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या मित्ाांनो! घऊेन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

सांगीताचा नाद 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकांना दवनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचं काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनंद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्यान ेई सादहत्यच्या लेखकांना, टीमला आदण तमु्हालाही आनंद दमळेल 

आदण तमुच ंकाहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आदशवावद आदण शभेुच्छा द्या 

लेखकांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या दमत्ाचंे मेल पत्ते आम्हाला द्या 

दमत्ांना ह ेपसु्तक मेल आदण Whatsapp करा 

ई सादहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेदलग्राम यांवर स्वतः जा व इतरानंा आमंदत्त 

करा. सोशल दमदियावर ई सादहत्यचा प्रचार करा.  

सवावत बहुमोल अशा तमुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्यान ेलेखकाला व 

ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक 

प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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संगीताचा नाद 

पटकथा लेखक : अनेस्ट लेहमन 

अनुवादक: िॉ. वषृाली जोशी 

चलभाष : ९९२१७४६२४५  

इमेल – vrishalisjoshi@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सवव हक्क अनुवाददकेकिे सुरदित असून पुस्तकाचे 

दकंवा त्यातील अंशाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, दचत्पट दकंवा इतर रुपांतर 

करण्यासाठी अनुवाददकेची परवानगी घेणे आवश्यक आह.े तसे न केल्यास 

कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT 

Act 2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical, 

sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of 

such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without 

registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 

damages and accounts. 

  

mailto:vrishalisjoshi@gmail.com
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प्रकाशन  : ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 

प्रकाशन : २३ ऑक्टोबर २०२२ 

(ददवाळी शके १९४४) 

©esahity Pratishthan® 2202  

 

➢ दवनामूल्य दवतरणासाठी उपलब्ध . 

➢ आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरविव करू शकता . 

➢ हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी दकंवा वाचनाव्यदतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापूवी ई प्रदतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 
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Sound of Music 

संगीताचा नाद 

माररया या महत्वाकांिी जोगीणीला आईदवना असणाऱ्या नेव्हीमधील 

कॅप्टनच्या सात मलुांची दशदिका म्हणनू मठातनू पाठवले जात.े लवकरच ती 

दतच्या आनंदी व प्रेमळ स्वभावाने मलुांची मन े दजंकते. मलुांना ती आविू 

लागते. मलुाचंी आई वारल्यापासनू घरातील हरवलेल ेसंगीत, ती परत आणते. 

कुटंुबातील घट्ट पाश असलेल्या अदु्भतरम्य प्रेमाची ही गोष्ट म्हणज े १९६५ 

साली आलेला, sound of music हा संगीतमय दसनेमा होय.  20th 

Century स्टुदिओ यांनी काढलेल्या व अनेस्ट लेहमन यांची पटकथा 

असलेल्या दसनेमाने सुंदर फोटोग्राफी व श्रवणीय गाणी यामळेु  सतत पाच वषे 

चालण्याचा अत्यचु्च दवक्रम प्रस्थादपत केला होता. माररया व्हॉन टॅ्रप दहने 

दलदहलेल्या ‘टॅ्रप कुटंुबातील गायकांची गोष्ट’ या पसु्तकावर आधाररत अशी 

याची पटकथा आह.े best picture, best direction, best sound mixing, 

best editing आदण Julie Andrews दहला  best foreign actress, 

यासकट दहा academy awards या दसनेमाला दमळाली.   
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The Sound of Music 

संगीिाचा नाद 

दृष्य १ 

नोनबगग मठ, मारियाचे गाणे 

ऑहरिया, दुसऱ्या मिायुद्धापूर्वी, १९३६ 
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माररयाः  

