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निल्यम शेक्सनिअर हा थोर इंनग्लश िाटककार, किी ि अनभिेता होता. त्यारे्च िनडल 

छोटे व्यािारी होते ि िढुे ते स्रॅफोडवरे्च महािौर झाले. १५६४ मध्य ेस्रॅफोडव यथेे जन्मलले्या ि 

अिघे बािन्न िषांरे्च आयषु्य लाभलेल्या शेक्सनिअरिे, ३९ िाटके, १५४ सिुीते, दोि दीघव ि इतर 

काही कनिता अस े नििलु लखेि केले. त्यार्ची बहुतेक सिव िाटके, जगातील सिव भाषांमध्य े

अिुिाददत झालेली आहते. इतर कुठल्याही िाटकांिेिा, या िाटकांरे्च सिावनधक प्रयोग केल े

जातात. त्याच्या या गाजलेल्या र्चार कथांिर िाटक ि नसिेमे, दोन्ही काढले गेल.े त्या अिुिाददत 

स्िरूिात िुढे ददल्या आहते.  



 

 

 

 

प्रस्ताििा 

 

शेक्सनिअरर्ची व्हनेिसर्चा व्यािारी, ही गोष्ट मानहती होती. िण इथ े

भाषांतरीत केलले्या इतर तीि गोष्टी इंनग्लशमध्ये, जेव्हा िव्यािे िार्चल्या, तेव्हा 

मराठी िार्चकांसाठी, या र्चारही गोष्टींरे्च भाषांतर करािेस ेिाटले. ई सानहत्यतफे 

यािूिी २/३ िुस्तके प्रकानशत झालेली असल्यािे, ह ेिुढरे्च िुस्तक ई सानहत्यतफे 

िार्चकांच्या हाती सोिितािा, छाि िाटते आह.े  
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The Merchant Of Venice  

by 

William Shakespeare 

व्हनेिसर्चा व्यािारी 

 

काही िषांिूिी इटलीमधील व्हनेिस ह ेशहर, जगातील श्रीमंत शहरांिैकी एक गणल ेजात 

होते. तेथील लोक उच्चभ्रू ि सांस्कृनतक ठेिा जिणारे होते. अॅन्टोनिओ हा तेथील श्रीमंत 

व्यािाऱ्यािैकी एकजण होता. जहाजांरे्च ताफेच्या ताफे भरूि त्यार्चा माल, समुद्रािरूि य ेजा 

करत अस.े 

अॅन्टोनिओ हा दयाळू ि उदार मिुष्य होता. अडलेल्यािडलले्यांिा, तो िेहमी मदत करत 

असे. त्याहूिही श्रेष्ठ म्हणजे, तो एक र्चांगला नमत्र होता. तरुण, दखेणा बसानिओ, हा त्यार्चा 

अगदी जिळर्चा नमत्र होता. बसानिओ जरा उधळ्या िृत्तीर्चा होता.  त्याला कजावच्या निळख्यातूि 

सोडनिण्यासाठी, अॅन्टोनिओ त्याच्या िाठीशी खबंीरिणे उभा असल्यार्ची, त्याला खात्री होती. 

लोकांिा खूि र्चढ्या व्याजािे िैसे उसिे दणेारा, शायलॉक हा ज्यू मिुष्य, अख्ख्या व्हनेिसमध्य े



अॅन्टोनिओर्चा एकमेि शत्रू होता. शायलॉक दषु्ट, लबाड ि हािरट होता. जेव्हा दोघेजण भेटत, 

तेव्हा साहनजकर्च एकमकेांबद्दलर्ची तुच्छता दगृ्गोर्चर होई.  

 

बसानिओ अॅन्टोनिओर्ची मदत मागतो 

 

एक ददिस बसानिओ त्याच्या नमत्राकड े 

एक गाऱ्हाणे घेऊि आला ि म्हणाला, 

“बेलमााँटमधील एका बाईबरोबर मी लग्न करू इनच्छतो. 

नतरे्च िाि िोर्शवआ आह.े ती श्रीमंत ि सुंदर असल्यािे, 

माझ्याकड े ढंुकूिही बघत िाही. मी गरीब असल्यािे, 

नतच्याजिळ माझे प्रेम व्यक्त करायला धजाित िाही. 

ज्यांच्या बरोबर मी स्िधाव करू शकत िाही, असे अिेक 

उच्चभ्रू ि श्रीमंत तरुण, नतच्याभोिती गोंडा घोळत 

असतात. 



जर बेलमााँटमधील या लोकांच्या बरोबरीिे मी उभा राहू शकलो, खूि िोकरर्चाकर 

असललेा असा मी ददसलो, तर िोर्शवया माझे िक्की ऐकेल. िाहीतर नतला सजंकणे, काही शक्य 

ददसत िाही.” 

नमत्रार्ची अडर्चण, अॅन्टोनिओच्या लिात आली. बसानिओ त्यार्चा आिडता नमत्र 

असल्यािे, तो बोलला, “तुला मानहती आह,े की माझा सगळा माल समदु्रािर असतो. माझ्या 

हातात तयार रक्कम िसते. िण त्यारे्च एिढे काही िाही. माझी जहाजे िरत येईियंत, मी िसैे 

उसिे घेऊि तुला दऊे शकतो.” एिढे बोलूि, त्यािे बसानिओला शायलॉककड े िाठिल.े तीि 

महीन्यांकरता तीि हजार रुिय ेकजावऊ रक्कम आण, अस ेत्याला सांनगतल.े जेव्हा त्यार्ची जहाजे 

िरत येतील, तेव्हा तो व्याजासकट सिव िसैे िरत करेल, असे तो म्हणाला. व्याजासकट िसैे िरत 

करायला तयार असल्यािर, कजव घेण्यात निशेष काही गैर िव्हते. अस ेकजव तर कोणीही घेऊ 

शकते. शायलॉक कजावर्चा दर खूि लाितो, ह े अॅन्टोनिओला मानहती होते. िण नमत्रार्ची िड 

भागिण,े त्याला कशाहीिेिा जास्त महत्िारे्च िाटत होते. 

शायलॉकिे बसानिओला प्रथम सरळ उत्तर ददल ेिाही. अॅन्टोनिओ कजवफेडीर्ची हमी दऊे 

शकतो का, ह ेत्या ज्यूला मानहती करूि घ्यायरे्च होते. त्यािे निर्चारले, “अॅन्टोनिओ हा भरिशार्चा 

माणूस आह ेका? कजवफेडीसाठी, मी त्याच्यािर अिलंबूि राहू शकतो का?” ह ेऐकूि बसानिओ 

नर्चडला. “अॅन्टोनिओबद्दल तू अस ेकाही ऐकल ेआहसे का ?” अस ेत्यािे शायलॉकला निर्चारले. 

शायलॉकिे स्िष्टीकरण ददले, “अॅन्टोनिओकड ेसिंत्ती आह,े िण ती भर समदु्रातील जहाजांिर आह.े 

नत्रिोली, उत्तर आदिका, दनिण अमेररकेतील मेक्सीको, इंग्लंड ि इतर रठकाणे, ही व्हनेिसिासूि 

खूिर्च लांब आहते. जहाजे िादळात बुडू शकतात. र्चारे्च ती लुटू शकतात. िण तरीही तुझ ेम्हणण े

बरोबर समजूि, मी अॅन्टोनिओिर निश्वास टाकतो.” शेिटी शायलॉकिे त्याच्या बोलण्यारे्च सार 

काढत म्हटल,े “जर तो करारित्रािर सही करायला तयार असले तर मी िसैे दतेो.” 

तेिढ्यात अॅन्टोनिओ नतथे आला. त्याला बघतािणी शायलॉकच्या मिातील आकस 

जागा होऊि, काहीतरी कट करूि अॅन्टोनिओला कस ेअडकिता येईल, यार्चा निर्चार त्यािे सुरु 

केला. अिेक कारणांमुळे, त्यार्चा अॅन्टोनिओिर राग होता. गरीब गरजिंतािा कमी दरािे कजावऊ 



रक्कम दऊेि, अॅन्टोनिओिे व्हनेिसमधील शायलॉकच्या व्यिसायारे्च िुकसाि केले होते. नशिाय 

अॅन्टोनिओ निश्चि होता, ि ज्यू लोकािा तो दषूणे दते असे. ह े सिव आठिूि, शायलॉकिे 

अॅन्टोनिओला आता िेर्चात िकडायरे्च ठरिल.े  

तो म्हणाला, “अॅन्टोनिओ, तू मला िेहमी कुत्र्या, हलकटा, अशा नशव्या ददल्या आहसे. 

जास्त व्याजदर लािण्यािरूि मला टोमण ेमारल ेआहसे. माझ्याकडूि कजव घणेाऱ्यांशी कठोरिणे 

िागल्याबद्दल, तू मला टोरू्चि बोलला आहसे. ह ेसिव मी शांतिणे सहि केले आह.े कारण, तसेर्च 

ज्यंूरे्च धोरण आह.े आनण आता तू साळसूदिण,े माझ्याकड ेमदत मागायला आला आहसे. “एखादा 

कुत्रा कजव  दऊे शकेल का? हलकट माणसाकड ेतीि हजार रुिय ेअसण ेशक्य आह ेका?” अस ेमी 

म्हणू शकतो.”  

 

 

 

एक िौंड मांस 

 

 

अॅन्टोनिओच्या दषृ्टीिे हा एक व्यिहार होता, कृिा िव्ह.े त्याच्यािर शायलॉकिे केलेल्या 

आरोिांमुळे नर्चडूि, तो संतािािे बोलला, “तू मला िसैे ददलसे तर, ते फक्त व्यिहार बघूिर्च द.े 

माझ्यािर उिकार, म्हणिू िको. मी तुझा शत्रूर्च आह ेि नमत्र कधीही होऊ शकणार िाही. तुला 

दकती सूड उगिायर्चा आह ेतो उगि. तू ठरिशील त्या दरािे, मी तुझी रक्कम सव्याज िरत करीि.” 

ह ेबोलण ेऐकूि शायलॉकला िाटले, की आता थोड ेमिाळ धोरण स्िीकारािे. तो ओरडूि 

म्हणाला, “एिढा कशासाठी नर्चडतोस? तुला िानहजे नततके िैसे मी दऊेि, मी तुझ्याशी मैत्री करू 

इनच्छतो. आनण ह ेनसध्द करण्यासाठी, मी तुझ्याकडूि काहीही व्याज घेणार िाही.”  



ह ेकाहीतरी िेगळेर्च होत होते. अॅन्टोनिओिे स्ितःला नर्चमटा घेऊि बनघतले. शायलॉक 

मात्र कुठल्यातरी धुंदीत बोलत होता. “एक खेळ म्हणूि, गंमत म्हणूि, आिण िोटरीसमोर, असा 

करार करू की जर ठरलले्या ददिशी तू मला रक्कम िरत केली िाहीस तर, मी माझ्या मजीप्रमाणे 

तुझ्या शरीरातील कुठल्याही भागारे्च एक िौंड मांस कािूि घेणार.” 

ही निनर्चत्र अट होती. अॅन्टोनिओिे ही बाब थटे्टिे घेतली. शायलॉक थट्टा करतो आह ेअस े

समजूि, तो म्हणाला, “मी अशा करारित्रािर सही करायला तयार आह.े” 

बसानिओ त्या दोघांिेिा जास्त र्चाणाि होता. तो बोलला, “िाही. माझ्यासाठी, अशा 

करारािर तू सही करू िकोस. त्यािेिा मी बलेमााँटसंबंधीरे्च माझे भारी बते सोडूि दतेो.” कारण 

तो त्या ज्यूला र्चांगल ेओळखूि  होता. तो करार त्याला, जरा िाकड्या िळणार्चा िाटत होता — 

एका रात्रीत शत्रू काही नमत्र होत िाहीत. िण अॅन्टोनिओिे त्यार्ची भीती हसण्यािारी िेली. 

कजवफेडीच्या तारखेिूिी खूिर्च ददिस आधी, माझी जहाजे िरत येणार आहते, तेव्हा तू काही 

काळजी करू िकोस.” असे म्हणूि त्यािे शायलॉकच्या करारित्रािर सही केली. 

अशा तऱ्हिेे अॅन्टोनिओला तीि हजार रुिये नमळाले. ते त्यािे बसानिओला ददले. दोघ े

िरततािा, अॅन्टोनिओ जास्तर्च खूष होता. ठरलेल्या तारखेिूिी घेतलले्या रक्कमचे्या नतप्िट िैस े

मी िरत करू शकेि असा निर्चार तो करत होता. आनण तसेही एक िौंड मासार्चा शायलॉकला 

काय उियोग होता? बसानिओ अस्िस्थ ि त्रासललेा होता. िण अॅन्टोनिओिे त्यारे्च मि िळिूि 

त्याला सिव र्चांगलेर्च होईल अशी खात्री ददली. 

 

  



तीि िेट्या 

 

 

 

मध्यंतरीच्या काळात, िोर्शवआ नतला लग्नासाठी मागणी घालणाऱ्यांच्या स्िागताच्या 

तयारीत, गंुतली होती. म्हणजे खरे तर, नतर्चा मागे लागलेल्या अिेक तरुणांर्ची, टर उडिण्यात 

गंुग होती. िण नतला िाईट िाटायला एकर्च गोष्ट कारणीभूत होती, ती म्हणजे नतिे नििडलेल्या 

माणसाशी, ती लग्न करू शकत िव्हती. नतच्या मतृ िडीलांच्या इच्छाित्राप्रमाणे, ती बांधली गेली 

होती. बेलमााँटमधील नतच्या सुंदर घरामधील महाग िडद्याच्या आड; सोन्यार्ची, र्चांदीर्ची ि 

नशशार्ची अशा, तीि िटे्या होत्या. लग्नेच्छू तरुणांिी त्यातील योग्य िेटी नििडल्यासर्च, त्यांरे्च 

िोर्शवआशी लग्न होऊ शकेल, अशी नतच्या िनडलांर्ची अट होती. िाहीतर, त्या तरुणांिी 

िोर्शवआच्या िाटेतूि दरू निघूि जािे, अशी अट होती. आताियंत उत्तर आिीकेतील मोरोक्को 



येथील राजिुत्र ि स्िेिमधील अॅरगॉि यथेील राजिुत्र; अस े दोघ े लग्नचे्छू तरुण, िटे्यांच्या 

बाबतीतले त्यांरे्च िशीब अजमािण्यासाठी उत्सुक होते. नतसरा कुणी व्हनेिसर्चा असल्यार्ची 

बोलिा होती.  

िेरीसा ही, िोर्शवआर्ची र्चतुर सखी होती. नतच्याबरोबर बोलूि, िोर्शवआ या नतघांर्चीही 

टर उडित होती. िण िेरीसाला मानहती होते की नतच्या शहाण्या िडीलांच्या अटीर्चा, िोर्शवआ 

िक्कीर्च मुलानहजा ठेिले. आता मोरोक्कोर्चा राजिुत्र नतथ ेिोरू्चि, िटे्यांिरील मजकूर िार्चत होता. 

सोन्याच्या िेटीिर नलनहले होते, ’माझी नििड केल्यास, िुष्कळ माणसािा जे नमळिायर्ची इच्छा 

असत,े ते नमळेल.’ र्चांदीच्या िेटीिर नलनहल ेहोते, ’माझी नििड केल्यास, त्याच्या योग्यतेप्रमाणे 

त्याला काय ते नमळेल.’ आनण नतसऱ्या, नशशाच्या िेटीिर नलनहल े होते, ’माझी नििड 

करणाऱ्यास, त्याच्याजिळील सिव दऊेि धोका ित्करायर्ची तयारी ठेिािी लागेल.’ 

मोरोक्कोच्या राजिुत्रािे नतन्ही िेटयांकड ेबघूि, सोन्यार्ची िेटी उघडायरे्च ठरिले. अिेक 

तरुण िोर्शवआला नमळिण्यार्ची इच्छा करत असल्यािे, हीर्च िेटी बरोबर असणार असा त्यािे 

अंदाज केला. िण उघडल्यािर, त्यात िुसती किटी असललेी आढळूि आली, तेव्हा तो िरत जाऊ 

लागला. ते िाहूि िोर्शवआिे सुटकेर्चा निःश्वास टाकला. 

मग अॅरगॉिर्चा राजिुत्र आला. त्यािे र्चांदीर्ची िेटी नििडली. िोर्शवआला प्राप्त करायच्या 

इच्छेिे, त्यािे असे केल.े िण त्यातूि एका मखूावच्या डोक्यारे्च नर्चत्र निघाले आनण तो हरल्यारे्च 

त्याला कळल.े तेव्हा रे्चहरा िाडूि तोही निघूि गेला. आता स्िधेत फक्त व्हनेिसर्चा उमराि 

रानहला. 

 

िण नतथे शायलॉकरे्च काय र्चालल ेआह ेते बघ.ू त्याला जेनसका िािार्ची सुंदर, िण जरा 

मूखव मुलगी होती. लोरेंझो िािाच्या व्हनेिसमधील एका निश्चि तरुणाशी नतला लग्न करायरे्च 

होते. लोरेंझो हा बसानिओ ि अॅन्टोनिओर्चा नमत्र होता. िण ह ेसिव गुनित होते. लोरेंझो ि त्यार्ची 

मुलगी यांरे्च काही गुफ्तगू र्चालू असल्यार्चा शायलॉकला संशय होता. त्याच्या मलुीबरोबर त्यारे्च 

फारस ेजमत िस ेि नतच्यािर त्यार्चा निश्वासही  िव्हता. शायलॉक नतच्याशी फार कडकिण े

िागे. नतला तुरंुगातील कैद्यासारखी िागणूक दईे. एकदा नतिे िळूि जाण्यार्चा, बेत आखला. नतिे 



िैसे ि रत्न ेगोळा करूि, िोकराणीर्चा िेष केला. शायलॉकला, तेव्हा बाहरे जेिायला जायरे्च होते. 

तो िसतािा काहीतरी ददुिैार्ची गोष्ट घडणार, अस े िाटूि, तो अस्िस्थ होता. म्हणूि त्यािे 

जेनसकाला घर िीट बंद करूि, संित्तीकड ेलि दणे्यास सांनगतल.े िण तो घरातूि बाहरे िडतार्च 

लोरेंझो आला. जेनसकािे त्या नतच्या नप्रयकराकड,े ते िसैे ि जडजिानहरारे्च गाठोडे फेकल ेआनण 

ती त्याच्याबरोबर िळूि गेली. शायलॉक िरत आल्यािर त्यािे, मलुगी, जडजिाहीर ि संित्ती 

िाहीशी झाल्यारे्च िानहले. अस्िस्थतेिे तळमळत, शोकाकुल होऊि, तो रडकंुडीला आला. “अरेरे, 

माझी मुलगी! माझी संित्ती!” अस ेओरडू लागला. 

कालांतरािे तो शांत झाला. त्याला एक बातमी कळली. इंग्लंडहूि निघालेली, मालािी 

भरलेली, अॅन्टोनिओर्ची जहाजे र्चक्कारू्चर झाली ि नत्रिोलीहूि येणारी जहाजे भरकटली. 

शायलॉकला निजयोन्माद झाला. “आता त्याला करारित्र बघ ूद.े” अस ेतो आिंदािे उद्गारला. 

माझ्या िुकसािीला अॅन्टोनिओ हसला, माझी नगऱ्हाईके तोडली. “आता कराराकड ेबघ रे निश्चिा! 

आता तुला मी काही सोडत िाही.” सूडाच्या भाििेिे िेटूि, आिंदािे शायलॉक ओरडला.  

मोरोक्को ि अॅरगॉि यथेील राजिुत्र िैज हरल्यािर, आता व्हनेिसर्चा उमराि, म्हणजे 

बसानिओ, त्यारे्च िशीब आजमािण्यासाठी निघाला. 

िोर्शवआला भेटण्यािूिी, अॅन्टोनिओकडूि घेतलले्या िैशातूि शक्य होतील तेिढ्या भेटी, 

बसानिओिे नतला िाठिल्या. िंतर सुंदर िोषाख केलले्या लोकांर्चा लिाजमा बरोबर घेऊि, तो 

िोर्शवआच्या भेटीला गेला. िोर्शवआ िूिीदखेील, त्याला भेटली होती ि आता नतरे्च 

त्याच्याबद्दद्दलरे्च मतदखेील अिुकूल झाल.े नतच्या इतर र्चाह्त्यांिेिा, तोर्च नतला अनधक आिडला 

होता. आता त्यािे योग्य ती िेटी उघडूि, नतरे्च नर्चत्र नमळिािे अस ेनतला िाटत होते. कुठली िेटी 

नििडािी या बाबतीत, त्याला जमेल तशी मदत करायर्चा नतर्चा निर्चार होता. तो िटे्यांिर 

ओणिूि इतरांप्रमाणेर्च कुठली िेटी उघडािी असा निर्चार करत होता. नतन्ही िेट्यांिरील मजकूर 

िार्चतािा, िोर्शवआिे त्याला िानहल.े प्रत्येक िेटीरे्च गुणदोष तो आजमाित होता. त्यािे 

शहाणिणािे योग्य िटेी उघडािी, अशी ती प्राथविा करत होती. त्यािे एक िेटी नििडल्यािर 

त्याला मदत म्हणूि नतिे गोड सरुािट िाजिली.  



