वाटत िी बरोबर असावी. 

अनिहोल्िः (मवनोदाने) कुणास ठाऊक? पण काय 

झालां ते झालां. आपण र्कुीर्ा िागि 

अवलांबललेा असतो अखेरीस आमण 

सिदु्रप्राण्याांऐवजी जमिनीवरर्ी जनावरे. 

सवि गोष्टी मवर्ारपवूिक होत्या. िला शांका 

वाटते आता र्कू दरुूस्त करण्यात फार 

उशीर झालाय. 

एमलदाः होय, ते दःुखकारक सत्य आह-े आमण 

िाझा मवश्वास आह े की िानवजातीला 

सदु्धा ते ठाऊक आह.े आमण ते एखाद्या 



गपु्त दःुखाप्रिाणे आपल्याला पछाडतेय. 

ह्ासाठी िाझा शब्द ठेवा, ह े सवि 

िानवजातीर् े दःुख आह.े िाझी खात्री 

आह.े 

अनिहोल्िः पण िाय मडअर सौ. वाांगल, िी कधीर् 

अवलोकन केले नाही की िानवजात 

इतकी दःुखी असेल; उलटपिी िी असे 

म्हणेन की बहुतेक लोक आनांदी आमण 

सखुी, पणूि उत्स्फूति आनांदात बडुालले े

आहते. 

एमलदाः ओह, नो- ह े काही खरां नाही. आपला 

आनांद म्हणजे तो आनांद की जेव्हा 

आपल्याला उन्हाळयातील सांपणूि 

प्रकाशिान मदवस लाभले. त्यात येणाऱ्या 

दीघि काळोख्या मदवसार्ी भीती सिामवष्ट 

असते आमण ही भीती िानवजातीच्या 



आनांदावर सावट धरते... बाजनूे जाणाऱ्या 

ढगासारखां जो खाडीवर सावट धरतो. तथे े

तो मनळया प्रकाशात र्िकत राहतो. नांतर 

िग अकस्िात... 

बोलेटाः दःुखपणूि दःुखाांना तमु्ही फाटा दऊे शकत 

नाही. आत्ार् तमु्ही आनांदी र्ैतन्यिय 

होता... 

एमलदाः होय, होय होते िी, नाही का? ओह, काय 

िखूि आह े िी. (अस्वस्थपणे सभोवार 

बघत) जर फक्त वाांगल आले असते तर! 

त्याांनी िला प्रािामणकपणे आश्वासन 

मदलेय. आमण आता ते येत नाहीत. ते 

मवसरलरे् असणार. ओह मडअर मिस्टर 

अनिहोल्ि, तमु्ही जाऊन त्याांना शोधणार 

नाही का? 

अनिहोल्िः मनमितर्. आनांदाने. 



एमलदाः त्याांना साांगा की त्याांनी ताबडतोब 

यायलार् हवे. कारण िला ते आता मदस ू

शकत नाहीत. 

अनिहोल्िः पाहू शकत नाही त्याांना? 

एमलदाः ओह, तमु्हाला िाझां म्हणणां कळलां नाही. 

जेव्हा ते येथे उपमस्थत नसतात िला 

नेहिीर् आठवता येत नाही की ते कसे 

मदसतात; आमण नांतर िला असे वाटते की 

आपण त्याांना मनखालसपणे हरवनू 

बसलो- ह े भयांकर दःुखदायक आह.े 

प्लीज गो! (ती डबक्याजवळ येरझाऱ्या 

घालते) 

बोलेटाः (अनिहोल्िला) िी जाईन तिुच्याबरोबर, 

तमु्हाला ठाऊक नाही- 

अनिहोल्िः काळजी करू नकोस, िी करतो व्यवस्था. 



बोलेटाः (खालच्या आवाजात) नाही, नाही िला 

मर्ांता वाटते. कदामर्त ते बोटीवर 

र्ढतील. 

अनिहोल्िः मर्ांता वाटते? 

बोलेटाः ते सविसािान्यपणे तेथ े जातात आमण 

बोडिवर कुणी ओळखीर्ां भेटतात का 

बघतात- प्रवाशाांपैकी. तेथे िद्यपान गहृ 

सदु्धा आह.े.. 

अनिहोल्िः ओह, र्ल िग. (तो आमण बोलेटा 

डावीकडनां बाहरे जातात. एमलदा काही 

काळ डबक्याकडे टक लावनू पाहत उभी 

असते, िधनू िधनू तटुक शब्दाांत 

स्वतःशीर् बोलते. बाहरेच्या बाजसू 

उद्यानाच्या कुां पणाबाहरे पाऊलवाटेवर 

एक परकी व्यक्ती प्रवाशाच्या पोर्ाखात 

डावीकडून येते. त्यार्े केस व दाढी राठ 



लालसर केसाांर्ी आह.े त्याच्या डोक्यावर 

स्कॉमटश टोपी असनू खाांद्यावर पट्टा 

असललेी मपशवी आह.े) 

परकाः (हळुवारपणे कुां पणाच्या बाजनूे जाऊन 

उद्यानात बघतो. जेव्हा तो एमलदाकडे 

बघतो तेव्हा तो थाांबतो, मतच्याकडे रोखनू 

बघतो, हळू आवाजात म्हणतो) गडु 

इव्हमनांग एमलदा. 

एमलदाः (ती वळते आमण हाक िारते) ओह, िाय 

मडअर अखेर तमु्ही येथे आलातर्. 

परकाः होय, अखेरीस. 

एमलदाः (त्याच्याकडे आियािन े आमण भीतीन े

बघत) कोण आहात तमु्ही? तमु्ही कुणाला 

तरी शोधत आहात काय? 

परकाः तमु्हाला ठाऊक आह ेिी, िाय मडअर. 



एमलदाः (िागे सरते) ििा करा िला! अशा प्रिाण े

िाझ्याशी तमु्हाला बोलायर्ां धाडसर् 

कसां झालां? कुणाला शोधताय तमु्ही? 

परकाः तमु्हाला ठाऊक आह,े िी तमु्हालार् 

शोधतोय. 

एमलदाः (दर्कते) ओह! (त्याच्याकडे िणभर टक 

लावनू बघत. झोकाांड्या खात िागे सरते, 

टाळाटाळ दाबनू) डोळे!- ते डोळे! 

परकाः ठीक, -शेवटी त ू िला ओळखायला 

सरुूवात केलीस. िी तलुा ताबडतोब 

ओळखलां, एमलदा. 

एमलदाः ते डोळे. असां िाझ्याकडे बघ ू नका. िी 

कुणाला तरी िदतीसाठी बोलावीन. 

परकाः हुश,् हुश!् घाबरू नकोस. िी तलुा काही 

इजा करणार नाही. 



एमलदाः (डोळयाांवर हात धरते) तसां पाहू नका 

िाझ्याकडे, िी म्हणते! 

परकाः (त्यार्े हात कुां पणावर झकुवतो) िी 

इांमग्लश बोटीने आलो. 

एमलदाः (भीतीने त्याच्यावर दृमष्टिेप टाकीत) काय 

हवांय तमु्हाला िाझ्याकडून? 

परकाः िी वर्न मदलां होतां की िी पनु्हा येईन, 

शक्य मततक्या लवकर. 

एमलदाः जा! जा पनु्हा दरू! कदामप, कदामप येऊ 

नका येथे िळुीर्. िी मलमहलां होतां 

तमु्हाला आपल्यात जे काही होतां ते सारां 

काही सांपषु्टात आलां! प्रत्येक गोष्ट! ठाऊक 

आह ेतमु्हाला िी तसां केलां होतां ते? 

परकाः (अमवर्ल, उत्र न दतेा) िला लवकरर् 

तिुच्याकडे येण्यार्ी इच्छा होती, पण 



येऊ शकलो नाही. शेवटी िी िागि 

काढला, आमण िी येथे आलो, एमलदा. 

एमलदाः काय हवांय तमु्हाला िाझ्याकडून? काय 

मवर्ार आह ेतिुर्ा? कशासाठी तमु्ही येथ े

आलात? 

परकाः िला पणूिपणे र्ाांगलांर् ठाऊक आह ेकी िी 

तलुा घेऊन जाण्यासाठीर् आलोय. 

एमलदाः (भीतीपोटी िागे सरून) िला घेऊन 

जाण्यासाठी! असा तिुर्ा बेत आह ेका? 

परकाः होय, अथाितर्. 

एमलदाः पण तमु्हाला ठािपणे ह ेठाऊक आह ेना 

की िी मववामहत आह ेह?े 

परकाः होय, ठाऊक आह ेिला. 



एमलदाः आमण तरीही--?! असे असनूही, तमु्ही 

येथे आलात ते- त-े िला घेऊन 

जाण्यासाठी! 

परकाः होय, नक्कीर्. 

एमलदाः (दोन्ही हाताांनी स्वतःर्े डोके दाबते) 

ओह, ह ेभयांकर आह-े! ओह, ह ेभयानक 

आह,े ह ेभयानक-! 

परकाः कदामर्त तिुर्ी येण्यार्ी इच्छा नाही. 

एमलदाः (बाजलूा स्वतःशीर्) िाझ्याकडे असां बघ ू

नका. 

परकाः तलुा यायर्ी इच्छा नाही का? िी 

मवर्ारतोय. 

एमलदाः नाही, नाही, नाही! िी यणेार नाही! कदामप 

येणार नाही, कधीर् येणार नाही. िी येणार 

नाही, िी साांगते. िी येऊ शकत नाही. 



िळुीर् येणार नाही. (खालच्या 

आवाजात) िी यायला धजणार नाही. 

परकाः (कुां पण ओलाांडतो आमण उद्यानात येतो) 

ठीक आह ेिग, एमलदा, जाण्यापवूी िला 

एकर् एकिेव गोष्ट तलुा साांगायर्ीय. 

एमलदाः (मनसटण्यार्ा प्रयत्न करते, पण मनसटू 

शकत नाही. अधांगवाय ू झाल्यागत 

भीतीने डबक्याजवळ असलेल्या 

झाडाच्या खोडार्ा स्वतः आधार घेते.) 

हात लाव ूनका िला! िाझ्या जवळ येऊ 

नका! मजथे आहात मतथेर् थाांबा, िला 

स्पशि करू नका, िी म्हणते! 

परकाः (सावधपणे, एकदोन पावले मतच्याकडे 

टाकतो) तलुा िाझी भीती वाटायलार् 

नको, एमलदा. 



एमलदाः (स्वतःच्या हाताने मतर्े डोळे झाकते) 

िाझ्याकडे तशा प्रकारे पाहू नका! 

परकाः घाबरू नकोस, घाबरू नकोस. 

वाांगलः (डॉक्टर वाांगल उद्यानातनू डावीकडून 

येतो. अजनूही झाडात आह)े आय ऍि 

सॉरी, िी तलुा मतष्ठत ठेवलां. 

एमलदाः (त्याच्याकडे पळत जाते, ती त्याच्या 

बाहूांना घट्टपणे मबलगते आमण ओरडते) 

ओ, वाांगल वार्वा िला! वार्वा िला- 

जर तमु्हाला शक्य असेल! 

वाांगलः एमलदा, -अरे दवेा काय झालां-! 

एमलदाः वार्वा िला, वाांगल! तमु्हाला मदसत 

नाही का तो? तेथे तो उभा आह!े 

वाांगलः (परक्या िाणसाकडे बघत) तो िाणसू तेथे 

उभा आह ेतो? (त्याच्याकडे जातो) कोण 



आहात तमु्ही, िी मवर्ारू शकतो का? 

आमण तमु्ही ह्ा उद्यानात का आलात? 

परकाः (िानेनरे् एमलदाकडे मनदशे करतो) िला 

मतच्याशी बोलायर्ांय. 

वाांगलः ओह, खरांर्? ते तमु्हीर् आहात तर. 

(एमलदाला) त्याांनी िला घरी साांमगतलां की 

एक परका िाणसू तमु्हाला शोधीत होता. 

परकाः होय, तोर् िी होतो. 

वाांगलः आमण िाझ्या बायकोकडून तमु्हाला काय 

हवांय? (वळतो) त ू ह्ाांना ओळखतसे 

एमलदा? 

एमलदाः (खालच्या आवाजात, स्वतःर्े हात 

मपळून) िी त्याांना ओळखते? होय, होय, 

होय! 

वाांगलः (त्वरेने) असां? 



एमलदाः ओह, तोर् आह ेतो, वाांगल! स्वतः तो, 

तोर् आह.े तो- तमु्हाला ठाऊक आह!े 

वाांगलः काय म्हणालीस त?ू काय? (वळतो) तमु्ही 

तोर् िाणसू जॉन्स्टन, ज—े? 

परकाः तमु्ही िला म्हण ूशकता जॉन्स्टन, तमु्हाला 

तसां वाटत असेल तर- त ेिाझां नाव नसलां 

तरी. 

वाांगलः ते नाही? 

परकाः आता नाही ते तसां. 

वाांगलः आमण िाझ्या बायकोकडून काय हवांय 

तमु्हाला? कारण की तमु्हाला खमर्तर् 

ठाऊक असेल की दीपगहृावर काि 

करणाऱ्याच्या िलुीशी खपू खपू पवूी िाझां 

लग्न झाललेां आह े आमण मतर्ा नवरा 

कोण ह ेतमु्हाला ठाऊक असायला हवां. 



परकाः िला ठाऊक आह ेतीन वर्ांपिेा जास्त. 

एमलदाः (उत्सकुकतेने) कसां काय तमु्हाला ठाऊक 

ह?े 

परकाः जेव्हा िी घरी तझु्याकडे येत होतो तेव्हा 

िला एक जनुां वतििानपत्र मदसलां, ते ह्ा 

भागातीलर् होतां आमण त्यात 

लग्नाबददल् छापललेां होतां. 

एमलदाः (सिोर सरळ बघत) िाझां लग्न... म्हणनूर् 

ते तसां— 

परकाः िला मवश्वासर् बसत नव्हता. पण त्या 

अांगठ्या, तलुा आठवतां... तो सदु्धा 

मववाहर् होता, एमलदा. 

एमलदाः (स्वतःच्या हाताांनी मतर्ा र्ेहरा झाकून 

घेते) ओह! कशी महम्ित झाली तमु्हाला? 

परकाः त ूमवसरलीस का? 



एमलदाः (ओरडते, त्याच्या अमनमिर् दृष्टीर्ी मतला 

जाणीव होते) असे उभ े राहून िाझ्याकडे 

बघ ूनका! 

वाांगलः (दोघाांिध्ये उभे राहत) तमु्ही िाझ्याशी 

बोला मतच्याशी नाही. ठीक, कसलाही 

िलुामहजा न बाळगता जरी वस्तमुस्थतीर्ी 

जाणीव तमु्हाला झाललेी असली तरीही 

आता येथे तिुर्े काय काि? िाझ्या 

बायकोर्ा शोध घेत तमु्ही येथे का 

आलात? 

परकाः िी एमलदाला वर्न मदले होते की मजतक्या 

लवकर िला शक्य होईल मततक्या लवकर 

िी तझु्याकडे येईन. 

वाांगलः एमलदा—! पनु्हा! 

परकाः आमण एमलदाने िला प्रािामणकपणे वर्न 

मदले होते की िी येईपयतं ती वाट पाहील. 



वाांगलः िी मनरीिण करतोय िाझ्या बायकोला 

तमु्ही पमहल्या नावाने हाक िारताय. अशा 

प्रकारर्ी फाजील सलगी येथील 

र्ालीररतीला धरून नाही. 

परकाः िला ठाऊक आह ेते. पण ज्या अथी िाझा 

पमहला हक्क मतच्यावर आह.े.. 

वाांगलः तिुर्ा! तरीही—! 

एमलदाः (वाांगलच्या िागे लपते) ओह...! ते िला 

कधीर् जाऊ दणेार नाहीत. 

वाांगलः तमु्ही म्हणताहात की ती तिुच्या 

िालकीर्ी आह.े 

परकाः तमु्हाला मतने कधीर् दोन अांगठ्याांबद्दल 

साांमगतलां नाही? एक एमलदार्ी आमण एक 

िाझी? 



वाांगलः मतने साांमगतले, पण त्यार्ां काय? मतने फार 

पवूी ह्ा गोष्टीर्ा शेवट केलाय. तमु्हाला 

मतर्ी पते्र मिळालीत, म्हणनू तमु्हाला 

र्ाांगलांर् ठाऊक आह.े 

परकाः एमलदा आमण िी आम्ही दोघेही ह्ा 

बाबतीत सहित होतो की ह्ा अांगठ्याांनी 

आपण र्र्ििधल्या मववाहासारखरे् 

मवमधपवूिक वर्नबद्ध झालोत. 

एमलदाः पण िला नकोय ते, िी साांगते तमु्हाला! 

िला तमु्हाला ह्ापढुे कधीही बघायर्ी 

इच्छा नाही! िाझ्याकडे असां बघ ू नका! 

िला नकोय, िी साांगते तमु्हाला! 

वाांगलः तमु्ही जर असा मवर्ार करीत असाल की 

येथे येऊन मतच्यावर िालकी हक्क 

साांगाल तर हा तिुर्ा पोरखेळ असनू 

मनव्वळ वेडगळपणा आह.े 



परकाः ह ेखरां आह.े िाझा मतच्यावर हक्क नाही... 

तिुच्या लेखी. 

वाांगलः िग आता काय करणार तमु्ही? तमु्ही असां 

सिज ू नका की तमु्ही मतला बळजबरीन े

िाझ्याकडून न्याल- मतच्या इच्छेमवरूद्ध! 

परकाः नाही. त्यार्ा काय उपयोग? जर एमलदा 

िाझी असले तर ती स्वेच्छेने येईलर्. 

एमलदाः (दर्कते आमण मतला रडू फुटते) िाझ्या 

स्वेच्छेने! 

वाांगलः आमण तमु्ही तशी कल्पना करता-! 

एमलदाः िाझ्या स्वेच्छेने—! 

वाांगलः तमु्हाला नक्की वेड लागलां आह.े मनघनू 

जा तमु्ही येथनू! आता साांगण्यासारखां 

अमधक काही उरलां नाही. 



परकाः (त्याच्या घड्याळाकडे बघतो) आता 

बहुतेक जहाजात र्ढण्यार्ी वेळ झालीय 

पनु्हा. (एमलदाकडे एक पाऊल उर्लीत) 

ठीक एमलदा... िी केलेलां आह.े.. िला जे 

काही करायर्ां होतां त.े (अजनू जवळ 

जात) तलुा मदलेलां वर्न िी पाळलां. 

एमलदाः (दर्कून िागे सरत काकुळतीला येऊन) 

ओह, स्पशि करू नका िला. 

परकाः उद्या रात्रीपयंत ह्ावर मवर्ार करायला 

तलुा िी वेळ दतेो— 

वाांगलः मवर्ार करण्यासारखी कोणती गोष्ट आता 

रामहली नाही. आत्ाच्या आत्ा तमु्ही 

येथनू मनघनू जा! 

परकाः (तरीही एमलदास) िी खाडीवर असलले्या 

बोटीत जात आह.े उद्या रात्री िी परतने 

आमण िग तलुा पनु्हा भेटेन. तलुा ह्ा 



उद्यानात िाझी वाट बघावीर् लागेल, 

तझु्या एकटीबरोबर ह्ा गोष्टीर्ा मनकाल 

लावणे िला आवडेल, सिजलां तलुा. 

एमलदाः (खालच्या आवाजात, थरकाप होत) 

ओह, तमु्ही ऐकलांत का ते, वाांगल! 

वाांगलः मभऊ नकोस, ही भेट होऊ नये म्हणनू 

आपण काहीतरी िागि काढू. 

परकाः ततूािस गडुबाय, एमलदा. उद्या रात्री िग. 

एमलदाः (खालच्या आवाजात मवनवणी करीत) 

ओह, नाही, नाही—उद्या रात्री येऊ नका! 

पनु्हा कधीर् येऊ नका! 

परकाः आमण जर त्यावेळी िाझ्याबरोबर 

सिदु्रावर येण्यार्ी तझुी तयारी झाली 

तर... 

एमलदाः ओह, अशा प्रकारे बघ ूनका िाझ्याकडे! 



परकाः िला फक्त एवढांर् म्हणायर्ां आह,े की जर 

तलुा यायर्ां असेल तर त ूमनघायर्ी तयारी 

करायलार् हवीस. 