हजारो वषे गात आहते आनंदाने या टेकि्या 

संगीताच्या नादाने दजवंत जरी वेि्यावाकि्या 

त्या भरून टाकतात माझे हृदय संगीताच्या नादान े

हृदयाला माझ्या गायचे आह ेमी ऐकलेले प्रत्येक गाणे  

तळ्यापासनू उिून झािांकिे जातात जे पिी 

हृदयाला माझ्या काढायची आह ेत्यांच्या पंखांची निी   

चचवच्या घंटेचा मंजळु नाद उठवतो वारा  

हृदयाला माझ्या टाकायचा आह ेतसा ससु्कारा 

वाटेतील दगिांवरुन झरा मारतो खळखळ उि्या 

माझे हृदय नाचणार आह ेतोिून साऱ्या बेि्या  

प्राथवना म्हणणे दशकणाऱे पिी बलुबलु  

रात्भर गाणार मी होऊन फूल घालत भलू  

माझे हृदय असेल जेव्हा एकाकी ओकेबोके  

टेकि्यांकिे जाऊन मी हवेवर घेणार झोके  

पवूीची गाणी परत एकदा हृदय माझे गणुगणेुल  

संगीताच्या त्या ददव्य नादाने हृदय माझे उचंबळेल  

सषृ्टीला वषृ्टीला झािांना फुलांना सवाांना नमन आह े 

माझ्या आवित्या दवेाला माझे मनापासनू नमन आह े 

[गाणे संपते] 

[अॅप्रन घातलेल्या व िोक्याला मोठा रुमाल बांधलेल्या जोदगणी माना 

खाली घालनू, शांतपणे स्टेजवर फेऱ्या मारत आहते. त्यांच्या रोजच्या 
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चालण्याच्या वेळी, जोगीणींची सकाळची प्राथवना वाजते आह.े धमवगरुू 

माताजी, भदगनी फ्रादन्ससस, भदगनी बथव, भदगनी बदनवस व भदगनी 

मागावरेटबरोबर चालत आहते.]  

भदगनी फ्रादन्ससस, भदगनी बथव, भदगनी बदनवस व भदगनी मागावरेटः धमवगरुू 

माताजी? 

धमवगरुू माताजीः काय ग भदगनींनो? 

भदगनी बदनवस व भदगनी मागावररटः ओहो, धमवगरुू माताजी, आम्हाला 

भदगनी माररया कुठे सापित नाही आह.े 

भदगनी फ्रादन्सससः ती परत हरवली आह.े 

भदगनी बथवः कदादचत दतच्या गळ्यात घंटा बांधायला पादहजे. 

भदगनी सोदफया, भदगनी कॅथरीन व भदगनी अगाथाः आता भदगनी बथवही 

हात हलवत आली. 

भदगनी फ्रादन्ससस, भदगनी बदनवस व भदगनी मागावररटः आम्हाला ती कुठेच 

सापित नाही. 

धमवगरुू माताजीः तमु्ही कोठाराच्या आिोशाला पादहले का? दतला प्राणी 

दकती आवितात, तमु्हाला मादहती आह.े” 

भदगनी बदनवसः आम्ही सगळीकिे पादहले. सगळ्या नेहमीच्या दठकाणी. 

धमवगरुू माताजीः भदगनीनो, ती माररया आह,े याचा दवचार करून, 

नेहमीच्या दठकाणांव्यदतररक्त इतर जागादखेील बघा.” 

भदगनी बथवः “या मठातील माररयाच्या भदवतव्याबद्दल तमु्हाला अजनूही 

काही शंका असेल, तर दतच्या या नवीन दनयमबाह्य वतवनामळेु ती नाहीशी 

होईल.”  

धमवगरुू माताजीः मी माझ्या संशयात दवश्वास ठेवण्याचा नेहमी प्रयत्न 

करते. 
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भदगनी सोदफयाः शेवटी काळ्या मेंढीची लोकरही उबदार असतेच. 

भदगनी बथवः आपण मेंढीबद्दल बोलत नाही आहोत. आपण 

जोगीणीपदाची शपथ घेण्यापवूीच्या दशकाऊ काळासंबंधी बोलतो आहोत. 

भदगनी अगाथाः मला तझेु म्हणणे पटते आह.े 

भदगनी कॅथरीनः आपल्या सवाांमध्ये माररयाचा नंबर शेवटचा --- “  

धमवगरुू माताजीः मलुींनो, मलुींनो, कृपया, आपण सगळ्यांनी एक दीघव 

श्वास घेऊ या. 

[सगळ्या भदगनी एक दीघव श्वास घेतात.] 