आताियंत बसानिओ फक्त एक दखेणा, सुस्िरूि व्यनक्तमत्ि असललेा तरुण होता. त्यार्चा 

निश्वासाहव नमत्र, त्याच्या बाबतीत उदार होता. िण आता त्याच्या लिात आल ेकी अटींसंबंधी 

िेरीसाच्या निश्वासास िात्र, असेर्च िोर्शवआरे्च िडील होते. कारण त्यांिी अगदी योग्य मजकूरर्च, 

िेट्यांिर नलनहला होता. सोन्याच्या ि र्चांदीच्या िेट्यांिरील मजकूर िारू्चि बसानिओिे त्या दरू 

सारल्या. िंतर त्यािे नशशाच्या िेटीिरील मजकूर िार्चला. ‘माझी नििड करणाऱ्यास, 

त्याच्याजिळील सिव दऊेि, धोका ित्करायर्ची तयारी ठेिािी लागेल.’ बसानिओरे्च िोर्शवआिर 

प्रेम होते ि त्याच्या प्रेनमकेसाठी, तो काहीही त्याग करायला तयार होता. त्यारे्च नतच्याबद्दद्दलरे्च 

प्रेमर्च जणू, त्या मजकुरातूि दगृ्गोर्चर होत होते. त्यािे नशशाच्या िेटीिर हात ठेऊि, झाकण 

उघडल.े त्यात िोर्शवआरे्च सुंदर नर्चत्र होते. आिण शहाण ेठरूि अट सजंकल्यारे्च त्याच्या लिात 

आले. 

तरुण िोर्शवआला स्ितःर्चा ििरा नििडण्यारे्च स्िातंत्र्य िसल,े तरी बाकी कुठल्यार्च 

गोष्टीर्ची काहीर्च कमतरता िसल्यािे, ती एक नबघडललेी मलुगी होती. ती सुंदर, हुशार होती. 

अत्यंत श्रीमंत होती. आजियंत ती नतला हिे तसेर्च, जगत आली होती. साहनजकर्च त्यामुळे, ती 

जरा र्चढेल ि हट्टी बिली होती. िण आता बसानिओच्या प्रेमात िडूि, ती थोडी बदलली होती. 

जास्त र्चांगली बाई झाली होती. एकेकाळी मिमािी करणारी ती, आता िम्र झाली होती. नतिे 

बसानिओला स्ितःर्ची ओळख अनशनित, अडाणी मलुगी, अशी करूि ददली. खरे तर ती तशी, 

अनजबात िव्हती आनण लिकरर्च ते नसध्द होणार होते. — िण कुठल्याही तरूणाला, निशेषतः 

भािी ििऱ्याला आिडले, म्हणूि ती िम्रिण े बोलत होती. नतच्या मालकीरे्च जे जे आह े — 

जमीिजुमला, घरदार, िैसाअडका, ह ेसिव आता त्यारे्चही आह,े अस ेनतिे त्याला सांनगतले. ते 

दोघेजण इतके सुखी होते, की त्यांर्चा आिंद नहरािूि घेणारे, असे काहीही घडणे सहसा शक्य 

िव्हते. 

 

  



अॅन्टोनिओ संकटात 

 

िण अस े जे त्यािा िाटत होते, ते रु्चकीरे्च होते. ते एकमेकांिरील प्रमे व्यक्त करत 

असतािार्च, अॅन्टोनिओ कडूि निरोि घेऊि एक दतू आला. बसानिओिे ते निरोिारे्च ित्र िार्चल े

ि तो एकदम मलूल झाल्यारे्च िोर्शवआला जाणिले. इतका रे्चहरा िडण्यारे्च काय कारण, अस े

िोर्शवआिे निर्चारल्यािर तो उत्तरला, “नप्रय िोर्शवआ, इथे नलनहलले ेशब्द, कमालीरे्च दःुखजिक 

आहते. नप्रये, मी एक गरीब मिुष्य आह,े ह ेसत्य मी तुझ्यािासूि लििू  इनच्छत िाही. माझ्याकडे, 

माझे असे िसैे िाहीत. त्याहूि िाईट म्हणजे, मी अॅन्टोनिओ कडूि तीि हजार रुिये कजव म्हणूि 

घेतले आहते. मला इथ ेयेऊि, तुझी नप्रयाराधिा करता यािी म्हणूि त्यािे ते िैसे उसिे घेतल े

आहते. 

िोर्शवआिे ऐकूि घेतले. िण त्यामुळे नतरे्च बसानिओबद्दल िाटणारे प्रमे, कमी झाल ेिाही. 

तो िुढे सांगत रानहला. “अॅन्टोनिओर्ची सिव जहाजे भरकटली. त्यारे्च सिव दणेेकरी, त्यािे िसैे द्याि े

म्हणूि त्याच्या मागे लागले आहते. नशिाय त्या ज्यूबरोबर केलेला करार मोडायरे्च िेळ आली 



आह.े ह ेसिव सांगण्यासाठी त्यािे मला ित्र नलनहले आह.े कजावमुळे त्याला आता मृत्यू समोर ददस ू

लागला आह.े मी मरण्यािूिी मला येऊि भेट असे तो म्हणतो आह.े त्यामुळे आता मला 

अॅन्टोनिओला जाऊि भेटलेर्च िानहजे.” 

मग िोर्शवआिे बारीकसारीक प्रश्न निर्चारूि, अनॅ्टोनिओिे शायलॉकबरोबर केलेल्या 

कराराबद्दल जाणूि घेतले. मग ती ओरडली, “तो त्या ज्यूला फक्त तीि हजार रुिये दणेे लागतो? 

तू जर माझ्याशी ताबडतोब  लग्न केलसे, तर माझी सिव संित्ती तुझी होईल आनण तू त्या कजावच्या 

दकतीतरी िट रकमेर्ची भरिाई करू शकतोस. तुझ्या नमत्राला त ूमग इथे घरी घेऊि ये.” 

बसानिओ त्या करारित्रातील अटींिर, िेहमीर्च स्ितःशी निर्चार करूि काळजी करत 

असे. त्यामुळे िैसे दऊेि, त्या ज्यूरे्च समाधाि होणार िाही असे मला िाटते आह,े असे तो 

िोर्शवआला म्हणाला. "अनॅ्टोनिओरे्च एक िौंड मांस घेण्याच्या करारित्रातील अटीिर, तो िक्कीर्च 

अडूि बसेल. व्हनेिसर्चा कारभार िहाणारा मुख्यमंत्री ि इतर महत्िारे्च लोक त्याला असे ि 

करण्यासाठी समजाित असतािाही, तो कुणारे्चर्च ऐकणार िाही. करारित्र कायदशेीर असल्यािे, 

त्याला न्याय नमळालार्च िानहजे यािर तो अडूि बसणार.” 

िोर्शवआ हुशार ि व्यिहारर्चतुर होती. नतिे बसानिओला र्चर्चवमध्ये िेले. नतथे त्यांिी लग्न 

केले. आता बसानिओ काही गरीब मिुष्य रानहला िाही. िोर्शवआिे त्याला दऊे केलले्या िैशाच्या 

राशी घेऊि, तो ताबडतोब व्हनेिसला जाऊ शकतो ि अॅन्टोनिओला कशी मदत करता येईल यार्चा 

निर्चार करू शकतो, अस ेती म्हणाली.  

शायलॉक आता करारािुसार दषु्कृत्य करायला मोकळा झाल्यार्ची, नर्चन्ह ेददसत होती. 

ते करारित्र निव्िळ खळेीमेळीिे अनजबात नलनहले गेले िव्हते. अॅन्टोनिओिर सूड उगिायर्ची 

संधी, शायलॉक मुळीर्च सोडणार िव्हता ि अॅन्टोनिओकडूि फसिला जाणार िाही, यार्ची दिता 

तो घेत होता. अॅन्टोनिओ िूणव हतबल झाला होता. काळजीिे रोडािला होता. त्या व्हनेिसच्या 

व्यािाऱ्याला तुरंुगात टाकले होते. व्हनेिसर्चा मुख्यमंत्री ि इतर महत्िाच्या लोकांसमोर 

न्यायनििाडा करण्यासाठी त्याला कोटावत आणण्यात आल ेहोते. नतथ ेबसानिओ ि त्यारे्च नमत्र 

हजर होते. अॅन्टोनिओच्या हृदयाजिळील एक िौंड मांस कािूि घेण्यासाठी शायलॉक त्याच्या 

सुरीला धार लाितािा िाहूि ते घाबरूि गेल.े सारासार नििेक ि दयाबुनद्ध जागृत ठेिण्यारे्च 

आिाहि मुख्यमंत्र्यांिी शायलॉकला केल.े कजव फेडण्यासाठी िैशाच्या स्िरूिात रक्कम घ्यािी अशी 

नििंती करण्यात आली. बसानिओ तर मूळ रकमचे्या दहािट िैस ेदणे्यासही तयार होता. 



िण शायलॉक हट्टाला िेटला होता. कुणारे्च काहीही ऐकायला तयार िव्हता. 

करारित्रानशिाय दसुरी बात करायलार्च तयार िव्हता. मंत्रीमहोदयािा मानहती होते की 

िििातीिणा केल्यास, व्हनेिसच्या न्याय िद्धतीला बट्टा लािल्यासारखे होईल. त्यामुळे 

शायलॉकशी बोलल्यािर, ते शांत रानहल.े अॅन्टोनिओर्चा िकील बेलॅररओ, आता त्यार्चा कसा 

बर्चाि करतो यार्ची ते िाट बघ ूलागले.  

कायदा सरळ शायलॉकच्या बाजूिे होता. तो ज्यू मागत असललेी ककंमत दणे्यािारू्चि, 

अॅन्टोनिओला गत्यंतर िसल्यारे्च ददसत होते. तरीही मंत्रीमहोदय ि नतथ ेहजर असलेल्या सिाविा 

असे िाटत होते, की करारारे्च िालि करणे म्हणजे खूि करणेर्च आह.े 

अॅन्टोनिओला िकील नमळतो 

 

या िणी एक कारकूि कोटावत आला ि त्यािे बेलॅररओकडूि आललेे एक ित्र, 

मंत्रीमहोदयािा ददले. बलेॅररओ हा प्रनथतयश िकील असूि, बहुधा अॅन्टोनिओर्ची केस लढिणार 

होता. संनमश्र भाििांिी, अॅन्टोनिओच्या बाजूच्या लोकांिी, ित्रातील मजकूर ऐकला. तो असा 

होता, ‘मी आजारी असल्यािे येऊ शकत िाही. िण माझ्याऐिजी, मी रोमच्या एका कायदतेज्ञाला 

िाठित आह.े त्यारे्च िाि बॅलथॅझर आह.े आम्ही या केसिर र्चर्चाव केली आह ेि माझे मत काय आह े



ह ेत्याला मानहती आह.े माझ्याऐिजी केस लढिायर्ची िरिािगी तुम्ही त्याला द्यािी, अशी मी 

तुम्हाला नििंती करतो. तो तरुण असल्यािे काही कमी असेल, असे समजू िका. कारण 

त्याच्याइतका कायदा कोळूि प्यायलेला माणूस, मी िानहललेार्च िाही.’ 

िंतर कारकुिाबरोबर, तो तरुण िकील कोटावत आला. ह े दोघ े कोण होते, ते कोटावत 

कुणालार्च कळले िाही. िण आिल्यासाठी त्यािा ओळखण ेकाही फार अिघड गोष्ट िाही. 

िोर्शवआ िेहमीर्च एक हुशार स्त्री होती. नतच्या जगािेगळ्या अक्कलहुशारीिे लढायर्ची, 

आता नतला एक िामी संधी होती. बसानिओ जेव्हा व्हनेिसला जाण्यासाठी निघाला, तेव्हा 

िोर्शवआिे तो ि त्यार्चा नमत्र अॅन्टोनिओ यािा मदत करण्याच्या ददशेिे, काय िाऊले उर्चलता 

येतील यार्चा खूि निर्चार केला. कारण नतरे्च बसानिओिर प्रेम होते. नतच्या ििऱ्याबद्दलच्या 

अॅन्टोनिओच्या प्रेमािे, ती फारर्च भारािूि गेली होती. नतिे अस े िके्क ठरिल े होते, की 

अॅन्टोनिओला आिण िार्चिायरे्चर्च. ती बेलॅररओला ओळखत होती. नतिे त्याला या केसर्ची िणूव 

मानहती ददली ि त्यार्चा कायदशेीर सल्ला मानगतला. बेलॅररओच्या ित्राप्रमाणे, मुख्यमतं्री िक्की 

बॅलथॅझरला अॅन्टोनिओर्ची केस लढिण्यार्ची िरिािगी दतेील, असा निर्चार नतिे केला. केस 

लढितािा, िकील मंडळी घालतात, तसा लाल अगंरखाही नतिे मागिूि ठेिला. 

बेलॅररओ िोर्शवआला िूिीिासूि ओळखत असल्यािे, त्यािे ह ेित्र दणेे िगैरे सिव मान्य 

केले ि प्रत्यिात ददलहेी. िोर्शवआला त्या कायदशेीर करारात, एक िळिाट ददसली होती ि 

त्याबद्दल नतिे बेलॅररओशी र्चर्चावही केली होती. ही सिव मदत नमळाल्यािर, नतिे स्ितःला बॅलथॅझर 

म्हणूि, अॅन्टोनिओर्चा िकील बििले. नतर्ची र्चतुर सखी िेरीसा, ही िकीलार्ची कारकूि म्हणिू 

सजली. मग या दोघी व्हनेिसला येऊि, कोटावत हजर झाल्या. कोटावच्या मानहतीप्रमाणे, बॅलथॅझर, 

म्हणजे खरे तर िोर्शवआिे, नतच्या िदकली युनक्तिादािे सिाविा प्रभानित केल.े नतिे शायलॉक ि 

अॅन्टोनिओला ओळखल.े िकील मंडळी ज्याला ब्रीफ म्हणतात, ते नतिे अशा र्चतुराईिे तयार केले, 

की त्यामध्ये करारित्रातील मसुद्यात कोणालार्च रू्चक सािडण ेशक्य िव्हते. नतिे शायलॉकला 

उद्देशूि जे भाषण केल,े त्यात त्याच्या दयाबुद्धीला इतक्या र्चांगल्या तऱ्हिेे आिाहि केले, की ते 

सिवजण ऐकतर्च रानहले. त्यात ती असे म्हणाली, की दिेािे आिल्यािर दया करािी अस ेआिण 



िेहमी म्हणतो, तर मग आिणही इतर लोकांिर, आिल्या बांधिांिर, दया दाखिली िानहजे. या 

भाषणािे लोक प्रभानित झाले, िण दरुाग्रही शायलॉक िव्ह.े “मी माझ्या करारित्राप्रमाणेर्च 

िागणार. ते कायद्याला धरूिर्च आह.े” तो हट्टािे म्हणत रानहला.  

िोर्शवआिे नतर्ची केस बळकट करण्यासाठी, एकही मुद्दा सोडला िाही. अॅन्टोनिओकड े

कजव फेडण्यासाठी िुरेसे िैसे आहते का, ह ेनतिे निर्चारले. बसानिओिे त्यारे्च होकाराथी उत्तर दते 

म्हटल ेकी शायलॉक मागेल नततके िसै ेतो दऊे शकतो. िण यार्चा शायलॉकिर काही िररणाम 

झाला िाही. त्यािे दकतीही िैस ेनमळणार असले, तरी ते िाकारले ि एक िौंड मासार्चा मदु्दार्च 

लािूि धरला. 

िंतर अॅन्टोनिओरे्च नमत्र बॅलथॅझरबरोबर अशी र्चर्चाव करू लागल,े की कायद्यारे्च िेगळ्या 

प्रकारे निश्लेषण ि उियोजि करता येईल का? ही एक लहािशी गोष्ट करूि, तो एका र्चांगल्या 

माणसारे्च प्राण िार्चिू शकतो.  

िण िोर्शवआला अिनधकृतिणे, कायद्यार्ची काही मोडतोड करायर्ची िव्हती. ती 

म्हणाली, “कायदा बदलणे शक्य िाही. त्यार्चा माििण राखायलार्च हिा. काहीतरी करायला 

जाऊि, आिण िीतीमत्तेशी तडजोड करायर्ची िाही. ह ेऐकूि शायलॉक अथावतर्च खूष झाला ि 

त्यार्चा अनधकार स्िष्टिणे मान्य केला गेल्याच्या आिंदात ओरडला, “न्यायनििाडा करण्यासाठी 

प्रत्यि दिेदतूर्च अितरला आह.े अरे तरुण निर्चारी िकीला, मी तुला दकती आनण कसा दिुा दऊे?” 

िोर्शवआला करारित्रातील मजकूर मानहती होतार्च. िण आता भरलले्या कोटावत नतिे तो 

िहायला मानगतला. त्या ज्युरीिे तो अगदी नबिददक्कत ददला.  



 

 

“हा करार म्हणजे गुन्याबद्दलर्ची नशिा आह.े आनण त्यािुसार, अॅन्टोनिओच्या 

हृदयाजिळील एक िौंड मांस कािूि घेण्यार्चा हक्क या ज्यूला िोर्चतो.” असे म्हणूि िरत एकदा 

ती शायलॉककड ेिळली. “दया  दाखि. दषु्टिणा करू िको. मला ह ेकरारित्र फाडूि टाकू द.े तुला 

ददलेल्या कजावच्या नतप्िट रक्कम नमळू शकेल.” नतिे कळकळीिे नििंती केली.  

िण आता काही िादनििाद करायला, शायलॉक कंटाळला होता. त्यािे जाहीर केले, “मी 

माझा इरादा बदलणार िाही. आिण आता अंनतम निणवयाकड ेिळू.” 

आता िाईलाजािे िोर्शवआ, अॅन्टोनिओकड ेिळली. आता बहुधा नतिे सिव आशा सोडल्या 

होत्या. ”आता तुझ्या छातीत सुरा खुिसला जायर्ची तयारी ठेि.” ती म्हणाली. शायलॉक िुन्हा 

एकदा हषवभरीत झाला ि गनहिरूि म्हणाला, “शाबास रे उमद्या िकीला! शाबास रे तरुणा!”  

िोर्शवआिे निर्चारले, “तुझ्याकड ेशस्त्र आह?े” 

“हो” असे म्हणत शायलॉकिे हातातील सरुा उंर्चािला.  



“अॅन्टोनिओला प्राणांनतक रक्तस्त्राि होऊ िय ेम्हणूि तू सजविर्ची व्यिस्था केली आहसे 

का?” 

“तसे करारित्रात िाही.” शायलॉक उत्तरला. 

”िण उदारता म्हणूि?” िोर्शवआिे निर्चारले. 

शायलॉक ददङमूढ झाला. “अशी काही तरतूद करारित्रात केललेी िव्हती.” तो म्हणाला. 

आता अॅन्टोनिओिे अत्यंत उमदिेणे त्यार्चा नमत्र बसानिओ, यार्चा निरोि घ्यायला 

सुरिात केली. खरे तर तो आता आयुष्याला कंटाळला होता. त्यािे खिू सहि केले होते. मृत्य ू

समोर ददस ूलागला होता. सिाविा त्याच्याबद्दल सहािुभूती िाटत होती. बॅलथॅझर तर, आंधळ्या 

कायद्यारे्च प्रनतक बिला होता. काहीर्च िळिाट शोधायला तयार ददसत िव्हता. िोर्शवआ ज्यूला 

म्हणाली, “अॅन्टोनिओरे्च एक िौंड मांस तुझ्या हक्कारे्च आह.े कायदा तुला, त्यार्ची िरिािगी देतो 

.कोटव तुला ते बहाल करते.” शायलॉक अनधकानधक उतािीळ होऊ लागला.  



िोर्शवआिे र्चालू ठेिले, “तू हृदयाजिळरे्च मांस काढू शकतोस. कायदा ते संमत करतो. 

कोटव तुला ते बहाल करते.” शायलॉक अत्यािंदािे, त्याच्या बळीजिळ जाऊ लागला. धारदार 

र्चाकू उंर्चािूि, तो दफक्या िडलले्या अॅन्टोनिओला बोलला, “र्चल तयार हो.” 

 

शेिटच्या िणी बर्चाि 

 

 

 

कोटावत िीरि शांतता िसरली. जाहीर निकालािूिीर्ची, िादळािूिीर्ची शांतता! मग एका 

मृद ूआिाजािे शांततेर्चा भंग केला. “थांब. ए ज्यू माणसा, अजूि एक गोष्ट.” 

आता सिांर्ची उत्सुकता अगदी नशगेला िोर्चली होती. अजूिही त्यार्च हळूिार आिाजािे 

िोर्शवआ म्हणाली, “या करारित्रािुसार, तुला एक िौंड मांस घेण्यार्चा अनधकार आह.े िण रक्तार्चा 



एकही थेंब गळला, तर ,तुझ्या मालकीर्ची सगळी दौलत, तुला नशिा म्हणूि व्हनेिसच्या 

सरकारकड ेजमा होईल.” 