वाांगलः घरािध्ये जा, एमलदा. 

एमलदाः िी नाही जाऊ शकत, ओह हले्प िी, सेव्ह 

िी, वाांगल! 

परकाः त्या कारणाने तझु्या लिात असायलार् 

हवे, की जर त ूउद्या िाझ्याबरोबर आली 

नाहीस तर सारां काही सांपेल. 

एमलदाः (थरथरत त्याच्याकडे बघते) ते सारां काही 

सांपेल? कायिर्ां—? 

परकाः (िान हलवनू) त्यात काहीर् बदल होणार 

नाही िग, एमलदा. िी ह्ा दशेात कधीर् 

येणार नाही. त ूिला कधीर् पाहू शकणार 

नाहीस, आमण िाझ्याकडून तलुा काहीर् 

ऐकायला येणार नाही. जण ू काही िी 



िेलेलो होतो आमण तलुा कायिर्ां गिावनू 

बसलो. 

एमलदाः (अस्वस्थपणे श्वासोच््वास घेत) ओह...! 

परकाः म्हणनू मनणिय घेण्यापवूी काळजीपवूिक 

मवर्ार कर. गडुबाय. (तो कुां पणावर 

र्ढतो, थाांबतो आमण म्हणतो) होय, 

एमलदा, उद्या रात्री मनघण्यासाठी तयार 

रहा, कारण िी तलुा घऊेन जाण्यासाठी 

येईन. (तो हळूर् आमण शाांतपण े

पाऊलवाटेवर जाऊन उजवीकडून बाहरे 

मनघनू जातो.) 

एमलदाः (तो गेला त्या मदशेने थोडा वेळ बघते.) 

िाझ्या स्वेच्छेने, तो म्हणाला. तिुच्या 

लिात आलां? तो म्हणाला िाझ्या 

स्वतःच्या इच्छेने िी त्याच्या सोबत जाते. 



वाांगलः शाांत हो, शाांत हो. तो गलेा आता, आमण 

त ू त्याला पनु्हा कधीही पाहू शकणार 

नाही. 

एमलदाः ओह, कसां म्हणताय तमु्ही असां? तो उद्या 

रात्री पनु्हा येतोय. 

वाांगलः येऊ द े त्याला, काहीही झालां तरी तलुा 

त्याला भेटायर्ी गरज नाही. 

एमलजाः (डोके हलमवते) ओह, वाांगल तमु्ही 

त्याला प्रमतबांध घाल ूशकाल असा मवर्ार 

करू नका. 

वाांगलः होय िी करू शकतो, मडअरेस्ट- मवश्वास 

ठेव िाझ्यावर. 

एमलदाः (भावनामववश, त्यार्ां बोलणां न ऐकता) 

जेव्हा तो इथे असेल उद्या रात्री-? आमण 

जेव्हा तो बोटीने सिदु्रावर जात असेल. 



वाांगलः ठीक, िग काय? 

एमलदाः खरांर् का तो कधीही- कधीही परतायर्ा 

नाही? 

वाांगलः नाही, एमलदा, त्यार्ी त ू पणूिपणे खात्री 

बाळग ू शकतेस. ह्ानांतर येथे तो काय 

करणार आह—ेआता त्याने तझु्या तोंडून 

ऐकलांय की त्याच्याशी तलुा काहीही 

कतिव्य नाही. आता सारां काही सांपलांय. 

एमलदाः (स्वतःशी) उद्या िग- मकां वा कधीर् नाही. 

वाांगलः आमण त्याने पनु्हा केव्हातरी येथे यायर्ां 

ठरवलां- 

एमलदाः (उत्सकुतेने) िग काय? 

वाांगलः का, आपल्याला ठाऊक आह े त्याला 

मनधोक कसां बनवायर्ां ते. 

एमलदाः ओह, तसला मवर्ार करू नका. 



वाांगलः आपल्याला ठाऊक आह े काय करायर्े 

ते, िी म्हणतो! त्याच्यापासनू सटुका 

करून घेण्यार्ा दसुरा िागिर् नसला, तर 

िग त्याला कॅप्टनच्या खनुाबद्दल जाब 

द्यावा लागणारर्. 

एमलदाः (आवेशाने) नाही, नाही, तमु्ही असां करू 

शकणार नाहीत. कॅप्टनच्या खनुाबद्दल 

आपल्याला काहीर् ठाऊक नाही- िळुीर् 

नाही. 

वाांगलः काहीर् नाही? त्याने प्रत्यि तझु्यापढु े

गनु्ह्ार्ी कबलुी मदली. 

एमलदाः नाही, आपल्याला त्याबद्दल काहीर् 

ठाऊक नाही. जर तमु्ही काही बोललात, 

तर िी ते अिान्य करीन. त्याला कैद 

व्हायला नको- तो अियािद सिदु्रार्ा 

आह.े ते त्यार्ां घर आह.े 



वाांगलः (मतच्याकडे बघतो आमण हळूर् म्हणतो) 

ओह, एमलदा- एमलदा! 

एमलदाः (उत्कटतेने त्याला मबलगते) ओह, िाय 

मडअरेस्ट हजबांड... त्या िाणसापासनू 

वार्वा िला! 

वाांगलः (हळुवारपणे स्वतःर्ी सटुका करून घेतो) 

र्ल! र्ल िाझ्यासोबत! 

 (मलांग्स्रँड आमण महल्डा दोघेही िास े

पकडायच्या सामहत्यामनशी डबक्याच्या 

बाजनूे उजवीकडून दृग्गोर्र होतात.) 

मलांग्स्रँडः (एमलदाकडे वेगाने जात) ओह, सौ. 

वाांगल िला तमु्हाला काहीतरी एक 

मवलिण गोष्ट साांगायर्ीय. 

एमलदाः काय त?े 



मलांग्स्रँडः फक्त कल्पना करा- आम्ही एका 

अिेररकनला बमघतलां. 

महल्डाः होय, िीसदु्धा त्याला बमघतले. 

मलांग्स्रँडः तो उद्यानाभोवती मफरून िागे गेला आमण 

आता तो इांमग्लश बोटीत र्ढला. 

वाांगलः पण तमु्ही त्याला कसां ओळखलांत? 

मलांग्स्रँडः िी एकदा त्याच्याबरोबर जलपयिटन केल े

होते. तो बडूुन िेला ह्ाबद्दल िला पणूि 

खात्री होती, आमण आता तो सािात येथ े

आह!े 

वाांगलः तमु्हाला त्याच्याबद्दल अमधक काही 

िामहती आह ेका? 

मलांग्स्रँडः नाही, पण िला खात्री आह ेकी तो त्याच्या 

मवश्वासघातकी बायकोवर सडू 

उगमवण्यासाठी परत आलाय. 



वाांगलः काय म्हणायर्ांय तमु्हाला? 

महल्डाः मिस्टर मलांग्स्रँड त्यार्ा पतुळा बनमवणार 

आहते. 

वाांगलः िला एक शब्दही सिजला नाही— 

एमलदाः त्यामवर्यी तमु्हाला हळूहळू सवि काही 

ऐकण्यात येईल. 

 (अनिहोल्ि आमण बोलेटा उद्यानाच्या 

कुां पणाबाहरेील पाऊलवाटेच्या बाजनू े

डावीकडून आत येतात.) 

बोलेटाः (उद्यानातील लोकाांना) या आमण बघा! 

इांमग्लश बोट खाडीत र्ढत आह े (दरूवर 

एक िोठी बोट सांथपणे सरकतेय.) 

मलांग्स्रँडः (महल्डाला, उद्यानातील कुां पणाजवळ) तो 

रात्री मतला आियिर्मकत करील. 



महल्डाः (िान डोलावीत) त्यार्ी बेईिान बायको. 

होय. 

मलांग्स्रँडः कल्पना करा- अगदी िध्यरात्री! 

महल्डाः ओह, िला वाटतां ह ेमर्त्थरारक आह.े 

एमलदाः (बोटीर्े मनरीिण करीत) उद्या-िग-होय. 

वाांगलः आमण त्यानांतर पनु्हा कधीर् नाही. 

एमलदाः (हळू आवाजात थरथरत) ओह, वाांगल 

वार्वा िला िाझ्या स्वतःपासनू 

वाांगलः (मतर्ां मनरीिण करीत) एमलदा... िला 

वाटतां- ह्ा सवांच्या पाठीिागे काहीतरी 

आह.े 

एमलदाः सगळी ती भरुळ पाडणारी त्याच्या िागे. 

वाांगलः सगळी ती भरुळ पाडणारी—? 

एमलदाः तो िाणसू सिदु्रासारखा आह.े 



 (ती हळूहळू मवर्ारपवूिक उद्यान ओलाांडून 

डावीकडून जाते. वाांगल एकाग्रतेने मतर् े

मनरीिण करीत अवघडल्यासारखे मतच्या 

बाजनूे र्ालतो.) 

  



अंक चौथा 

 

 

 

 (डॉ. वाांगलर्े उद्यानगहृ. डाव्या आमण उजव्या 

बाजसू दरवाजे. पाश्विभिूीवर दोन मखडक्याांच्या िध्ये 

पडवीकडे जाणारा उघडा कार्ेर्ा दरवाजा. त्या पमलकडे 

उद्यानार्ा काही भाग मदसतो. सिोर डावीकडे एक सोफा 

आमण टेबल. उजवीकडे मपयानो आमण पमलकडे लाांब 

एक िोठी फुलाांर्ी कुां डी. हॉलच्या िध्यभागी सभोवती 

खचु्याि असलेले गोल टेबल. टेबलावर गलुाबार्े ताटव े

असललेी कुां डी. ही सकाळ आह.े 

 हॉलिध्ये बोलेटा टेबलाजवळ सोफ्यावर 

डावीकडे बसललेी असनू भरतकािात िग्न आह.े 

मलांग्स्रँड टेबलाच्या अखेरीस उांर् जागवेरच्या खरु्ीत 



बसला आह.े उद्यानात खाली बालमलस्टेड बसनू रांगमर्ते्र 

काढीत आह.े महल्डा त्याच्या बाजलूा उभी राहून 

मनरीिण करीत आह.े) 

मलांग्स्रँडः (त्यार्े बाहू टेबलावर असनू काि करीत 

असलले्या बोलेटाकडे लि दते तो शाांतपण े

बसलाय.) झालरीवर भरतकाि करणे खपूर् 

अवघड असावे, मिस ्वाांगल. 

बोलेटाः ओह, नाही! फारसां अवघड नाही ते जोपयंत 

तमु्ही मबनर्कू िोजणी आठवणीने करीत 

नाहीत. 

मलांग्स्रँडः िोजणी? तमु्हाला िोजणी करावी लागते? 

बोलेटाः होय, टाके बघा. 

मलांग्स्रँडः का म्हणनू तमु्हाला िोजावे लागतात! 

कल्पना करा! ही जवळजवळ एक प्रकारर्ी 

कला आह.े तमु्हाला त्यार्ी रर्नासदु्धा 

करावी लागते? 



बोलेटाः होय, तिुच्या जवळ आदशि निनुा 

असल्यास. 

मलांग्स्रँडः नसेल तर? 

बोलेटाः नाही, नसल्यास नाही. 

मलांग्स्रँडः िग ही मनःसांशयपणे कला नाही, काहीही 

झाले तरी. 

बोलेटाः नाही, ह ेअमधक आह ेकौशल्यापेिाही. 

मलांग्स्रँडः पण तरीही िला वाटतां बहुत करून, की 

तमु्ही कला मशकायला हवी. 

बोलेटाः पण िाझ्याजवळ उपजत बदु्धी नसताना- 

मलांग्स्रँडः होय, असे असनूही- जर तमु्ही दोन्ही गोष्टी 

जोपासल्या तर तमु्ही सविदा जन्ितः खरोखर 

कलाकार असणार. 

बोलेटाः तमु्हाला असे वाटते, िी त्याच्याकडून 

मशकायला सिथि असेन? 



मलांग्स्रँडः सविसाधारण अथािन े ‘मशकणे’ असां 

म्हणायर्ां नव्हतां िला, पण िला असां वाटतां 

ते पायरी पायरीने तिुच्याकडे येईल- एक 

प्रकारच्या अदु्भत गोष्टीसारखे, मिस ्वाांगल. 

बोलेटाः ही मवमर्त्र कल्पना आह.े 

मलांग्स्रँडः (थोड्या मवरािानांतर) तमु्ही खपू मवर्ार 

केला का- िला म्हणायर्ांय की तमु्ही 

सखोल आमण गांभीरपणे लग्नाबद्दलर्ा 

मवर्ार केला का? मिस ्वाांगल? 

बोलेटाः (त्याच्याकडे कटाि टाकीत) बद्दल-? नाही. 

मलांग्स्रँडः िी केलाय. 

बोलेटाः खरांर् तमु्ही मवर्ार केलात? 

मलांग्स्रँडः होय, िी अनेकदा अशा प्रकारच्या गोष्टींर्ा 

मवर्ार केलाय आमण मवशेर्तः लग्नाबद्दल, 

आमण िग िी या मवर्यावर खपू वार्न 



केले. िला वाटतां लग्नाला एक प्रकारच्या 

अदु्भत गोष्टीत गणले पामहजे... नवऱ्यासदृश 

होईपयंत मतर्ा क्रिाक्रिाने कायापालट 

होतो. 

बोलेटाः त्यार्ी आपलुकी सांपादन करणे, असां 

तमु्हाला म्हणायर्ांय का? 

मलांग्स्रँडः अगदी बरोबर. 

बोलेटाः ठीक, पण त्यार्े कतृित्व, कौशल्य आमण 

नैपणु्य ह्ाबद्दल काय? 

मलांग्स्रँडः ठीक... िला काही वळेा आियि वाटतां 

तेसदु्धा कसेही असले तरी. 

बोलेटाः िग तमु्हाला असां वाटतां की जे काही 

िाणसान े वार्नातनू सांपादन केल े असत-े 

मकां वा त्यार्े स्वतःर्े मवर्ार अशा ररतीन े

त्याच्या बायकोकडे सांक्रमित होतात? 



मलांग्स्रँडः होय, तेसदु्धा हळूहळू. जणकूाही 

र्ित्काराने. पण अथाितर् िला ठाऊक 

आह ेही गोष्ट फक्त मववाहातर् घडू शकते जे 

मववाह मवश्वसनीय, स्नेहपणूि आमण खरोखर 

आनांदी असतात. 

बोलेटाः तिुच्या बाबतीत असां घडलां नाही का की 

या ना त्या प्रकारे िाणसूर् त्याच्या 

बायकोसिीप ओढला जावा? 

िाणसासारखे मतने वमृद्धांगत व्हावे? 

मलांग्स्रँडः िाणसू? नाही, िी ह्ार्ा कधी मवर्ारर् 

केला नाही. 

बोलेटाः पण िाणसू का नाही, जशी स्त्री असते? 

मलांग्स्रँडः नाही, िाणसू एखाद्या जीमवतकायािसाठी, 

ध्येयासाठी जगत असतो, ठाऊक असले 

तमु्हाला. आमण ह्ािळेुर् तो करारी आमण 



सािर्थयिवान बनतो, मिस ् वाांगल. त्याला 

त्यार्े जीवनकायि असते. 

बोलेटाः प्रत्येक िाणसाला? 

मलांग्स्रँडः ओ नो, िी िखु्यतः कलाकाराांर्ा मवर्ार 

करतोय. 

बोलेटाः कलाकाराने लग्न करावां ह े तमु्हाला योग्य 

वाटतां का? 

मलांग्स्रँडः पणूिपणे खात्रीने, मनखालसपणे; जर त्याला 

खरोखर प्रेि करणारी मिळाली तर. 

बोलेटाः असां असलां तरीही त्याने खरे म्हणजे 

कलेसाठीर् जगले पामहजे. 

मलांग्स्रँडः खमर्तर् त्याने तसे जगलेर् पामहजे; जरी 

त्याने लग्न केले तरीही सांपणूिपणे तो 

र्ाांगलांर् करू शकेल. 

बोलेटाः पण मतच्याबद्दल काय? िग? 



मलांग्स्रँडः मतच्याबद्दल? कोण? 

बोलेटाः ती स्त्री मजच्याशी त्याने लग्न केलांय. मतन े

कशासाठी जगायर्ांय? 

मलांग्स्रँडः मतलासदु्धा त्याच्या कलेसाठीर् जगायला 

हवे. िला असां वाटतां स्त्रीला ह्ात सविश्रषे्ठ 

आनांद गवसेल. 

बोलेटाः हां! िला नाही तशी खात्री वाटत. 

मलांग्स्रँडः ओह, येस मिस ् वाांगल, मवश्वास ठेवा 

िाझ्यावर. त्यातनू मतला केवळ सन्िान 

आमण प्रमतष्ठा मिळाल्यार्ा आनांद नाही... 

त्यार्ी िला वाटते बहुधा किीत किी 

गणना होईल. ती त्याला नवमनमिितीत 

सहाय्य करू शकते; त्यार्ां काि ती सोपां 

करू शकेल- त्याच्या सोबत राहून, त्यार्ी 

काळजी घेऊन त्यार्ां जीवन खरोखर 



सखुकारक करू शकेल. िला वाटतां ह ेसवि 

मतला प्रर्ांड आनांद दईेल. 

बोलेटा ओह, तमु्हाला जाणीव नाही की तमु्ही 

मकती स्वाथी आहात! 

मलांग्स्रँडः िी, स्वाथी? अरे दवेा, जर त ूिला थोडांसां 

र्ाांगलां जाणलां असतां (मतच्याकडे वाकत) 

मिस ्वाांगल जेव्हा िी गलेेलो असने- काही 

वेळात आता. 

बोलेटाः (त्याच्याकडे सहानभुतूीपवूिक बघते) ओह 

असे मवर्ण्ण मवर्ार तिुच्या डोक्यात येऊ 

दऊे नका. 

मलांग्स्रँडः ह े खपूर् मवर्ण्ण असावे असे िला तरी 

वाटत नाही. 

बोलेटाः काय म्हणायर्ांय तमु्हाला? 



मलांग्स्रँडः िी अदिासे िमहन्याभरात मनघेन, पमहल्याांदा 

घरासाठी आमण त्यानांतर लवकरर् 

दमिणेकडे. 

बोलेटाः ओह, असां का. होय, होय. 

मलांग्स्रँडः िधनू िधनू तमु्ही िाझा मवर्ार कराल का, 

मिस ्वाांगल? 

बोलेटाः होय, खशुीने. 

मलांग्स्रँडः (हर्िभराने) ओह, तमु्ही िला तसां वर्न 

द्याल? 

बोलेटाः होय, िी दतेे तसां वर्न. 

मलांग्स्रँडः गाांभीयािने, मिस ्बोलेटा? 

बोलेटाः गाांभीयािने. (आवाज बदलीत) ओह, पण ह्ा 

सवांर्ा उपयोग काय? त्याने काही फारसां 

र्ाांगलां होईल असां नाही वाटत िला. 



मलांग्स्रँडः असां कसां म्हणता तमु्ही? तमु्ही येथे घरी 

िाझ्याबद्दल मवर्ार करताहात ह े

जाणल्यावर िाझ्यासाठी ती मकती 

आनांदार्ी गोष्ट असेल. 

बोलेटाः एवढांर् ना? 

मलांग्स्रँडः ठीक, ह्ापेिा अमधकर्ी िला पणूिपण े

मनमिती नाही— 

बोलेटाः ना िला आह.े ह्ा मवरोधात खपू असत-े 

वस्तमुस्थती अशी आह े की ह्ा मवरोधात 

प्रत्येक गोष्ट आह.े 

मलांग्स्रँडः ओह, काही र्ित्कार मकां वा दसुरां काही 

घडेल- अकस्िात घडलेली दवैी- मकां वा 

काहीतरी. कारण िाझी खात्री आह ेकी िी 

नशीबवान आह.े 



बोलेटाः (उत्सकुतेने) ओ होय, आहात आपण, नाही 

का! त्यावर मवश्वास अस ूद्या तिुर्ा, नाही 

का! 

मलांग्स्रँडः होय, मनमविवादपणे त्यावर मवश्वास आह.े 

आमण िग... वर्ि-दोन वर्ांनांतर एक 

समुवख्यात मशल्पकार, सिदृ्ध आमण उत्ि 

आरोग्यसांपन्न म्हणनू घरी परत येतो तेव्हा. 