धमवगरुू माताजीः [चाल]ू आता आपल्याला खरेच लहानशा 

माररयाबद्दल काय वाटते, ते सांगा. 

भदगनी थेरेसाः [हसते] ती नवलपणूव मलुगी आह.े  

भदगनी ऑगस्टाइनः [हसते. नापसंतीदशवक भवुई उिवत] फक्त मारीया 

आविणे कठीण असेल तेव्हा सोिून, ती आविणे सोपे आह.े  

धमवगरुू माताजीः मलुींनो? 

भदगनी इसाबलेा आदण भदगनी इव्हले्यानः आम्ही दतच्यावर 

आपलेपणाने प्रेम करतो. पण ती खपू वेळा अिचणीत सापिते. 

भदगनी बथवः मी तेच म्हणते आह!े मी दमदनटभर दवचार करत होते. ही 

काही काम करण्याची, उपयोगी संकल्पना आह.े      
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.      

गाणे   

धमवगरुू माताजीः  

ती झािावर चढते आदण धिपिून गिुघा खरचटवनू घेते.  

दतचा झगा फाटतो, ती प्राथवनेच्या वाटेवर गोलगोल नाचते. 

दजन्सयावर वाजतो दतचा शीळेचा आवाज  

मठातही घमुतो दतच्या गाण्यांचा साज    

िोक्याच्या रूमालाखाली केस दतचे काळे कुरळे 

येता जाता करत असते ती वेिे वेिे चाळे  

सगळ्या भदगनीः  

प्राथवनास्थळी ती येते नेहमी उशीरा  
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पण दतचा पश्चात्ताप असतो खराखरुा  

प्रत्येक गोष्टीत दतला होतो उशीर 

जेवणाच्या वेळी मात् नेहमी वक्तशीर  

दतच्यामळेु वाढत नाही मठाची इज्जत  

सांगेनच मी ह ेघालनू जरी हुज्जत     

कॅथरीनः  

माररयाच्या वतीने मी आह ेबोलते 

काहीबाही करून बघा ती मला हसवते. 

सगळ्या भदगनीः  

माररयाची समस्या तमु्ही कशी सोिवणार?  

आकाशातील ढग तमु्ही खाली कसा आणणार?  

ती आह ेरात्ीचे भतू स्वभाव दतचा बिबि्या  

उिते जशी मधमाशी भासे जण ूसोंगाि्या   

समदु्राची लाट तमु्ही वाळूवर कशी थोपवणार?  

माररया नावाची समस्या तमु्ही कशी सोिवणार?  

चंद्रदकरण तमु्ही तमुच्या हातात कसे पकिणार? 

जेव्हा आम्ही असतो दतच्याबरोबर  

तेव्हा आमचे लि नसते कुठेच खरोखर  

भरकटून, गोंधळून मी रागावलेली असते   

मी नक्की कुठे आह,े ह ेमला कळत नसते.  

भरकटत असते ती कुठेही दपसासारखी  

मलाही हवेचा अंदाज नसतो आणखी 

माररया माररया ती आह ेफुलपाखरी      

पण ती माझी आविती आह ेभारी  
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भदगनी बदनवस आदण भदगनी फ्रादन्सससः  

ती आह ेमेंढी ती कोत्या मनाची आह े

ढोलीतील कीटकांना ती हसुकावनू लावणारी आह े

ती शांत आह.े ती रानटीदखेील आह.े 

ती एक कोिे आह.े लहान मलू आह.े 

भदगनी बथवः  

ती एक िोकेदखुी आह.े 

भदगनी इसाबेला आदण इव्हले्यानः  

ती दवेदतू आह.े 

धमवगरुू माताजीः  

ती एक मनस्वी मलुगी आह.े 

सगळ्या भदगनीः  

माररयाची समस्या तमु्ही कशी सोिवणार?  

आकाशातील ढग तमु्ही खाली कसा आणणार? 

माररया या शब्दाचा अथव तमु्ही कसा शोधणार? 

ती आह ेरात्ीचे भतू स्वभाव दतचा बिबि्या  

उिते जशी मधमाशी भासे जण ूसोंगाि्या   

तमु्हाला मादहती असलेल्या खपू गोष्टी तमु्ही दतला कशा सांगणार?  