या िक्तव्यािे फक्त शायलॉकर्च िव्ह,े तर सिवजण स्तंनभत झाले. अॅन्टोनिओच्या नमत्रांिा 

ददलासा नमळाला, िव्ह ेते अत्यािंदािे िेडरे्च झाले. त्यांच्यािैकी एकजण, शायलॉकला नर्चडित 

ओरडला, “ह ेहुशार िकीला, न्यायनििाडा करणारा तू कुणी दिेदतूर्च आहसे. अरे ज्यू माणसा, 

मला ह ेिाक्य नशकिल्याबद्दल धन्यिाद.”                             

                                                                                            

                       

िोर्शवआला खरोखरर्च कायदशेीर िळिाट सािडली. कायदा सारखा डोक्यात घोळित 

ठेिणाऱ्या हुशार िोर्शवआला जे लिात आले, ते इतर कुणालार्च कळले िव्हते. कायदशेीर 

करारित्रात प्रत्येक तिशील नलहािा लागतो. तुम्ही अमुक एक गोष्ट गृहीत धराल, अशी कल्ििा 



करूि र्चालत िाही. नतथ ेहजर असलेल्या सिांच्या आता ते लिात आले, की रक्त सांडल्यानशिाय 

एक िौंड मांस कािूि घणेे शायलॉकला शक्य िाही. 

िोर्शवआच्या युनक्तिादार्चा, त्या ज्यूला निरोध करता येईिा. “ह ेअसे कायदशेीर आह े

का?”  त्यािे नर्चडूि निर्चारले. 

उत्तर दणे्यासाठी िोर्शवआिे त्याला करारित्र दाखिल.े शायलॉक खजील झाला. त्यार्चा 

रे्चहरा उतरला. तो गुरगुरला, की तो नतप्िट िैस े घेईल. कजावच्या नतप्िट! िोर्शवआ ठामिण े

म्हणाली, ”िाही तू जे मानगतले आहसे, तेर्च तुला घ्यािे लागेल. — न्याय म्हणजे न्याय. — 

करारित्रात आह ेतसेर्च होणार. 

शायलॉक िाद घाल ूलागला. त्यािे जेिढे िैस ेकजव म्हणूि ददल ेहोते, तेिढेर्च तो घेईल.  

िोर्शवआिे िुिरुच्चार केला, “अनजबात िाही. — न्याय म्हणजे न्याय. — करारित्रात आह े

तसेर्च होणार.“ शायलॉकला स्िखुशीिे िैस ेिरत करूि, बसानिओ केस संििायला तयार होता. 

िण आता िोर्शवआ कोटावर्ची िानयका ठरली होती ि शेिटरे्च निदवय शब्द उच्रारु इनच्छत होती. 

“ह े घे तुझ े करारित्र. तुझे हक्कारे्च एक िौंड मांस घे. िण निश्चि रक्तिात केलास, तर त्यारे्च 

िररणाम काय होतील ह ेलिात घे.” 

आता शायलॉक काय करू शकत होता? िोर्शवआिे त्याला डोके सभतंीिर आिटूि 

घेण्यानशिाय काही ियावयर्च ठेिला िव्हता. नतिे दया दाखिण्यासाठी ि िैसे घेण्यासाठी केलेली 

निििणी, त्यािे तीिदा धुडकािूि लािली होती. अॅन्टोनिओ रक्तस्त्रािािे मरू िये म्हणूि सजविला 

आणण्यास निरोध करेियतं, त्यार्ची मजल गेली होती. तो फक्त त्यारे्च करारित्र ि त्यािुसार न्याय, 

यार्चा हट्ट धरूि बसला होता. त्यामुळे आता िोर्शवआिेही, नतर्चा हकेा सोडला िाही की त्याला 

त्याच्या करारित्रािुसारर्च न्याय नमळेल. कमीअनधक काही िाही. फक्त करारित्र! आनण ते तर 

शायलॉक आता अगनतक होऊि राबिू शकत िव्हता. रक्तार्चा थेंब सांडल्यानशिाय एक िौंड मांस 

तो कसे काय घेऊ शकत होता? 

िोर्शवआ अजूि एक िायरी िुढे गेली. न्याय ह ेदधुारी शस्त्र आह.े जे त्यार्चा अनत आग्रह 

धरतात, दया बुद्धीिे दखेील, त्यार्ची धार सौम्य करत िाहीत, ते शेिटी त्यार्चा भयंकर त्रास सहि 



करणारे ठरतात. शायलॉकरे्च असेर्च झाल.े त्यािे न्यायार्ची मागणी केली. तो त्याला नमळेल. िण 

या न्यायािे अॅन्टोनिओ िव्ह,े तर तो, दःुख ओढिूि घेईल.  

“आता ऐक.” िोर्शवआिे आज्ञा केली. ”व्हनेिसच्या कायद्याप्रमाणे, व्हनेिसच्या 

िागररकाच्या जीिाशी खेळ केल्याबद्दल नशिा म्हणूि, तुझी सिव संित्ती सरकारजमा होईल. आता 

मंत्रीमहोदयािा शरण जाऊि दयेर्ची भीक मागण्याखेरीज, तुझ्या हातात काहीही उरलले ेिाही. 

तेर्च तू करािेस.” 

उिरोनधकिणे ज्यािे दया दाखिण्यारे्च िाकारले, त्याच्यािरर्च आता दयेर्ची भीक 

मागायर्ची िाळी आली.  

अॅन्टोनिओला, तुझी अधी संित्ती जाईल ि उरललेी अधी सरकारजमा होईल. 

शायलॉकिेिा आिण र्चांगला माणूस आहोत ह ेदाखनित, अॅन्टोनिओिे म्हटल,े “मला 

शायलॉकर्ची संित्ती िको. लोरेंझो या निश्चिाबरोबर लग्न केललेी त्यार्ची मुलगी जेनसका नहला, 

त्याच्या मृत्युिंतर त्यार्ची संित्ती द्यायला तो तयार असले, तर मी त्याला त्यार्ची अधी संित्ती 

दऊेि टाकतो.”  

िोर्शवआ िरत शायलॉकला उद्देशूि म्हणाली, “ह ेज्यू माणसा, तुला ह ेमान्य आह ेका? 

असेल तर तसे करारित्र करूि त्यािर तुला सही करािी लागेल.  

िाईलाजािे शायलॉकला ह ेमान्य करािेर्च लागल.े तो म्हणाला, “मला बरे िाटत िाही. 

तुम्ही करारित्र तयार करूि माझ्याकड ेिाठिा. मी त्यािर सही करेि.” तो िुरता िागिला गेललेा 

माणूस, निघूि गेला. त्यार्चा सूडार्चा बेत फसला. व्हनेिसच्या लोकासंाठी तो एक हास्यनिषय  

ठरला. तो कुणी नमत्र िसललेा, एकाकी असा झाला.  

कोटावतील ही केस, बलॅथॅझरच्या दषृ्टीिे निजय ठरला. मतं्रीमहोदयािी त्यार्ची स्तुती 

केली. बसानिओिे त्याला जेिायरे्च आमंत्रण ददले. िण िोर्शवआिे ते स्िीकारल े िाही. 

अॅन्टोनिओला, तर त्यारे्च शब्दातीत कौतुक िाटले. तुझ्या कामार्ची दकतीही फी ददली तरी कमीर्च  

 

 



 

 

िाटेल असे तो म्हणाला. िण बलॅथॅझरिे बसानिओच्या हातातील अंगठी सोडूि काहीही िैस े

घ्यायला िकार ददला. ही अंगठी, िोर्शवआिे नतच्या ििऱ्याला भेट म्हणूि ददली होती ि ती त्यािे 

हातातूि कधीही काढू िय,े अस ेिर्चि घेतल ेहोते. िण अॅन्टोनिओ मृत्युच्या दाढेतूि सुखरूि बाहरे 

आल्यािे, ॠणाइत झाला होता. त्यामुळे त्यािे बसानिओिर अंगठी दणे्यासाठी, दबाि आणला. 

बसानिओिे िाईलाजािे त्याच्या बोटातूि अंगठी काढली ि बलॅथॅझरला ददली.  

िेरीसाबरोबर घाईघाईिे िोर्शवआ घरी आली. नतरे्च स्ितःरे्च किड ेघातले. आनण जण ू

काही घडलेर्च िाही अशा तऱ्हिेे नतच्या ििऱ्यार्ची, अॅन्टोनिओर्ची ि त्यांच्या नमत्रांर्ची िाट बघत 

आरामात बसली. लिकरर्च ते बलेमााँटला िोर्चल.े बसानिओच्या बोटात अंगठी िसल्यारे्च बघूि, 

नतिे रागािल्यारे्च िाटक केले. ती म्हणाली, “तू ती दऊेि टाकलीस, कुण्या दसुऱ्या बाईला!” "अस े



िाही", अस ेसांगत, बसानिओ बर्चािार्चा प्रयत्न करत होता. त्या भांडणािे उग्र स्िरूि धारण केल े

असते िण तेिढ्यात अॅन्टोनिओिे प्रिेश करूि, िोर्शवआला काय घडल ेते सांनगतले.  

िोर्शवआला िेर्चप्रसंग निमावण करण्यार्ची ि िाटक करण्यार्ची, भारी हौस होती. आिण 

ििऱ्यािर अगदी टोकारे्च रागािलो आहोत, असे जेव्हा सगळ्यांच्या र्चांगलेर्च लिात आले, 

त्यािेळी नतिे ती अंगठी स्ितःच्या बोटातूि काढली ि म्हटल,े “तुम्ही सिव म्हणता की बसानिओिे 

अंगठी बॅलथॅझरला ददली, तीर्च ही अंगठी बघा, त्यािे ती मला ददली. कारण बलॅथॅझर ि िोर्शवआ 

या एकर्च व्यक्ती होत्या.” 

बसानिओ आश्चयाविे अिाक झाला. “तूर्च तो िकील होतीस? आनण मी तुला ओळखल े

िाही?” श्वास रोधूि तो म्हणाला. 

िोर्शवआिे माि हलिूि हो म्हटले. बलॅथॅझर म्हणजे तीर्च होती. नतिेर्च अॅन्टोनिओर्ची केस 

लढिली होती. तीर्च शायलॉकबरोबर लढा दऊेि सजंकली होती.  नतिेर्च हा गोड शेिट घडिूि 

आणला होता. 

आता लग्नार्चा र्चौघडा िाजला. जेनसका ि लोरेंझो यांरे्च शुभमंगल झाले. त्यांिी िोर्शवआ 

ि बसानिओ यांच्या लग्नाच्या धामधुमीत, उत्साहािे भाग घेतला. मेजिािीच्या दरम्याि र्चांगली 

बातमी येऊि थडकली की अॅन्टोनिओच्या जहाजांर्चा तांडा, सखुरूि इथ ेयऊेि िोर्चला आह.े मग 

िूिीप्रमाणेर्च, व्हनेिसर्चा व्यािारी अॅन्टोनिओ आिंदी ि उदार झाला. एक िौंड मांस ि नमळालेल्या 

एकाकी ज्यूर्ची, शायलॉकर्ची, मात्र कुणालार्च आठिण रानहली िाही. जेनसकाला सदु्धा िाही. 

त्यारे्च सूड उगिणे राहूि गेले. अधी संित्ती गेली. व्हनेिसमध्य ेतो िूिीिेिाही एकाकी, दःुखी 

झाला. व्हनेिसिे त्याला जणू िाळीतर्च टाकले. म्हणूिर्च आजही त्यार्ची आठिण, त्याच्याबद्दल 

िाटणारी खंत ि त्याच्याबद्दल िाटणाऱ्या दयेनशिाय िूणव होत िाही. 



  



िरार्चा कािळा 

 

 

नसनसलीमध्ये मेनसिा या शहरी, नलओिाटो िािार्चा गव्हिवर, अरॅगॉिर्चा राजिुत्र 

असलले्या, त्याच्या जुन्या नमत्रार्ची िाट िहात होता. त्या नमत्रारे्च िाि डॉि िेद्रो होते ि तो 

त्याच्या दोि तरुण, शूर सैनिक नमत्रांबरोबर, क्लॅनडओ ि बेिेनडक, यांच्याबरोबर यदु्धािरूि 

िरतत होता. क्लॅनडओ फ्लॉरेन्सर्चा होता ि बेिेनडक िडुआर्चा होता. गव्हिवरर्ची िुतणी बेरीस 

नहर्चा एकेकाळी नमत्र असलेला बेिेनडक मेनसिामध्ये र्चांगला िररनर्चत होता. बेरीस आनण बेिेनडक 

ह ेदोघे एकमेकािा नर्चडिूि भांडत असत. 

गव्हिवरच्या राजिाड्यात नशरता नशरतार्च, त्यांिी थटे्टला सुरिात केली. बेरीस म्हणाली, 

“तू इतकी बडबड करतोस, यारे्च मला आश्चयव िाटते. तरी बरं, कोणी तुझ्याकड ेलि दते िाही. 



बेिेनडक उत्तरला, “माझ्या नप्रय मैनत्रणी, तू अजूि इथे आहसे? मला ििल िाटते, तू सोडूि सिव 

नस्त्रया माझ्या प्रेमात िडतात. खरे तर मला त्या कुणाबद्दलर्च प्रेम िाटत िाही. माझे हृदय इतके 

कठोर असायला िको होते, असे मला िाटत.े” 

“तू खूि खूष असला िानहजेस. मी या बाबतीत थंडर्च आह.े मला िुरुषांमध्ये, काडीर्चा 

दखेील रस िाटत िाही ि याबद्दल मी दिेारे्च आभार मािते.” 

“बेरीस, ते तसेर्च राहू द.े िाहीतर तू त्यांरे्च रे्चहरे ओरबाडशील.” 

“जर त्यांरे्च रे्चहरे तुझ्यासारखे असतील तर, ओरबाडूिही ते अनधक िाईट मुळीर्च होणार 

िाहीत.” अशी   नर्चडिानर्चडिी र्चालू होती. 

 

बेिेनडकर्चा नमत्र क्लॅनडओ, हा जरा गंभीर होता ि काही निनशष्ट कारणािे नतथे आला 

होता. गव्हिवरर्ची शांत मुलगी हरेो, नहच्या प्रेमात तो िडला होता. हरेो, मदृ ुस्िभािार्ची ि गोड 

मुलगी होती. बेरीस म्हणजे आिंद ि उत्साहार्चा झरार्च होती. बेिेनडकला हरेोबद्दल निशेष काही 

िाटत िसे ि तो त्यार्चा नमत्र क्लॅनडओला असा सल्ला दईे की तू हरेोशी लग्न करू िकोस. शहाण्या 

िुरुषािे बायकांच्या भािगडीत िडू िये.  

 

 



क्लॅनडओ 

 

तरीही क्लॅनडओिे हरेोशी लग्न करायरे्च ठरिले होते. या बाबतीत, जोड्या जुळिण े

आिडणारा, अरॅगॉिर्चा राजिुत्र डॉि िेद्रो, त्याला मदत करणार होता. म्हणूि गव्हिवरच्या घरी, 

एका िार्चाच्या समारंभारे्च आयोजि केले होते ि प्रत्येकािे मुखिटा घालूि यायरे्च ठरिल ेहोते.  

क्लॅनडओच्या ितीिे, हरेोर्ची प्रेमयार्चिा करण्यार्ची तयारी, राजिुत्र डॉि िदे्रोिे दाखिली 

होती ि त्यायोगे तो नतच्या िनडलांर्ची,  म्हणजे त्यार्चा नमत्र नलओिाटोर्ची िरिािगी िण 

नमळिणार होता. िरंतु ह ेसिव सरुळीत िार िडले िाही. याला कारण डॉि जॉि, हा राजिुत्र डॉि 

िेद्रोर्चा भाऊ! तो स्ितः दःुखी होता ि लोकांरे्च िशीब फुटके असणे, त्यांिी दःुखी असणे, ह ेत्यास 

आिड.े 

क्लॅनडओर्चा, आिल्या मलुीशी लग्न करायर्चा बेत, गव्हिवरिे ऐकला ि तो त्याला िसंत 

िडला. त्यार्ची सुंदर िुतणी बेरीस नहरे्चही लग्न व्हािे, असे त्यास िाटत होते. िण या घटकेला 

बेरीस ि बेिेनडक, दोघहेी नििाहबंधिात अडकण्यास तयार िव्हते. काकांच्या या निर्चारािर, 

बेरीस हसली ि म्हणाली, “मला अनििानहत आनण आिंदी रहायरे्च आह.े” 

िार्चासाठी नस्त्रया ि िरुुष यांच्या जोड्या जमिल्या गेल्या, िण नतर्चा ककंिा त्यार्चा 

जोडीदार िा जोडीदारीण कोण आह,े ह े कुणालार्च मानहती िव्हते. बेिेनडक त्याच्या 

जोडीदारीणीच्या जिळ गेला ( ती कसे कुणास ठाऊक िण बेरीसर्च होती ) ि ि कर्चरता अस े

म्हणाला की नतिे केलले े र्चटकदार निधाि ह े खरे िसूि, िुस्तकातूि र्चोरलले े आह.े बरेीस 

बेिेनडकला म्हणाली, “नतला तो सिावत खालच्या दजावर्चा निदषूक िाटतो”  ती िुढे असेही 

म्हणाली, “तो दरबारातील खुशमस्कर् या असूि, लोकांर्चा हशा नमळिण्यासाठी काहीही करेल.”  

संध्याकाळी डॉि जॉििे, एक ििीिर्च शक्कल लढिली. त्यािे क्लॅनडओर्ची अशी खात्री 

िटिूि ददली, की राजिुत्र डॉि िेद्रो स्ितःसाठीर्च, हरेोर्ची प्रेमयार्चिा करणार आह.े ह े खरे 

िसल्यारे्च, राजिुत्रािे क्लॅनडओला स्ितः दाखििू ददले. िण डॉि जॉिला मानहती होते, की 

त्याच्या कुठल्याही नमत्रािे काही सांनगतले, तर त्यािर निश्वास ठेिण्याइतका, क्लॅनडओ मूखव ि 



भोळसट आह.े म्हणूि मग त्यािे, त्या भोळसट तरूणाला अजूि िेगळ्या मागाविे फसिायरे्च 

ठरिले.  

आता राजिुत्रािे सुंदर आनण उत्सुक असलले्या हरेोरे्च ि क्लॅनडओरे्च सूत जुळिूि ददले. 

त्यामुळे बेरीस, बेिेनडक ि इतरही सिवजण आिंददत झाले. राजिुत्रािे स्ितः बेरीसला लग्नार्ची 

मागणी घातली िण नतिे मोठ्या युक्तीिे, त्याला िकार ददला. बरेीस िेहमी खूष असतें, अस ेनतरे्च 

काका म्हणाले आनण मग अर्चािक, राजिुत्राला असे िाटले की ती ि बेिेनडक एकमेकािा अगदी 

अिुरूि असूि, बरेीस ही बेिेनडकर्ची  उत्तम ित्नी होऊ शकेल. मग राजिुत्रािे मिािासूि असा 

निर्चार केला, की या दोघािा जिळ आणण्यासाठी, आिण िक्की काहीतरी युक्ती लढिूया. 

 

   

दषु्ट बेत 

 

मध्यंतरीच्या काळात, डॉि जॉििे त्यार्चा दषु्ट बेत, आखायला सुरिात केली. हरेो 

त्याच्याशी एकनिष्ठ िाही अस ेक्लॅनडओला िटििू, त्यांरे्च लग्न मोडायर्चा दषु्ट बेत नशजू लागला. 

डॉि जॉि ि त्यार्चा िोकर यांिी नमळूि, हा असभ्य बेत आखला. हरेोच्या एका िोकराणीला, 

त्यांिी हरेोसारख ेकिड ेघालूि, नतच्या झोिायच्या खोलीच्या नखडकीशी, उभ ेरहायला सांनगतल.े 

डॉि जॉिच्या िोकरािे जाऊि नतला नमठी मारायर्ची, असे ठरल.े कोणाच्याही सांगण्यािर 

क्लॅनडओ लगेर्च निश्वास ठेितो, ह ेडॉि जॉिला मानहती होते.  त्यािे नमठीरे्च दषृ्य क्लॅनडओला 

ददसेल, अशी योजिा आखली.  

मध्यंतरीच्या काळात, बेरीस ि बेिेनडक यािा एकत्र आणण्यार्चा कट करणाऱ्यांिी 

(राजिुत्रािे त्यािा प्रयत्निूिवक शोधल ेहोते.), अस ेठरिल ेआिण या दोघांिकैी एकाबद्दल बोलायरे्च 

ि ते दसुऱ्याच्या कािािर जाईल, असे बघायरे्च. डॉि िेद्रो नलओिाटोशी, मुद्दाम बेिेनडकच्या 

कािािर जाईल असे बोलला.  

“काय सांगतोस? तुझी ितुणी बेिेनडकिर प्रेम करते? काय आश्चयव आह!े मी समजत होतो 

की ती सिव िुरुषांिा मुद्दाम लांब ठेिते ि त्यांच्याशी फटकूि िागते.” 



नलओिाटो उत्तरला, “बेिेनडकिर नतरे्च प्रेम आह,े ह ेती त्याला कधीही कळू दणेार िाही, 

असे ती शिथेिर सांगते.” 