बोलेटाः होय, खमर्तर्. तिुच्याबाबत तसां होवो ही 

आशा करू या. 

मलांग्स्रँडः तमु्ही त्याबद्दल खात्री बाळगा- जर तमु्ही 

प्रािामणकपणे िाझ्याशी वागलात जेव्हा िी 

दरू दमिणेकडे असेन. आमण ह्ासाठी िला 

तिुर्ा शब्द हवाय. 

बोलेटाः होय, आह े तिुच्याजवळ. (िान हलमवते) 

पण असां असलां तरी त्यातनू काय मनघणार 

आह?े 



मलांग्स्रँडः होय, मिस ् बोलेटा. मनदान एक तरी गोष्ट 

ह्ातनू येईल. िाझ्या मशल्पाच्या कािासाठी 

िला ते सािर्थयि मिळेल जेणेकरून िी त े

काि जलदगतीने आमण सहजगत्या करू 

शकेन. 

बोलेटाः असां तमु्हाला वाटतां? 

मलांग्स्रँडः होय, िला खोलवर अांतरात जाणवते. 

आमण िला वाटते तमु्हालाही ते पे्ररणादायी 

असेल. येथे खपू दरूदरूच्या स्थळी- 

नवमनमिितीसाठी तमु्ही िला सहाय्य करता 

आहात. 

बोलेटाः (त्याच्याकडे बघत) पण तमु्ही? 

तिुच्याबद्दल काय? 

मलांग्स्रँडः िी...? 

बोलेटाः (उद्यानात बघत) हशु्श! आपण दसुरां काही 

बोलयूा; मिस्टर अनिहोल्ि इकडे येताहते. 



(अनिहोल्ि डावीकडे उद्यानात मदसतात. त े

थाांबतात आमण बालमलस्टेड आमण 

महल्डाशी बोलत असतात.) 

मलांग्स्रँडः तमु्हाला ते वदृ्ध मशिक आवडतात, मिस ्

बोलेटा? 

बोलेटाः िला आवडतात ते? 

मलांग्स्रँडः होय, िला म्हणायर्ांय तमु्ही पसांत करता 

त्याांना? 

बोलेटाः ओ, होय, नक्कीर् आवडतात ते िला; त े

एकप्रकारर्े साथीदार आमण सल्लागार 

आहते. जेव्हा जेव्हा त्याांना शक्य होईल 

तेव्हा तेव्हा ते कधीही िदत करायला तयार 

असतात. 

मलांग्स्रँडः त्याांनी कधीर् लग्न केले नाही ह े

र्ित्काररक नाही का? 



बोलेटाः तमु्हाला ते इतकां  र्ित्काररक वाटतां? 

मलांग्स्रँडः होय, ते म्हणतात की ते खपू धनाढ्य आहते. 

बोलेटाः िला वाटतां आहते ते. पण िला नाही वाटत 

की त्याांना अनरुूप असां कुणीतरी त्याांना 

गवसेल. 

मलांग्स्रँडः का? 

बोलेटाः ठीक, मवशेर्तः सवि तरूण िलुी ज्याांना त े

ओळखतात त्या सवि त्याांच्या मवद्यामथिनी 

आहते. असे ते स्वतःर् म्हणतात. 

मलांगस्रँडः ठीक, िग त्यात काय र्कू आह?े 

बोलेटाः अरे दवेा, कोण्या एका व्यक्तीशी तमु्ही लग्न 

करू शकत नाही जे तिुर्े मशिक होते. 

मलांग्स्रँडः तमु्हाला असां वाटत नाही का एक तरूण 

िलुगी मतच्या मशिकावर पे्रि करू शकते? 

बोलेटाः एकदा का ती वयात आली की िग नाही. 



मलांग्स्रँडः अस्सां! 

बोलेटाः (धोक्यार्ी सरू्ना दते) शःूS शःूSS! 

 (बालमलस्टेड, ज्याने दरम्यानच्या काळात 

त्याच्या वस्त ूगोळा केलेल्या असतात त्या 

तो उद्यानातनू उजवीकडे घेऊन जातो. 

महल्डा त्याला िदत करते. अनिहोल्ि वर 

पडवीत येतो आमण उद्यानगहृात जातो.) 

अनिहोल्िः गडु िॉमनंग, िाय मडयर बोलेटा. गडु िॉमनगं 

मिस्टर—मिस्टर—हां! 

 (तो िबु्ध होतो. मलांग्स्रँडकडे िान हलवनू 

थांडपणे बघतो, तो उठून उभा राहून 

अमभवादन करतो) 

बोलेटाः (उभी राहते, अनिहोल्िकडे जाते) गडु 

िॉमनंग मिस्टर अनिहोल्ि. 

अनिहोल्िः कशी आहसे त ूआज येथे? 



बोलेटाः थँक्स, खपू छान. 

अनिहोल्िः तझुी सावत्र आई आज पनु्हा अांघोळीला 

गेली काय? 

बोलेटाः नाही, ती वर मतच्या खोलीत आह.े 

अनिहोल्िः बरां वाटत नाही मतला? 

बोलेटाः िला ठाऊक नाही. मतने स्वतःला कोंडून 

कुलपू लावनू घेतलेय. 

अनिहोल्िः हां! असां केलां का मतने? 

मलांग्स्रँडः मिसेस वाांगल खपूर् अस्वस्थ झालले्या 

आहते कालपाससनू त्या अिेररकन 

िाणसाबाबत. 

अनिहोल्िः त्यामवर्यी तमु्हाला काय ठाऊक आह?े 

मलांग्स्रँडः िी मिसेस वाांगल याांना साांमगतले की िी त्या 

िाणसाला प्रत्यि पामहले आह ेउद्यानािाग े

सभोवती मफरताना. 



अनिहोल्िः ओह, खरांर्? 

बोलेटाः (अनिहोल्िला) तमु्ही आमण वडील काल 

रात्री उमशरापयंत जागत बसला होता, नाही 

का? 

अनिहोल्िः होय, खपू उमशरापयतं. आम्ही एका 

िहत्त्वाच्या प्रश्नावर र्र्ाि करीत होतो. 

बोलेटाः तमु्ही थोड्क्यात िाझ्या बाबतीत आमण 

िाझ्या िािल्याच्या बाबत त्याच्याशी 

काही बोललात? 

अनिहोल्िः नाही, िाय मडयर बोलटेा. िी ते हाताळू 

शकलो नाही; तो काहीतरी गोष्टीत खपूर् 

तल्लीन झाललेा होता. 

बोलेटाः (ससु्कारा सोडते) ओह, होय- ते नेहिीर् 

गढून गेललेे असतात. 



अनिहोल्िः (साथिपणे मतच्याकडे बघत) पण लिात 

अस ू द े ह्ा गोष्टींबाबत त ू आमण िी 

लवकरर् बोलणार आहोत. तझुे वडील 

कोठे आहते? ते बाहरे गलेेले आहते का? 

बोलेटाः िला वाटतां ते खाली शल्यमक्रयागहृात 

असायला हवेत. िी जाते आमण त्याांना 

आणते. 

अनिहोल्िः नाही, थँक य,ू तसां करू नकोस. िी स्वतःर् 

खाली जाईन. 

बोलेटाः (डावीकडे ऐकते) थोडां थाांबा, मिस्टर 

अनिहोल्ि, िला वाटतां वडील मजन्यावर 

आहते. होय, ते रूग्णसवेसेाठी मतच्याकडेर् 

येताहते. (डॉक्टर वाांगल डावीकडच्या 

दरवाज्यातनू आत येतात.) 

वाांगलः (अनिहोल्िच्या पढुे हात करतात) ओह, 

िाय मडयर फ्रें ड, तमु्ही आधीर् येथे आलले े



आहात? तमु्ही यथेे लवकर आलात ह ेफार 

छान केलांत. अजनू अशा बऱ्यार् गोष्टी 

आहते ज्यावर िला तिुच्याशी र्र्ाि 

करायर्ी आह.े 

बोलेटाः (मलांग्स्रँडला) आपण उद्यानात जाऊन 

महल्डाला भेटायर्ां का? 

मलांग्स्रँडः िला आवडेल त े मिस ्वाांगल. (तो आमण 

बोलेटा पाश्विभिूीवर असलेल्या झाडीतनू 

खाली उद्यानात जातात.) 

अनिहोल्िः (डोळयाांनीर् त्याांर्ा पाठलाग करतो, 

वाांगलकडे वळतो) ह्ा तरूणाबद्दल 

तमु्हाला खपू काही ठाऊक आह ेकाय? 

वाांगलः नाही, काहीर् नाही. 

अनिहोल्िः िग, तिुच्या िलुींबरोबर त्यार्ां राहणां 

तमु्हाला आवडतां? 



वाांगलः तो पषु्कळ वेळ असतो का त्याांच्या सोबत? 

िी खरोखर त्याांच्याकडे लिर् मदललेां 

नव्हतां. 

अनिहोल्िः तमु्हाला असां वाटत नाही का की अशा 

प्रकारच्या गोष्टींवर तमु्ही नजर ठेवनू 

असायलार् हवे? 

वाांगलः होय, खात्रीने तमु्ही बरोबरर् आहात. पण, 

अरे दवेा! तो गरीब मबर्ारा काय करणार? 

पोरींनी स्वतःर्ी काळजी घेण्यार्ी सवयर् 

लावनू घेतलीय. त्या ना एक शब्द िाझा 

ऐकतात ना एमलदार्ा. 

अनिहोल्िः मतर्ां सदु्धा ऐकत नाहीत? 

वाांगलः नाही. आमण मशवाय, ह्ा अशा मवर्यात 

मतने हस्तिेप करावा अशी िाझी अपेिा 

नसते. मतर्ा तो मपांडर् नाही. (अकस्िात 

थाांबनू) पण ह े ते नव्हते की ज्याबाबत 



आपण बोलणार होतो. साांगा िला... 

ह्ाबाबतीत तमु्ही मवर्ार केला का जे िी 

तमु्हाला साांमगतले होते. 

अनिहोल्िः जेव्हापासनू िी तमु्हाला सोडले, िी 

कसलार् मवर्ार केलेला नाही. 

वाांगलः या मवर्यात िी काय करणां गरजेर्ां आह,े 

काय मवर्ार करताय तमु्ही? 

अनिहोल्िः िाय मडयर डॉक्टर, िला वाटतां एक डॉक्टर 

म्हणनू तमु्हाला ते िाझ्यापेिा उत्ि 

कळायला हवां. 

वाांगलः त्यावर अतोनात प्रेि असलले्या एखाद्या 

रूग्णामवर्यी मनणिय दणेां ह े एखाद्या 

डॉक्टरला मकती अवघड असतां ह ेतमु्हाला 

ठाऊक असतां तर!- आमण तसांर् हा काही 

साधासधुा आजार नाही. कोणताही 

सविसािान्य डॉक्टर ह्ात काही सहाय्य करू 



शकत ना कोणते सविसािान्य और्ध ह्ावर 

िात करू शकते. 

अनिहोल्िः आज कशी आह ेती? 

वाांगलः िी नकुतार् मतला भेटून आलो, िला ती 

पणूिपणे शाांत मदसली. पण मतच्या सवि 

िनःमस्थतीत काहीतरी लपललेे असावे अस े

वाटून िाझी िती पणूिपणे गुांग झालीय, 

त्यािळेु ती अकस्िात अमस्थर आमण खपूर् 

लहरी झालीय. 

अनिहोल्िः ह े मतच्या िनोमवकृतीिळेु घडतांय ह े

मनःसांशय. 

वाांगलः सांपणूिपणे नाही. मतच्यात त्यार्ां िळू 

जन्िजात आह.े एमलदा सिदु्रलोकाांर्ी आह े

हीर् तर मर्ांता आह.े 

अनिहोल्िः तमु्हाला निेकां  काय म्हणायर्ांय, िाय मडयर 

डॉक्टर? 



वाांगलः तमु्ही अवलोकन केलां का की जे लोक 

सिदु्राच्या बाजसू राहतात ते एक प्रकारच्या 

मभन्न वांशार्े असतात ना? असां बहुतकरून 

असतां की सिदु्र हा त्याांच्या जीवनार्ा एक 

भाग आह;े त्याला आवेग असतो- होय 

सिदु्राच्या भरती ओहोटीसारखे त्याांर् े

जीवन- त्याांच्या मवर्ार आमण भावनाांिध्ये. 

ते ह्ा गोष्टींपासनू मवलग होऊर् शकत 

नाहीत- ओह, यार्ा मवर्ार िी आधीर् 

करायला हवा होता. तेथनू मतला येथे काढून 

आणणां हा एमलदामवरूद्ध खरोखर गनु्हार् 

आह.े 

अनिहोल्िः तिुर्ा ह्ावर खरांर् मवश्वास आह?े 

वाांगलः होय, जास्तीत जास्त, पण ह े िला 

पमहल्याांदार् कळायला हवे होते. खरोखर 

िला ते ठाऊक होते, असे असनूही पण िी 



स्वतःर् ते कबलू केले नव्हते. िी मतच्यावर 

खपू पे्रि करतो, ठाऊक आहरे् तमु्हाला, 

म्हणनू िी िाझ्या स्वतःर्ार् मवर्ार केला 

आधी. मकती अिम्य स्वाथी होतो िी 

तेव्हा! 

अनिहोल्िः हां! अशा पररमस्थतीत सगळीर् िाणस े

थोडीबहतु स्वाथी असतात. जरी तो प्रिाद 

नसला तरी पवूी िाझ्या लिात आले ते, 

डॉक्टर वाांगल. 

वाांगलः (अस्वस्थपणे येरझारा घालीत) ओ, येस! 

आमण तेव्हापासनू ते आत्ापयंत. 

मतच्यापेिा िी वयाने खपू िोठा आह.े िी 

मतच्याशी मपत्यासारखां वागायला हवां होतां, 

आमण िागिदशिन करायला हवां होतां. मतला 

ससुांस्कृत बनवनू मतर्ी िानमसक गणुवत्ा 

वाढवायला हवी होती- ह े सारां िी करू 



शकत होतो, करायला हवां होतां. पण ददुवैान े

िी अशा प्रकारर्े काहीही करू शकलो 

नाही. िला तशी परेुशी शक्ती नव्हती, 

तमु्हाला ठाऊकर् आह.े आमण ती जशी 

होती तशी िला हवी होती. पण गोष्टी 

अमधकामधक वाईट होत गेल्या, काय करावां 

तेर् िला कळेनासां झालां होतां, िाझी ितीर् 

कुां मठत झाली होती. (खालच्या आवाजात) 

ह्ािळेु िी सांभ्रिावस्थेत पडलो आमण तलुा 

आिच्याकडे बोलावनू घेतले. 

अनिहोल्िः (मवस्ियर्मकत होत बघतो) काय! 

ह्ािळेुर् तमु्ही िला मलमहलां? 

वाांगलः होय, पण ह ेकुणाला कळू दऊे नका. 

अनिहोल्िः बट िाय मडयर डॉक्टर... िाझ्याकडून काय 

प्राप्त व्हावे अशी तिुर्ी आशा आह?े 

ईश्वरकृपेने? िला काही कळत नाही. 



वाांगलः नाही, ते काही एवढां आियिर्मकत करणारां 

नव्ह.े कारण िी पणूिपण ेर्कुीच्या िागािवर 

होतो. िला वाटलां होतां एमलदा एकदा 

तिुच्या पे्रिात पडललेी होती. अजनूसदु्धा 

गपु्ततेने ती थोडी का होईना तिुर्ी काळजी 

घेते. िला वाटलां तमु्हाला भेटल्यावर, घरी 

असतानाच्या जनु्या गप्पा िारताना मतला 

जरा बरां वाटेल कदामर्त. 

अनिहोल्िः म्हणजे ती व्यक्ती तिुर्ी बायको होती जी 

तिुर्ी वाट बघत आह े असां तमु्ही िला 

साांमगतलांत... कदामर्त ती िाझी अमभलार्ा 

करीत असेल! 

वाांगलः होय, दसुरां कोण असणार? 

अनिहोल्िः (पटकन) खमर्तर्- खमर्तर्, तो फक्त 

िाझा गैरजसिज होता तर. 



वाांगलः स्वाभामवकपणे नाही, जसां िी म्हणालो. िी 

पणूिपणे र्कुीच्या िागािवर होतो. 

अनिहोल्िः आमण तमु्ही स्वतःला स्वाथी म्हणवनू घेता! 

वाांगलः ओह, िला ह्ासाठी खपू िोठां प्रायमित् 

घ्यायला हवां होतां. िला वाटलां होतां की 

कुठलीही इष्ट गोष्ट नाकारायर्ा िला 

अमधकार नव्हता की ज्यािळेु मतच्या 

िानमसक यातनाांतनू िी मतला थोडां तरी िकु्त 

करू शकेन. ह्ा शक्तीच्या खऱ्या 

स्पष्टीकरणाबद्दल तमु्हाला काय वाटते, ह्ा 

अपररमर्त उपयोगाबद्दल? ओह, िाय मडयर 

फ्रें ड, या गोष्टीला र्ाांगल्यार् बाज ूअसतील 

ज्यार्ां आपल्याजवळ स्पष्टीकरण नाही. 

अनिहोल्िः ह्ात काहीतरी गढू असावे असा तिुच्या 

म्हणण्यार्ा अथि आह े का? मनरपवादपण े

गढू? 



वाांगलः ततूािस गढू, काहीही झाले तरी. 

अनिहोल्िः तिुर्ा अशा प्रकारच्या गोष्टींवर मवश्वास 

आह?े 

वाांगलः िाझा ना मवश्वास आह ेना अमवश्वास आह.े 

िला खरोखरर् ठाऊक नाही, िाझा मनणिय 

िी तात्परुता स्थमगत केलाय. 

अनिहोल्िः होय, पण एक गोष्ट साांगा िला, त्या 

बाळाच्या डोळयाांच्या र्ित्काररक 

मवलिण अशा मतच्या कल्पना- 

वाांगलः (उत्सकुतेने) िला त्या डोळयाांबाबत िळुीर् 

मवश्वास नाही. िी अशा गोष्टींवर कधीर् 

मवश्वास ठेवणार नाही! मतच्या लेखी शदु्ध 

कल्पना आह ेआमण आणखी काही नाही. 

अनिहोल्िः काल जेव्हा तमु्ही त्या िाणसाला बमघतलां 

तेव्हा त्याच्या डोळयाांर्ां अवलोकन केलां 

होतां? 



वाांगलः होय, मनमितर् िी अवलोकन केले. 

अनिहोल्िः आमण त्यात काही साम्य बमघतलां नाहीत? 

वाांगलः (टाळाटाळ करीत) हां. परिेश्वरा िला कळत 

नाही काय म्हणावां. जेव्हा िी त्याला पामहलां 

तेव्हा पणूि प्रकाश नव्हता; आमण मशवाय 

एमलदा ह्ा साम्याबद्दल आधीर् खपू 

बोलली होती. िला नाही वाटत की िी 

त्यार्े मनष्पिपातीपणे मनरीिण करू शकेन. 

अनिहोल्िः नाही, नाही, मनमितपणे नाही. पण िग दसुरा 

िदु्दा म्हणजे तो परका त्याच्या घराकडे 

जाताना बरोबर सभोवती मतला मदसला 

आमण िग भीती आमण अस्वस्थतेने मतर्ा 

ताबा घेतला, ही वस्तमुस्थती नाही का? 

वाांगलः ही म्हणजे दसुरी कल्पनेर्ी भरारीर् आह.े 

मतर्ा मवकास गले्या दोन मदवसाांत झाला. ह े

मतच्यावर अवमर्तपणे झालां नाही- तत्िणी 



झालां नाही जसां ती आता ठािपणे साांगतेय. 

पण जेव्हापासनू मतला ह्ा तरूण मलांग्स्रँड 

तो जॉन्स्टन मकां वा फ्रीिॅन- मकां वा जे काही 

त्याला म्हणतात- तीन वर्ांपवूी तो घराकडे 

जात होता- िार्ििध्ये स्पष्टपणे मतला 

स्वतःला अशी खात्री पटली की मतच्या 

िानमसक अशाांततरे्ा आरांभ त्या वेळेपासनू 

सरुू झाला. 