त्यासाठी त्या वेि्या फुलपाखराला तमु्ही कसे पकिणार? 

समदु्राची लाट तमु्ही वाळूवर लाट कशी थोपवणार?  

माररया नावाची समस्या तमु्ही कशी सोिवणार?  

चंद्रदकरण तमु्ही तमुच्या हातात कसे पकिणार? 

[गाणे संपते. धावत पळत माररया येते. रागाने दतच्या भावना व्यक्त करते. 

गटाच्या ओळीच्या शेवटी उभी राहून, दतची जागा शोधते.] 
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धमवगरुू माताजीः चला, सगळ्यांनी इथनू जा. मला माररयाशी बोलले 

पादहजे. 

सगळ्या भदगनीः हो, माताजी. 

[सगळ्या भदगनी जातात.]  

माररयाः माताजी, मला माफ करा. मला मादहती आह,े पण मला असे 

करावेच लागले. मला िोंगर बोलावत होते आदण मला काही समजण्यापवूी 

मी गात होते. 

धमवगरुू माताजीः आपल्या मठात जोगीणींनी गाण्याचे काही दनयम 

आहते. 
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माररयाः मला मादहती आह.े पण मला स्वतःला थोपवणे अशक्य होते. 

मी कुठेही असले, तरी मला सवव वेळ गायचे असते. त्याहून वाईट म्हणजे, मी 

जो दवचार करत असते दकंवा मला जे वाटत असते, ते मला व्यक्त करायचे 

असते. 

धमवगरुू माताजीः कोणी याला प्रामादणकपणा म्हणेल. 

माररयाः पण माताजी, ह ेभयंकर आह.े मी मठातील सवव दनयम पाळायचा 

मनापासनू प्रयत्न करेन.  

धमवगरुू माताजीः त ूइथे सवावत महत्वाचा धिा काय दशकलीस? 

माररयाः दवेाची इच्छा काय आह,े ते शोधनू ती परुी करायचा प्रयत्न 

करणे. 

धमवगरुू माताजीः माररया, [मोठा ससु्कारा] असे ददसते आह,े की त ू

तात्परुती आम्हाला सोिून जाणार आहसे. 

माररयाः नाही माताजी, मला लांब पाठव ूनका. मी इथली आह.े ह ेमाझे 

घर आह.े ह ेमाझे कुटंुब आह.े हचे माझे आयषु्य आह.े 

[धमवगरुू माताजी माररयाकिे सहानभुतूीचा कटाि टाकते. माररया 

दिपणाखाली शरण जाते.] 

माररयाः [चाल]ू  ही दवेाची इच्छा असावी. 

धमवगरुू माताजीः साल्झबगवजवळ एक कुटंुब आह ेत्यांना सात 

मलुांसाठी, सप्टेंबरपयांत एक दशदिका हवी आह.े 

माररयाः सात मलुे? 

धमवगरुू माताजीः माररया, तलुा मलुे आवितात का? 

माररयाः हो, पण सात? 
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धमवगरुू माताजीः कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपला मी तलुा उद्या पाठवत असल्याचे 

कळवते. 

माररयाः कॅप्टन? 

धमवगरुू माताजीः साम्राज्याच्या नेव्हीचा दनवतृ्त ऑदफसर. त्याची बायको 

वारली. तो मलुांबरोबर एकटा रहातो. मला समजले, की त्याला दतथे 

दशदिका दटकवनू ठेवणे अवघि झाले आह.े 

माररयाः [मोठा ससु्कारा टाकत] मला ही संधी ददल्याबद्दल आभारी 

आह.े 

धमवगरुू माताजीः मला खात्ी आह,े त ूआपल्या मठाचे नाव राखशील. 

माररयाः मी तसे वचन दतेे. 

[माररया धमवगरुू माताजींसमोर वाकते. माताजी दतच्या िोक्यावर हात 

ठेवतात.]  

धमवगरुू माताजीः दवेच तलुा मागव दाखवेल. जेव्हा दवे दार बंद करतो, 

तेव्हा कुठेतरी तो दखिकी उघिून दतेो.  