क्लॅनडओ म्हणाला, “हो. हो. िण एकटी असतािा, ती धाय मोकलूि रडत असते ि 

“माझ्या नप्रय बेिेनडक!” अशी त्यार्ची आळिणी करत असते. 

 

बेिेनडक ह े ऐकूि आश्चयवर्चदकत झाला. त्यािे स्ितःशी निर्चार केला, “ह े खरे असल े

िानहजे. इतके सगळेजण असे म्हणत असतील, तर ते िक्कीर्च मला फसित िसणार. जर नतरे्च 

माझ्यािर प्रेम असेल, तर दयाळूिणे मलाही नतच्यािर, प्रेम केले िानहजे ि कदानर्चत लग्नही.” 

कट करणाऱ्यांिी बरेीसलाही अस े िटिल,े की बेिेनडकरे्च नतच्यािर प्रमे आह.े हरेोिे 

बेरीसला गुप्तिण ेबागेत िेले, कारण नतिे नतथे बरेीसबद्दल कुणाला तरी बोलतािा ऐकले. बरेीसिे 

झुडूिामागे दडूि, ते सभंाषण ऐकले. ‘बेिेनडकरे्च नतच्यािर प्राणािलीकड ेप्रेम आह,े िण तो नतला 

ते सांगायला घाबरतो.  त्याला अस ेिाटते की ती, ते हसण्यािारी िेईल.’ असे नतिे ऐकले. 

डॉि जॉििे त्या रात्री क्लॅनडओला, हरेोच्या झोिायच्या खोलीच्या नखडकीशी गुिरू्चि 

जाऊि, प्रेमदषृ्य बघायला सांनगतले. िण ते िाहूिही, त्यािर प्रथम क्लॅनडओर्चा निश्वास बसला 

िाही. िण क्लॅनडओसारख्या भोळसट ि हलक्या कािाच्या माणसार्चा, शेिटी हरेोच्या 

बदफैलीिणािर निश्वास बसला.  

इकड ेक्लॅनडओ ि हरेोच्या लग्नार्ची तयारी र्चालू होती. या महत्िाच्या सामानजक प्रसंगी, 

संबंनधतािी कसे िागािे यासंबंधी डॉगबेरी ि िर्गवस सगळ्यािा सूर्चिा दते होते.  

हरेो, लग्नार्ची िधूिस्त्र ेर्चढित होती. िण मिोमि नतला काहीतरी अशुभ घडण्यार्ची, 

र्चाहूल लागली होती. तरीही व्यिनस्थत तयार होऊि, िण जड अंतःकरणािे, ती िडीलांबरोबर 

र्चर्चवमध्ये गेली. 

लग्न 

 

नलओिाटोिे हरेोला हाताला धरूि, र्चर्चवमध्य ेआणले. डॉि जॉि, डॉि िदे्रो, बेिेनडक, 

बेरीस आनण  राजघराण्यातील इतर प्रनतष्ठीत नस्त्रया ि उमराि; ह ेसिवजण नतथे जमले होते. 



इतक्यात क्लॅनडओ जोरात ओरडला, “नलओिाटो, नतला िरत घेऊि जा. ती दषु्ट, अिराधी बाई 

आह.े नतिे मािमयावदा गुडंाळूि ठेिली आह.े” 

िाहुणे मंडळीिा धक्कार्च बसला. नबर्चारा नलओिाटो तर गांगरुिर्च गेला. 

“ह ेकाय क्लॅनडओ?” 

िण उत्तरादाखल डॉि िदे्रो बोलला, “नलओिाटो, मला ह ेसांगायला खेद होतो की मी ि 

क्लॅनडओिे काल तुझ्या मुलीरे्च अिराधी ितवि िानहले. एका अनत सामान्य माणसािे हरेोला 

नमठीत घेतािा काल रात्री आम्ही िानहल.े” 

           

 

 

डॉि जॉििे धक्का बसल्यारे्च सोंग केले. “अशा गोष्टी, तुम्ही र्चर्चवमध्य ेकाय बोलता?  आिण 

आता इथूि जाऊ.  ह ेलग्न आता होणार िाही.” असे तो म्हणाला ि ते सिवजण र्चर्चवमधूि निघूि 

गेले. 

हरेो र्चक्कर येऊि िडली. बेिेनडक ि बेरीसि ेनतला उर्चलूि धरले. 



नलओिाटो हताशिणे ककंर्चाळला, “मरू द ेनतला.” कारण त्यार्चा डॉि िेद्रोिर निश्वास 

होता. र्चर्चवमध्ये उदासीिता भरूि रानहली.  

हरेो निष्िाि असल्याबद्दल, बेिेनडक, बरेीस ि लग्न लािण्यासाठी िेमण्यात आलेला 

ियस्क िाद्री, या नतघांर्चा  निश्वास होता. नशष्ट म्हणूि प्रनसध्द असलेल्या बेिेनडकला, अस ेिाटत 

होते, की नलओिाटोिे त्याच्या मलुीिररे्च आरोि इतक्या झटिट मान्य केले, ह ेबरे केल ेिाही. 

त्यािे नलओिाटोला तस ेबोलूिही दाखिले. गव्हिवर नलओिाटो, हा काही फार कणखर मिुष्य 

िव्हता. ह ेिाक्ताडि ऐकूि तो थरथर कािू लागला. हा गंुता सोडिूि सिव सुरळीत करण्यासाठी, 

बेिेनडक ि बेरीस यांिी एक बेत आखला. नलओिाटोच्या िरिािगीिे, त्यांिी हरेो मरण िािली 

अशी अफिा उठिली. ही िाताव ऐकूि क्लॅनडओला त्याच्या िागण्यार्चा िश्चात्ताि होईल ि त्यारे्च 

मि बदलले, असा त्यािा निश्वास िाटला.                          

एकमेकांबरोबर राहूि, बेिेनडक ि बेरीस कधी िव्ह े इतके एकमेकािा समजूि घेऊ 

लागल.े क्लॅनडओ ि हरेो यांच्यामधील गंुतागंुत सोडितािा, तेर्च एकत्र आले. एकमकेांर्ची टर 

उडिूि, हसण्यारे्च निसरूि गेले. 

 

 “मी बेरीसइतके प्रेम कुणािरर्च करत िाही.” अस े बेिेनडकिे, स्ितःशीर्च कबूल केल.े 

बेरीसला नतर्ची रु्चलत बहीण हरेो, अत्यंत नप्रय होती आनण क्लॅनडओिे ज्या प्रकारे, हरेोर्चा अिमाि 

करूि नतला िाईट िद्धतीिे िागिल ेहोते, त्यामुळे संतािूि ती ओरडली, “क्लॅनडओला ठार मारा.” 



बेिेनडक र्चदकत होऊि म्हणाला, “काय बरळते आहसे? िाही. िाही. मी ह ेकालत्रयी 

होऊ दणेार िाही.” 

“जर तू अस ेकरणार असशील तर आिले प्रमे संिलेर्च. क्लॅनडओ अत्यंत रु्चकीर्चा िद्धतीिे, 

हरेोशी िागला आह.े त्याला द्वदं्वयुध्द खेळायला लािायर्ची नशिा दणेे योग्य ठरेल.”  

बेिेनडकला अथावतर्च त्याच्या नमत्राबरोबर, द्वदं्वयुध्द खेळायरे्च िव्हते. िण बेरीसरे्च प्रेमही 

गमिायरे्च िव्हते. म्हणिू तो म्हणाला, “ठीक आह.े तू म्हणतेस, तस े मी करतो. मी सभ्यिणे 

क्लॅनडओशी द्वदं्वयुध्द खळूेि, ते साधेि. त्याच्या दषु्टिणाबद्दल, त्याला माझ्याबरोबर द्वदं्वयुध्द 

खेळािे लागेल.”  

बेरीसच्या हरेोिरील प्रेमािे, जरी बेिेनडक भारािूि गेला होता, तरी त्याला स्ितःच्या 

नमत्राला द्वदं्वयुध्दारे्च आिाहि दणेे, अस्िस्थ करणारे िाटत होते. िण तरीही, एकदा बेरीसला तस े

िर्चि ददल्यािर, तो ते करायला तयार झाला. तो क्लॅनडओला द्वदं्वयुध्द खेळण्यासाठी भाग 

िाडण्यास निघाला. तो म्हणाला, “तू एका सभ्य स्त्रीर्चा खूि केला आहसे. तेव्हा आता 

द्वदं्वयुध्दासाठी तयार हो. िाहीतर तू नभत्रा आहसे, अस ेमी सगळ्यािा सांगत सुटेि.” 

क्लॅनडओही नमत्राबरोबर युध्द करायला िाराज होता, िण शेिटी तयार झाला. डॉि 

िेद्रो, बेिेनडकला हसत  होता. ही बाब तो अती गंभीरिणे घेतो आह,े अस ेत्याला िाटत होते. िण 

त्या बाबतीत बेिेनडकर्चा निश्चय कायम होता. त्यामुळे तो आता द्वदं्वयुध्दार्ची जागा ठरिण्यासाठी, 

तािातािािे बाहरे िडला. 

डॉि जॉिच्या ज्या िोकरािे, हरेोच्या झोिायच्या खोलीच्या नखडकीत नतच्या 

िोकराणीबरोबर, तो प्रमेप्रसंग घडिूि आणला होता, तो शेखी नमरिणारा असल्यािे, त्यािे 

त्याच्या नमत्राला त्याबद्दल सांनगतले. राजिुत्र डॉि िेद्रो ि क्लॅनडओ यांिा हरेोिे ि केलेल्या 

कृत्याबद्दल निश्वास ठेिायला लाऊि, कस ेफसिल ेि त्याबद्दल त्याच्या मालकाकडूि त्यािे कस े

िैसे नमळिले, याच्या बढाया मारल्या. डॉगबेरी ि िर्गवस यांिी ह ेबोलण ेऐकल ेि त्या िोकराला, 

हुशार िदकलाकड े िेऊि बोलते केले. त्या दोघांच्या साध्यासधु्या   प्रामानणकिण े ि 

व्यिहारर्चातुयाविे, त्यांिी डॉि जॉििे, दषु्टिणे बांधललेी निरगाठ सोडिली.  

जेव्हा हरेोच्या मृत्यूर्ची बातमी र्चहूकड ेिसरली, तेव्हा डॉि जॉिच्या िोकराला, गव्हिवर 

नलओिाटोकड ेिेण्यात आले ि त्यािे सिव हकीगत नलओिाटोला सांनगतली. डॉि जॉिला हरेोच्या 

मृत्युबद्दल जबाबदार ठरिण्यात येईल या भीतीिे तो दशे सोडूि िळूि गेला.  



नलओिाटोिे हरेोच्या मृत्यूरे्च िाटक, र्चालूर्च ठेिल.े िण जेव्हा ही िोकरार्ची गोष्ट ि डॉि 

जॉिच्या िलायिार्ची बातमी, डॉि िेद्रो ि क्लॅनडओच्या कािािर गेली, तेव्हा नलओिाटो 

क्लॅनडओला मोठ्या रुबाबात म्हणाला, “जा. आता मेनसिाच्या लोकािा, हरेो निदोष असल्यारे्च 

सांग. सगळ्यािा ह ेकळू द ेकी तू नतच्यािर अन्याय केलास. आनण क्लॅनडओ, नशिा म्हणूि तुला 

हरेोच्या रु्चलत बनहणींिैकी एकीशी, लग्न करािे लागेल. लग्नाच्या िेळी नतिे बुरखा घातलेला 

असेल ि ती तुला ददसणार िाही. िण तू ती हरेो असती तर जसा माि ददला असतास, तसार्च 

नहला द्यायला हिास ि नशिेर्ची िूतवता करायला हिीस.” 

क्लॅनडओिे खनजल होऊि, ह ेमान्य केले. दसुऱ्या ददिशी तो र्चर्चवमध्ये गेला. नलओिाटोिे 

ििीि लग्नार्ची तयारी केली. त्याच्या मलुीला, हरेोला, तयार होऊि बुरखा घालायला सांनगतले. 

बेिेनडक ि बेरीस यांिाही गुप्त कटात सहभागी करूि घेतल.े खरे तर बेिेनडक मिातूि खूष झाला 

कारण आता त्याला क्लॅनडओबरोबर द्वदं्वयुध्द खेळािे लागणार िव्हते. 

आता तो नलओिाटोला म्हणाला, “तुझी िुतणी आता माझ्यािर कृिािंत झालेली ददसते.” 

“कोण? बेरीस?” 

“हो. त्यामुळे मला आज नतच्याबरोबर लग्न करायला आिडले.” 

नलओिाटोिे ह ेबेरीसला ि निर्चारता मान्य केल.े 

क्लॅनडओ ि हरेोरे्च लग्न आता अंनतम टप्प्यात आल ेतरीही, क्लॅनडओला ह ेमानहती िव्हते 

की त्यार्ची िाग्दत्त िधू कोण आह,े कारण नतच्या तोंडािर बुरखा होता.  

क्लॅनडओ म्हणाला, “ह ेसुदंरी, मला तुझा र्चेहरा बघू द.े” 

िण नलओिाटो ठाम होता. त्यामुळे तो बोलला, “लग्न झाल्यानशिाय िाही.”  

त्यामुळे लग्न लागले ि मग हरेोिे बुरखा काढला.  

आश्चयावनतरेकािे क्लॅनडओ ओरडला, “दसुरी हरेो.” 

शांतिणे, िमाशील आिाजात, हरेो म्हणाली, “अथावत, कारण मी नजिंत आह ेि तुझी 

ित्नी झाल ेआह.े” 

मग बेिेनडक बेरीसला म्हणाला, “बेरीस!” 

बेरीस म्हणाली, “काय?” 



बेिेनडकिे र्चाल ूठेिल,े “ तुझे माझ्यािर प्रमे आह?े राजितु्र ि तुझे काका, दोघेही मला 

तसे बोलल.े” 

तेव्हा शब्दांरे्च कृत्यात रुिांतर होईियंत, असेर्च र्चालू रानहल ेअसत,े िण व्यािहाररक 

बाजू लिात घेता, त्यांरे्चही त्यार्च ददिशी लग्न लागले. हरेो निष्िाि असल्यारे्च नसध्द होऊि, नतरे्च 

ि क्लॅनडओरे्च िरत जमािे म्हणूि कटात सहभागी झालेला ियस्क िाद्रीसुद्धा, त्यांच्याइतकार्च 

खूष झाला. गैरसमज ह ेनिव्िळ एक खुसिट होते ह ेसिाविीर्च मान्य केले. उगीर्चर्च िरार्चा कािळा 

केला गलेा होता. 

 

 

 

 

  



जुळ्यांर्चा गोंधळ 

 

 

 



फार िषांिूिी ग्रीसमध्य,े सेबॅस्टीअि ि नव्हओला िािारे्च भाऊ बहीण रहायरे्च. ते 

सादषृ्यता असणारे, जुळे होते. म्हणजे ते मुलगा मलुगी असल ेतरी, अगदी सारख ेददसायरे्च. त्यांिी 

सारख ेकिड ेकेल ेतर कोण कुठला / कुठली ह ेओळखणे अिघडर्च जाई. 

आता त्यांिी तारुण्यात प्रिेश केला होता ि ते इलायररयाच्या तीराकड,े समदु्रसफरीसाठी 

निघाले होते. प्रिासाच्या शेिटच्या टप्प्यात, त्यारें्च गलबत िादळात सािडूि मोडले. ते गलबत 

बुडल्यािर, बऱ्यार्च लोकािा जलसमाधी नमळाली. िण कॅप्टि, नव्हओला ि इतर थोड ेलोक एका 

छोट्या बोटीत बसूि िार्चले.  

नव्हओलाला नतच्या भािार्ची काळजी िाटत होती. कोणीर्च सेबॅस्टीअिला िादळातूि 

सुखरूििण े निसटलेल े िानहले िव्हते. नव्हओला ि नतरे्च सहप्रिासी लाटा ि िाऱ्याच्या 

तडाख्याबरोबर कुठेही भरकटत होते. िण शेिटी ती बोट एका दकिाऱ्यािर फेकली गेली.  

नव्हओलािे कॅप्टिला निर्चारले, “आिण कुठे आहोत?” 

“ह ेइलायररया आह.े” तो उत्तरला.  

अजूिही नतला भािानशिाय काही सुर्चत िव्हते. उदास होऊि ती स्ितःशीर्च िुटिटुली, 

“माझा भाऊ नतकड ेइलायनशयम म्हणजे स्िगावत असतािा, मी इथ ेइलायररयामध्ये काय करू?” 

नतला अस ेिाटत होते की बहुधा नतर्चा भाऊ समुद्रात बुडूि, स्िगावत िोर्चला. “नजिंत िा मृत, िण 

मी माझ्या भािाबरोबर असायला हिी होते. िण मी नजिंत आह ेम्हणजे तोही नजिंत असले का?” 

नतरे्च सांत्िि करतािा कॅप्टि म्हणाला, “तो ठीकही असले. आिल ेगलबत फुटल ेतेव्हा, 

एका ओंडक्याला धरूि लाटांिर तरंगतािा मी त्याला िानहल.े आिल्यासारखार्च, तोही एखाद्या 

दकिाऱ्यािर फेकला गेला असले. ि अजूि नजिंतही असले.” 

नव्हओलाला थोडा ददलासा नमळाला. िण नतिे आजूबाजूला िानहल्यािर नतला कळेिा, 

की आता काय करािे?  बऱ्यार्च अमीर उमरािांच्या घरातील तरुण मलुी, जशा बंददस्त जगात 

जगत असतात ि इतर लोक त्यािा सरुनित िातािरण िरुिूि, त्यांच्या ितीिे काही निणवय घेत 

असतात, तसेर्च नतच्या बाबतीत होते. कॅप्टि र्चांगला मिुष्य होता. ते नजथे रहात होते. त्या 

दशेाबद्दल, त्यािे नतला मानहती द्यायला सरुिात केली. त्या दशेािर ऑर्सविो िािाच्या राजिुत्रारे्च 

राज्य होते. तो मोठ्या उमद्या र्चाररत्र्यार्चा होता.  ऑलीनव्हया िािाच्या मलुीिर त्यारे्च प्रेम होते. 

िण नतिे िकार ददल्यािे, तो अजूि अनििानहत होता.  

“ऑलीनव्हया कोण आह?े” नव्हओलािे निर्चारल.े 



 

 

“एक िषाविूिी शेजारच्या दशेातील एक सरदार िारला. त्यार्ची ही मलुगी आह.े 

तुझ्यासारखा नतलाही एक भाऊ होता. दोघेजण एकमेकािा सांभाळूि रहात होते. िण अलीकड े

तो िारला. त्यामुळे ऑलीनव्हया दःुखािे िेडीनिशी झाली. नतिे घरात स्ितःला कोंडूि घेतल ेि 

कोणालाही भेटेिाशी झाली.” 

ही गोष्ट ऐकल्यािर, नव्हओलाला ऑलीनव्हयाबद्दल सहािुभूती िाटू लागली. दोघींमध्य े

एक गोष्ट सारखी होती. दोघींर्चाही आिडता भाऊ, त्यांच्याजिळ िव्हता. ऑलीनव्हया आिल्याला 

नतर्ची सखी म्हणूि, िोकरी दईेल का ि त्यायोगे आिल्याला उदरनििावहारे्च साधि नमळेल का, 

असा निर्चार नव्हओला करू लागली. 

कॅप्टििे नतला या निर्चारािासूि िरािृत्त केले. तो नव्हओलाला म्हणाला की, नतर्चा भाऊ 

नतिे गमािल्यािासूि, ती कोणालार्च घरात घेत िाही. नतच्यािरूि जीि ओिाळूि टाकणाऱ्या, 

राजिुत्र ऑर्सविोलाही िाही. कोणालार्च िाही.  



 

 

नव्हओलारे्च िेषांतर 

 

“जर मी ऑलीनव्हयाकड ेिोकरी करू 

शकत िसेि, तर कदानर्चत मी राजिुत्र 

ऑर्सविोकड े काम करू शकेि.” आनण ती 

नजतका निर्चार करू लागली, नततका नतला तो 

बेत आिडू लागला. ती कॅप्टिला म्हणाली, 

“सर, तुम्ही मला मदत कराल का? मी एखाद्या 

तरुण माणसासारखे (िुरुषासारखे ) किड े

करीि. िंतर जर तुम्ही मला राजिुत्राकड ेघेऊि 

गेलात, तर मी त्यार्ची िोकर म्हणूि, काम 

करायला तयार आह.े मी त्याच्यासाठी गाईि. 

त्यारे्च निरोि िोर्चनिि. मी सर्चोटीिे त्यार्ची 

सेिा करीि. िण मी खरी कोण आह,े ह े

कुणालाही ि सांगण्यारे्च िर्चि, तुम्ही मला 

द्यायला हिे.” 