अनिहोल्िः आमण नाही का ते? 

वाांगलः िळुीर् नाही. फार पवूीर् ह्ार्ी मनःसांमदग्ध 

लिणे मदसनू यायला लागली होती. ह ेखरां 

आह ेकी- पणूि योगायोगाने- थोडासा तीव्र 

झटका तीन वर्ापंवूी िार्ििध्ये मतन े

अनभुवला.... 

अनिहोल्िः मनमितपणे, िग- 



वाांगलः ओह, पण ते पणूिपण े सहजगत्या त्या 

वस्तमुस्थती- अवस्थेवरून स्पष्ट होते की ती 

त्या गोष्टीत होती. 

अनिहोल्िः तमु्ही दोहोंपैकी कोणताही एक िागि घऊे 

शकता. 

वाांगलः (अगमतक होऊन दःुखाने हात र्ोळत) 

आमण मतला सहाय्य करण्यात दबुळा 

असणां! एखाद्याच्या आधरार्ा शेवट होणे! 

कुठल्याही प्रकारर्ा इलाज नसणे! 

अनिहोल्िः सिजा तमु्ही घर सोडून दसुरीकडे कुठेतरी 

जायर्ां ठरवलां असतां, जेथे सभोवतालर्ा 

पररसर असा असले की मतला आपण घरीर् 

आहोत असे वाटावे. 

वाांगलः िाय मडयर फेलो, तमु्हाला असां वाटतां का 

की ही गोष्ट िी मतच्यापढुे मवर्ाराथि िाांडली 

नसावी? िी मतला सरु्वलां की आपण ह े



सोडून बाहरे शोमल्व्हक येथे जाऊ. पण मतन े

ऐकले नाही. 

अनिहोल्िः तसां असनू सदु्धा? 

वाांगलः नाही, मतला वाटलां ते मनष्फळ होईल आमण 

ते शक्य आह ेसदु्धा. 

अनिहोल्िः हां- तमु्हाला वाटतां तसां? 

वाांगलः होय, मशवाय जेव्हा िी ह्ामवर्यी मवर्ार 

करायला सरुूवात केली, िला खरांर् 

ठाऊक नव्हतां की ह्ार्ी व्यवस्था कशी 

लावावी, िला जाणवलां की िलुींना िागास 

वस्तीत हलमवणे ह े खपूर् अनमुर्त ठरेल. 

काहीही झाले तरी त्याांनी अशा मठकाणी 

रहावे जेथे त्याांर्े मववाह जिण्याच्या काही 

सांधी प्राप्त होतील. 

अनिहोल्िः मववाह? तिुच्या िनात ते आधीपासनूर् 

होतां? 



वाांगलः का, होय, खमर्तर्, िला तोसदु्धा मवर्ार 

करायलार् हवा! पण नांतर- उलटपिी- 

यातना भोगीत असलले्या िाझ्या गरीब 

दयनीय एमलदार्ा मवर्ार! ओह, िाय मडयर 

अनिहोल्ि- जेथे जथेे िी वळतो, िला मदसतां 

की िी अग्नी आमण पाण्याच्या िध्यभागी 

उभा आह.े 

अनिहोल्िः कदामर्त बोलेटाच्या बाबतीतल्या 

मवर्ाराबद्दल खपूशी काळजी करायर्ी 

तमु्हाला गरज नाही. (अकस्िात थाांबनू) 

िला आियि वाटतां, कोठे ती- कोठे गलेे ते? 

(तो उघड्या दरवाज्याकडे जातो आमण 

बाहरे बघतो.) 

वाांगलः (मपयानोच्या बाजलूा) ओह, िी आनांदान े

कुठलाही त्याग करण्यास तयार आह.े.. त्या 

मतघींसाठी. जर िला कळलां असतां काय ते. 



(एमलदा दरवाज्यातनू डावीकडून आत 

येते.) 

एमलदाः (वेगाने वाांगलला) या सकाळी र्कूुनही 

तमु्ही बाहरे जाऊ नका. 

वाांगलः नाही, नाही, मनमितर् नाही, िी तझु्या 

बरोबर घरीर् थाांबेन. (अनिहोल्िकडे मनदशे 

करीत, जो जवळ येतोय) पण आपल्या 

मित्राला त ूगडु िॉमनंग म्हणाली नाहीस? 

एमलदाः (वळते) ओह, तमु्ही आहात का, मिस्टर 

अनिहोल्ि! (ती हात पढुे करते) गडु िॉमनंग. 

अनिहोल्िः गडु िॉमनंग मिसेस वाांगल. आज तमु्ही 

नेहिीप्रिाणे अांघोळीस गेला नाहीत? 

एमलदाः नाही, नाही, नाही! त्यार्ा प्रश्नर् उद्भवत 

नाही आज. िणभर तमु्ही खाली बसणार 

नाहीत का? 



अनिहोल्िः नाही, थँक य.ू.. आत्ा नको. (वाांगलकडे 

बघत) िलुींना िी कबलू केले आह ेकी िी 

त्याांना उद्यानात सािील होईन. 

एमलदाः दवे जाणे उद्यानात ते तमु्हाला सापडतात की 

नाही. त्या तमु्हाला कुठे मदसतील िला 

ठाऊक नाही. 

वाांगलः ओह, येस, त्या बहुधा खाली त्या 

डबक्याजवळ असतील. 

अनिहोल्िः िला वाटतां शक्यतो िी त्याांना शोधनू 

काढीन. (तो िान हलमवतो आमण पडवी 

ओलाांडून उद्यानात जातो आमण 

उजवीकडून बाहरे पडतो.) 

वाांगलः (त्याच्या घड्याळाकडे बघत) नकुतरे् 

अकरा वाजनू गलेेत. 



एमलदाः नकुतेर् अकरा झालेत आमण आता अकरा 

मकां वा साडेअकराला रात्री जहाज येथे येईल. 

ओह, जर ते सारां सांपललेां रामहलां असतां! 

वाांगलः (मतच्या जवळ जात) मडयर एमलदा, एक 

अशी गोष्ट आह े मजच्याबद्दल िला तलुा 

मवर्ारायला आवडेल. 

एमलदाः काय त?े 

वाांगलः रात्र होण्याअखेर- त्या दखेाव्याकडे- त ू

म्हटले होतेस की ह्ा तीन वर्ांच्या दरम्यान 

त ू त्याला तझु्या सिोर सािात बमघतलले े

होतेस पषु्कळदा. 

एमलदाः होय, िी पामहले होते, मवश्वास ठेवा 

िाझ्यावर, िी पामहले होते. 

वाांगलः कसा मदसत होता तो जेव्हा त ू त्याला 

बमघतलसे? 



एमलदाः कसा मदसत होता तो? 

वाांगलः िला म्हणायर्ांय- कशासारखा मदसत होता 

तो जेव्हा तो तझु्यासिोर दृग्गोर्र झाल्यावर 

त ूत्याला बमघतले तेव्हा? 

एमलदाः पण िाय मडयर वाांगल... तमु्हाला स्वतःला 

ठाऊक आह ेतो कसा मदसतो ते. 

वाांगलः आमण तो फक्त तझु्या कल्पनेतल्या प्रिाण े

मदसत होता? 

एमलदाः होय, तसार्. 

वाांगलः गेल्या रात्री वस्ततुः त ूत्याला पामहलेस तसा 

तांतोतांत? 

एमलदाः होय, तांतोतांत. 

वाांगलः िग असां कसां घडलां की तत्िणी तझुी 

ओळख पटली नाही? 

एमलदाः (दर्कते) ओळख नाही पटली िला? 



वाांगलः नाही. त्यानांतर त ू स्वतःर् िला साांमगतल े

सरुूवातीला की त ू त्या परक्या िाणसाला 

िळुीर् ओळखत नाहीस म्हणनू. 

एमलदाः (उिगनू) होय. तमु्ही बरोबर आहात ह्ावर 

िाझा मवश्वास आह!े ते मवमर्त्र होतां, वाांगल, 

नव्हतां का ते? तत्िणी िी त्याला ओळख ू

शकले नाही, कल्पना करा! 

वाांगलः त ू म्हणालीस की फक्त त्याच्या 

डोळयाांिळेु... 

एमलदाः ओह, होय-त्यार्े डोळे! त्यार्े डोळे! 

वाांगलः ठीक. आता त्या दखेाव्याकडे त ू िला 

साांमगतले की तो तझु्यापढुे नेहिी दृग्गोर्र 

झाला जसा तो तलुा सोडून गेला होता 

तेव्हा, दहा वर्ांपवूी. 

एमलदाः असां म्हणाले होते िी? 



वाांगलः होय. 

एमलदाः ठीक, िला वाटतां तेव्हासारखार् तो 

आत्ाही मदसत होता का? 

वाांगलः नाही. त ूिला पणूिपणे त्यार्ां वगेळांर् वणिन 

करून दाखवलां होतांस घराकडे येताना त्या 

रात्रीपवूी. दहा वर्ांपवूी त्याला दाढी नव्हती, 

असां त ूम्हणाली होतीस. त्यार्ी वेशभरू्ाही 

पणूिपणे वेगळी होती. िोती असललेी 

छातीवरर्ी टार्णी-? कालर्ा िाणसू तसा 

मदसत नव्हता. 

एमलदाः नाही, तसा नव्हता. 

वाांगलः (मतच्याकडे एकाग्रतेन े रोखनू) आता 

थोडासा मवर्ार कर, मडयर एमलदा, 

कदामर्त आता त ू आठव ू शकत नाहीस, 

ब्रॅटहिॅरपासनू तमु्ही मवलग झाल्यावर तो 

कसा मदसत होता? 



एमलदाः (मवर्ारिग्न होऊन िणभर डोळे बांद करते) 

पणूि मवशेर्त्वाने नाही. नाही... आज िी 

त्याला आठव ूशकत नाही. ह ेमवमर्त्र नाही 

का? 

वाांगलः खपू मवमर्त्र नाही, नवी खरी िानवी आकृती 

स्वतःर् तझु्यापढुे उपमस्थत झाली आह े

आमण ती जीणि अांधकू झाली आह.े 

जेणेकरून त ू ह्ापढुे कधी पाहू शकणार 

नाहीस. 

एमलदाः तमु्ही तसा मवर्ार करता का वाांगल? 

वाांगलः होय, आमण त्याने तझु्या मवकृत भ्रिाला 

सदु्धा झाकोळून टाकले. या कारणाने एक 

प्रकारे र्ाांगले झाले की त ूसत्य पररमस्थती 

पाहू शकलीस. 

एमलदाः छान? तमु्ही मतला छान गोष्ट म्हणता?  



वाांगलः होय, त्यार्े आगिन होत आह-े कदामर्त 

तझुे पापमविोर्न. 

एमलदाः (सोफ्यावर स्वतःहून बसते) वाांगल- या यथे े

आमण िाझ्या बाजलूा बसा. िला िाझे सवि 

मवर्ार तमु्हाला साांगायलार् हवेत. 

वाांगलः होय, साांगनू टाक, मडयर एमलदा. (तो 

टेबलाच्या दसुऱ्या बाजलूा खरु्ीवर 

बसतो.) 

एमलदाः ते खरोखर िोठां ददुवै होतां- आपल्या 

दोघाांसाठी की त ूआमण िी एकत्र यावे. 

वाांगलः (दर्कून) काय म्हणालीस त?ू 

एमलदाः ओ, होय त े होतां. ह े काही फारसां आियि 

वाटण्याजोगां नाही. त्यार्ा शेवट आपत्ीत 

होऊ शकतो. मवशरे्करून आपण ज्या 

िागािने एकत्र आलो त्यार्ा मवर्ार करता. 



वाांगलः का, काय र्कू होती त्या िागाित? 

एमलदाः ऐका आता, वाांगल- आपल्यासाठी 

परस्पराांबरोबर असां खोटेपणाने फार काळ 

राहणां व्यथि आह.े 

वाांगलः पण आपण तसां करतो? त ूम्हणतेस आपण 

खोटां बोलतो? 

एमलदाः होय, खोटेपणा. मकां वा काहीही झाले तरी- 

सत्य लपवतोय. सत्य- ह े मनभेळ सत्य 

आह.े.. अखेरीस ते उघड झाले... आमण 

िला मवकत घतेलां. 

वाांगलः मवकत घेतलां...! असां म्हणालीस त ू‘मवकत 

घेतलां’? 

एमलदाः ओह, िी जराही तिुच्यापेिा श्रेष्ठ नव्हते. िी 

सौद्यात सहभागी झाले... सहर्री झाले... 

िी स्वतःला मवकून टाकले... तमु्हाला. 



वाांगलः (खोलवर वेदनेत, मतच्याकडे बघतो) 

एमलदा, असां म्हणायला तझुां हृदय कसां 

धजावतां? 

एमलदाः िग अजनू काय म्हण ू शकले असते िी 

याला? तिुच्या घरात असलेलां ररतेपण 

तमु्ही साहू शकला नाहीत म्हणनू तमु्ही 

नव्या बायकोच्या शोधात होतात- 

वाांगलः आमण िाझ्या िलुाांसाठी नवी आई, एमलदा. 

एमलदाः कदामर्त ते सदु्धा... प्रसांगवशात, जरी 

तमु्हाला िळुीर् ठाऊक नव्हतां की िी 

त्याांर्ी आई बनायला लायक आह े की 

नाही. तमु्ही फक्त एकदा मकां वा दोनदार् 

िला पामहलां असेल- िाझ्याशी बोलला 

असाल. नांतर िी तमु्हाला हवीशी झाले... 

आमण... 



वाांगलः होय, त्याला काय नावां ठेवायर्ी असतील 

तलुा ती त ूठेव. 

एमलदाः आमण िाझ्यामवर्यी म्हणाल तर- तेथे िी 

होते असहाय्य उपेमित आमण मनखालस 

एकाकी. ह े फक्त स्वाभामवक होत े की िी 

तिुर्ा स्वीकार करावा, सौदा करावा- जेव्हा 

तमु्ही आलात आमण िाझ्या उविररत सिस्त 

आयषु्यात िाझ्या पालन पोर्णार्ी 

जबाबदारी स्वीकारली- सवि काही केले. 

वाांगलः िाय मडयर एमलदा, िी मनमितर् तझु्या 

‘तरतदुीर्ा’ मवर्ार केला नव्हता. िी 

िनिोकळेपणाने तलुा मवर्ारले की 

िाझ्यासोबत आमण िलुाांसोबत त ूवाटेकरी 

होशील का? 

एमलदाः होय, तमु्ही मवर्ारलांत तसां. पण जास्त मकां वा 

किी िी ते कतिव्य पार पाडण्यासाठी म्हणनू 



स्वीकारलां! कुठल्याही िोलासाठी िी त े

कधीर् स्वीकारलां नाही. िी स्वतःला 

कधीर् मवकून घेतलां नाही! िला 

नोकराांसारखे काि आमण भयांकर दाररद््रय- 

िाझ्या िकु्त इच्छेर्े- िाझ्या स्वतःच्या 

पसांतीर्ेर् िला हवे होत.े 

वाांगलः (उभा राहतो) िग ही पार् सहा वर्े आपण 

एकत्र रामहलो ती पणूिपण ेव्यथि होती? 

एमलदाः ओह, तमु्ही असा मवर्ार करायलार् नको, 

वाांगल. एखादी व्यक्ती शक्य असेल तेवढी 

अमभलार्ा करते तशी िी केली आमण त े

िला प्राप्त झालेही. पण िी तिुच्या घरी 

आपण होऊन स्वेच्छेने आले नव्हते, हीर् 

एक गोष्ट. 

वाांगलः (मतच्याकडे बघतो) तझु्या स्वतःच्या इच्छेन े

नव्ह?े 



एमलदाः नाही, िी आपण होऊन स्वेच्छेने तिुच्या 

सोबत आलेर् नव्हते. 

वाांगलः (हळू आवाजात) ओह! िला आठवते... ही 

उक्ती कालपासनूर्ी. 

एमलदाः ह्ा उक्तीत सविकाही सिामवष्ट झालेले आह.े 

मतने िाझ े डोळे उघडल े आमण आता िी 

बघतेय. 

वाांगलः काय बघतेयस त?ू 

एमलदाः िी बघतेय ह े जे जीवन आपण दोघांही 

एकमत्रत व्यतीत करतोय... तो खरा मववाह 

नाही. 

वाांगलः (कडवटपणे) त ूखरां बोललीस. आपण ज े

जीवन जगतोय तो खरा मववाह नाही. 



एमलदाः ते कधीही नव्हतां. कधीही नव्हतां. अगदी 

प्रारांभापासनू. (सिोर सरळ बघत) दसुरा हा 

खराखरुा मववाह होता. 

वाांगलः -दसुरा- तझु्या म्हणण्यार्ा अथि काय? 

एमलदाः िाझा- त्याच्याशी. 

वाांगलः (मवस्ियर्मकत होऊन मतच्याकडे बघत) 

िला खरोखर सिजली नाहीस त!ू 

एमलदाः ओ, िाय मडयर वाांगल- आपण एकिेकाांशी 

खोटां बोलायर्ां नाही, ना स्वतःशी. 

वाांगलः नाही, खमर्तर् नाही! पण नांतर काय? 

एमलदाः असां बघा- आपण वस्तमुस्थतीपासनू दरू 

जाऊ शकत नाही. ते िकु्तपणे मदलले े

आश्वासन जसे मववाहार् ेबांधनकारक तसे. 

वाांगलः पण िग त्यार्ां काय...! 



एमलदाः (उतावीळपणे उठून) तमु्हाला सोडून जाऊ 

द्या िला, वाांगल! 

वाांगलः एमलदा-! एमलदा-! 

एमलदाः होय, होय- तमु्ही िला जाऊ द्यायलार् हवां! 

दसुऱ्या कुठल्यार् िागािने ह्ार्ा शेवट होण े

नाही- त्यानांतर आपण दोघे एकत्र येणार 

नाही. 

वाांगलः (भावनवेर मनयांत्रण ठेवीत) म्हणजे आपण 

इथपयंत आलो तर! 

एमलदाः िला इथपयंत येणां भाग होतां, दसुरा 

कुठलार् शेवट शक्य नव्हता. 

वाांगलः (दःुखाने मतच्याकडे बघतो) म्हणजे 

आपल्या एकमत्रत दनैांमदन जीवनात सदु्धा िी 

तलुा प्राप्त करू शकलो नाही. त ू सविथा 

कदामप, कदामप िाझी रामहली नाहीस. 



एमलदाः ओह, वाांगल... तिुच्यावर पे्रि करायर्ी 

मकतीतरी इच्छा होती िाझी. पण िाझी 

खात्री होती पणूितया की तसां कधीर् घडू 

शकणार नाही. 

वाांगलः घटस्फोट? हा घटस्फोट आह?े औपर्ाररक, 

कायदशेीर घटस्फोट- जो तलुा हवाय? 

एमलदाः िाय मडयर, तमु्ही िाझां िन िळुीर् जाणलां 

नाहीत. िी अल्पाांशाने सदु्धा अशा 

मशष्टार्ारार्ी पवाि करीत नाही. हा काही 

औपर्ाररक मशष्टार्ार नाही ज्याला िहत्त्व 

द्यावे. िकु्त अांतःपे्ररणनेे एकिेकाांपासनू 

आपण सटुका करून घ्यावी, ह्ावर 

आपल्या दोघाांर्े एकित व्हावे अशी िाझी 

इच्छा आह.े 

वाांगलः (कडवटपणे हळूर् िान हलमवतो) आपला 

करार िोडायर्ा- असरे् ना? 



एमलदाः (उत्सकुतेने) अगदी बरोबर! करार 

िोडायर्ा! 

वाांगलः आमण त्यानांतर, एमलदा- नांतर? आपल्या 

दोघाांच्या दृमष्टकोनाबद्दल त ू मवर्ार केला 

आहसे का? काय आकार घेणार आह े

आपलां जीवन- उभयताांर्ां, तझुां आमण 

िाझां? 

एमलदाः आपण त्यार्ा प्रभाव आपल्यावर पडू 

दयायला नको. भमवतव्याबद्दल बोलायर्े 

झाले तर त्याला शक्य असेल तेवढा उत्ि 

आकार त्याने घ्यायलार् हवा. एकर् गोष्ट 

फार िहत्त्वार्ी आह,े वाांगल! िी यार्ना 

करते तिुच्याजवळ, मवनवणी करते तिुर्ी, 

िला जाऊ द्या! िला पनु्हा िाझां पणूि 

स्वातांत्र्य द्या. 