[पिदा पितो.] 

 

दृष्य २ 

कॅप्टनच्या घिी जाणे 

 

[ माररया पढेु येते. दोन जोदगणी दतला जनुे कपिे काढून, नवीन 

घालायला मदत करतात. ती गाते आह.े ] 

माररयाः माझ्यात आत्मदवश्वास येऊ लागलेला आह.े 

गाणे  
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हा ददवस कसा असेल? मला नवल वाटते.  

माझे भदवतव्य काय असेल? मला नवल वाटते. 

या बाहरेच्या जगात येणे, स्वातंत्र्य दमळणे, दकती उद्दीदपत करणारे आह!े  

माझे हृदय रानटीपणे उचंबळून येते आह.े  

ओहो, मला काय झाले आह?े  

मला नेहमी साहसाची हौस होती. 

मी कधी न केलेले काही करायची मला हौस होती.  

आता मी त्या ददशेने चालले आह.े 
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मग मी इतकी घाबरले का आह?े 

सात मलुांसह कॅप्टन, पण त्यात एवढे घाबरण्यासारख ेकाय आह?े 

मला या काळज्या आदण दचंता दवसरल्या पादहजेत. 

मी मागे दफरू का? नको. 

मी शोधत असलेल्या गोष्टींची स्वप्ने मी पहायला हवीत.  

माझ्यात नसलेला धीर, मला गोळा करायला हवा.  

त्यांची सेवा दवश्वासपवूवक करायचा धीर, मला दाखवायला हवा. 

खलुेपणे त्ागा न करता, मला माझ्या चकुांना तोंि द्यायला हवे.  

मी त्या कामाला परेुसा न्सयाय दऊे शकते, ह ेमला दाखवनू द्यायला हवे. 

नाही. मी घाबरलेली नाही. मला आत्मदवश्वास आह.े  

त्याना काय काय समस्या माझ्यासमोर आणायच्या असतील, त्या आण ू

दते. मी त्या उत्तमातल्या उत्तम रीतीने सोिवेन.  

मला आत्मदवश्वास आह.े ते माझी परीिा बघत आहते. 

पण मी त्याना दाखवनू दईेन, की मला पणूवपणे आत्मदवश्वास आह.े 

काही करून, मी त्यांच्यावर छाप पािेन.  

मी ताठर पण दयाळू भदूमका घेईन आदण ती सगळी मलुे, दवे त्यांना 

सखुी ठेवो, माझ्याकिे आशेने बघत राहतील आदण माझे ऐकतील.  

प्रत्येक पायरीबरोबर मी अदधकादधक खात्ीशीर होत जाईन. सवव काही 

छान होईल. मला आत्मदवश्वास आह.े 

सवव जग माझ्या मठुीत असेल. त्यांना कबलू व्हावेच लागेल. मला 

आत्मदवश्वास आह.े 

माझा सयूवप्रकाशावर दवश्वास आह.े  

माझा पावसावर दवश्वास आह.े  

माझा माझ्यावर दवश्वास आह,े वसंत ॠत ुपनु्सहा येईल.  
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मला माझ्या स्वतःबद्दल अगदी ठाम आत्मदवश्वास आह.े 

फक्त आकि्यात ताकद नसते.  

फक्त संपत्तीत ताकद नसते.  

शांत झोपेच्या रात्ीतही ताकद असते.  

जेव्हा तमु्ही जागे होता, तेव्हा तमु्ही सदुृढ, ताकदवान असता. 

आत्मदवश्वासावर माझा दवश्वास आह.े 

दवेा रे, मला मदत कर. 

मला माझ्या स्वतःबद्दल आत्मदवश्वास --- आह.े 

[गाणे संपते. माररया हसत दनघनू जाते. पिदा पितो.] 

 

दृष्य ३ 

कॅप्टन व्िॉन िॅपला र्व मुलांना भेटणे 

 

[माररया हसत आत दशरते.] 

माररयाः मी आले आह.े 

      दश्मटः ते मी पादहले. 

माररयाः मी नवीन दशदिका आह.े काय कसे काय? 