कॅप्टि त्यासाठी तयार झाला. नव्हओलािे त्याला तरुण मिुष्यारे्च किड े आणायला 

सांनगतले. ती ि सेबॅस्टीअि सारख ेजुळे असल्यािे, त्या किड्यात ती तंतोतंत सेबॅस्टीअिसारखी 

ददसू लागली. नतिे ससेेररओ अस ेिाि धारण केले. कॅप्टििे नतला राजितु्राकड ेिेले. राजिुत्राला 

तो दखेणा तरुण मिुष्य आिडला. त्यािे त्याला िोकर म्हणूि ठेऊि घेतल.े कॅप्टिनशिाय 

कुणालार्च, ती खरी मलुगी असल्यारे्च मानहती िव्हते. 

राजिुत्राच्या दरबारात नव्हओलािे उत्तम काम केल्यािे, ती ऑर्सविोच्या खास मजीतली 

बिली. लिकरर्च राजितु्र ऑर्सविोिे त्यारे्च ऑलीनव्हयािर प्रेम असल्यारे्च, तरीही ती भेटत 

िसल्यारे्च ि प्रेमाला काही प्रनतसाद दते िसल्यारे्च सेसेररओला सांनगतले. ह े ऐकत असतािा 



नव्हओला स्ितःर्च, दखेण्या ि प्रनतष्ठीत ऑर्सविोच्या प्रेमात िडली. िरंतु एका राजिुत्राच्या 

िोकरािे जसे िागािे, तशीर्च िागत रानहली. नतला प्रेम व्यक्त करणे शक्य िव्हते.  

ऑर्सविोला असे िाटले, की हा तरुण िोकर, निरोि दणे्यारे्च काम र्चांगले करेल. तो त्याला 

बोलला, “ऑलीनव्हयाकड ेजा ि माझ ेनतच्यािर प्रेम असल्यारे्च सांग. असेही सांग की जरी ती 

मला धुडकािूि लाित असली, तरीही माझे नतच्यािर निरानतशय प्रेम आह ेि दसुऱ्या कोणाही 

स्त्रीर्चा मी निर्चार करू शकत िाही. ती तुझे ऐकेल. तू मिािासूि बोलूि, नतरे्च मि िळिण्यार्चा 

प्रयत्न कर. माझ्यािेिा, तुझे ती जास्त र्चांगले ऐकेल.” 

त्यार्चा अंदाज दकती बरोबर होता, ह े त्याला मानहती िव्हते. नव्हओला जेव्हा जड 

अंतःकरणािे ऑलीनव्हयाच्या दाराशी गेली ि अिेकदा निघूि जाण्यास सांनगतले, तरीही ठामिण े

नतथे थांबली, तेव्हा, ऑलीनव्हयालाही असे कुतूहल निमावण झाले, की हा कोणारे्चर्च ि ऐकणारा 

तरुण, आह ेतरी कोण? त्याला असे सांनगतले गेले की ऑलीनव्हया आजारी असूि, कोणालाही 

भेटत िाही, तेव्हा तो म्हणाला, “ती आजारी असल्यारे्च मला मानहती आह.े तरीही मला नतला 

भेटलेर्च िानहजे. त्यानशिाय मी येथूि िरतणार िाही.” 

त्यांिी सेसेरीओला सांनगतले, “ती झोिली आह.े” तर तो उत्तरला, “ती उठेियंत मी 

थांबतो.” ऑलीनव्हयाला नतच्या िोकरािे सांनगतले की तो मिुष्य ददसायला फारर्च सुंदर आह ेि 

त्यार्चा हट्ट सोडत िाही, तेव्हा नतिे शेिटी त्याला आत यायला िरिािगी ददली. राजिुत्र 

ऑर्सविोकडूि निरोि घेऊि हा मिुष्य आला आह ेह ेजाणूि, नतिे स्ितःर्चा रे्चहरा बुरख्यािे झाकूि 

घेतला. नतच्या िोकराणीिाही नतिे तसेर्च करायला सांनगतले.  

जेव्हा सेसेररओ आत आला, तेव्हा तेथील नस्त्रयांिैकी, ऑलीनव्हया कोण ह ेत्याला कळेिा. 

तो उदास रे्चहऱ्यािे म्हणाला, की त्यािे आणलेला निरोि महत्िार्चा आह ेि तो त्याला उगीर्चर्च 

कुणाला तरी सांगायर्चा िाही. यातील ऑलीनव्हया कोण ह ेत्याला कळायला हि ेअसे तो सांगूि 

त्यािे, निरोि खास ऑलीनव्हयासाठीर्च असल्यार्चा िुिरुच्चार केला. ऑलीनव्हयािे नतच्या दासींिा 

बाहरे िाठिले. ससेेररओ ि ऑलीनव्हया असे दोघरे्च उरल्यािर, तो म्हणाला, “कृिया मला तुमर्चा 

रे्चहरा दाखिा.”   

 

ऑलीनव्हया प्रेमात िडते 

 



सेसेररओरे्च दखेणेिण, आनिभावि ि बोलणे ऐकूि, ऑलीनव्हयािर जणू जाद ू झाली. 

राजिुत्र ऑर्सविोिेिा नतला त्या निरोप्यामधेर्च, जास्त रुर्ची िाटू लागली. नतिे बुरखा काढला ि 

उिरोनधकिणे म्हणाली, “मी तुला नर्चत्र दाखिते. ते र्चांगले रंगिले आह ेका ते सांग.” 

“छािर्च” सेसेररओ बोलला. 

िण सेसेररओ हा एकनिष्ठ ि िेक सेिक असल्यािे, त्यािे ऑर्सविोच्या प्रेमाबद्दल सांगायला 

सुरिात केली. ऑर्सविो कसा, ऑलीनव्हयाच्या प्रमेात आकंठ बुडाललेा आह ेआनण नतच्यानशिाय 

ददिसेंददिस व्याकुळ होत र्चालला आह.े िुढ ेतो म्हणाला, “माझ्या मालकाप्रमाणे मी तुमच्यािर 

प्रेम करत असतो, तर मी तुमच्या घराच्या फाटकाशेजारी, झोिडी बांधूि रानहलो असतो. 

घरातील माझ्या प्रेयसीर्चा, तोंडािे जि करत रानहलो असतो. प्रेमार्ची गाणी, गुणगुणत रानहलो 

असतो. त्या सुरांिी, सारे िातािरण भारूि टाकले असते. केव्हा ि केव्हा तुम्हाला, माझे गाऱ्हाण े

ऐकािे लागलेर्च असत.े माझ्या प्रेमाच्या निफलतेतील यातिांमुळे, तुम्हाला एक ि एक ददिस 

माझी दया आली असती.” 

आिण ससेेरीओच्या प्रेमात िडल्यारे्च जाणिल्यािे, ऑलीनव्हया निर्चार करू लागली. 

नतिे त्याला सोिे दऊे केल ेिण तो ते घेईिा. जेव्हा तो तरुण गेला, तेव्हा नतला त्याला िरत 

भेटायर्ची, ओढ लागली. त्याला काय कारण काढूि िरत बोलिािे, यार्चा ती निर्चार करू लागली. 

नतिे स्ितःच्या बोटातूि अंगठी काढली ि नतर्चा निश्वासू िोकर माल्होनलओ, याला ती ससेेररओला 

िेऊि दणे्यास सांनगतली. ”तू त्या राजिुत्राच्या िोकरामागे धाि ि त्यार्ची इथे निसरललेी अंगठी, 

त्याला िरत कर. त्याला सांग, की मी ती, ककंिा इतर कुठलीही िस्तू ठेऊि घेऊ शकत िाही. त्यािे 

मी राजिुत्रािर कधी प्रेम करेि असा ददलासा, राजिुत्राला अनजबात दऊे िये. िण निरोप्या जर 

उद्या इथे आला, तर मी त्याला माझी यामागर्ची भूनमका सांगेि.” 

माल्होनलओिे, त्याच्या मालदकणीच्या सांगण्याबरहुकूम केल.े जेव्हा नव्हओलािे अंगठी 

िानहली, तेव्हा नतला ऑलीनव्हया नतच्या प्रेमात िडल्यारे्च, लिात आल.े नतिे तर ऑर्सविोर्ची भेट 

म्हणूि, ऑलीनव्हयाला अंगठी ददली िव्हती आनण कल्िक ऑलीनव्हयािे अंगठीर्चा उियोग, फक्त 

सेसेररओ नतला िरत भेटायला यािा म्हणूि केल्यारे्च, सहज लिात येत होते. नव्हओलािे निर्चार 

केला, “नबर्चारी ऑलीनव्हया! माझ्यािर प्रेम करण ेम्हणजे, स्िप्नािर प्रमे करणे आह.े” 

ही र्चमत्काररक िररनस्थती होती. ऑर्सविोकड ेकाम नमळिण्यासाठी, नव्हओलािे िुरुषिेष 

धारण केला. ऑर्सविोिे नतला त्याच्या ितीिे ऑलीनव्हयार्ची प्रेमयार्चिा करण्यार्ची आज्ञा ददली. 

नव्हओलािे त्यासाठी इतके मधरु िक्तव्य केले, की ऑलीनव्हया मोहूि जाऊि, ( तो िुरुष िसल्यारे्च 

मानहती िसल्यािे ) त्याच्यार्च प्रेमात िडली. 



ऑर्सविोच्या राजिाड्यात िरत आल्यािर, नव्हओलािे त्याला सांनगतले की, ती 

ऑलीनव्हयाला ऑर्सविोच्या प्रेमाबद्दल िटिू शकली िाही. 

ऑलीनव्हयािे अस े आिल्याला स्िष्ट शब्दात सांनगतल्यारे्च, नव्हओला म्हणाली. ‘ती 

ऑर्सविोिर कधीही प्रेम करू शकणार िाही.’ असेही ती म्हणाल्यारे्च ससेेरीओिे सांनगतल.े िण 

स्ितःबद्दल ठाम निश्वास असललेा हट्टी ऑर्सविो, आिण ऑलीनव्हयाला सजंकू शकत िाही यािर 

निश्वास ठेिायला तयार िव्हता.  

सेसेररओ म्हणजे स्त्री असूि, राजिुत्राच्या गाढ प्रेमात होती. आता नतिे आिल्या खऱ्या 

स्िरूिाबद्दल, राजिुत्राला सांनगतल.े िरंतु िुरुष िेषातील नतला बघिू, राजिुत्रार्चा त्यािर 

निश्वास बसेिा.  

नव्हओला म्हणाली, “तू जसे ऑलीनव्हयािर प्रेम करतोस तसेर्च एक स्त्री तुझ्यािर करते. 

आनण तुझे मात्र त्या स्त्रीिर प्रेम िाही. नतला िाही का, िकार िर्चिािा लागत आह!े” 

राजिुत्रािे मान्य केले. “कदानर्चत तसेर्च खरे आह.े िण िुरुष करतात तसे प्रेम, नस्त्रयांिा 

करतार्च येत िाही. नस्त्रयांमध्ये त्याबाबतीत, िुरुषांएिढी िमता िसते.”  

ह ेखरे िाही, ह ेनव्हओलाला कळत होते. “नस्त्रया जास्त तीव्रतेिे, भाििानििशतेिे  प्रेम 

करू शकतात.” एिढे बोलूि नव्हओला, राजिुत्राला एक गोष्ट सांगू लागली. खरे तर ती गोष्ट 

नतर्चीर्च होती िण त्याला ते मानहती िव्हते. 

नव्हओला म्हणाली, “माझ्या िडीलािा एक मुलगी होती ि ती एका माणसािर प्रेम करत 

होती. जस ेमी स्त्री असते तर तुमच्यािर प्रेम केल ेअसते तसे! िण त्या माणसारे्च नतच्यािर प्रमे 

िव्हते.” 

“आनण मग काय झाले? ती स्त्री कोण होती?” ऑर्सविोला जाणूि घ्यायरे्च होते.  

नव्हओला एक सुस्कारा टाकूि म्हणाली, “काही िाही.” अबोलिणे ती झरुणीला लागली. 

िण नतिे नतरे्च दःुख प्रकट केल ेिाही. िंतर ितवमािकाळात भािािर येत, ती म्हणाली, “मी िरत 

ऑलीनव्हयाकड ेजाऊ का?” 

ऑर्सविोिे ऑलीनव्हयाला भटे दणे्यासाठी एक रत्न नतच्याकड ेदऊेि म्हटले, “हो. जा.” 

या िेळेस ससेेरीओला सहज प्रिेश नमळाला. ऑलीनव्हयाही लगेर्च भटेली. िरत त्यािे 

ऑर्सविोच्या ितीिे, नतर्ची मिधरणी सुरु केली. िण ती काही ऐकूि घेईिा. नतिे त्या निरोप्याला 

सांनगतले, “तुला स्ितःला काही सांगायरे्च असले तर मी आिंदािे ऐकूि घईेि.” 



िंतर जिािी मयावदरे्ची बंधिे तोडूि, ऑलीनव्हयािे सेसरेीओला ती त्याच्या प्रेमात 

िडल्यारे्च सांनगतले. िसतंॠतुतील गुलाबांर्ची, नतच्या कोमल स्त्रीत्िार्ची, नतच्या मािमयावदरे्ची, 

सत्यार्ची ि प्रत्येक गोष्टीर्ची शिथ घेऊि, नतिे प्रेमार्चा उच्चार केला. ती इतके िराकोटीरे्च प्रेम करत 

होती, की ते बोलूि व्यक्त केल्यानशिाय काहीर्च इलाज िव्हता. ऐकायर्ची इच्छा िसूि, नव्हओलािे 

ते ऐकले. ऑलीनव्हयाला असे सांनगतले की नतिे असा निश्चय केला आह,े की कुठल्याही स्त्रीच्या 

प्रेमात िडायरे्च िाही ि तािातािािे र्चालती झाली. 

 

इलायररयात सेबॅस्टीअि 

 

इलायररयाच्या दकिाऱ्याला लागूि, नव्हओलाला आता तीि मनहिे झाले आनण या 

काळात ती िारंिार नतर्चा भाऊ सेबॅस्टीअिर्चा, निर्चार करत रानहली. ऑलीनव्हयाशी बोलत 

असतािा, नतिे समुद्रािरील एका कॅप्टिला ससेरेरओसारख्यार्च ददसणाऱ्या एका तरूणाबरोबर, 

गािात नशरतािा िानहले. तो कॅप्टि म्हणजे अॅन्टोनिओ होता ि तरुण मिुष्य सेबॅस्टीअि होता. 

सेबॅस्टीअि शूर ि हरहुन्नरी होता. त्याला अॅन्टोनिओच्या जहाजािे धडधाकट अिस्थेत िानहले ि 

िर उर्चलूि घेतले. 

नव्हओलािंतर तीि मनहन्यांिी, ह ेलोक इलायररयाला आले. िण नव्हओला िा सेबॅस्टीअि 

दोघािाही एकमेक नजिंत आहते, ह ेमानहती िव्हते. अॅन्टोनिओला हा तरुण आिडला ि त्याला 

शहर दफरायला तो मदत करत होता. अॅन्टोनिओच्या हातूि ऑर्सविोच्या ितुण्याला, समुद्रािरील 

मारामारीत रु्चकूि, जखम झाली होती. त्यामुळे त्याच्या येथील संर्चारस्िातंत्र्यािर, बंधिे आली 

होती. राजिुत्रािे, अॅन्टोनिओला अटक करण्यार्ची आज्ञा ददली होती. त्यामुळे त्यािे थोडा िेळ 

सेबॅस्टीअिला सहडंण्यास सोबत केली. िंतर काही िैस े दऊेि ि मागवदशवि करूि, त्याला 

एकट्यािेर्च सहडंण्यास सांनगतले.  

 



 

 

मध्यंतरीच्या काळात, ऑलीनव्हयाच्या घरात बरेर्च काही घडत होते. सर टॉबी ब ेिािारे्च 

नतरे्च काका होते. ते एक आिंदी प्राणी होते ि नतच्याबरोबरर्च रहात असत. त्यािा 

खाण्यानिण्यार्चा षौक होता. जणू त्यासाठीर्च ते जगत. त्यांच्याबरोबर एकदम निरुध्ध टोकारे्च 

असणारे, त्यांरे्च नमत्र, सर अॅन््यु अॅगुनर्चक रहात असत. ते बढाईखोर ि मूखव होते. सर टॉबीिा 

अस ेिाटत अस ेकी सर अॅन््यु, ित्नी म्हणूि ऑलीनव्हयारे्च प्रेम सजंकू शकतील. म्हणूि सर टॉबी 

त्यािा उत्तेजि दते असत.  

एक ददिस ऑलीनव्हयार्चा िोकर माल्होनलओिे, सर टॉबी यांच्या दारू निण्याच्या 

सियीिरूि, त्यांर्ची खरडिट्टी काढली. माल्होनलओ हा, गंभीर प्रकृतीर्चा माणूस होता ि तो 

स्ितःला, जरा शहाणा समजत अस.े ऑलीनव्हया त्याच्या कामारे्च कौतुक करे, िण त्याला 

‘स्ितःच्या फार प्रेमात असललेा माणूस’ म्हणे. माल्होनलओला नििोदारे्च ि मौजमजेरे्च अंग िव्हते. 

स्ितःला अनत शहाणा समजत असल्यािे, तो कुणालार्च आिडत िस.े िण सर टॉबीिा िसंत 

करणारी, ऑलीनव्हयार्ची िोकराणी माररया, ही माल्होनलओर्चा फार रागराग करत अस.े सर 

टॉबीिा आिडणारा, एक प्रकारर्चा नििोद नतिे घडिूि आणला. नतिे ऑलीनव्हयाच्या 

हस्तािरात, माल्होनलओला गुिरू्चि एक प्रेमित्र नलनहल.े ते त्याला नमळेल अस े ठेऊि, त्याला 



कर्चाट्यात िकडले. मग जेव्हा तो ऑलीनव्हयाकड ेगेला, तेव्हा तो मूखावसारखा िागल्यािे, नतच्या 

मिात असललेा त्याच्याबद्दलर्चा आदर िष्ट झाला. 

ह ेनििोदी कृत्य िार िडल्यािर, सर टॉबीला अजूि काहीतरी टटंगलटिाळी करायर्ची 

लहर आली. त्यािे सर अनॅ््युला असे सांनगतले की ऑलीनव्हयारे्च मि, सेसरेीओकड ेओढ घेते आह े

ि जर त्यािे ससेेरीओला द्वदं्वयुद्धारे्च आव्हाि ददले तर त्याच्यासाठी ते र्चांगले राहील. सर टॉबीिे 

नर्चथािणी दऊेि म्हटल,े “तू दकती शूर आहसे ते ऑलीनव्हयाला बघूद.े” सर टॉबीला मानहती होते 

की त्यार्चा नमत्र एक िंबरर्चा डरिोक आह.े म्हणिू तो स्ितःशीर्च हसत बसला.  

सर अॅन््यलुा नर्चथािणीर्ची गरज िव्हती. तसा तो कलमबहाद्दर होता. त्यािे सेसेरीओला 

एक भीतीदायक, धमकीिजा ित्र नलनहल.े ससेेररओ ( नव्हओला ) िे जेव्हा ते िार्चल,े तेव्हा नतला 

धास्ती िडली. सर टॉबीकडूि नतला जेव्हा कळले, की सर अॅन््यु निष्णात तलिारबाज आह,े 

तेव्हा नतर्ची भीती आणखीिर्च िाढली. मध्यतंरीच्या काळात, सर टॉबीिे सेसेररओ शूर ि 

धडाडीर्चा असल्यारे्च उठिूि ददले. खरे तर, स्िधवकांिैकी कोणीही, द्वदं्वयुद्ध खेळण्यास उत्सकु 

िव्हते.  

स्ितः एकटा असे तेव्हा सर टॉबी, खूि िेळ मोठमोठ्यािे हसत बसे. तो द्वदं्वयुद्धार्ची िाट 

बघत होता आनण जेव्हा खरेर्च ते सुरु झाले, तेव्हा नव्हओला इतकी थरथर कािू लागली, की नतच्या 

हातूि तलिार जिळजिळ गळूिर्च िडली. िण सर अॅन््युदखेील र्चळार्चळा काितो आह ेह ेनतच्या 

लिात आले. तरीही सर अॅन््यु निदाि िुरुष होता, िण नव्हओलािे तर मदतीसाठी धािार्च सुरु 

केला. अर्चािक आलेल्या एका िाहुण्यािे, सेबॅस्टीअिर्चा नमत्र अॅन्टोनिओ यािे, त्या दोघांच्या मध्य े

येऊि, ओरडायला सुरिात केली. “थांबा. माझ्याशी लढा. या मुलाऐिजी मी उभा रहातो.”  



ओळखण्यातील गैरसमज 

या नििोदी गोष्टीतील सत्य आिल्याला ठाऊक आह.े िण सर अॅन््य ुककंिा सर टॉबी, ह े

त्या बाबतीत अिनभज्ञ होते ि अॅन्टोनिओदखेील, ससेेरीओला ओळखत िव्हता. अॅन्टोनिओ 

सेसेरीओला, सेबॅस्टीअिर्च समजला. नजिािर उदार होऊि या शहरात आलेल्या त्यािे, 

सेसेरीओला बाजूला केले. तो कोण आह ेयाबद्दल, सेसेररओ आश्चयव करू लागला. तोर्च राजिुत्रार्ची 

सरदार मंडळी येऊि, त्या उमद्या िाहुण्याला म्हणाली, “अॅन्टोनिओ, ऑर्सविोच्या आज्ञेिरूि 

आम्ही तुला अटक करतो.” अस ेबोलूि त्यांिी त्याला दरडािल,े “र्चल आमच्याबरोबर!” मग ते 

त्याला िकडूि घेऊि गेल.े हा तमाशा िाहूि सेसेररओ फार घाबरला.  