वाांगलः एमलदा, ही भयांकर गोष्ट आह े जी त ू

िाझ्याजवळ िागत आहसे. मवर्ार करून 

मनणियाप्रत यायला िला मकिान अवधी तरी 

द.े आपण ह्ा गोष्टीवर तपशीलवार र्र्ाि 

करू या आमण तसूदु्धा िनार्ा िोभ 

आवरून त्यावर िनन कर, त ू जे काही 

करतेस ह्ावर.  

एमलदाः ह्ा सवावंर व्यथि घालवायला वेळ नाही. 

तमु्ही िला िाझां स्वातांत्र्य आजच्या आज 

परत करायला हवां. 

वाांगलः आजर् का? 

एमलदाः कारण तो आज रात्री येतोय. 

वाांगलः (दर्कतो) येतोय! तो! ह्ाबाबत तो परका 

काय करणारेय? 

एमलदाः िला त्याला सांपणूि स्वातांत्र्यात भेटायर्ां 

आह.े 



वाांगलः आमण काय- नांतर काय करायर्ा तझुा बते 

आह?े 

एमलदाः िी दसुऱ्या कोणार्ी बायको आह े ह्ार्े 

सिथिन करण्यार्ी िाझी इच्छा नाही- की 

िला कुठलाही पयािय नाही. कारण िाझा 

मनणिय काहीर् ठरव ूशकत नाही. 

वाांगलः त ू पयाियाबद्दल बोलतेस! पयािय, एमलदा! 

ह्ाबाबतीत पयािय! 

एमलदाः होय, िला पयािय हवार्- िकु्तपणे- ह्ा 

मकां वा त्या िागािच्या मनवडीर्ा. िी त्याला 

एकटां जाऊ द्यायला सिथि असायलार् 

हवां... मकां वा- त्याच्या बरोबर जायला. 

वाांगलः तलुा सिजतांय त ूकाय म्हणते आहसे ते? 

त्याच्याबरोबर जाणां! तझुां सिस्त प्राक्तन 

त्याच्या हातात सोपवनू! 



एमलदाः पण िी नाही का िाझां सिस्त जीवन तिुच्या 

हातात ठेवलां होतां? काां कूां  न करता? 

वाांगलः कदामर्त... पण तो पणूितया परका आह-े 

असा िाणसू! ज्याच्याबद्दल तलुा फारर् 

थोडां ठाऊक आह!े 

एमलदाः िला ठाऊक आह-े तिुच्यापेिा नक्की 

किी, तरीही िी तिुच्याकडे आले होते. 

वाांगलः जसां आपलां जीवन र्ाललां होतां तशा 

प्रकारच्या जीवनार्ी मनदान काही कल्पना 

तरी आली तलुा... फक्त- त ूमवर्ार कर. पण 

आता? आता? स्पष्ट! आता तलुा काय 

ठाऊक आह?े काहीर् नाही- तो कोण आह,े 

काय आह!े 

एमलदाः (सिोर बघत) ते खरां आह.े पण ती एक 

भयांकर गोष्ट आह.े 

वाांगलः होय, खरोखर भयांकर- 



एमलदाः त्यािळेुर् िला वाटतां ते करावांर्. 

वाांगलः (मतच्याकडे बघत) कारण ते तलुा भयांकर 

वाटतां. 

एमलदाः होय, फक्त त्यािळेुर्. 

वाांगलः (अमधक जवळ येत) साांग िला, एमलदा- 

तलुा ‘भयांकर’ म्हणजे काय म्हणायर्ांय? 

एमलदाः (मवर्ार करीत) िी त्या गोष्टीला भयांकर 

म्हणते, ते िला घाबरमवते आमण िोमहनीही 

घालते. 

वाांगलः िोमहनी घालते? 

एमलदाः िोमहनी घालते ह ेसवाित िहत्त्वार्े. 

वाांगलः (हळूर्) त ू सिदु्रासारखी आहसे. तझु्यात 

सिदु्रार्े काहीतरी आह.े 

एमलदाः तेसदु्धा भीतीदायक आह.े 



वाांगलः आमण तझु्या स्वतःत ते किी नाही. त ू

घाबरमवतेही आमण िोमहनीही घालतेस. 

एमलदाः असा मवर्ार करता तमु्ही, वाांगल? 

वाांगलः असां बघ, िी खरोखर कधीर् तलुा जाणलां 

नाही, असे असनूही आता जाणीव करून 

घ्यायला िी आरांभ करतोय. 

एमलदाः आमण त्या कारणािळेुर् तमु्ही िला िकु्त 

करायलार् हवे! सिस्त बांधनाांतनू िला िकु्त 

करा. ज्या हतेनूे तमु्ही िाझा स्वीकार केला 

ती स्त्री िी नव्ह,े तमु्हाला स्वतःला आता त े

ठाऊक झाले आहरे्. आता आपण 

परस्पराांच्या सिजतुीत एकिेकाांर्ा मनरोप 

घेऊ शकतो, आपल्या स्वतःच्या इच्छेने. 

वाांगलः (मवर्ण्णतेने) आपण एकिेकाांपासनू मवलग 

झालो तर कदामर्त ते आपल्या दोघाांसाठी 

उत्िर् आह.े पण तरीही िी ते करू शकत 



नाही- िाझ्यासाठी त ू‘भयांकर’ गोष्ट आहसे 

एमलदा, सांत्रस्त करून टाकणारी 

िोमहनीसदु्धा आमण त्यामवरूद्ध काय करू 

शकतेस त?ू 

एमलदाः तसां तमु्हाला म्हणायर्ांय? 

वाांगलः िखूिपणार्ी कृती न करता शाांतपणे आमण 

सांयिाने हा मदवस पार पाडू या. आज िी 

तलुा सोडू शकणार नाही आमण जाऊही 

दणेार नाही. िला तो अमधकारही नाही- 

तझु्या स्वतःच्या महताकररता, एमलदा. िी 

िाझ्या हक्कार्े आमण कतिव्यार्े तझु्या 

सांरिणासाठी प्रमतपादन करतो. 

एमलदाः सांरिण? कशामवरूद्ध तमु्ही सांरिण करणार 

आहात िाझे? बाहरे असा कुठलाही जलुिू 

मकां वा दाांडगाई नाही की ज्याने िला भीती 

वाटेल? भयांकर गोष्ट खोल खोल रुतललेी 



आह.े वाांगल... ही भयांकर िोमहनी आह ेजी 

िाझ्या स्वतःच्या िनात आह े आमण त्या 

मवरोधात तमु्ही काय करू शकता? 

वाांगलः िी तलुा ह्ार्ा प्रमतकार करण्यासाठी 

सािर्थयिवान बनमवण्यात आधार दईेन. 

एमलदाः होय, जर प्रमतकार करायर्ी िाझी इच्छा 

असली तर. 

वाांगलः तलुा इच्छा नाही? 

एमलदाः ओह, ते काय ह ेिला ठाऊकर् नाही. 

वाांगलः आज रात्री मनकाल लागेल सवि गोष्टींर्ा, 

मडयर एमलदा- 

एमलदाः (एकदि) होय, मवर्ार करा ह्ावर-! मनकाल 

खपू जवळ आह.े ज्यार्ा िाझ्या सिस्त 

जीवनावर पररणाि होणार आह.े 

वाांगलः -आमण िग उद्या- 



एमलदाः होय, उद्या! स्वातांत्र्यार्े सिग्र, सांपणूि जीवन 

गिावलेलां- िाझ्यासाठी गिावलेलां! आमण 

कदामर्त त्याच्यासाठी सदु्धा. 

वाांगलः (खालच्या आवाजात, मतर्ां िनगट 

पकडीत) एमलदा, त ू ह्ा परक्यावर पे्रि 

करतेस? 

एमलदाः िी करते-? ओह, कसां साांग ू शकते! िला 

फक्त एवढांर् ठाऊक आह े की तो 

िाझ्यासाठी, तो एक भयांकर गोष्ट आह,े 

आमण ते- 

वाांगलः -आमण ते? 

एमलदाः (अश्र ूआवरीत) –आमण िला ते असां वाटतां 

जण ू काही िाझ्या वास्तव्यार्ां मठकाण 

त्याच्या सोबत होतां. 

वाांगलः (िान खाली तकुवीत) िला ह े मकां मर्तसां 

कळायला सरुूवात झालीय. 



एमलदाः आमण कसली िदत, कुठला इलाज तमु्ही 

िाझ्यासाठी दणेार? 

वाांगलः (मतच्याकडे अतीव दःुखाने बघत) उद्या तो 

मनघनू गलेेला असेल. िग त ूअररष्टापासनू 

सरुमित होशील, आमण िग िी तलुा 

सटुकेर्ां आश्वासन दऊेन तलुा जाऊ दईेन. 

आपण तो सौदा रद्द करू, एमलदा. 

एमलदाः ओह, वाांगल-! उद्या- त्याला खपू उशीर 

झालेला असले! 

वाांगलः (बाहरे उद्यानाकडे बघत) पोरां! पोरां! त्याांर्ा 

बर्ाव करू या ततूािस. (अनिहोल्ि, बोलेटा, 

महल्डा आमण मलांग्स्रँड उद्यानात मदसतात. 

मलांग्स्रँड घरात न येता त्याांर्ा मनरोप घेतो व 

डावीकडून बाहरे जातो. बाकीर्े खोलीकडे 

येतात.) 

अनिहोल्िः ठीक, आपण एक योजना बनवीत आहोत. 



महल्डाः ह्ा रात्री आपल्याला बाहरे खाडीवर जायर्े 

आह ेआमण- 

बोलेटाः नाही, नाही, साांग ूनकोस! 

वाांगलः आम्हीसदु्धा एक योजना आखीत आहोत. 

अनिहोल्िः ओह- खरांर्? 

वाांगलः उद्या एमलदा स्कोल्साव्हक येथे जाणार 

आह.े.. थोड्या अवधीसाठी. 

बोलेटाः जाणार आह?े 

अनिहोल्िः ते खपू शहाणपणार्ां आह,े सौ. वाांगल. 

वाांगलः एमलदाला पनु्हा घरी जायर्ांय, घर- 

सिदु्राकडील घराकडे. 

महल्डाः (मतच्याकडे धावत जाते) त ूमनघनू जाणार? 

आम्हाला सोडून? 

एमलदाः (आियिर्मकत) का, महल्डा, काय झालां? 



महल्डाः (स्वतःला आवर घालीत) ओह, काहीही 

नाही. (खालच्या आवाजात, मतच्याकडून 

वळत) मनमितपणे जाणार! 

बोलेटाः (अस्वस्थपणे) बाबा िला कळू शकते- 

तमु्हीसदु्धा आम्हाला सोडून जाणार 

शोल्डमवकला? 

वाांगलः नाही, मनमित नाही! िी तेथे कदामर्त 

छोट्याशा सफरीवर कधीकधी जाईन. 

बोलेटाः आमण आिर्ां काय येथ?े 

वाांगलः स्वाभामवकपणे िी येईन- 

बोलेटाः अधनू िधनू, िला वाटतां. 

वाांगलः िाय मडयर र्ाईल्ड, ह ेअसांर् व्हायर्ांय. (तो 

दरू र्ालत जातो.) 



अनिहोल्िः (कुजबजुत) आपण ह्ा गोष्टींवर नांतर बोल,ू 

बोलेटा. (तो वाांगलकडे जातो. ते दाराजवळ 

खालच्या आवाजात बोलतात.) 

एमलदाः (िदृपूणे, बोलेटास) महल्डाला काय झालां? 

ती पणूिपणे अस्वस्थ मदसतेय. 

बोलेटाः त ूकधीर् पामहलां नाहीस का की महल्डाला 

मदवसेंमदवस कसली तषृ्णा असते त?े 

एमलदाः तषृ्णा असते? 

बोलेटाः ह्ा घरात त ूआल्यापासनू. 

एमलदाः नाही, नाही- काय त?े 

बोलेटाः वात्सल्यार्ा एक शब्द- तझु्याकडून. 

एमलदाः ओह! जर िला येथे काही करण्याजोगां 

असतां! (ती मतर्े हात घट्ट धरते, मतच्या 

कपाळाला लावते आमण सिोर टक लावनू 

बघते- मनिल, जण ू काही परस्परमवरोधी 



भावनाांनी खोल जखि झाल्यागत. वाांगल 

आमण अनिहोल्ि पढुे येतात. ते अजनूही 

कुजबजुत आहते. बोलेटा बाजचू्या 

खोलीकडे जाऊन उजव्या बाजकूडून आत 

बघते. नांतर ती दरवाजे सताड उघडे करते.) 

बोलेटाः ठीक, बाबा मडयर- टेबलावर जवेण तयार 

आह-े 

वाांगलः (आनांदामतशयाने) ते िलू आह?े अगदी 

बरोबर. या िाझ्यासोबत, अनिहोल्ि! आपण 

मनरोपार्ा िद्यार्ा पेला घऊे. 

‘सागरस्वामिनीच्या शभुमर्ांतनाखातर.’ 

 (ते दरवाज्यातनू उजवीकडे जातात.) 

  



अंक पाचवा 

 

 

 (िाश्याांच्या तळयाच्या बाजलूा डॉ. वाांगलच्या 

उद्यानार्ा दरूस्थ कोपरा. सांमधप्रकाश सांथपणे गदि होतोय. 

अनिहोल्ि, बोलेटा, मलांग्स्रँड आमण महल्डा बोटीन े

मकनाऱ्याच्या डावीकडून पडावापासनू येतात.) 

अनिहोल्िः बघा, आपण सहजगत्या येथे मकनाऱ्यावर 

उडी िारू शकतो. 

महल्डाः तिुच्याबद्दल काय, मिस्टर अनिहोल्ि- 

तमु्ही उडी िारू शकाल का नाही? 

मलांग्स्रँडः िी उडी िारू शकत नाही, महल्डा. 

महल्डाः तमु्हीही उडी िारू शकाल की नाही, 

मिस्टर अनिहोल्ि? 



अनिहोल्िः मनमितर् नाही. 

बोलेटाः र्ला िग स्नानगहृाांच्या पायऱ्याांवरून 

जाऊ या. 

 (ते स्वतः उजवीकडे धावतात. अगदी 

त्यार् वेळी, बालमलस्टेड उजवीकडे 

पाऊलवाटेवर मदसतो. त्याच्याकडे 

सांगीतार्े कागद आमण फुां कायर्े फ्रें र् 

मशांग आह.े बोटीत असलेल्या लोकाांर्े तो 

स्वागत करतो, वळतो आमण त्याांच्याशी 

बोलतो. त्याांर्ी उत्रे दरू दरूपयंत ऐकू 

येतात.) 

बालमलस्टेडः काय म्हणालात तमु्ही- होय, खमर्तर् त े

इांमग्लश जहाजाच्या सन्िानानथि आह.े ह्ा 

वर्ीर्ी मतर्ी शवेटर्ी खेप आह.े पण 

सांगीतार्ा आनांद तमु्हाला लटुायर्ा 

असेल तर फार दरूवर जाऊ नका. 



(बोलावतो) काय...? (आवाज िोठा 

करीत) तमु्ही काय म्हणता आहात ह ेिला 

ऐकू येत नाहीय! 

 (एमलदा डॉक्टर वाांगलच्या िागनू 

डावीकडून येते, मतच्या डोक्यावर शाल 

आह.े) 

वाांगलः पण िाय मडयर एमलदा, िी तलुा 

खात्रीपवूिक साांगतो की अजनू भरपरू वेळ 

आह.े 

एमलदाः नाही, नाही, फार वेळ नाही! तो कुठल्याही 

िणाला येऊ शकतो. 

बालमलस्टेडः (उद्यानाच्या कुां पणाच्या बाजलूा बाहरे) 

ओह, गडु इव्हमनांग डॉक्टर! गडु इव्हमनांग 

सौ. वाांगल! 



वाांगलः (त्याच्याकडे लि दऊेन) ओह, तमु्ही तेथे 

आहात काय? रात्री पनु्हा सांगीतार्ा 

कायिक्रि आह ेका? 

बालमलस्टेडः सांगीत िांडळाने त्याांना जे काही शक्य 

असेल ते दाखमवण्यार्ी योजना केलीय. 

ह्ा ऋततू उत्सवाच्या जलशाांना कितरता 

नाही. आजर्ी रात्र इांमग्लश िाणसाच्या 

सन्िानाथि आह.े 

एमलदाः इांमग्लश जहाज- ते आधीर् दृष्टीच्या 

टप्प्यात आलांय? 

बालमलस्टेडः अजनू नाही. पण त े बेटाांिधनू येतांय 

खाडीकडे खाली. ते कोठे आह े ह े

शोधतानार् ते तिुच्या सिोर येऊन ठेपेल. 

एमलदाः होय- ते खरांय. 



वाांगलः (अधिवट एमलदाला) ही मतर्ी शेवटर्ी 

खेप आह-े आज रात्रीनांतर ती परतणार 

नाही. 

बालमलस्टेडः मवर्ण्ण करणारा मवर्ार, डॉक्टर. पण 

त्यािळेुर् तर आपण मतच्या सन्िानाथि 

एकत्र जिलो आहोत, जसां िी पवूी 

म्हणालो होतो. ओ येस, ओ येस, आनांदी 

उन्हाळा आता सांपत आलाय. सारां काही 

बफािच्छामदत होईल. कठीण पररमस्थती 

येईल. 

एमलदाः सारां काही बफािच्छामदत- कठीण 

पररमस्थती- होय. 

बालमलस्टेडः मवर्ण्ण मर्ांतन! कारण आता सप्ताह आमण 

िमहने आपण ग्रीष्िार्ी आनांदी पोरां, 

प्रकाशहीन काळया मदवसाला स्वीकारणां 

िहाकठीण. प्रारांभी काहीही झाले तरी 



लोकाांना नव्या हवािानाशी जळुवनू घ्यावे 

लागते, सौ. वाांगल. मनमितर् त ेतसां करू 

शकतात. (तो अमभवादन करतो आमण 

डावीकडून बाहरे जातो.) 

एमलदाः (बाहरे खाडीवर बघते) ओह, यातनािय 

अस्वस्थता! मनणियापवूीर्ा दःुसह अधाि 

तास. 

वाांगलः िग अजनूही तझुा स्वतः त्याच्याशी 

बोलण्यार्ा हते ूआह ेतर? 

एमलदाः िला स्वतः त्याच्याशी बोलायलार् हवां, 

कारण िला िाझ्या िकु्त इच्छेर्ी मनवड 

करायलार् हवी. 

वाांगलः तझु्याकडे कुठलाही पयािय नाही, एमलदा. 

तलुा मनवडीर्ी सांिती नाही मिळू शकत- 

िी तलुा तशी परवानगी दणेार नाही. 



एमलदाः िाझ्या मनवडीबाबत ना तमु्ही प्रमतबांध 

करू शकत ना इतर कुणी. त्याच्या बरोबर 

जायला तमु्ही िला िनाई करू शकत 

नाही.... त्याच्याबरोबर जायला.... जर िी 

तो िागि मनवडला तर. तमु्ही िला 

बळजबरीने रोख ू शकता. िाझ्या 

इच्छेमवरूद्ध. ह े तमु्ही करू शकता. पण 

िाझ्या अांतरात्म्यातील मनवड- त्यार्ी 

मनवड आमण तिुर्ी नाही, यदाकदामर्त 

जर िला मनवड करावीर् लागली- तर 

तमु्ही थाांबव ूशकत नाही. 

वाांगलः नाही, तझुां बरोबर आह,े िी ते थाांबव ू

शकत नाही. 

एमलदाः आमण िला थोपव ू शकेल असां काही 

नाही, घरी सदु्धा येथे िला कोणी थाांबव ू

शकेल असां नाही. तिुच्या घरात िाझे दृढ 



अनबुांध नाहीत, वाांगल. िलुां िाझी नाहीत. 