[माररया दश्मटबरोबर हातदमळवणी करते.]  

तो दतच्याकिे रागाने बघत, दतचा हात झटकतो. 

दश्मटः मी जनुा नोकर आह.े 

फ्रान्सझः मी फ्रान्सझ. मी घर राखते.  

हले्गाः मी हले्गा. मी कॅप्टनची सदचव आह.े  

माररयाः ओहो हो! हातदमळवणी करण्यासाठी दतचे हात पसरते. 
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फ्रान्सझ आदण हले्गा दतच्या हातात हात न दतेा, दतचे दनरीिण करत 

रहातात. 

फ्रान्सझः कृपया इथे दश्मटबरोबर थांबा.   

हले्गाः ही दकती दटकते, ते आपण बघ.ू 

[त्या जातात.]  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रप आत येतो. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मी तमुचा आभारी आह.े दश्मट, त ूजाऊ शकतोस.  

दश्मटः अथावत, कॅप्टन.  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः माररया बाईसाहबे, शभु दपुार. 

माररयाः शभु दपुार, कॅप्टन [ ती त्याच्याकिे दनरखनू बघते.] 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः तमु्ही माझ्याकिे अशा दनरखनू का बघत आहात? 

माररयाः तमु्ही समदु्रावरील कॅप्टनसारख ेमळुीच ददसत नाही. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः तमु्ही पण दशदिकेसारख्या ददसत नाही. [दतच्या 

कपि्यांकिे पाहून] मला तमुचा डे्रस आविला नाही. तमु्हाला तो 

बदलावा लागेल. 

माररयाः माझ्याकिे इतर कुठला डे्रस नाही. जेव्हा आम्ही मठात प्रवेश 

करतो, तेव्हा आमच्या सगळ्या चीजवस्त ूगोरगरीबांना वाटल्या जातात.  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मग या डे्रसचे काय? 

माररयाः त्यांना तो नको होता. मी दसुरा डे्रस दशवला असता. पण तेवढा 

वेळ नव्हता. [अदभमानाने] मी माझे कपिे दशव ूशकते! 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मी तमु्हाला काही कापि आणनू दतेो. मला मादहती 

नाही, की तमु्हाला मठातनू काय सांगण्यात आले आह.े पण मी तमुच्या  
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वर दवश्वास ठेवतो. मलुांची आई वारल्यापासनू, आतापयांत खपू दशदिका 

झाल्या. तमु्ही बाराव्या आहात. मागच्या दशदिकेपेिा तमुच्यात सधुारणा 

होईल, अशी मला आशा आह.े ती फक्त दोन तासच दटकली. 

माररयाः मग नक्की मलुांमध्ये काही दोष असणार. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः दोष मलुांमध्ये नाही, तर दशदिकेत आह.े त्यांना दशस्त 

राखता आली नाही. त्यादशवाय घर चालवणे अशक्य आह.े त्यांच्याकिून 

नीट अभ्यास करून घ्या. उन्सहाळ्याची सटु्टी मी त्यांना फुकट घालव ूदणेार 

नाही. प्रत्येक दपुारी ते खोल श्वास घेऊन कवायत करतात. त्याना झोपायची 

वेळ पाळावी लागते. 

माररयाः ते केव्हा खेळतात? 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः त्यांना चांगले वळण लागेल, याची दिता तमु्ही 

घ्यायची आह,े अशी मी तमु्हाला आज्ञा दतेो. 

माररयाः हो, सर. 

[कॅप्टन मोठ्या गिगिाटी आवाजात, दशट्टी वाजव ूलागतो. त्याबरोबर 

मलुे कवायत करत खोलीत दशरतात.] 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः [चाल]ू मलुांनो, ही तमुची नवीन दशदिका आह.े 

माररया बाईसाहबे. 

[ मलुे दतच्याकिे नापसंतीदशवक तऱ्हनेे बघतात. ] 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः [चाल]ू मी दशट्टी वाजवल्यावर तमुची नावे सागंा. 