ददुिैी अॅन्टोनिओ सेसेररओकड ेबघूि म्हणाला, “मला आज्ञा िाळलीर्च िानहजे. मी ज्याला 

घाबरत होतो, तसेर्च झाले. त्यांिी मला िकडल.े िण सेबॅस्टीअि, तू माझे िैसे मला िरत दशेील 

का? आता मला त्यांर्ची गरज आह.े” 

सेबॅस्टीअि! नव्हओलाच्या लिात आल ेकी नतर्चा भाऊ नजिंत होता तर! कॅप्टििे नतला, 

त्याच्या िािािे हाक मारली होती. नतर्चां ऊर आिंदािे भरूि आला. िरंतु अॅन्टोनिओरे्च िैसे ककंिा 

िाकीट नतच्याकड ेिव्हते. नतला त्याबद्दल काहीर्च मानहती िव्हते. नतिे स्ितःरे्चर्च िाकीट त्याला 

दऊेि म्हटल,े “ह ेघे माझे िाकीट. त्यात थोड ेिैस ेअसतील िण माझ्याकड ेतेिढेर्च आहते.” 

अॅन्टोनिओ दखुािला गेला. तो त्या िकडूि िेणाऱ्या लोकािा सेबॅस्टीअिबद्दल म्हणाला, 

”या मुलार्चा मी खरा नमत्र असल्यािे, त्याच्या मागोमाग इथे आलो. माझ्या जीिाला धोका असूि, 

मी असे केले आनण आता मी त्याला ददललेे माझ ेिाकीट िरत द्यायला, तो िकार दतेो आह ेि 

मला ओळखतही िसल्यारे्च, ढोंग करतो आह.े” 

िण अॅन्टोनिओ काय म्हणतो आह,े यात त्या लोकािा काडीरे्चही स्िारस्य िव्हते. ते 

त्याला फरफटत घेऊि गेले. सर अॅन््यु िरत द्वदं्वयुद्ध सुरु करेल, या भीतीिे नव्हओला लगेर्च नतथूि 

निघूि गेली. 

िण एक जुळा निघूि जातो आह,े तोर्च दसुरा अितरला. त्यार्चा नमत्र अॅन्टोनिओ याला 

शोधत, सेबॅस्टीअि तेथ ेआला. सर अॅन््यु, नतथ ेजिळिासर्च होता. सेबॅस्टीअिला िाहूि त्याला 

िाटले, की तो ससेेरीओर्च आह.े ससेेरीओरे्च आधीरे्च यधु्दकौशल्य िानहल्यािे, तो त्िेषािे 

सेबॅस्टीअििर र्चालूि गेला. 

सेबॅस्टीअि मजबूत तरुण मिुष्य होता. मुळीर्च भेदरट िव्हता. त्यािे सर अॅन््युिर, 

कडाडूि हल्ला र्चढिला. िंतर त्यािे तलिार उिसिू, सर अॅन््यलुा तलिारबाजीरे्च आिाहि ददल.े 

त्यांिी लढायला सुरिात केली. तोर्च घरातूि राजेशाही डौलात, ऑलीनव्हया बाहरे आली. नतिे 



सर अॅन््युला, नतच्या ससेेरीओिर हल्ला करतािा िानहले ि ते ताबडतोब थांबिण्यासाठी, नतच्या 

माणसािा बोलािल.े नतिे सर अॅन््युला नतच्या दषृ्टीसमोरूि, निघूि जायला सांनगतले आनण 

नतच्या रागाला घाबरूि, तो निघूि गेला. मग ऑलीनव्हयािे िम्रिणे सबेॅस्टीअिला ससेेररओ 

समजूि, घरात बोलानिले. 

सेबॅस्टीअिला कळेिा, की काय करािे? ती स्त्री त्याला दयाळू ि सुंदर िाटत होती. त्यािे 

नतला िूिी कधीर्च िानहले िव्हते, िण ती त्याला ओळखत असल्यासारख,े िागत होती. एिढेर्च 

िव्ह ेतर एखाद्या नमत्राप्रमाणे, ती त्याच्यािर प्रेमार्चा हक्क गाजित होती. आिण स्िप्नात तर िाही 

िा, असा सेबॅस्टीअि निर्चार करू लागला. ऑलीनव्हया फारर्च मोहक होती आनण इतके गोड स्िप्न 

संििायर्ची, त्याला इच्छा होत िव्हती. ती मूखव आह ेकी काय, असा निर्चार करतािा त्याला िाटल े

की, िण ती मखूव असली तरी जादगुारीण आह.े  

ती िुरती शहाणी तर िाटत होती. कोणीतरी िम्रतेिे, नतच्या आज्ञा झेलत होते. ती घरात 

व्यिहारर्चतुर िाटत होती ि अनधकारिद नमरित होती.  

 

सेबॅस्टीअि ऑलीनव्हयाशी नििाह करतो 

 

 



सगळ्या फार निनर्चत्र गोष्टी घडत होत्या. त्यातर्च ऑलीनव्हयारे्च त्याच्यािरील प्रेमही 

समानिष्ट होते. आता तर ती कुठलाही आडिडदा ि ठेिता, ते व्यक्त करत होती. जण ू उशीर 

झाल्यास, काहीतरी भयािक घडले, अशा थाटात नतिे एका धमवगुरूला बोलािूि घेतल े ि 

सेबॅस्टीअिला आिण लगेर्च नििाहबद्ध होऊ, अशी गळ घाल ूलागली. ती म्हणाली, “आिल्या 

लग्नार्ची बातमी गुप्त राहील.” िण का गुप्त ठेिायर्ची ते सेबॅस्टीअिला कळत िव्हते. एखाद्या सुंदर 

स्िप्नात प्रिाहिनतत होऊि, त्यािे जण ू स्ितःला झोकूि ददल े होते. ते नििाहबद्ध झाल.े 

सेबॅस्टीअि, त्यार्चा नमत्र अॅन्टोनिओ याला शोधायला, बायकोला सोडूि बाहरे िडला. कदानर्चत 

अॅन्टोनिओसारखा शहाणा मिुष्य, त्याला या निनर्चत्र घटिांर्चा उलगडा करू शकेल, असा निर्चार 

त्यािे केला.  

नव्हओला ऑर्सविोकड ेिरत गेली ि दकतीही प्रयत्न केले तरी ऑलीनव्हया काही ऐकूि घते 

िसल्यारे्च, त्याला सांनगतले. आता ऑर्सविोिे असे ठरिले की ऑलीनव्हयाला निरोि िाठिणे बास 

झाले. आता आिण स्ितःर्च जाऊि भेटू. असा निर्चार करूि, ससेेररओ ि इतर काही लोकािा 

घेऊि, तो ऑलीनव्हयाकड ेनिघाला. जेव्हा ते नतच्या फाटकािाशी िोर्चल ेतेव्हा तेथूि बाहरे िडू 

बघणाऱ्या एका माणसाला त्यािे काही लालूर्च दाखिूि, त्याच्या मालदकणीला बाहरे येण्यासाठी 

नििंती करण्यास सांनगतले. जर त्याच्या सांगणयाप्रमाणे मालकीण बाहरे आली, तर त्याला काही 

रक्कम बनिस नमळेल अस ेऑर्सविोिे िर्चि ददले. तो मिुष्य सांनगतललेे काम कराियास आत गेला. 

ऑर्सविो आनण मंडळी नतथे नतष्ठत थांबली.  

ते नतथे थांबलले ेअसतािा, फारर्च गोंधळ उडाला. अॅन्टोनिओसकट त्याला िकडणारी 

सरदार मंडळी ऑर्सविोला शोधत त्याच्याकड ेआली ि त्यांिी मोठ्या निजयी मुद्रिेे, अॅन्टोनिओला, 

राजिुत्र ऑर्सविोच्या स्िाधीि केले. त्यांिी अॅन्टोनिओला कसे शोधल े ि िकडूि आणले ह े

सांनगतले. तेिढ्यात नव्हओला नतथे आली. नतला खेळायच्या िसलेल्या द्वदं्वयुद्धािासूि अॅन्टोनिओिे 

नतला, म्हणजे ससेेरीओला िार्चिले, ि त्यामुळे ती कशी आता त्यार्ची ॠणाईत झाली आह,े यारे्च 

नतिे िणवि केले. िण त्यारे्च िाकीट िरत ि ददल्याबद्दल, अॅन्टोनिओिे नतला कशा नशव्या ददल्या 

ि नतला केलेल ेउिकार ि स्मरणारी म्हणाला; ह ेदखेील सांनगतल.े ह ेकाय आरोि होत आहते, ते 

त्याला काही कळत िव्हते.  

अॅन्टोनिओिे उनद्वग्न रे्चहऱ्यािे िर िानहल.े त्याला अजूिही ससेेररओ म्हणजेर्च त्यार्चा नमत्र 

सेबॅस्टीअि िाटत होता. त्यािे राजिुत्राला, त्यार्ची गोष्ट सांगायला सुरिात केली. िादळामुळे 

खिळलले्या समुद्रातूि त्यािे त्या तरुणाला कसे सुरनितिणे ओढूि िार्चिले, कशी त्याच्यािर दया 

दाखिूि त्याला तीि मनहिे सांभाळल,े स्ितःच्या आयुष्यार्चा धोका ित्करूि कस े त्याला या 

शहरात आणल,े शहरात सहडूंि मौजमजा करण्यासाठी कस ेिैस ेददल ेि त्यािे मात्र िैस ेददल्यारे्च 



ि काही ओळख असल्यारे्चही िाकारले; असा सिव तिशील त्यािे सांनगतला. सर अॅन््यु ि त्याच्या 

द्वदं्वयुद्धाच्या मध्य ेिडूि त्याला िार्चिल ेि तरीही हा तरुण मिुष्य मला ओळखत िसल्यारे्च, ढोंग 

करतो आह,े असेही तो िढुे म्हणाला.  

ऑर्सविोिे काहीशा अधीरतेिे, ह ेसिव ऐकल.े शेिटी तो म्हणाला, “तू सागंतोस ते सिव 

मूखविणारे्च आह.े गेल ेतीि मनहिे हा मलुगा माझ्याकड,े माझा िोकर म्हणूि आह.े तू म्हणतोस 

त्याप्रमाणे, त्यारे्च गेले तीि मनहिे मुळीर्च गेलेले िाहीत.” एिढ्यात ऑलीनव्हया तेथे आली, आनण 

अथावतर्च राजिुत्र ऑर्सविोरे्च सिव लि अॅन्टोनिओिरूि उडूि, नतच्याकड ेलागल.े त्यािे त्याच्या 

माणसािा अॅन्टोनिओला लांब िेण्यास सांनगतले ि ऑलीनव्हयाशी बोलण्यासाठी िुढे सरसािला.  

ऑर्सविो बोलण्यात र्चतुर होता. त्यािे नतला निर्चारल ेकी तो सतत नतरे्च नप्रयाराधि 

करत असतािा, ती त्याला कस ेकाय डािल ूशकते? िण तरीही ऑलीनव्हयािे काहीर्च लि ददल े

िाही. नतरे्च सगळे लि तरूण  सेसेररओकड ेहोते ि ती त्याला अत्यंत हळुिारिणे, साद घालत 

होती.  

ऑर्सविो अथावतर्च नर्चडला. ऑर्सविोिे, त्यार्ची भलािण करण्यासाठी िाठिलेल्या 

िोकरािे, स्ितःरे्चर्च घोड ेिुढ ेदामटल्यारे्च ददसत होते. त्यािे ससेेररओला त्याच्यामागूि येण्यास 

सांनगतले. नव्हओलािे मोठ्या आिंदािे तसे केले, तर ऑलीनव्हया ससेेररओला ि जाण्यार्चा आग्रह 

करू लागली. नतरे्च त्याच्यािर प्राणािलीकड े प्रमे आह े ि त्याला घाबरुि, ऑर्सविोच्या मागे 

जाण्यारे्च काही कारण िाही, असे सांगू लागली. िंतर िेहमी स्ितःरे्चर्च खरे करणाऱ्या 

ऑलीनव्हयािे, गुप्ततेर्ची 

िर्चिे मोडूि, हाका मारण े

सुरु केल.े “सेसेररओ, माझ्या 

नप्रय ितीदिेा, मला सोडूि 

जाऊ िकोस.” 

र्चदकत होऊि 

राजिुत्र उद्गारला, 

“ितीदिे?”नर्चडलेला 

सेसेररओ उत्तरला, “मी अस े

काही करणार िाही आह.े” 

िण ऑलीनव्हयािुढे त्यारे्च 

काही र्चालले िाही. त्यांरे्च 



लग्न लािणाऱ्या धमवगुरुला नतिे र्चिळाईिे बोलािले. ि दोघांिी सया केललेे लग्नारे्च प्रमाणित्र 

दाखिूि, त्यांरे्च खरेर्च लग्न झाल ेअसल्यार्ची खात्री करूि ददली. 

 

 

जुळे प्रकट होतात 

 

आता ऑर्सविोच्या रागार्चा िारा फारर्च र्चढला. म्हणजे आिण िाठिलले्या िोकरािे 

आिल्या प्रेयसीला िळिले, एिढेर्च िव्ह ेतर गुप्तिणे लग्नही केले. ही तर फसिणुकीर्ची हद्द झाली. 

तो सेसेरीओकड ेबघूि, त्याला त्याच्या स्िाथीिणाबद्दल नशव्या दऊे लागला, बघ ेलोकांरे्च र्चांगल े

मिोरंजि झाले. त्यार्ची बायको असल्याच्या नतच्या िक्तव्याला सेसरेीओिे िकार ददल्यािे, 

ऑलीनव्हया उदास झाली. ऑलीनव्हया काय म्हणते आह ेि धमवगुरू कसले प्रमाणित्र दाखितो 

आह,े ह ेससेेरीओला काही कळेिा. काहीतरी गफलत होती ह ेिक्की. तेिढ्यात गफलतीरे्च कारण 

असललेा सेबॅस्टीअि, नतथे अितरला. आता सिव प्रकारार्चा उलगडा होणार असे ददस ूलागल.े  

सेबॅस्टीअि आल्यािर, त्यािे ऑलीनव्हयाला स्ितःर्ची ित्नी म्हणूि संबोधल ेि नतरे्च कुशल 

िुसल.े मग तो त्यार्चा नमत्र अॅन्टोनिओकड ेिळूि म्हणाला, की अॅन्टोनिओ िसतािा, त्याला त्यार्ची 

खूि काळजी िाटत होती ि आता तो खूष झाला आह.े नतथ े हजर असलले े सिवजण, एकदा 

सेबॅस्टीअिकडूि सेसरेीओकड,े ि िंतर ससेेरीओकडूि सेबॅस्टीअिकड,े बघत होते. ते दोघ ेइतके 

सारख ेददसत होते, की कोण कुठला ह ेठरिण ेअिघड व्हािे. नतथ ेअसलले्यांिैकी दोघािार्च, सत्य 

उमगले होते. तरी ते दखेील थोड ेगोंधळलले ेिाटत होते. 

सेबॅस्टीअि ससेेरीओला ओरडूि म्हणाला, “जर तू स्त्री असतास तर, मी तुला माझी बहीण 

नव्हओला समजलो असतो. मला िाटते, ती बहुधा िादळामुळे समुद्रात बुडाली. मला भाऊ िाही. 

त्यामुळे बहुधा तीर्च तू असणार .िण तू िुरुषिेष का धारण केला आहसे?” 

नव्हओला बोलली, “थांबा. मी सिव काही स्िष्ट करते. माझे किड ेतुला खटकत आहते िा? 

तर मग ऐक. .तीि मनहन्यांिूिी, माझ्या एका कॅप्टि नमत्राबरोबर मी इथे येऊि थडकल.े 

त्याच्याकडरे्च, माझ े ते किड े आहते. ते मी घातले की, तू मला तुझी बहीण नव्हओला, म्हणूि 

ओळखशील.” 

आता सिव सुसंगती लागली. तुकड ेजोडायच्या खळेातले तुकड ेव्यिनस्थत जोडले जाऊि, 

योग्य ते नर्चत्र तयार व्हािे, तसेर्च झाल.े सेबॅस्टीअि ि ऑलीनव्हया ििरा बायकोप्रमाणे एकत्र 



आले. नव्हओला या स्त्रीच्या प्रेमात िडल्याबद्दल ( जो ससेेररओ होता ) त्यािे नतर्ची टर उडिली. 

ऑलीनव्हयाला सेबॅस्टीअिशी लग्न झाल्यामुळे समाधाि झाल े कारण तो नतर्चा एकेकाळर्चा 

नप्रयकर ( ससेेररओ ) सारखार्च ददसत होता. आता  नव्हओलारे्च काही का होईिा, त्यारे्च नतला 

सोयरसुतक िव्हते. ससेेररओ िूिी ऑर्सविोला असे म्हणाला होता की ‘मी स्त्री असतो तर िक्कीर्च 

तुझ्या प्रेमात िडलो असतो.’ ते त्याला आठिले. आता ऑलीनव्हयारे्चही दसुऱ्याशी लग्न झाले होते 

ि सेसेररओ हा स्त्री होता, — नव्हओला. म्हणजे ती आिल्या प्रेमात िडलेली आह े तर, असा 

सािात्कार ऑर्सविोला झाला. त्यामुळे मग ऑर्सविोिे, निश्वास ूनव्हओलार्चा ित्नी म्हणूि स्िीकार 

केला.  

 

 

  



A Midsummer’s Night Dream , by 

William Shakesspeare 

िैशाखातील एका स्िप्नरात्री 

 

 

 

फार फार िषांिूिी, जेव्हा बहुतेक सिव िडील, जुलमी अनधकारशाहीिे, मलुीिा छळत 

असत, ि खासगी भांडण,े राजा ककंिा संस्थानिकांकडूि सोडिली जात; तेव्हा इगेयसिे त्याच्या 

मुलीसाठी, राजाकड ेजायरे्च   ठरिल.े त्याला त्यार्ची मुलगी हर्मवआ, नहरे्च लग्न त्याला डमेेरीयस 



िािाच्या तरुणाशी, करायरे्च होते िण नतरे्च लायसॅ ाँडरिर पे्रम असल्यािे, नतिे तसे करायला िकार 

ददला होता.  

अथेन्सर्चा राजा थसेेअस, हा जुलमी िव्हता. त्यारे्चही लग्न होणार होते ि त्यारे्च अस े

म्हणणे होते की स्ितः ठरिूि जरी िाही तरी, स्ितःच्या िसंतीिे लग्न झाले, तरर्च लोक सुखी 

होतात. िण अथेन्सच्या कायद्याप्रमाणे, िडीलांर्ची इच्छा िेहमी ब्रम्हिाक्य धरािी, थोडक्यात 

बाबा िाक्यं्ं प्रमाणम्ं असािे, असा िायंडा होता. 

जेव्हा इगेयस नर्चडूि, थसेेअसकड ेगेला, तेव्हा थसेेअस सभं्रनमत झाला ि त्याला काय 

करािे ते कळेिा. म्हणूि त्यािे हर्मवआला तंबी ददली की र्चार ददिसात तू िनडलांर्ची आज्ञा िाळूि 

डमेेरीयसबरोबर लग्न केले िाहीस तर तुला मरण ित्करािे लागेल. थसेअेसिे निर्चार केला की 

र्चार ददिसात हर्मवआ योग्य तो निणवय घेईल. 

 

 

हर्मवआर्ची िसंती 

 

हर्मवआर्ची मैनत्रण हलेेिा नहरे्च हृदय, प्रथम डमेरेीयसिे सजंकले होते ि आता जर त्यािे 

नतच्याशी प्रतारणा करूि, हर्मवआशी लग्न केले तर हलेेिारे्च हृदय शतशः निदीणव होईल, असा 

फुकटर्चा युनक्तिाद हर्मवआिे केला. डमेेरीयस, त्यारे्च आधीरे्च प्रेमिात्र, हलेेिाबरोबर लग्न करू 

इनच्छत िव्हता. तर त्याला आता हर्मवआशीर्च लग्न करायरे्च म्हणूि तो हटूि बसला होता.  

जेव्हा हर्मवआिे नतला र्चार ददिसार्ची मुदत ददललेी ऐकली, तेव्हा ती घाईघाईिे, नतर्चा 

नप्रयकर लायसॅ ाँडरकड ेगेली ि त्याला सिव हकीगत सांनगतली. लायसॅ ाँडरिे एक शक्कल लढिली. 

त्याला मलूबाळ िसललेी एक निधिा, श्रीमंत आत्या होती. ती अथेन्सिासूि काही मैलांिर 

रहायर्ची. त्या दोघािा लग्नासाठी मदत करायला, ती तयार होती. त्या भागात अथेन्सच्या 



कायद्यार्चा प्रभाि िव्हता. जर त्यांिी त्िरेिे िाऊले उर्चलली ि िेळ ि दिडता, गुप्तता राखूि, 

त्या भागात जाऊि लग्न केले तर, त्यािा काही त्रास व्हायर्ची शक्यता िव्हती. 