िला त्याांच्याबद्दल वात्सल्य नाही. ना 

कधी होते. जेव्हा िी मनघनू जाईन- जर िी 

मनघनू गेले तर- रात्री त्याच्याबरोबर मकां वा 

उद्या शोमल्व्हकला, तर त्याांना दणे्यासाठी 

िाझ्याजवळ एकही मकल्ली नाही, त्याांना 

दणे्यासाठी कसलेही आदशे नाहीत. िी 

सविथा ह्ा घरात िळूमवरमहत आह.े अगदी 

आरांभापासनू सदु्धा िी येथे मतऱ्हाईत 

व्यक्ती आह-े अगदी पणूिपणे. 

वाांगलः तझुी स्वतःर्ी तशी इच्छा होती. 

एमलदाः नाही, िी नव्हती केली तशी इच्छा. ह्ा 

मकां वा त्या हतेनूे िाझी तशी इच्छा नव्हती. 

िी आल्यावर िला ज्या वस्त ू जशा 

मदसल्या त्या िी तशार् राहू मदल्या. त े



तमु्हीर् होतात- आमण कुणीही नाही- 

ज्याला तशी इच्छा आह.े 

वाांगलः िी मवर्ार केला की ते तुझ्यासाठी उत्िर् 

असणार. 

एमलदाः ओ, येस, वाांगल, िला त ेर्ाांगलांर् ठाऊक 

आह!े पण आता त्यार्ी मकां ित िोजावी 

लागणारर्, ते त्यार्ा बदला घेणार. िला 

ज्यात बाांधनू ठेवायर्ां सािर्थयि आह ेअसां 

इथे काहीही नाही- आधार दणेारांही काही 

नाही.-सहाय्य करणारांही नाही. िला 

ओढून घेईल असां काही नाही – दऊे 

केलेल्या सलगीर्ा सविसािान्य मववेकही 

नाही. 

वाांगलः होय, िी बघतोय आता ह,े एमलदा. ह्ा 

कारणासाठी उद्यापासनू तलुा पणूि स्वातांत्र्य 



मिळेल आमण तझुां स्वतःर्ां जीवन त ू

जगशील. 

एमलदाः तमु्ही त्याला िाझां जीवन म्हणताहात- 

ओ, नो, िाझां खरां जीवन वाट सोडून 

भरकटलां, जेव्हापासनू िी तिुच्या बरोबर 

रहायला आले. (भीती आमण अपार 

दःुखाने हात मपळवटते) आमण आता... 

रात्री... अध्याि तासात... तो िाणसू ज्यार्ा 

िी मवश्वासघात केला, तो येतोय. तो 

िाणसू ज्याच्याशी िी पणूितया प्रािामणक 

रहायला हवां होतां जसा तो िाझ्याशी 

रामहला- आमण आता तो येतोय. िाझां खरां 

जीवन जगण्यासाठी- अखेरर्ी आमण 

एकिेव गोष्ट प्रदान करण्यासाठी- जीवन ज े

िला घाबरमवते आमण तरीही िोहात 

पाडते- त्यार्ा िी त्याग करू शकत नाही- 



अगदी िाझ्या स्वतःच्या िकु्त इच्छेसाठी 

सदु्धा. 

वाांगलः पण त्यािळेुर् तर तलुा पतीर्ी गरज 

आह.े.. आमण तझुा डॉक्टर... तझु्या हातनू 

ते सािर्थयि काढून तझु्यासाठी कृती 

करणारा. 

एमलदाः होय, वाांगल, िला र्ाांगलांर् कळतांय ते. 

ओह खपू वेळ आह,े तमु्ही खात्री ठेव ू

शकता, जेव्हा िला वाटतां जण ू काही 

तिुच्या लगत मबलगनू राहण्यात 

सरुमितता आमण शाांतता आह ेआमण ज्या 

शक्ती घाबरमवतात आमण िोमहनी 

घालतात तेथे त्या गोष्टींना आव्हान 

दणे्यार्ा प्रयत्न केला जातो... पण िी त े

करू शकत नाही- नाही, नाही, िी नाही 

करू शकत. 



वाांगलः बघ, एमलदा, आपण एकत्र थोडांसां पायी 

जाऊ या. 

एमलदाः िलाही ते आवडलां असतां, पण िी ते 

साहस करणार नाही. तमु्हाला ठाऊक 

आह ेकी तो म्हणाला होता िी त्यार्ी यथे े

वाट बघावी. 

वाांगलः र्ल ना. अजनूही तझु्याजवळ भरपरू वेळ 

आह.े 

एमलदाः तमु्हाला तसां वाटतां? 

वाांगलः परेुसा वेळ आह,े िी खात्री दतेो तलुा. 

एमलदाः र्ला, जाऊ या थोडांसां र्ालत िग. 

 (ते सिोरून उजवीकडे बाहरे जातात. 

त्यार् िणी अनिहोल्ि आमण बोलेटा 

तळयाच्या वरच्या मकनाऱ्यावर मदसतात.) 



बोलेटाः (ते जातात तेव्हा त्याांच्याकडे लि दते) 

बघा तेथे! 

अनिहोल्िः (शाांतपणे) शःूSS –त्याांना जाऊ द.े 

बोलेटाः गेल्या मदवसाांपासनू त्याांच्यात काय 

र्ाललांय यार्ी काही कल्पना आह े

तमु्हाला? 

अनिहोल्िः तझु्या काही लिात आलां का? 

बोलेटाः मनमितर् आलांय. 

अनिहोल्िः काही मवशेर्? 

बोलेटाः ओह, येस, अनेक गोष्टी. तिुच्या लिात 

नाही आलां? 

अनिहोल्िः ठीक, िला पणूिपणे ठाऊक नाही- 

बोलेटाः होय, िला खात्री आह े तमु्हाला ठाऊक 

आह ेयार्ी. तमु्ही ते कबलू करीत नाही 

इतकेर्. 



अनिहोल्िः िला वाटतां तझु्या सावत्र आईने या 

छोट्याशा सफरीवर जाणां र्ाांगलां. 

बोलेटाः तमु्हाला तसां वाटतां? 

अनिहोल्िः होय, िला असां जाणवतां की जर ती िधनू 

िधनू थोड्याशा अवधीसाठी आपल्याला 

सोडून दरू गेल्यास ते सवांसाठी र्ाांगलां 

होईल. 

बोलेटाः जर ती शोमल्व्हक येथील घरी उद्या गलेी 

तर ती मनमितर् पनु्हा परतणार नाही. 

अनिहोल्िः िाय मडयर बोलेटा, असां कसां त ू म्हण ू

शकतेस? 

बोलेटाः िला पणूिपणे त्यार्ी खात्री आह.े तमु्ही 

फक्त वाट बघा! तमु्ही बघाल- ती परतणार 

नाही. काहीही झाले तरी. जोपयंत महल्डा 

आमण िी घरी आहोत तोपयंत. 



अनिहोल्िः महल्डासदु्धा? 

बोलेटाः ठीक, कदामर्त महल्डाला काही िहत्त्व 

नसेल, ती अजनूही तशी लहानर् आह े

आमण िाझा मवश्वास आह े मतच्या 

अांतःकरणात एमलदामवर्यी पजू्य भाव 

आह.े पण ठाऊक आह ेतमु्हाला, िाझ्या 

बाबतीत त ेवेगळे आह.े एक सावत्र आई 

िाझ्यापेिा वयाने फार िोठी नाही. 

अनिहोल्िः िाय मडयर बोलेटा... ते काही फारसां लाांब 

नाही. त्याआधी तलुा स्वतःला मनघनू 

जायर्ी सांधी आह.े 

बोलेटाः (उत्सकुतेने) तमु्हाला वाटतां तसां? तमु्ही 

वमडलाांशी ह्ाबाबत बोललात? 

अनिहोल्िः होय, िी बोललोय. 

बोलेटाः असां... आमण काय म्हणाले ते? 



अनिहोल्िः हां- तझुे वडील सध्या दसुऱ्या मवर्ारात 

खपूर् गढून गलेेले आहते- 

बोलेटाः होय, होय, तेर् फक्त जे िी तमु्हाला 

साांमगतले. 

अनिहोल्िः पण िला आता जवळजवळ अस े

आढळून आले की त्याांच्याकडून तलुा 

काही सहाय्य होऊ शकेल अशी मभस्त त ू

बाळग ूशकत नाहीस. 

बोलेटाः नाही-? 

अनिहोल्िः त्याांनी िनिोकळेपणे आपली अवस्था 

पणूिपणे िाझ्यापढुे ठेवली आमण दाखवनू 

मदले की अशा प्रकारर्ी कोणतीही गोष्ट 

त्याांच्यासाठी मनखालस अशक्य आह.े 

बोलेटाः (ठपका दऊेन) आमण कसां मतथे उभे राहून 

र्ेष्टा करताय तमु्ही िाझी? 



अनिहोल्िः िी मनमितर् तझुी र्ेष्टा करीत नाही, िाय 

मडयर बोलेटा. त ू स्वतः घर सोडणार 

आहसे की नाही ह े पणूिपणे तझु्यावर 

अवलांबनू आह.े 

बोलेटाः िाझ्यावर अवलांबनू आह,े तमु्ही म्हणता? 

अनिहोल्िः कसेही असले तरी बाहरेच्या जगात त ू

जाशील, तझु्या अांतःकरणातील 

अमभलार्नेे त ू ज्ञान मिळवशील. त ू

ज्याबद्दल स्वप्ने बघतसे आमण त्यात 

सहभागी होते, जे घरी बसनू त ू ज्यार्ी 

इच्छा करतेस. प्रकामशत जीवन व्यतीत 

करतेस बोलेटा. काय म्हणतेस त?ू 

बोलेटाः (हातात हात घट्ट धरते) ओ, अरे दवेा! पण 

ह े पणूिपणे अशक्य आह!े जर वडील 

करतील मकां वा करू शकणार नाहीत ह्ा 



सांपणूि जगात असां कुणीही नाही 

ज्याच्याकडे िी वळावे. 

अनिहोल्िः त ू तझु्या जनु्या- पूवीच्या खाजगी 

मशिकार्े सहाय्य स्वीकारू शकत नाहीस 

का? 

बोलेटाः तिुच्याकडून, मिस्टर अनिहोल्ि? तमु्ही 

खरांर् का...? 

अनिहोल्िः तझु्या अडर्णीत तलुा िदत करणे? होय, 

िोठ्यात िोठ्या आनांदाने, शब्द आमण 

कृती ह्ा दोन्ही बाजूांनी, मवश्वासाने त ू

ज्यावर अवलांबनू राहू शकतेस. िाझा 

प्रस्ताव त ूस्वीकारणार? साांग िला, तझुा 

रुकार आह?े 

बोलेटाः िी रुकार दणेां, मनघनू जाणां... जग बघणां.... 

काहीतरी मशकणां... खरोखर पणूिपणे! ह्ा 



साऱ्या गोष्टी प्राप्त करणां, ही सारी सुांदर 

असांभव स्वप्ने वाटतात िला...! 

अनिहोल्िः ह्ा साऱ्या गोष्टी तझु्या आवाक्यातल्या 

आहते- जर फक्त त ूठरवलांस. 

बोलेटाः आमण ह्ा साऱ्या अमनविर्नीय आनांदाप्रत 

पोहर्ण्यास तमु्ही िला सहाय्य करणार? 

ओह- पण साांगा िला- एखाद्या परक्या 

िाणसाकडून या अशा िोठ्या दणेगीर्ा 

स्वीकार िी करू शकते? 

अनिहोल्िः त ू िाझ्याकडून त्यार्ा स्वीकार करू 

शकतेस, बोलेटा- त ू िाझ्याकडून 

कोणतीही गोष्ट स्वीकारू शकतेस. 

बोलेटाः (त्यार्ा हात पकडीत) होय, िी मवर्ार 

करतेय, खरोखरर् स्वीकारू शकते. िला 

ठाऊक नाही कसे ते, पण- 

(भावनामतशयाने एकदि) ओह, ह्ा 



आनांदामतशयाने िी रडू शकते, हस ूशकते! 

फक्त मनखालस आनांद! म्हणजे िला 

खरोखरर् जगण्यार्ी सांधी मिळणार आह े

तर, िला भीती वाटायला सरुूवात झाली 

होती, िाझ्या हातनू ते मनसटून मनघनू तर 

जाणार नाही ना? 

अनिहोल्िः तलुा भयभीत व्हायर्ी गरजर् नाही... 

मडयर बोलेटा. पण आता त ू िला पणूि 

िनिोकळेपणे साांग, येथे काही बांधनां 

आहते का जी तलुा येथे बाांधनू ठेवतील? 

बोलेटाः काही बांधन? नाही, काहीर् नाही. 

जरासदु्धा नाही. 

अनिहोल्िः िळुीर् नाही? 

बोलेटाः नाही, अमजबात नाही... यद्यमप, खमर्तर्, 

वमडलाांर्ां बांधन आहरे्, आमण 

महल्डासदु्धा. पण... 



अनिहोल्िः असां... कधी ना कधीतरी तलुा तझु्या 

वमडलाांना सोडावां लागणारर्. आमण 

महल्डाला सदु्धा मतर्ा स्वतःर्ा िागि 

स्वीकारावा लागेल, आता प्रश्न आह ेतो 

फक्त वेळेर्ा. पण ही एक गोष्ट वगळता 

काहीर् नाही दसुरां, बोलेटा? कुठल्याही 

प्रकारर्ी बांधनां नाहीत ना? 

बोलेटाः नाही, तशा प्रकारर्ां काहीर् नाही- 

जोपयंत िाझा सांबांध आह ेतोपयंत िला 

वाटेल तेव्हा िी मनघनू जाऊ शकेन. 

अनिहोल्िः िग जर असां असेल तर, बोलेटा मडयर, त ू

िाझ्या बरोबर मनघनू र्ल. 

बोलेटाः (टाळी वाजवते) ह ेपरिशे्वरा- असा मवर्ार 

करताना मकती आनांद होतो! 

अनिहोल्िः िला आशा आह े तझुा िाझ्यावर पणूि 

मवश्वास आह?े 



बोलेटाः होय, खरोखर आह ेिाझा. 

अनिहोल्िः आमण त ू स्वतःला आमण तझु्या 

भमवतव्याला मनभियपणे िाझ्या हाती 

सोपव ूशकतेस, बोलेटा? तझुी तशी तयारी 

आह,े नाही का? 

बोलेटाः ओ येस, मनमितर्! का करू नये िी तसां! 

तमु्हाला सांशय येतो त्यार्ा? तमु्ही िाझ े

जनुे खाजगी मशिक- िाझे खाजगी 

मशिक जनु्या काळातले, िला 

म्हणायर्ांय. 

अनिहोल्िः पण तेवढ्यार् एका कारणासाठी नव्ह.े 

त्यार् एका गोष्टीवर िी भर दते नाही. पण– 

अगदी रास्तपणे- जेव्हापासनू त ू िकु्त 

झालीस, कोणत्याही िागािने, बोलेटा- 

जेव्हापासनू त ू कुठल्याही बांधनान े

जखडली गेली नाहीस- िी तलुा मवर्ारतो, 



आपखशुीने- स्वेच्छेने- त ूस्वतः िाझ्याशी 

मिलाफ करशील- जीवनभर? 

बोलेटाः (भीतीने िागे सरते) काय म्हणताहात 

तमु्ही? 

अनिहोल्िः जीवनभर, बोलेटा. िाझी पत्नी म्हणनू 

राहशील? 

बोलेटाः (अधिवट स्वतःशीर्) नाही, नाही, नाही! 

ते अशक्य आह!े मनःसांशयपणे अशक्य! 

अनिहोल्िः तलुा ह ेमनःसांशयपणे अशक्य आह-े? 

बोलेटाः तमु्हालार् कळत नाही तमु्ही काय 

म्हणताहात ते, मिस्टर अनिहोल्ि 

(त्याच्याकडे बघत) मकां वा- कदामर्त- 

हरे् तिुच्या डोक्यात होतां का जेव्हा- 

तमु्ही िाझ्यासाठी काहीतरी करायर्ां 

म्हणत होता? 



अनिहोल्िः तलुा िाझां ऐकावां लागले बोलेटा. बाह्तः 

तलुा ह्ार्ा काहीसा धक्कार् बसेल. 

बोलेटाः ही गोष्ट अशी तिुच्याकडून- िला आियि 

वाटतां! 

अनिहोल्िः कदामर्त तझुां बरोबर असेल. खमर्तर् 

तलुा ठाऊक नाही- कसां ह े त-ू 

तझु्यासाठीर् तर फक्त िी येथे आलोय. 

बोलेटाः तमु्ही येथे आलात ते- ते- िाझ्यासाठी? 

अनिहोल्िः होय, िी आलोय बोलटेा. गेल्या वसांत 

ऋततू िला तझु्या वमडलाांकडून पत्र 

मिळाले आमण त्यात काहीतरी होतां ज्यान े

िला मवश्वास ठेवायला लावलां- की- की- 

तझु्या भतूपवूि खाजगी मशिकाच्या 

आठवणी... केवळ मित्रत्वाच्या 

भावनपेेिा अमधक काहीतरी आहते. 



बोलेटाः अशा प्रकारर्ी गोष्ट कशी मलहू शकतात 

वडील? 

अनिहोल्िः इतका तरी त्याांर्ा हते ू नसावा. पण 

िध्यांतरीच्या काळात िाझी स्वतःर्ी 

खात्री पटली की येथे एक तरूणी ठाण 

िाांडून बसनू िाझ्या परतीर्ी वाट बघत 

आह.े नाही, प्लीज िला अटकाव करू 

नकोस, बोलेटा िाय मडयर! आमण तलुा 

ठाऊक आहरे् जेव्हा िाणसू 

िाझ्यासारखा पमहलां तारूण्य त्यार्ां मनघनू 

जातां, त्याप्रकारर्ा मवश्वास- मकां वा एक 

भ्रि त्याला पणूिपण े व्यापनू टाकतो 

काहीसा. त्याने िला असां वाटायला 

लावलां. सखोलपणे तझु्यामवर्यी कृतज्ञ... 

आमण हळवा बनमवलांय. िला वाटायर्ां 

िी तझु्याकडे येऊन तलुा भेटायलार् हवां- 



आमण येऊन साांगावां तलुा- सिस्त ज े

काही िी कमल्पले तझु्यासाठी- त्यार्ी 

कल्पना तहूी करीत असावीस. 

बोलेटाः पण आता जेव्हा तलुा कळलां की ह ेतसां 

नव्हतां! ती सविस्वी र्कू होती? 

अनिहोल्िः त्याने काही फरक पडत नाही, बोलेटा. ज े

मर्त्र तझुे िाझ्या हृदयात आह ेते नेहिीर् 

रांगीबेरांगी असेल आमण जो भ्रि एकदा 

िाझ्या िनात होता त्यार्ी सरमिसळ 

झालेली आह.े ह े कदामर्त तलुा सिज ू

शकणार नाही, पण ह ेसत्य आह.े 

बोलेटाः िला स्वप्नात सदु्धा असां कधी वाटलां 

नव्हतां की अशा प्रकारर्ी गोष्ट शक्य होती. 

अनिहोल्िः पण आता त ूते बघतेस-? काय म्हणतेस त ू

बोलेटा? त ू िनार्ी तयारी करू शकत 

नाहीस का- िाझी पत्नी होण्यासाठी? 



बोलेटाः ओह, ह े खपूसां पणूिपण े अशक्य मदसतांय 

िला, मिस्टर अनिहोल्ि. तमु्ही िाझ े

खाजगी मशिक होता- िी स्वतः अशी 

कल्पनार् करू शकत नाही की एका 

वेगळया नात्याने िी तिुच्या सिोर उभां 

रहावां. 

अनिहोल्िः खपू छान... जर तलुा पणूिपणे अशी खात्री 

असेल की ते त ूकरू शकत नाहीस- िग 

आपल्या दोघाांर्ां नातां अपररवतिनीय 

रामहल, िाय मडयर बोलटेा. 

बोलेटाः काय म्हणायर्ांय तमु्हाला? 

अनिहोल्िः खमर्तर् िी िाझ्या प्रस्तावावर अढळ 

आह,े तरीही. िी खात्री करून घेईन की त ू

येथनू मनघनू गेली आहसे, बाहरेच्या 

जगािध्ये. तझुी अमभलार्ा असल्याप्रिाण े

त ू मशकशील, त ू तझुां स्वतःर्ां जीवन 



जगशील- सरुमिततेत, बोलेटा आमण िी 

पाहीन तझुी नांतरर्ी वर्ेही सरुमित 

असतील बोलेटा. िाझ्यात त ू नेहिीर् 

खांबीर, मनिल मित्र बघशील ज्याच्यावर 

त ू मवसांबनू राहू शकशील; खात्री अस ूद े

ह्ार्ी. 