हर्मवआर्ची नजिलग मैनत्रण हलेेिा नहला, स्ितःरे्च गुनित सांगण्यार्ची रू्चक, हर्मवआिे केली 

िसती तर सिव गोष्टी सुरळीत झाल्या असत्या. लायसॅ ाँडरिे हर्मवआला नतच्या िडीलांच्या घरूि 

त्या रात्री बाहरे िडायला सांनगतल.े शहराला लागूि असलेल्या जंगलात तो नतर्ची िाट बघणार 

होता. ते दोघ े लहाििणी नतथे खेळत असत. त्यामुळे ती जागा हर्मवआला मानहती होती. 

स्मरणशक्तीला ताण ददल्यािर, हर्मवआला अस े आठिले की ते दोघे खेळत, तेव्हा हलेेिाही 

त्यांच्याबरोबर अस.े नतला सांनगतल्यानशिाय घराबाहरे िडणे कसे काय शक्य होते? 

हलेेिािर निश्वास टाकूि, गुनित सागंतािा, हर्मवआिे असाही निर्चार केला की यामळेु 

डमेेरीयस, हलेेिािर  प्रमे करायला मोकळा झाल्यािे ती खूष होईल. हा बेत ऐकल्याबरोबर 

हलेेिािे धाित जाऊि डमेेरीयसला तो सांनगतला. ते ऐकूि डमेेरीयसिेही हर्मवआ ि लायसॅ ाँडर 

यांच्या मागोमाग जंगलात जायरे्च ठरिले. मदु्दाम होऊि असे िाही िण हलेेिािे, नतच्या 

मैनत्रणीर्चा निश्वासघात केला.  

 



आता डमेेरीयसिे त्या िळूि जाणाऱ्या प्रेनमकांर्चा िाठलाग करूि, हर्मवआर्चा माग 

काढायर्चा ठरिल्यािे, हलेेिाला अस ेिाटल ेकी आिणही त्याच्या मागोमाग जािे, कारण नतरे्च 

डमेेरीयस िर, िडे्यासारख े प्रेम होते. तेव्हा िशैाखातील त्या रात्री, ती र्चार तरुण माणसे, 

अथेन्सबाहरेील जंगलात निघाली. 

 

जादरेू्च जंगल 

 

ती र्चार तरुण माणस ेज्या जंगलात जायला निघाली होती, ते जंगल जादरेू्च होते. त्यातील 

दोि प्रेनमकांर्ची जोडी, अथेन्सच्या दषु्ट कायद्यािासूि सुटका होण्यासाठी र्चालली होती. फुले ि 

िऱ्यािी ते जंगल भरलले ेहोते. ती र्चांदणी रात्र होती. घराबाहरे, जंगलातील मोकळ्यािर, ती 

र्चांदणी रात्र फारर्च सुंदर िाटत होती. त्या जागेरे्च अस ेिैनशष्ट्य होते की तेथ ेतरुणांर्ची मिे 

बहकतात ि ती स्िप्नाळू बितात, असा प्रिाद होता.  

तेव्हा आता रं्चद्राच्या प्रभािािे, ज्यांच्या मिािर जाद ूझाली आह,े अशा तरुणांर्ची ही 

गोष्ट होत जाणार. यात तुम्हाला िऱ्या भटेतील. त्या िाजूक, सुंदर असतील. सुतार, िािाडी, अस े

खेडिळ व्यािारी लोक भेटतील. ते ओबडधोबड, महाकाय असतील. त्यािा समाजाच्या िरच्या 

स्तरातील लोकांच्या समस्या मानहती िसतील. दोघांमध्य ेइतका टोकार्चा फरक, की तुम्हाला 

हसूर्च येईल. या दोि गटांिैकी, एका गटात दोि तरूण ि दोि तरूणी, अस ेर्चार श्रीमंत लोक 

आहते. िऱ्या ि खेडिळ लोक, यांच्याबरोबर आता त्यांरे्च आयुष्य धडकणार आह ेआनण जो गोंधळ, 

त्यातूि निमावण होणार आह,े तो मजेशीर असणार आह,े कारण ही सखुांनतका आह.े   

हर्मवआ ि लायसॅ ाँडर र्चालल ेहोते. क्रोनधत डमेेरीयस त्यांर्चा िाठलाग करत होता ि त्यार्ची 

प्रेमिेडी हलेेिा त्याच्यामागोमाग जात होती. ते र्चौघहेी जंगलाजिळ येऊ लागल े तेव्हा, 

मध्यरात्रीर्ची मौजमजा करायर्चा िऱ्यांर्चा बते होता. गेल्या काही आठिड्यांमध्य े त्यांर्ची 

मौजमस्ती जरा कमीर्च झाली होती. कारण िऱ्यांर्चा राजा ओबेरॉि ि त्यार्ची राणी रटटॅनिआ, 

यांरे्च मतभेद झाल ेहोते. 



रटटॅनिआिे रॅ्चगेसलंग िािाच्या मुलाला, ओबेरॉिच्या दाईकडूि र्चोरले होते. ओबेरॉिला 

ते मूल स्ितःकड ेहिे होते म्हणूि त्यािे रटटॅनिआला तसे सांनगतले िण ती ते द्यायला तयार िव्हती. 

ते भांडत सटुल ेि एकमकेांिासूि दरू गेले. राजिाड्यातीतील भांडणांमुळे घाबरूि जाऊि, सिव 

दासदासी ि िऱ्या िळूि गेल्या.  

ज्या रात्री प्रेनमक भटेणार होते, त्या रात्री रटटॅनिआ ि ओबेरॉि अर्चािक भटेल ेतेव्हा, 

राजा ककंर्चाळला, “गर्िवष्ठ नस्त्रय,े आिण रं्चद्रप्रकाशात भेटलो ते र्चांगलेर्च झाले.” 

यािर रटटॅनिआला िाटल ेकी ती स्िप्नित सुंदर ददसत आह े ि ओबरेॉिला आिल्यािासूि 

दरू गेल्यार्चा  िश्चात्ताि होत आह.े ती नतच्या दासीिऱ्यांकड ेिळली ि ओबेरॉिला नतिे सणसणीत 

उत्तर ददले, “हिेा िाटणाऱ्या ओबेरॉि या मत्सरी राजाकड ेलि द्यायरे्च, मला काही कारण िाही.” 

ओबेरॉि नर्चडला. अथने्सच्या जुलमी अरेरािी िद्धतीिे, त्याला आिले कुटंुब 

र्चालिण्यार्ची इच्छा असल्यािे, तो म्हणाला, “ह ेमूखव राणी, मी तुझा ििरा आह ेआनण मी तुला 

अशी आज्ञा दतेो, की ते मलू माझ्याकड ेद.े इथ ेआज्ञाधारकिणािरूि, िुन्हा भांडण झाले. हर्मवआिे 

नतच्या िडीलांर्ची ि रटटॅनिआिे ओबेरॉिर्ची आज्ञा िाळणे अिेनित होते. 

रटटॅनिआ काही बाबतीत, हर्मवआसारखी होती. नतला स्ितःला नतर्ची इच्छा होती. 

त्यामुळे ती म्हणाली, “तू मला तुझे संिूणव राज्य ददलेस, तरीही मी तुला हा मुलगा दणेार िाही.” 

असे बोलूि, ती तोऱ्यात निघूि गेली. 

ओबेरॉििे सूड उगिायरे्च ठरिले. तो िुटिटुला, “सकाळ उजाडण्यािूिी तुला िश्चात्ताि 

करायर्ची िाळी  येईल.” त्यार्चा िोकर िक, याला त्यािे आज्ञा ददली. 

 



िक कामाला लागला 

 

िक हा थटे्टखोर, दसुऱ्यांिा नर्चडिणारा, टटंगलटिाळी करणारा, दासिरी होता. त्यार्चा 

बहुतेक िेळ, दसुऱ्यार्ची टटंगलटिाळी करण्यात जात असे. प्रत्येकाला िक असा आह,े ते मानहती 

होते. िण त्यार्चा िळूि जायर्चा िेग प्ररं्चड असल्यािे, त्याला िकडण ेअिघड होते. िक दधुाच्या 

डअेरीतील दधू खारट करे. मलई िळि.े मोठ्या कंटाळिाण्या ि उदास गोष्टी सांगणाऱ्या, 

गािातील आजीबाईंच्या खालरे्च स्टूलर्च ओढ.े िकच्या  असल्या कृत्यांमुळे बायकांर्ची, हसूिहसूि 

मुरकंुडी िळे.  

ओबेरॉि िकला हाक मारूि म्हणाला, “मी तुला एक काम सांगतो. ते करायला तुला 

मजा येईल. लांबर्ची एक जागा दाखित तो म्हणाला, “नतथे एक फूल आह.े त्याला दासीिऱ्या 

जादरेू्च फूल म्हणतात. ते छोटेसे, जांभळे, निनर्चत्र फूल आह.े त्यात जादरू्चा मध आह.े जर तो तुम्ही 

झोिलेल्या व्यक्तीच्या िािण्यांिा लािलात तर त्यामुळे, ती व्यक्ती डोळे उघडल्यािर िनहल्यांदा 

दषृ्टीस िडणाऱ्या व्यक्तीच्या, िेड्यासारखी प्रेमात िडते. मग ती िरी असो, प्राणी असो िा मिुष्य 

असो. जर तू मला ह े फूल आणूि ददलेस, तर त्यातील मधारे्च काही थेंब, मी रटटॅनिआच्या 



िािण्यांिर टाकीि. मग ती जागी झाल्यािर, ससंह, अस्िल, माकड अगदी कुठल्याही, िनहल्या 

नजिंत प्राण्याच्या प्रेमात िडले. ती जोियंत मला रॅ्चगेसलंग मलुगा दते िाही, तोियंत, मी नतला 

प्रेमात िाडणारी भलू, उतरिणार िाही. हा बेत िकला, आिडण्यासारखार्च होता. तो जादचू्या 

फुलाच्या शोधात निघाला. 

तरुण, श्रीमंत प्रेनमक ि िऱ्या यांच्याबरोबर अथेन्सरे्च िस्तु दरुुस्त करणारे, उद्धट लोकही 

र्चालले होते. िस्त्र े निणणे, खुर्चावटेबले बििण,े तुटक्या दकटल्या दरुुस्त करण,े अशी रोजच्या 

व्यिहारातील काम ेते करत. राजा थसेेअस यािे त्याच्या लग्नाच्या रात्री, मौजमजा करायर्चा बेत 

आखल्यारे्च, या कारागीर लोकांिी ऐकल े ि त्यासाठी एक िाटक बसिायरे्च ठरिल.े िीटर 

िािाच्या सुताराच्या घरी ते जमले. िीटर िाटकारे्च ददग्दशवि करणार होता. निक िािार्चा 

बडबड्या ि लुडबुड्या कोष्टी िीटरला सतत त्रास दते होता.  

‘िॅथरॅमस ि नथसबे’ िािार्ची शोकांनतका त्यांिी नििडली होती. ती यशस्िी व्हािी 

म्हणूि, प्रत्येकजण धडिडत होता. ह ेअडाणी खडेिळ लोक अस ेसमजत होते, की ते खूि शहाण े

ि सिम आहते. िण प्रत्यिात ती कच्ची मडकी होती. ते टुकार अनभिेते होते. त्यांरे्च प्रामानणक 

प्रयत्न, प्रत्यिात नििोदी ठरत होते. त्या शोकांनतकेतील गंभीर उतारे ते अनभनित करत, तेव्हा 

प्रेिक हसत सटुत.  

ददग्दशवक म्हणूि िीटरला, खूि अडर्चणीिा सामोरे जािे लागत होते. कारण निकलार्च ते 

िाटक बसिायरे्च होते. िीटर सांगे तस ेकरायला, कोणीर्च तयार िस.े त्यािे निकला िॅथरॅमस 

म्हणजे िायक बििण्यार्चा  प्रयत्न केला. िण निक दसुऱ्यार्च िाटकातील ओळी, मोठ्या रुबाबात 

हािभाि करूि म्हण.े िीटरिे फ्लूटला नथसबे, म्हणजे िानयका बििण्यार्चा प्रयत्न केला िण 

त्याला, स्त्रीिाटीरे्च काम करायरे्च िव्हते. कारण त्याला दाढी फुटू लागली होती. तरीदखेील 

नथसबेरे्च काम कसे करायरे्च ह ेनिक त्याला लुडबुड करत, नशकि ूलागला.  

नबर्चारा िीटर! त्यािे स्नग िािाच्या सुताराला, ससंहार्ची भूनमका दऊेि बनघतले, िण तो 

संिाद िाठ करण्यात फारर्च कच्चा होता. इतर सिवजण िीटरला म्हणाले, की स्नगला संिाद 

िकोतर्च. त्याला फक्त ससंहासारखी गजविा करु द.े िीटरिे सगळ्यािा दसुऱ्या ददिसाच्या 



रात्रीियंत आिािल ेसंिाद िाठ करण्यासाठी कबूल करूि घेतल.े तो म्हणाला की शहरािासूि 

मैलभर अंतरािर असणाऱ्या राजिाड्यात, र्चांदण्यामध्ये आिण सिवजण भेटू.  

“मी िथृ्िीभोिती र्चाळीस नमनिटात एक िट्टा आिळू शकतो.” अशा बढाया मारत, िक 

बरेर्च अंतर र्चालूि गेला. त्याला ते जादरेू्च फूल सािडल.े ते त्यािे ओबेरॉिला ददले. िण 

कोणाच्याही डोक्यात िसललेी गंुतागंुत, आता नतथे सुरु झाली. िकर्ची िाट बघत, ओबेरॉि 

थांबला होता. तेिढ्यात त्या िऱ्यांच्या राजािे, डमेेरीयस ि हलेेिाला जंगलात नशरतािा िानहले. 

तो त्यांरे्च निरीिण करत असतािा त्याच्या कािािर त्यांरे्च बोलण े िडले. डमेरेीयस रागािे 

म्हणाला, “तू माझा िाठलाग का करत ेआहसे? मी तुला सांनगतल ेआह,े की माझे तुझ्यािर प्रेम 

िाही. मी हर्मवआशी लग्न करणार आह.े मी तुला सांगतो आहे, तू र्चाल ूलाग.” 

ओबेरॉि हा प्रेनमकांर्चा सच्चा कैिारी असल्यािे, त्याला हलेेिार्ची दया आली. हलेेिा हुदंके 

दते म्हणाली, “तू आता बदललास. िण मी तशीर्च आह.े माझे तुझ्यािररे्च प्रेम आह ेतसेर्च आह.े 

तुला आिडो िा िािडो. मी तुझ्यामागे येणारर्च.” 

िंतर डमेेरीयसि,े झुडुिामध्ये जोरात उडी मारली. हलेेिा िण त्याच्या मागोमाग गेली.  

ह ेसिव िाहूि, ओबेरॉि िकला म्हणाला, “मी आत्तार्च, अथेन्सर्ची एक नबर्चारी तरूणी 

िानहली. नतरे्च एका दषु्ट तरुणािर प्रेम आह.े ह ेफूल घ ेि त्यातील मध तो तरुण माणूस झोिला 

की त्याच्या िािण्यािा लाि. िण ती मुलगी जिळ असले तेव्हार्च ह ेकर. तो झोिूि उठल्यािर, 

त्याला नतरे्चर्च प्रथम दशवि व्हायला हिे. म्हणजे मग तो िरत नतच्या प्रेमात िडले. अथेन्स 

शहरातील निनशष्ट किड्यांिरूि, तू त्याला ओळखू शकशील.” त्याच्या मालकार्ची आज्ञा 

िाळायला, िक आिंदािे निघाला.  

ओबेरॉििे जादचू्या फुलार्चा काही भाग, स्ितःकड े ठेिला होता. रटटॅनिआिर त्यार्चा 

प्रयोग करण्यासाठी, तो नतला शोधू लागला. गोड िास असलले्या थाईम झाडाशेजारी झोिलेली, 

ती त्याला सािडली. एखादीर्च िरी मािेल इतित रंुदीच्या सािाच्या कातडीच्या िांघरूणाखाली, 

ती रात्रीर्चा थोडा िेळ झोिली होती. गुलाब िेलीर्चा मंडि, हरे्च नतरे्च छत होते. नतच्या 

दासीिऱ्यािा नतिे, रात्रीसाठी आज्ञा ददल्या. ती बोलली, “तुमच्यािैकी काहीजणींिी, 



गुलाबकळ्यांिररे्च दकड े मारा. दकड े त्या कळ्या खात आहते. माझ्या छोट्या िऱ्यांिा कोट 

नशिण्यासाठी िंख लागतील. म्हणूि तुम्ही काहीजणींिी, िटिाघुळािर हल्ला करायला हिा. िण 

तत्िूिी मला झोि येईल अशी गाणी म्हणा. 

जेव्हा रटटॅनिआ झोिली, तेव्हा कािेबाज ओबेरॉि हळूर्च नतच्या अथंरुणात नशरला ि 

नतच्या िािण्यांिर जादचू्या फुलातील मध सशंिडला. ह ेकरतािा तो गाणे गुणगुणत होता.  

“तू उठशील, तेव्हा तुला तुझ ेखरे प्रेम ददसले.” अस ेते गाणे होते. मग त्यारे्च समाधाि 

होऊि तो उठूि गेला. 

 

 

 

                                   

  



िक र्चूक करतो . 

 

मध्यंतरीच्या काळात, नतच्या िडीलांच्या घरातूि िळूि आलले्या हर्मवआला जंगलात 

नतर्ची िाट बघणारा लायसॅ ाँडर भेटला. ते दोघ े हर्मवआ दमेियंत र्चालत रानहले. िंतर अती 

दमल्यामुळे ते मऊ गिताच्या गादीिर थोड ेअंतर राखूि झोिूि गेल.े लिकरर्च त्यािा गाढ झोि 

लागली.  

तेिढ्यात िक आला. अथेन्सर्चे किड े घातललेा लायसॅ ाँडर त्याला ददसला. ओबेरॉििे 

केलेल्या िणविाप्रमाणे त्याला तो दषु्ट पे्रनमक डमेेरीयस िाटला. लायसॅ ाँडरच्या िािण्यांिर थोडा 

जादरू्चा मध लाऊि, तो निघूि गेला.  

जर लायसॅ ाँडर जागा होऊि त्याला शेजारी झोिललेी हर्मवआ ददसली असती तर सिव ठीक 

होते. िण ती हलेेिा होती. उतािळ्या डमेरेीयसच्या मागे धाऊि ती धािा टाकत, लायसॅ ाँडर 

झोिलेल्या जागी येऊि िोर्चली. नतला िाटले, लायसॅ ाँडरला काहीतरी बरे िाही, ि सुिसाि 

जंगलात बोलायलाही कुणी िव्हते म्हणूि नतिे त्याला हलिल ेि म्हटले, “तू नजिंत असशील तर 

उठ.” 

लायसॅ ाँडर उठला ि जादचू्या प्रभािािे, ताबडतोब हलेेिाच्या आकंठ प्रेमात बुडूि बरळू 

लागला, “मी तुझ्या प्रेमासाठी अग्नीददव्यदखेील करीि.” हलेेिािे त्याला त्यारे्च हर्मवआिर प्रेम 

असल्यार्ची, आठिण करूि ददली. िण तरी हकेा ि सोडता तो म्हणाला, “तुझ्याशी तुलिा करता, 

हर्मवआ म्हणजे, नगरेबाज कबुतरािुढे भुक्कड कािळा आह.े” 

हलेेिाला मानहती होते की हर्मवआ ि लायसॅ ाँडर अगदी अलीकडिेयंत, एकमेकांच्या प्रेमात 

होते. त्यामुळे तो  इतक्या सहज रीतीिे बदलला, यािर नतर्चा निश्वासर्च बसेिा. म्हणूि नतला 

िाटले, की तो नतर्ची रे्चष्टा करत आह.े ती ककंर्चाळली, “सगळ्यांच्या रे्चष्टचे्या निषय होण्यासाठीर्च, 

मी जन्माला आले आह ेका? डमेेरीयस माझा उिहास करत होता. आनण आता तू दखेील मला 

हसतो आहसे.” 



लायसॅ ाँडररे्च बर्चािारे्च बोलणे ऐकायला, हलेेिा थांबली िाही. ती रागािे त्याच्यािासूि 

लांब िळू लागली. हर्मवआला तशीर्च गाढ झोिललेी मागे सोडूि, तो नतच्यामागे िळू लागला.  

लिकरर्च हर्मवआला जाग आली ि आिण एकटेर्च असल्यारे्च नतच्या लिात आल.े ती 

लायसॅ ाँडरला हाका मारत सटुली. िण तो कुठही ददसत िव्हता. त्यार्चा आिाजही ऐकू येत िव्हता. 