बोलेटाः ओ, मडयर-मिस्टर अनिहोल्ि-ह ेसविकाही 

पणूिपणे अशक्य झालांय आता. 

अनिहोल्िः ह ेसदु्धा अशक्य आह?े 

बोलेटाः होय, खात्रीने, तमु्ही ते पाहू शकता. तमु्ही 

काय म्हणालात त्या नांतर-आमण िी काय 

उत्र मदले आह े ते-ओह, तमु्हाला त े

खात्रीने सिजलांर् असेल की तिुर्ी ही 

िोठी िेहरेनजर तिुच्याकडून िी स्वीकारू 

शकत नाही! िी तिुच्याकडून काहीही 



स्वीकारू शकत नाही, ह्ानांतर कधीर् 

नाही! 

अनिहोल्िः त ूिग घरात बसनूर् मदवस काढणार का? 

आमण तिुच्या हातातनू जीवन मनसटून 

जाऊ दणेार का? 

बोलेटाः त्यामवर्यी हा मवर्ार करणांसदु्धा 

यातनािय आह!े 

अनिहोल्िः बाह् जगतातील काहीतरी पाहण्याच्या 

इच्छेर्ाही त ू त्याग करणार आहसे का? 

येथे बसनू ज्या गोष्टींर्ी त ू स्वप्ने बघत 

होतीस त्या सवांर्ा त ू त्याग करणारेस 

का? जीवन खपू काहीसां प्रदान करू 

शकतां...तरीही त्याच्याशी तझुा खराखरुा 

सांपकि  नाही? नीट मवर्ार कर बोलेटा. 

बोलेटाः होय, होय- तिुर्ां अगदी बरोबर आह,े 

मिस्टर अनिहोल्ि. 



अनिहोल्िः आमण िग- जेव्हा तझुे वडील तझु्याबरोबर 

फार काळ नसले यथेे....कदामर्त तलुा 

एकाकी आमण असहाय अवस्थेत ह्ा 

जगात सोडललेे असेल ना? मकां वा तलुा 

एखाद्या िाणसाच्या स्वाधीन केलले े

असणार, जो सांभवतः िाझ्यापेिा अमधक 

तझुी काळजी घेणारा नस ूशकतो. 

बोलेटाः ओह, येस- िला र्ाांगलांर् मदसतांय ह े

मकती सत्य आह े ते-जे काही सवि तमु्ही 

म्हणताय. पण तरीही-! मकां वा कदामर्त 

काही झाले तरीही. 

अनिहोल्िः (वेगाने) असां! 

बोलेटाः (त्याच्याकडे डळिळीतपणे बघत)े 

कदामर्त काही झाले तरीही ह े अशक्य 

नाही. 

अनिहोल्िः काय बोलेटा? 



बोलेटाः ते व्यवहायिही अस ू शकेल...असां 

करणां...जे तमु्ही सरु्मवलां. 

अनिहोल्िः तलुा असां म्हणायर्ां आह े की त ू तयार 

आहसे काहीही झाले तरीही...? एकमनष्ठ 

मित्र म्हणनू तलुा िदत करण्यार्ा आनांद 

िला त ूदणेार आहसे तर! 

बोलेटाः नाही, नाही, नाही! कदामप नाही तसां. 

आता ते पणूिपणे अशक्य आह.े नाही, 

मिस्टर अनिहोल्ि, िी तिुच्याबरोबर येऊ 

शकेन- 

अनिहोल्िः बोलेटा! येशील त-ू! 

बोलेटाः होय, िला वाटतां-िी येईन. 

अनिहोल्िः त ूिाझी पत्नी होशील? 

बोलेटाः होय, जर तमु्ही अजनूही मवर्ार करीत 

असाल...तमु्हाला िी हवी असेन तर. 



अनिहोल्िः जर िला वाटलां...! (मतर्े हात धरीत) ओ, 

बोलेटा, थँक य,ू थँक य!ू जे काही त ूिला 

साांमगतलांस- सगळी तझुी मव्दधा 

िनःमस्थती- त्याने िी भयभीत झालो 

नाही. जरी िी तझुां हृदय पणूिपणे मजांकू 

शकलो नाही, तरी िी तो िागि शोधनू 

काढीन. एक अमतशय िौल्यवान वस्त ू

म्हणनू िी तलुा जतन करून ठेवीन! 

बोलेटाः िग िी जगार्ां अवलोकन करीन- त्यात 

जगेन, नाही? तमु्ही िला तसां वर्न मदल े

आह.े 

अनिहोल्िः आमण िी िाझा शब्द पाळीन. 

बोलेटाः आमण ज्या गोष्टींसाठी िी आससुलले े

आह ेत्या िला मशकू द्याल? 



अनिहोल्िः िी स्वतः तझुा मशिक राहीन, गेल्या 

मदवसाांगत, बोलेटा. गेल्या वर्ांर्ा मवर्ार 

कर. त ूिाझी मवद्यामथिनी होतीस- 

बोलेटाः (शाांतपणे मवर्ारात गढून गेलेली) कल्पना 

करा, आपण स्वतः मनबंध आहोत- 

बाहरेील अज्ञात जगात भमवष्यार्ी 

काळजी नाही, तापदायक पैशार्ी अमवरत 

भीती नाही- 

अनिहोल्िः नाही, अशा प्रकारच्या गोष्टींिध्ये मवर्ार 

वाया घालव ू नकोस. आमण ती पणूिपण े

छान गोष्टही आह,े नाही का बोलेटा, 

मडयर? 

बोलेटाः होय, खरां आह ेह.े िला ठाऊक आह.े 

अनिहोल्िः (मतच्या किरेभोवती हात घालीत) ओह, 

त ू बघशीलर् मकती छान आमण मनमित 

जीवनार्ी तजवीज करू आपण आमण 



मकती शाांती आमण आत्िमवश्वास 

आपल्या दोघाांत रामहल, बोलेटा! 

बोलटाः होय, िी आरांभ करत-े िी खरोखरर् 

मवर्ार करते... प्रत्यिपणे... आपण एकत्र 

यायलार् हवां. (बाहरे उजवीकडे बघते व 

घाईने स्वतःला सोडवनू घेत) ओह! मप्लज 

त्यामवर्यी काही बोल ूनका! 

अनिहोल्िः काय झालां, मडयर? 

बोलेटाः ओह, तो गरीब मबर्ारा िाणसू- (मनदशे 

करीत) बघा मतथे वर. 

अनिहोल्िः ते तझुे वडील आहते? 

बोलेटाः नाही, तो तरूण मशल्पकार आह.े तेथे वर 

तो महल्डाबरोबर र्ालत आह.े 

अनिहोल्िः ओह, मलांग्स्रँड. त ूत्यार्ा त्रास का करून 

घेतेस? 



बोलेटाः तमु्हाला ठाऊक आह ेमकती दबुळा आमण 

आजारी आह ेतो. 

अनिहोल्िः जर ती त्यार्ी कल्पना नसल्यास. 

बोलेटाः नाही, ह ेखरां आह,े तो फार काळ मजवांत 

राहू शकत नाही. पण कदामर्त ह े

त्याच्यासाठी उत्ि आह.े 

अनिहोल्िः कसां उत्ि आह े ह े त्याच्यासाठी, िाय 

मडयर? 

बोलेटाः रास्तपणे, कारण िला नाही वाटत की 

त्याच्याकडून काहीही झालां तरी फारसां 

काही मनष्पन्न होऊ शकेल. ते येथ े

येण्याआधी आपण जाऊ या. 

अनिहोल्िः नक्कीर्, िाय मडयर बोलेटा. 

 (महल्डा आमण मलांग्स्रँड तळयाच्या बाजनू े

येतात.) 



महल्डाः हाय, अहो, अरे तमु्ही आिर्ी वाट तर 

बघत नव्हतात ना? 

अनिहोल्िः बोलेटा आमण िी थोडांसां पढुे जाऊन येतो. 

(तो आमण बोलेटा डावीकडून बाहरे 

जातात.) 

मलांग्स्रँडः (िकूपणे हसतात) गम्ितर् आह,े 

प्रत्येकजण अगदी जोडीने मफरताना 

मदसतात नेहिी. 

महल्डाः (त्याच्या पाठीवर बघत) िी शपथेवर साांग ू

शकते तो गेलाय मतच्या प्रेिात पडायला. 

मलांग्स्रँडः खरांर्? असा मवर्ार करायला तलुा प्रवतृ् 

करणारी काहीएक गोष्ट तझु्या नजरेस 

आली का? 

महल्डाः ओह, येस ते काही फारसां अवघड नाही... 

जर तमु्ही तिुर्े डोळे उघडे ठेवले तर 

तमु्हालाही मदसेल ते. 



मलांग्स्रँडः पण मिस ्बोलेटार्ां नसेल त्याांच्यावर पे्रि- 

िला त्यार्ी पणूि खात्री आह.े 

महल्डाः नाही. मतला वाटतां की तो कुरूप म्हातारा 

मदसतो, आमण मतला भीती वाटते की 

लवकरर् त्याला टक्कलही पडेल. 

मलांग्स्रँडः ओह, त्या कारणािळेु, असां िला 

म्हणायर्ां नव्हतां. काहीही झालां तरी ती 

त्याला स्वीकारणार नाही. 

महल्डाः तमु्हाला कसां ठाऊक? 

मलांग्स्रँडः कारण, असां कुणीतरी आह े की मतर्ा 

मवर्ार करणाऱ्याला मतने वर्न मदल े

आह.े 

महल्डाः फक्त मवर्ार? 

मलांग्स्रँडः होय, जेव्हा तो दरू होता. 



महल्डाः ओह, िग िला असां वाटतां की तो तुम्हीर् 

आहात जो मतच्या मवर्ारात आह.े 

मलांग्स्रँडः कदामर्त. 

महल्डाः मतने तमु्हाला ते वर्न मदलांय का? 

मलांग्स्रँडः होय, फक्त मवर्ार कर- मतने िला तसां 

वर्न मदलांय- पण मप्लज, मप्लज मतला 

साांग ूनकोस की तलुा त्याबद्दल कळलांय. 

महल्डाः ओह, घाबरू नका- िी थडग्यासारखी 

स्तब्ध आह.े 

मलांग्स्रँडः िला वाटतां ह ेमतच्यासाठी खपू छान होतां. 

महल्डाः आमण िग, जेव्हा तमु्ही पनु्हा घरी परताल 

तेव्हा वाङ्मनिय होईल? तमु्ही मतच्याशी 

मववाह करणार? 

मलांग्स्रँडः नाही, तसां काही खरोखर घडणार नाही. 

त्यामवर्यी मकत्येक वर्े मवर्ार करण्यार्ां 



िला धाडस झालां नाही, आमण जेव्हा िी 

ठरवेन तेव्हा ती िाझ्यापिेा थोडीशी िोठी 

झालेली असले िाझ्यासाठी अशी िी 

कल्पना करतो. 

महल्डाः तरीही तमु्हाला असां वाटतां की मतने तिुर्ा 

मवर्ार करीत राहावां? 

मलांग्स्रँडः होय, कारण त्यार्ी िला खपूर् िदत 

होणार आह,े एक कलाकार म्हणनू, 

सिजलां तलुा? आमण ह ेमतच्यासाठी फार 

सोपां आह.े मतच्यापढुे असां काही 

जीमवतकायिर् नाही- मवमशष्ट असां. 

तरीसदु्धा मतच्यासाठी ह ेखपू छान आह.े 

महल्डाः तमु्हाला असां वाटतां का की जेव्हा 

तमु्हाला कळलां की बोलेटा तिुच्याबद्दल 

मवर्ार करतेय तर तिुच्या मशल्पकलेच्या 

कािात गती येऊ शकते? 



मलांग्स्रँडः होय, िी कल्पना करतो तशी, असां बघ 

गढू ज्ञान, एखादी सुांदर ललना कोठेतरी 

त्यार्ां स्वप्न बघत असेल...िला वाटतां 

असांर् असावां तसां- तसां ठीक िला ठाऊक 

नाही त्याला काय म्हणावां ते. 

महल्डाः िला वाटतां तमु्हाला ‘पे्ररणादायी’ 

म्हणायर्ांय का? 

मलांग्स्रँडः प्रेरणादायक? होय, तेर् ते. प्रेरणादायक 

असांर् काहीतरी िला म्हणायर्ां होतां- 

मकां वा अमधक जवळर्ां. (मतच्याकडे 

िणभर बघतो) त ूखपू हुशार आहसे मिस ्

महल्डा, खरोखर खपू हुशार. जेव्हा िी 

पनु्हा घरी येईन तेव्हा त ू तझु्या 

बमहणीच्यार् वयार्ी मदसशील. कदामर्त 

त ू मतच्यासारखीर् मदसतेस. तलुासदु्धा 

तझु्या सारखांर् िन असावां कदामर्त. 



सांभवतः खपू सारख्या दोघीही त ू स्वतः 

आमण ती- एकार् शरीरात असलले्या. 

महल्डाः तमु्हाला ते आवडेल? 

मलांग्स्रँडः िला साकल्याने ठाऊक नाही. होय, 

बहुधा िी तसा मवर्ार करतो. पण आता 

फक्त ह्ा उन्हाळयात िी तझुी मनवड करेन 

तझुी स्वतःर्ी एकटीर्ी- अगदी हुबेहूब त ू

जशी आहसे तशी. 

महल्डाः तमु्हाला िी आवडते अशा मस्थतीत? 

मलांग्स्रँडः होय, ह्ा मस्थतीत खपू खपू. 

महल्डाः हां!... आता साांगा िला, एक कलाकार 

म्हणनू तमु्हाला वाटतां का की मफकट 

रांगार्ा उन्हाळयातील वेर् सविकाळी 

पररधान करण्यात िी बरोबर आह?े 



मलांग्स्रँडः होय, िला वाटतां त ू पणूिपणे बरोबर 

आहसे. 

महल्डाः तमु्हाला वाटतां, गदि रांग िला शोभले असां, 

िग? 

मलांग्स्रँडः होय, िोहकपणे, िाझ्या अमभरूर्ीप्रिाणे. 

महल्डाः पण साांग िला- एक कलाकार म्हणनू- 

काळया कपड्यात िी कशी मदसेन? 

मलांग्स्रँडः काळया कपड्यात, मिस ्महल्डा? 

महल्डाः होय, सांपणूि काळया कपड्यात. तमु्हाला 

वाटतां िी छान मदसेन असां? 

मलांग्स्रँडः उन्हाळयात काळे कपडे, खरां म्हणजे 

बरोबर नाहीत. तरीही काळया कपड्यात 

सदु्धा त ू उत्कृष्टर् मदसशील. मवशेर्तः 

तझु्या बाांध्यासह. 



महल्डाः (सिोर टक लावनू बघत) अगदी थेट 

िाझ्या िानेपयंत... भोवती काळी झालर, 

काळे हातिोजे आमण लाांब िागे लोंबत 

असललेी काळी ओढणी. 

मलांग्स्रँडः जर त ूअसले कपडे पररधान केलेस, मिस ्

महल्डा, िला मर्त्रकार व्हावेसे वाटेल 

जेणेकरून िी त ूएक शोक करणारी सुांदर 

मवधवा म्हणनू तझुे मर्त्र रांगवीन. 

महल्डाः मकां वा एक शोकिग्न तरूण नववध.ू 

मलांग्स्रँडः होय, तेसदु्धा छानर् मदसेल. पण तलुा 

असले कपडे घालायला आवडणार नाही, 

होय ना? 

महल्डाः िला ठाऊक नाही, िला वाटतां त े

मर्त्थरारक आह.े 

मलांग्स्रँडः मर्त्थरारक? 



महल्डाः त्याबद्दलर्ा मवर्ार मर्त्थरारक, होय 

(अवमर्तपणे डावीकडे मनदशे करते) 

ओह, बघा! 

मलांग्स्रँडः (बघतो) िोठ्ठां इांमग्लश जहाज! ते आत 

आलांय! (वाांगल आमण एमलदा 

तळयाकडून येतात.) 

वाांगलः नाही, िी तलुा खात्री दतेो, एमलदा, त ू

र्कुते आहसे! (दसुऱ्याांकडे बघतो) हलॅो, 

तमु्ही दोघां? अजनू ती दृमष्टपथात नाही, 

आह ेका ती मिस्टर मलांग्स्रँड? 

मलांग्स्रँडः िोठी इांमग्लश बोट? 

वाांगलः होय. 

मलांग्स्रँडः (मनदशे करतो) ती आधीर् तथेे आह,े 

डॉक्टर! 

एमलदाः ओह- िला ठाऊक आह ेते. 



वाांगलः ती आत आलीय? 

मलांग्स्रँडः रात्री एखाद्या र्ोरासारखां, असां तमु्ही म्हण ू

शकता, हळूर् आवाज न करता. 

वाांगलः तमु्ही महल्डाला खाली धक्क्यापयंत 

यायलार् हवे. त्वरा करा! िला खात्री 

आह ेमतला ते सांगीत ऐकायला आवडेल. 

मलांग्स्रँडः होय, आम्ही मतकडे लगरे्र् जाणार होतो, 

डॉक्टर. 

वाांगलः आम्ही कदामर्त नांतर मतकडे येऊ. थोड्या 

वेळात. 

महल्डाः (मलांग्स्रँडकडे कुजबजुत) दसुरां जोडपां 

बमघतलां तमु्ही? (ती आमण मलांग्स्रँड 

उद्यानािधनू डावीकडून बाहरे जातात. पढु े

दरम्यान, ब्रास बँडर्े दरूस्थ सांगीत 

खाडीकडून ऐकू येते.) 



एमलदाः तो आलाय! होय, होय, तो येथे आह,े 

िला तसां जाणवतांय. 

वाांगलः त ू आत जाणां र्ाांगलां, एमलदा. िला 

त्याच्याशी एकट्याशी बोल ूद.े 

एमलदाः ओह, ह े अशक्य आह!े अशक्य. िी 

म्हणत!े (रडत) ओह! तमु्हाला त्याला 

भेटायर्ां आह,े वाांगल? (परका िाणसू 

डाव्या बाजनूे प्रवेश करतो आमण 

कुां पणाबाहरे पाऊलवाटेवर थाांबतो.) 

परकाः (वाकून अमभवादन करतो) गडु इव्हमनांग, 

बघ िी पनु्हा परत आलोय, एमलदा. 

एमलदाः होय... ती वेळ आली. 

परकाः त ूिाझ्याबरोबर यायला तयार आहसे की 

नाही? 



वाांगलः तमु्ही स्वतःर् बघ ूशकता, ती तयार नाही 

यायला. 

परकाः िी प्रवासी कपडे आमण पेट्या अशा 

प्रकारच्या वस्तूांबद्दल बोलत नाही. 

िाझ्याजवळ सिदु्रप्रवासासाठी आवश्यक 

त्या गोष्टी, ज्या मतला लागतील त्या 

गलबतावर आहते. तेथे िी एक 

खोलीसदु्धा घेतली आह े मतच्यासाठी. 

(एमलदास) िी तलुा मवर्ारतोय िग, त ू

िाझ्याबरोबर यायला तयार आहसे ना? 

िाझ्याबरोबर येणार ना स्वेच्छेने? 

एमलदाः (काकुळतीला येऊन) ओह, मवर्ारू नका 

िला! िला अशी भरुळ पाडू नका. 

(दरूवरून जहाजार्ी घांटा ऐकू येते.) 

परकाः इशाऱ्यार्ी घांटा सरुू झाली. आता तलुा 

होय की नाही म्हणायलार् हवां. 



एमलदाः (स्वतःर्े हात मपळवटीत) िी ठरव ूशकत 

नाही- िाझ्या सिग्र आयषु्यासाठी. आता 

िागे वळणे नाही. 

परकाः कधीर् नाही. अध्याि तासात खपू उशीर 

होईल. 

एमलदाः (घाबरून प्रश्नाथिकतेने त्याच्याकडे बघत) 

का तमु्ही िला असां घट्ट धरून ठेवता 

कठोरपणे? 

परकाः आपण दोघे एकिेकाांर्े नाही का? 

एमलदाः त्या वर्नािळेु असां तमु्हाला म्हणायर्ां 

आह ेका? 

परकाः वर्ने कोणालाही बाांधनू ठेवत नसतात. ना 

परुूर्ाला ना स्त्रीला. जर िी तलुा 

मर्काटीने धरून ठेवले तर त्यार्ां कारण 

असां की िी दसुरां काही करूर् शकत 

नाही. 



एमलदाः (हळूर् थरथरत) तमु्ही आधीर् का नाही 

आलात? 

वाांगलः एमलदा! 

एमलदाः (भावनरे्ा उद्रके होऊन) ओह, ही िोमहनी 

िला आकर्ूिन घेत आह ेअज्ञातात! मतच्या 

जवळ सागरार्ां सिस्त सािर्थयि आह,े 

स्वतःर्ां. (परका कुां पणावर र्ढतो.) 

एमलदाः (वाांगलच्या िागे लपत)े काय ते? काय 

हवांय तमु्हाला? 

परकाः िी बघतोय तझु्या र्हेऱ्यात... आमण 

तझु्या आवाजात ऐकतोय एमलदा, 

अखेरीस त ूिाझी मनवड करशील. 

वाांगलः (त्याच्या पढुे र्ालनू जातो) िाझ्या 

पत्नीर्ी मनवड करण्यार्ा प्रश्नर् नाही. िी 

मतर्ी मनवड करून मतर्ां रिण करतो. 

होय, िी मतर्ां रिण करतो! जर तमु्ही येथनू 



मनघनू गेला नाहीत- ह्ा दशेातनू बाहरे- 

आमण कधीही िागे परतणार नसाल तर- 

तमु्हाला त्यार्ी जाण आह ेतिुच्यासोबत 

काय होईल त्यार्ी? 

एमलदाः ओह वाांगल, नाही- नाही! 

परकाः काय करणार तमु्ही िला? 

वाांगलः एक गनु्हगेार म्हणनू िी तमु्हाला अटक 

करून दईेन! तात्काळ! तमु्ही गलबतावर 

र्ढण्यापवूी! शोल्डमव्हकिध्ये झालेल्या 

खनुाबद्दल िला सारे काही ठाऊक आह.े 

एमलदाः ओह, वाांगल, असां कसां तमु्ही करू 

शकता? 

परकाः ह्ा कृतीसाठी िी तयारी करून ठेवली 

होती आमण म्हणनू (वरच्या मखशातनू 

ररव्हॉल्वर काढतो) म्हणनू िी स्वतः ही 

तरतदू करून ठेवली. 



एमलदाः (स्वतःला वाांगलपढुे झोकून दते) नाही, 

नाही... त्याांना ठार िारू नका! आधी िला 

ठार करा! 

परकाः मर्ांता करू नका, घाबरू नका- िी 

तिुच्यापैकी कोणावरर् गोळी झाडणार 

नाही. ह े िाझ्या स्वतःसाठी आह.े िला 

जगायर्ां आमण िरायर्ांय अमनबंध िाणसू 

म्हणनू. 

एमलदाः (व्याकुळता वाढत) वाांगल! असां काही 

आह े की िला साांगायलार् हवां- 

जेणेकरून तो ते ऐकेल! खमर्तर् तमु्ही 

िला येथे राहू दऊे शकता! तिुच्याजवळ 

सािर्थयि आह,े हक्क आह े आमण ह्ात 

शांकार् नाही की तमु्ही त्यार्ा उपयोग 

कराल! पण िला िन आह-े िाझे सिस्त 

मवर्ार आहते आमण िाझ्या अमभलार्ा 



आमण तीव्र इच्छा आहते... त्याांना तमु्ही 

बांधनां घाल ूशकणार नाहीत! त्या भटकत 

मफरतील... बाहरे अज्ञातात... ज्यासाठी 

िी बनमवले गेले आह.े.. आमण िला 

त्याांच्यापासनू कोंडून ठेवलेय! 

वाांगलः (शाांतपणे दःुखाने) असां का, एमलदा! 

पावलापावलागमणक त ू िाझ्यापासनू 

मनसटून जातेयस. अियािद आमण 

अनांतासाठीच्या तझु्या अमभलार्ा- 

असाध्य इच्छा तझु्या आत्म्यास 

अांधःकारात खेर्नू नेतील. 

एमलदाः होय, होय, िला जाणीव होऊ शकत े

त्यार्ी- काळया मनःस्तब्ध पांखासारखे 

िाझ्यावर मघरट्या घालताहते. 

वाांगलः ते तेथपयंत येणार नाहीत. शक्य अशी 

िकु्ती नाही तलुा- किीत किी एकही िला 



मदसत नाही... म्हणनू- म्हणनू िी 

आपल्यातील करार आत्ा येथे रद्द करतो. 

तझुा िागि मनवडण्यासाठी त ू िोकळी 

आहसे, पणूिपणे िकु्त... 

एमलदाः (त्याच्याकडे काही काळ अमनमिर् दृष्टीन े

बघते, जण ूकाही िकू झाली आह)े ते खरां 

आह?े तमु्ही काय म्हणालात ते खरां आह?े 

तिुच्या म्हणण्यार्ा खरोखर अथि तोर् 

आह?े तिुच्या अगदी अांतःकरणापासनू? 

वाांगलः होय, िला तरे् म्हणायर्ांय- अगदी िाझ्या 

वेदनािय हृदयाच्या तळापासनू. 

एमलदाः पण तमु्ही त ेकरू शकता? असां घडू दऊे 

शकाल तमु्ही? 

वाांगलः होय, िी करू शकतो- करू शकेन कारण 

िी तझु्यावर खपू पे्रि करतो. 



एमलदाः (हळूर्, थरकाप होत) तमु्हाला िी इतकी 

आवडू लागले... इतकी? 

वाांगलः आपण जी वर्े एकत्र काढली त्यातनू त े

आलांय. 

एमलदाः (स्वतःर्े हात घट्ट पकडीत) आमण िी 

आांधळी होते त्याबाबत. 

वाांगलः तझुे मवर्ार दसुऱ्यार् मदशेला भरकटल े

होते... पण आता त ूपणूिपणे िाझ्यापासनू 

िकु्त आहसे. आता तझु ेअांतगित आयषु्य 

एक खरा िागि अवलांबले, कारण आता 

तझुी मनवड िकु्त आह-े आमण 

जबाबदारीही तझुीर् एमलदा. 

एमलदाः (हाताने डोके घट्ट पकडीत अमनमिर् दृष्टीन े

वाांगलकडे टक लावनू बघत) स्वातांत्र्यात- 

आमण िाझ्या स्वतःच्या जबाबदारीवर! 

जबाबदारी! ओ, ते सगळयार् गोष्टी 



बदलनू टाकील. (जहाजार्ी घांटा पनु्हा 

वाजते.) 

परकाः त ूऐकलांस का, एमलदा? अखेरच्या वेळर्ी 

घांटा वाजतेय. र्ल मनघनू जाऊ! 

एमलदाः (त्याच्याकडे वळते, मनिलपणे बघते. 

मनधािर असलले्या आवाजात ती म्हणते) 

ह्ानांतर पढुे िी कधीही तिुच्याबरोबर 

येणार नाही. 

परकाः त ूयेणार नाहीस? 

एमलदाः (वाांगलला मबलगते) ओह, आता िी 

तमु्हाला कधीर् सोडणार नाही. 

वाांगलः एमलदा, -एमलदा 

परकाः ते सगळां सांपलां का िग? 

एमलदाः होय, कायिर्ां. 



परकाः असां का... िाझ्या इच्छाशक्तीपेिाही तथे े

काहीतरी बलवान आह.े 

एमलदाः तिुच्या इच्छाशक्तीर्ा काहीही प्रभाव 

िाझ्यावर पडणार नाही. िाझ्यासाठी तमु्ही 

एक ितृ व्यक्ती आहात, जो सिदु्रातनू घरी 

आलाय- आमण जो पनु्हा परत जातोय. 

पण िी फार काळ तिुच्या दहशतीखाली 

राहणार नाही- तमु्ही िला कधीही भरुळ 

पाडू शकत नाहीत. 

परकाः गडुबाय, सौ. वाांगल (तो कुां पणावरून उडी 

घेतो) येथनू पढुे त ू िाझ्यासाठी शनू्य 

आहसे- केवळ िाझ्या जीवनाच्या 

भतूकाळातील एक नौकाभांग. (तो 

डावीकडून बाहरे जातो). 

वाांगलः (मतच्याकडे िणभर बघतो) एमलदा तझुां 

िन सागरासारखां आह,े त्याला त्यार्ी 



भरती आमण ओहोटीही आह.े काय 

घडवनू आणलां पररवतिनाने? 

एमलदाः ओह, तमु्ही बमघतलां नाहीत? पररवतिन 

झालां, जे व्हायलार् हवां होतां- जेव्हा िी 

िकु्तपणे मनवड करू शकत होते. 

वाांगलः आमण ते अज्ञात? तलुा ते आता कधीही 

भरुळ पाडणार नाहीत? 

एमलदाः ना भरुळ ना दहशत घाल ूशकत िला ते. 

िी त्यात खोलवर पाहू शकले असते... िी 

त्यात प्रवेश करू शकले असते.... जर िी 

तशी इच्छा केली असती. िी त्यार्ा 

स्वीकार करण्यार्ी मनवड केली असती. 

त्यािळेुर् िी नाकारायला सिथि ठरले. 

वाांगलः हळूहळू िी तलुा सिजनू घ्यायला 

सरुूवात केलीय. प्रमतिेत- तलुा वाटते, 

दृश्यिान मर्त्रातनू सागरार्ी उत्कट इच्छा 



आमण ध्यास आमण ती भरुळ- त्यान-े त्या 

परक्यान-े तझु्यावर पाडली जेथ े खरोखर 

स्वातांत्र्यासाठी अमभव्यक्ती नवी वाढती 

लालसा तझु्यासाठी होती... वगैरे वगैरे. 

एमलदाः ओह, िला ठाऊक नाही ह्ाला काय 

म्हणावे ते... पण तमु्ही िाझ्यासाठी र्ाांगल े

डॉक्टर रामहललेे आहात. तमु्हाला 

गवसलां... आमण त्यार्ा वापर करण्यार्ां 

धाडस होतां तिुच्यात... अगदी योग्य 

इलाज—एकर् एक ज्यार्ां िला सहाय्य 

झालां. 

वाांगलः अशा गांभीर बाबींत डॉक्टराांना धाडस 

असावरे् लागते. पण आता त ूिाझ्याकडे 

येशील पनु्हा. हो ना? 

एमलदाः होय, िाझ्या मप्रय, मवश्वास ूवाांगलकडे—

आता िी पनु्हा तिुच्याकडे येईन. िी 



आता येऊ शकते कारण िी िकु्तपणे येणार 

आह ेतिुच्याकडे- िाझ्या स्वतःच्या िकु्त 

इच्छेने- िाझ्या स्वतःच्या जबाबदारीवर. 

वाांगलः (मतच्याकडे कोिलपण े बघत) एमलदा- 

एमलदा... ओह कल्पना कर आता आपण 

पणूिपणे एकिेकाांसाठी जग ूशकू— 

एमलदाः आमण सवि सािाईक आठवणींसोबत- 

तझु्या त्यार्प्रिाणे िाझ्या. 

वाांगलः होय, सवि सािाईक मडयरेस्ट! 

एमलदाः आमण आपली दोन िलुां, वाांगल! 

वाांगलः आपली, असां त ूत्याांना सांबोधलांस! 

एमलदाः ती अजनूही िाझी झाललेी नाहीत- पण िी 

त्याांना आपलांसां करीन. 

वाांगलः आपली-! (आनांदान े पटकन मतच्या 

हाताांर्े र्ुांबन घेतो) ओह, ह्ा शब्दाांसाठी 



िी तझुा मकती आभारी आह ेह ेिी साांग ू

शकत नाही! 

 (महल्डा, बालमलस्टेड, मलांग्स्रँड, 

अनिहोल्ि आमण बोलेटा डावीकडून 

उद्यानात येतात. त्यार् वेळी गावातील 

खपू लोक आमण उन्हाळयातील पयिटक 

पाऊलवाटेवरून जातात.) 

महल्डाः (अधिवट आवाजात मलांग्स्रँडला) फक्त 

बघा, बाबा आमण ती वाङ्मनिय 

झालेल्या जोडप्यासारख ेमदसताहते. 

बालमलस्टेडः (र्ोरून एकतोय) ह े उन्हाळयार्े मदवस 

आहते, छोट्या कुिारी. 

अनिहोल्िः (वाांगल आमण एमलदाच्या रोखाने बघत) 

इांमग्लश जहाज मनघाले आह.े 

बोलेटाः (कुां पणाकडे जात) त ू येथनू र्ाांगलां बघ ू

शकतेस. 



मलांग्स्रँडः ह्ा वर्ािर्ी शेवटर्ी सहल. 

बालमलस्टेडः ‘लवकरर् बफि  िागाित प्रमतबांध घालले’ 

जसां कवी म्हणतो. ह े खपू दःुखदायक 

आह,े सौ. वाांगल, काही काळासाठी तरी 

तमु्ही आम्हाला पारखे व्हाल, तमु्ही उद्या 

शोल्डमव्हकला जाणार आहात असां िला 

साांमगतलां गलेां. 

वाांगलः नाही, ती आता जात नाहीय. आम्ही 

आिर्े मवर्ार बदलल े ह्ा सायांकाळी, 

मतने आमण िी. 

अनिहोल्िः (दोघाांकडे आळीपाळीन बघतो) ओह, 

खरांर्! 

बोलेटाः (त्याच्या रोखाने येत) बाबा, खरांय ह?े 

महल्डाः (एमलदाकडे जात) काही झाले तरी 

आिच्या सोबत राहणार आहसे म्हणते? 



एमलदाः होय, महल्डा िाय मडयर... जर तलुा िी 

हवी असेन. 

महल्डाः (हसावां की रडावां मतला कळत नाही) जर 

िला त ूहवी असशील, ओह, खमर्तर्! 

अनिहोल्िः (एमलदास) ह ेखरोखरीर् आियि आह.े.. 

एमलदाः (गांभीरपणे हसत) असां बाघा तमु्ही, मिस्टर 

अनिहोल्ि- तमु्हाला आठवतां आपण काय 

बोलत होतो ते? एकदा का तमु्ही 

जमिनीवरर्े प्राणी झालात म्हणज े

तमु्हाला पनु्हा कधीही परतीर्ा िागि 

सापडणार नाही- सागराकडे जायर्ा, ना 

सागरी जीवनाकडे जायर्ा. 

बालमलस्टेडः का, ती ित्स्यकन्येसारखीर् बाब आह!े 

एमलदाः खपूर् सारखी, होय. 



बालमलस्टेडः एक फरक सोडल्यास. ित्स्यकन्या 

िरतात, उलटपिी परुूर् आमण मस्त्रया 

नवीन पररमस्थतीशी जळुवनू घेतात 

स्वतःला. होय, होय, िी खात्री दतेो 

तमु्हाला सौ. वाांगल. ते नवीन 

पररमस्थतीशी एकरूप होतात, स्वतः. 

एमलदाः जर ते िकु्त असले तर ते तसां करू 

शकतात, मिस्टर बालमलस्टेड. 

वाांगलः आमण जबाबदारीने वागतात, िाय मडयर 

एमलदा. 

एमलदाः (पटकन त्याच्या हातात स्वतःर्े हात दतेे) 

अगदी बरोबर! 

 (बाहरे खाडीवरून खाली िोठे जहाज 

सांथपणे आमण शाांतपणे पढुे सरकते. 

मकनाऱ्यालगतर्े सांगीत जवळ येत 

असल्यासारखे ऐकू येते.) 



समाप्त  



 

   

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ibsen_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/madhushala_bachchan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ibsen_natytantra_vasant_bagul.pdf


  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/little_eyolf_ibsen_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wild_duck_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/atitagaman_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/a_doll_house_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/janshatru_ibsen_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hedda_gabler_vasant_bagul.pdf
http://weebly-file/5/0/1/2/501218/helgland_ibsen_vasant_bagul.pdf


  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chandrakor_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/american_parikatha_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/japani_pari_1_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/japani_parikatha_2_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/japani_pari_3_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dayitva_vasant_bagul.pdf


ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे तेरावे वर्ष.  

डॉ. वसंत बागलु यांचे िे सतरावे पुस्िक.  

डॉ. वसंत बागलु ह ेमळुचे मालेगावच्या एका शाळेतील शशक्षक. 

पण वाचन व लेखनाच्या वेडाने झपाटलेले. नाटककार इब्सेनच्या 

प्रेमात पडून त्याचा अभ्यास करायला त्यांनी नॉवे गाठल.े नॉवेशिअन 

भाषेचा अभ्यास केला. पोटासाठी अंगमेहनत करत नॉवे  यशुनव्हशसिटीत 

PhD शमळवली. इब्सनेच्या नाटकांचा अनवुाद केला. शतथनू गेल े

िपानला. शतथली भाषा शशकून शतथल्या पररकथांचा अभ्यास केला. 

शतथनू गाठली अमेररका आशण सदुरू भागातील मॉटेलमध्ये काम करत 

शतथल्या मळू पररकथांचा अभ्यास व अनुवाद केला. त्यांची मलेु या 

दशेांतच शशकून शतथेच स्थाईक झाली. पण ह ेपनु्हा महाराष्ट्रात आल.े 

आशण वयाच्या सत्तरीतही सातत्याने लेखन करत असतात. या सवाितनू 

त्यांनी फ़क्त आनंद शमळवला. पैसा नाही. 

डॉ. वसांत बागलु यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सवि पसु्तके 

ई सामहत्यच्या िाध्यिातनू जगभरातील मराठी वार्काांना मवनािलू्य 

दतेात. असे लेखक ज्याांना लेखन हीर् भक्ती असते. आमण त्यातनू 

कसलीही अमभलार्ा नसते. िराठी भारे्च्या सदुवैाने गेली दोन हजार 

वरे् कवीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारािाांपासनू ही परांपरा सरुू 

आह.े अखांड. अजरािर. म्हणून तर शांभ ूगणपलेु (नऊ पसु्तके), डॉ. 

िरुलीधर जावडेकर (९ पसु्तके), डॉ. वसांत बागलु (१७ पसु्तके), 



शभुाांगी पासेबांद (८ पसु्तके), अमवनाश नगरकर ( र्ार पसु्तके), डॉ. 

मस्िता दािले (सात पसु्तके), डॉ. मनतीन िोरे (२६ पसु्तके), अनील 

वाकणकर (९ पसु्तके), अनांत पावसकर(र्ार पसु्तके), िध ूमशरगाांवकर 

(६), अशोक कोठारे (बारा हजार पानाांर्े िहाभारत), श्री. मवजय पाांढरे 

(ज्ञानेश्वरी भावाथि), िोहन ििण्णा (जागमतक कीतीर्े वैज्ञामनक), 

सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १६ पसु्तके), मवनीता देशपाांडे (७ 

पसु्तके) उल्हास हरी जोशी(६), नांमदनी दशेिुख (५), डॉ. सजुाता 

र्व्हाण (८), डॉ. वरृ्ाली जोशी(१६), डॉ. शनमिलकुमार फडकुले (१९), 

पनुम संगवी(४), डॉ. नंशदनी धारगळकर (८), अंकुश शशंगाडे(५)  असे 

अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, कसलेले लेखक ई सामहत्याच्या िारे आपली 

पसु्तके लाखो लोकाांपयंत मवनािलू्य पोहोर्वतात.  

अशा सामहत्यितूी ांच्या त्यागातूनर् एक मदवस िराठीर्ा सामहत्य 

विृ जागमतक पटलावर आपली ध्विा फडकवील यार्ी आम्हाला 

खात्री आह.े यात ई सामहत्य प्रमतष्ठान एकटे नाही. ही एक िोठी र्ळवळ 

आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या 

व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहेत. आमण या सवांर्ा 

सािमूहक स्वर गगनाला मभडून म्हणतो आह.े  

आमण ग्रांथोपजीमवये । मवशेर्ीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट मवजयें । होआवे जी । 