मध्यंतरीच्या काळात, डमेेरीयस हर्मवआला शोधिूशोधूि दमला ि झोिण्यासाठी आडिा 

झाला. ओबेरॉिला तो ददसला ि त्याच्या लिात आले, की हार्च तो ‘दषु्ट प्रनेमक. ओबेरॉििे लगेर्च 

प्रेममधारे्च थेंब डमेेरीयसच्या िािणीिर टाकल.े जेव्हा डमेेरीयस जागा झाला तेव्हा त्यािे हलेेिा, 

ही िनहली व्यक्ती िानहली. हलेेिा धािते आह ेि लायसॅ ाँडर नतच्यामागे िळतो आह ेअसे त्याला 

ददसले. डमेरेीयसही  हलेिेाच्या प्रेमात िडूि नतच्यामागे धाऊ लागला. 

एके काळी हर्मवआरे्च प्रेम नमळिण्यासाठी दोघे धडिडत होते. तीर्च दोि माणसे आता, 

हलेेिासाठी एकमेकांरे्च िैरी बिल.े हलेेिािे दोघांकड ेिळूि बनघतल.े दोघेही नतला मखूव बिित 

आहते, असा नतला संशय आला. ह ेदोघेही सभ्य गृहस्थ िाहीत, अस ेनतिे जाहीर केल.े हर्मवआला 

याबद्दल काय िाटेल, असा निर्चार ती करू लागली. कदानर्चत नतर्ची मैनत्रण हर्मवआदखेील, या 

कटार्चा भाग होती की काय? 

लायसॅ ाँडरिे एकटे सोडूि ददल्यािे, घाबरलेली ि रागािललेी हर्मवआ त्याला शोधत 

बसली. नतला हलेेिा ि नतच्यामागे िळणारा डमेेरीयस ददसला. लायसॅ ाँडरही नतच्या पे्रमाकड ेिूणव 

दलुवि करूि, हलेेिाच्या प्रेमात बुडाला होता. हर्मवआर्चा नतळिािड झाला. ि फसिणकू 

केल्याबद्दल ती हलेेिाला दोष दऊे लागली. 

 

 

  



नमत्रांर्ची हमरीतुमरी 

 

बुटकी ि सािळी हर्मवआ आनण उंर्च ि उजळ हलेेिा, या एके काळी नजिलग मैनत्रणी 

होत्या. िण आता िक्क्या शत्र ूझाल्या. हलेेिा ओरडली, “दषु्ट हर्मवआ, ही सगळी तुझी रू्चक आह.े 

तू या दोि माणसांिा मला मूखव बििण्यासाठी, उदु्यक्त केल ेआहसे. आिण िूिी र्चांगल्या मैनत्रणी 

होतो, ह ेनिसरलीस का? आिण कस ेएकत्र काम केले, खेळलो, गाणी म्हटली, नशिणकाम केल ेि 

ह ेसिव करतािार्च एकत्र िाढलो, ह ेआता तुझ्या नखजगणतीतही  िाही का? तू मला या दोि 

माणसांर्चा हास्यनिषय कसा काय बििू शकतेस?” 

हर्मवआरे्च प्रत्युत्तर असे होते, “माझ्या निरुद्ध जाऊि, माझा नप्रयकर तू र्चोरला आहसे. 

त्या दोघी तरुणींिी एकमेकींनिरुद्ध जणू रुद्राितार धारण केला. लायसॅ ाँडर ि डमेेरीयस ह ेदोघ े

दखेील भांडत होते ि हलेेिाला सजंकण्यासाठी द्वदं्वयुध्द खेळायला सरसािले होते. 

मिुष्यजातीसाठी िऱ्या अदशृ्य असतात. त्यामुळे नतथूि र्चाललेल्या ओबेरॉि ि िक यांच्या 

कािािर, िरील भांडणे िडली. िऱ्यांर्चा राजा िकला म्हणाला, “हा तुझा निष्काळजीिणा आह.े 

की तू ह े मदु्दाम केलेस?” िक उत्तरला, “माझ्यािर निश्वास ठेिा. तुम्ही मला दषु्ट प्रेनमकाला 

ओळखण्यार्ची खूण काय सांनगतलीत, तर अथेन्सरे्च किड!े मला असा मिुष्य सािडल्यािर, मी 

त्याच्या िािण्यांिर मध सशंिडला.“ इथ ेतो थांबला ि हस ूलागला. कारण िक, फार िेळ गंभीर 

राहू शकत िव्हता. त्यािे कबुली ददली, “मी खरे तर माफी मागू शकत िाही. कारण त्यांच्या 

माकडरे्चष्टा बघणे ही छािर्च करमणूक आह.े”  

िरंतु ओबेरॉििे कडक िजरेिे, त्याच्या आिडत्या िककड ेिानहले ि म्हणाला, “आता 

नििोद खूि झाले.   िक, जा बघू. रात्र गडद धुक्यािे भरूि टाक. या प्रेनमकांिा एकमेकािासूि 

िेगळे कर. मग त्यािा झोिि. जेव्हा लायसॅ ाँडर झोिलेला असले, तेव्हा या दसुऱ्या फुलातील मध 

त्याच्या िािण्यांिर लाि. जेव्हा तो जागा होईल तेव्हा हलेेिारे्च प्रेम तो निसरलेला असेल आनण 

त्याला फक्त हर्मवआरे्च प्रमेर्च आठिेल. त्या नस्त्रयांिा आिण िरत आिंदी करू. — जा घाई कर. 

मला रटटॅनिआर्चा शोध घेण्यासाठी जायला हि.े” 



िाटकाच्या सरािासाठी निक ि त्यारे्च नमत्र जंगलात जमल ेहोते. िीटर लगेर्च सुरिात 

करायला तयार होता. 

समोर बसलले्या प्रिेकिगावतील नस्त्रया, िॅथरॅमसरे्च रक्तरंनजत मरण िाहूि उदास होतील, 

म्हणूि, िाटकातील संिादार्चा, काही भाग बदलािा असे निकला िाटत होते, िव्ह,े त्यािे तस े

ठरिलेर्च होते. म्हणूि तो म्हणाला की िाटकाला अशी प्रस्ताििा हिी की ज्यामुळे प्रत्येकाला 

खात्री िटली िानहजे की िॅथरॅमस खरा मेला िव्हता, तर फक्त मले्यारे्च ढोंग करीत होता.  

मग िाटकार्चा सराि सुरु झाला. निक प्रिेश घेतो नतथियंत, तो व्यिनस्थत सुरु रानहला. 

त्यािे प्रिेश केला िण तो एका झुडूिाआडूि प्रिेश करणार, तोर्च तो घसरूि िडला ि िकिे मुद्दाम 

नतथे ठेिललेा गाढिाच्या तोंडार्चा मुखिटा, त्याच्या खांद्यािर घट्ट बसला. त्यामुळे एका 

र्चमत्काररक निकिे, िाटकात प्रिेश केला. “बािरे! हा प्राणी कोण? काहीतरी गडबड झाली आह.े 

िळत सुटा. धािा. धािा.” असा आरडाओरडा सुरु झाला.  

 

निकला िण काही कळेिा. “मला िाटत,े ते मला घाबरिायर्चा प्रयत्न करत आहते. िण 

मी िळूि जाणार िाही. मी ठरल्याप्रमाण ेप्रिेश करणार ि गाणार.” अस ेम्हणूि तो उच्च सुरात 



गाणे गाऊ लागला. या कोलाहलामुळे रटटॅनिआ जागी झाली ि ओबेरॉिच्या जादचू्या फुलाच्या 

प्रभािामुळे बरळू लागली, “माझ्या फुलांच्या शय्येिरूि मला कोणी उठिले?” आनण जेव्हा नतिे 

गाढिारे्च तोड असलेल्या निकला िानहल,े तेव्हा ओबेरॉिच्या कारिाईप्रमाणे, ती निकच्या प्रमेात 

िडली. नतिे िऱ्या ि दिेदतू यािा, निकर्ची सेिा करण्यास फमाविल.े आिली इच्छा िुरिायला 

इतके िोकरर्चाकर आजूबाजूला बघूि, निक खूष झाला ि त्यािा त्याच्यासाठी िेगिेगळ्या गोष्टी 

करण्यासाठी, हुकूम दऊे लागला. िंतर रटटॅनिआ त्याला लांब घेऊि गेली. 

ती प्रेमभरल्या िजरेिे निककड े िाहू लागली. नतिे फुलांर्चा मुकुट त्याच्या गाढि 

मस्तकािर ठेिला. तो त्या िऱ्यांच्या राणीच्या बाहुिाशात झोिी गेला. 

 

 

 

त्यार्च िेळी ओबेरॉि नतथे आला. तो ओरडला, “रटटॅनिआ!” ि नतच्याबरोबरर्चा  

गाढितोंड्या निक बघूि, खूि िेळ मोठ्यामोठ्यािे हसत रानहला. रटटॅनिआ शरमेिे काळी िडली. 



जेव्हा ओबेरॉििे िरत नतच्याकड ेछोट्या रॅ्चगेसलंगर्ची मागणी केली, तेव्हा ती, तो मुलगा द्यायला 

तयार झाली, कारण ओबेरॉि नतच्यािेिा हुशार आह,े ह ेनतच्या लिात आले. त्यािे जी शक्ती 

नतच्यािर र्चालिली, त्यामुळे ती त्यारे्च िर्चवस्ि मान्य करायला, त्याला घाबरायला, नशकली. िण 

िऱ्यांर्चा राजा, दयाळू दखेील होता ि त्याला रटटॅनिआर्ची, दया  येऊ लागली. त्यािे उलट्या 

जादचू्या फुलातूि थोडा मध, नतच्या िािण्यांिर टाकला ि नतला जादचू्या प्रभािातूि बाहरे 

काढले. रटटॅनिआ स्ितःला बघूि आश्चयवर्चदकत झाली. थोड्यार्च िेळािूिी, नतिे निकच्या 

डोक्यािर थािटी मारूि म्हटले होते, “य ेमाझ्याशेजारी बस. तुझ्या छाि केसाळ गालांशी मला 

खेळू द.े माझ्या दखेण्या गाढिा, मला तुझ्या लांब कािांरे्च रंु्चबि घेऊि, आिंद नमळिू द.े”  

िण आता त्याच्याकड ेिीट िानहल्यािर, नतला त्या केसाळ, कुरूि प्राण्यार्चा नतरस्कार 

िाटू लागला. ओबरेॉििे निकर्चा गाढिार्चा मुखिटा काढला ि त्यारे्च मूखव डोके खांद्यािर 

असलले्या त्याला, झोिलले्या अिस्थेत सोडूि ददले. 

िऱ्यांर्चा राजा ि राणी यांर्चा िुन्हा एकोिा झाला. त्यािे नतला जादभूऱ्या प्रेनमकांर्ची 

गोष्ट सांनगतली. ते निघाले. रात्रीच्या साहसार्चा शेिट बघायला एकत्र निघाले.  

त्यािा ते प्रेनमक एकमेकांिासूि काही अंतरािर झोिलेल ेआढळल.े िकिे त्यािा िुन्हा 

त्या िनहल्या जागी आणूि, लायसॅ ाँडरच्या डोळ्यांिरील पे्रममध िुसूि टाकला. हर्मवआ सिावत 

आधी उठली. लायसॅ ाँडर नतला जिळर्च ददसला. ती त्याच्याकड ेआश्चयाविे िाहू लागली. त्यािे डोळे 

उघडल ेि नतच्याकड ेिाहूि हसला.  िरत तो नतच्यािर प्रेम करू लागला. त्यािा िडलेल्या निनर्चत्र 

स्िप्नाबद्दल ते बोल ू लागले. हलेेिा ि डमेरेीयस थोड्या िेळािे जागे झाले. हलेेिा आता 

केनिलिाणी ददसत िव्हती. डमेेरीयसिे नतच्यािर िजर रोखूि प्रेम दशविले. नतिे त्यारे्च प्रेमळ 

शब्द, आिंदािे ऐकल.े ते खरे असल्यारे्च नतिे जाणले. 

 

िरत नमत्र 

 

त्या दोि तरुणी िुन्हा एकमेकींच्या मैनत्रणी झाल्या ि ते तरुणही नमत्र झाले. सिव कटू 

शब्द ि कृत्ये निसरली गेली. रात्री कायकाय झाले, याबद्दल र्चौघेही आश्चयव करत रानहले. िुढ े



काय करायरे्च, यारे्च बेत ते प्रेनमक आखू लागल.े डमेेरीयसिे अथेन्सला िरत जाऊि, इगेयसला 

सांगािे की तो हलेेिाशी लग्न करणार आह,े असे ठरल.े हर्मवआला लायसॅ ाँडरशी लग्न करण्यासाठी 

िरिािगी दणे्यात यािी, अशी गळ दखेील तो इगेयसला घालणार होता. 

त्या सकाळी राजा थेसअेस, नशकारी कुत्र्याचं्या कळिाबरोबर जंगलात, नशकारीला 

जाणार िव्हता. र्चौघे प्रेनमक नजथे झोिले होते नतथे तो आला. त्याच्या नशकारी लिाजम्यािे, 

मोठेमोठे आिाज करूि त्यािा उठिले. सिव काही सुरळीत झाललेे बघूि, राजाला आिंद झाला. 

त्यािे मोठ्या थाटामाटािे त्या दोन्ही लग्नेच्छू जोड्यांरे्च लग्न स्ितःच्या लग्नाच्या ददिशीर्च 

लािण्यारे्च ठरिले. उजाड जंगलात, निक एकटार्च रानहला. तो जागा झाला तेव्हा गाढिारे्च तोंड 

त्याच्या खांद्यािर िसल्यारे्च िाहूि, तो खूष झाला. त्याला जे निनर्चत्र स्िप्न रात्री िडल ेहोते, 

त्यािर एक सांनघक िृत्य बसिूि ते गाणे िाटकात तो गाणार, अस ेत्यािे ठरिल.े  

निकिे िीटर ि इतरािा हाका मारल्या िण कोणीर्च ओ दईेिा. ते बहुधा निघूि गेल े

असािेत, असा निर्चार त्यािे केला. ‘मला िडलले्या स्िप्नाबद्दल िीटरला सांनगतले िानहजे’, अस े

म्हणत तो िरत अथेन्सला गेला. त्याच्या िाटकातील िायक िथॅरॅमस िाहीसा झाल्याबद्दल शोक 

करण्यासाठी, सिव िाटकमंडळी िीटरच्या घरी जमली होती. जेव्हा सळसळत्या उत्साहािे, ििीि 

सूर्चिांर्ची यादी घेऊि, निकिे नतथ ेप्रिेश केला. तेव्हां सिव मंडळी आिािल ेिाटकात घालायरे्च 

िोषाख ि इतर सानहत्य आणण्यासाठी, बाहरे िडली. 

राजाला, त्या खेडिळ कारागीर लोकांरे्च िाटक िहायरे्च होते. ते टुकार िाटक काय 

बघता, अस ेम्हणणाऱ्या  लोकांकड ेत्यािे लि ददल ेिाही. आनण मग ‘िथॅरॅमस ि नथसबे’ िािाच्या 

शोकांनतकेर्चा प्रयोग अत्यंत नििोदी िद्धतीिे िार िडला.  

थेसेअसला िाटल ेकी िाटकार्चा आिंदी शेिटर्च, सगळ्यािा हिा होता, िव्ह ेतशी गरज 

होती. इगेयसिे िण हर्मवआ ि लायसॅ ाँडर यांच्या लग्नाला िरिािगी ददली. िऱ्यांच्या 

आशीिावदानशिाय, लग्नार्ची िूतवता झाली िसती. ओबेरॉि ि रटटॅनिआ, यांर्चा आता नमलाि झाला 

होता. तेव्हा त्या दोघांिी, सिव समारंभार्चा आिंद घेतला. ते अदशृ्य असल्यामुळे, ते तेथे असल्यारे्च 

कुणाला कळले िाही. िण त्यांिी मेजिािी ि िार्चगाणे, अशी मौजमजा करूि, ते साजरे करायरे्च 



ठरिले. त्यामुळे फक्त अथेन्समध्येर्च िव्ह ेतर िरीराज्यातही आिंदार्चा जल्लोष झाला. हर्मवआ ि 

लायसॅ ाँडर, डमेरेीयस ि हलेेिा आनण अथावतर्च राजा थेसेअस ि त्यार्ची िधू अशी नतन्ही जोडिी 

सुखािे िांद ूलागली.   

 

      

 

 

     

  

  

 

     

   

     



  ई सानहत्य प्रनतष्ठाि दहा िषांिुिी सुरू झालं. जगभरात ई िुस्तकांर्ची संकल्ििा 

रुजू लागत असतािार्च मराठीतही ई िुस्तकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉि सारख े

प्ररं्चड इन्व्हसे््मेंट करणारे नखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई सानहत्य म्हणजे 

अगदीर्च सलंबुटटंबू. िण गेली दहा िषं आनण आजही गुगलिर “मराठी िुस्तक” ककंिा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख िांिांमध्ये िनहले दसुरे िाि येते 

ते ई सानहत्यरे्चर्च. ही करामत आह ेआमच्या लेखकांर्ची. िार्चकांिा सातत्यािे 

दजेदार मिोरंजक उच्च प्रतीर्ची िुस्तके “नििामूल्य” देणारे आमरे्च लेखक हरे्च या 

स्िधेरे्च निजेते आहते.  

मराठीत “सानहत्यरत्नांच्या खाणी” नििजोत या ज्ञािोबांिी मानगतलेल्या 

िसायदािाला ईश्वरािे तेिढ्यार्च उदारतेिे खाणींर्चा िषावि केला. मराठीरे्च ददुिै ह े

की या खाणींतली रत्ने बाहरे आणण ेआनण त्यांरे्च िैलू िडल्यािर त्यांिा शोकेस करण े

आनण जागनतक िार्चकांसमोर ते िेश करण े यात आिण कमी िडलो. इथे उत्तम 

सानहत्यासाठी भुकेलेले िार्चक आनण उत्तम िार्चकांच्या प्रनतिेतले सानहनत्यक 

यांच्यात नब्रज बिणे आिश्यक आह.े निशेषतः डॉ. नितीि मोरे यांसारखे सानहनत्यक 

ज्यांिा नलनहण्यात आिंद आह े िण त्यािुढील जटील प्रदक्रयेत िडण्यात रस िाही 

अशांसाठी. निदशेांत मोठे लेखक एजंट िेमतात आनण ते बाकी सिव व्यिहार िहातात. 

मराठीत ही सोय िाही.  

ई सानहत्य प्रनतष्ठाि ही काही अिुभिी प्रोफ़ेशिल प्रकाशि संस्था िव्ह.े िण 

गेल्या दहा िषांत आमच्या ह ेलिात आले की मराठीत रत्नांच्या खाणी आहते आनण 

त्यांत उतरूि हात काळे करूि माती गाळ उिसत राहूि जर नर्चिटिणे काम करत 

रानहल े तर एकाहूि एक भारी रत्ने गिसणार आहते. एखाद्या मोठ्या धनिकािे, 



िंनडतांच्या सहाय्यािे, दरबारी आश्रयासह जर ह े काम हाती घेतले तर मराठी 

भाषेतल ेसानहत्य जागनतक िटलािर आिला ठसा िक्की उमटिेल. 

डॉ. नितीि मोरे यांर्ची बारा अप्रकानशत िुस्तके प्रकाशात आणण्यार्चा माि 

ई सानहत्यला नमळाला. शंभू गणिुले यांर्ची िऊ, डॉ. िसंत बागुल यांर्ची बारा, शुभांगी 

िासेबंद यांर्ची सात, अनििाश िगरकर यांर्ची िार्च, डॉ िृषाली जोशी यांर्ची तीि 

अशा अिेकांच्या िुस्तकांिा िार्चकांियंत िेण्यारे्च भाग्य ई सानहत्यला लाभले. असे 

अिेक “स्िांतःसुखाय” नलहीणारे उत्तमोत्तम लेखक किी या मराठीच्या 

“सानहत्यरत्नांनर्चया खाणीं” मध्य ेआहते. अशोक कोठारे यांिी महाभारताच्या मूळ 

संनहतेर्च ेमराठी भाषांतर सुरू केले आह.े सौरभ िागळे, सूरज गाताडे, ओंकार झाजे, 

िंकज घारे, नििायक िोतदार, ददप्ती काबाडे, भूिेश कंुभार, सोिाली सामंत, केतकी 

शहा असे अिेक ििीि लेखक सातत्यिूणव लेखि करत आहते. ई सानहत्यकडे हौशी 

लेखकांर्ची कमी कधीर्च िव्हती. िण आता हौसेच्या िरच्या िायरीिररे्च, लेखिाकडे 

गंभीरिणे िहाणारे आनण आिल्या लेखिाला िैलू िाडण्याकडे लि दणेारे लेखक आता 

येत आहते. त्यांच्या सानहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा नमळो. िार्चकांिा आिंद नमळो. 

मराठीर्ची भरभराट होिो. जगातील सिोत्कृष्ट सानहनत्यक प्रसिणारी भाषा म्हणूि 

मराठीर्ची ओळख जगाला होिो. 

या सवाात ई सानहत्यार्चाही खारीर्चा वाटा असेल हा आिंद. आनि या यशात 

ई लेखकांर्चा ससंहार्चा वाटा असेल यार्चा अनिमाि. 

आमेि 

सुिील सामंत  

अध्यि 

ई सानहत्य प्रनतष्ठाि        