बाईसाहबे, काळजीपवूवक ऐका. त्यांच्या दशट््टयांच्या खणुांप्रमाणे तमु्ही 

त्यांना हाक मारू शकता.  

दलझेल 

दलझेल 

फे्रिररक  
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फे्रिररक  

लईुसा 

लईुसा  

कटव  

कटव  

दिगीटा  

दिगीटा 

माटाव 

माटाव 
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 [ ग्रेटलच्या दशट्टीबरोबर ती पढेु येते. पण दतचे नाव दवसरते. ] 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः ही ग्रेटल आह.े जेव्हा मला तमु्हाला बोलवायचे 

असेल, तेव्हा तमु्ही ह ेअसे ऐकाल --- [वेगळी दशट्टी वाजवतो.] 

माररयाः ओहो, असे नको, सर. मी दशट्टीला कधीच उत्तर दणेार नाही. 

दशट््टया प्राण्यांसाठी असतात. मलुांसाठी नाही. माझ्यासाठी तरी नक्कीच 

नाही.   

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः ही घ्या दशट्टी आदण ठरादवक खणेुप्रमाणे ती वाजवनू 

मलुांना बोलवा. तमु्ही त्या दकती नीट ऐकल्या आहते, ते बघ.ू बाईसाहबे. 

माररयाः कॅप्टन महाशय, त्यासाठी मला दशट्टीची गरज नाही. त्यांची नावे 

इतकी छान आहते. मी त्यांना नावानचे बोलावेन. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः तमु्ही मठातदखेील असाच त्ास दते होतात का? 

माररयाः ओहो सर, यापेिा जास्त. 

[कॅप्टन जाण्यासाठी वळतो.] 

माररयाः [चाल]ू कॅप्टन, मला माफ करा. मला तमुच्या बाबतीतील 

दशट्टीची खणू मादहती नाही. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः तमु्ही मला कॅप्टन, अशी हाक मारू शकता. 

[कॅप्टन जातो. मलुे दबलेले रागीट हस ूहसतात. ती अजनू ताठ उभी 

आहते.] 

माररयाः आरामात उभे रहा. आता आपले आपणच असल्यामळेु, परत 

मला तमुच्या सगळ्यांची नावे सांगा. आदण तमु्ही दकती वषाांचे आहात, तेही 

सांगा. 

माररयाः त ूदलझेल  

दलझेलः मी दलझेल. मी सोळा वषाांची आह.े मला दशदिकेची गरज 

नाही. 
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माररयाः दलझेल, त ूमला ह ेसांदगतलेस, ते बरे केलेस. आपण चांगल्या 

मैदत्णी अस.ू 

फे्रिररकः मी फे्रिररक. मी चौदा वषाांचा आह.े मी अशक्य आह.े 

माररयाः खरे का? तलुा असे कोणी सांदगतले? 

फे्रिररकः जोसेफाइन बाईसाहबेांनी, आधीच्या चौथ्या दशदिकेनी. 

लईुसाः मी लईुसा आह.े 

दिगीटाः मी दिगीटा आह.े  

माररयाः लईुसा, त ूदकती वषाांची आहसे, ते मला सांदगतले नाहीस. 

दिगीटाः [लईुसाकिे बोट दाखवत] ती लईुसा १२ वषाांची आह.े मी १० 

वषाांची आह.े आदण तमुचा डे्रस मी पादहलेल्या डे्रसमधील सवावत वाईट 

डे्रस आह.े 

कटवः दिगीटा, त ूअसे बोलायला नको होतेस.  

दिगीटाः का? तलुा असे वाटत नाही का? 

कटवः हो, पण सवावत वाईट डे्रस हले्गा बाईसाहबेांचा होता. मी कटव आह.े 

मी सधुारण्यास अवघि आह.े 

माररयाः अदभनंदन!  

कटवः सधुारण्यास अवघि म्हणजे काय? 

माररयाः मला वाटते याचा अथव, तलुा मलुासारखे वागवले जावे. 

माटावः मी माटाव. मी मंगळवारी आठ वषाांची होणार आह.े मला गलुाबी 

छत्ी आविते.  

माररयाः गलुाबी हा माझाही आविता रंग आह.े 

[ग्रेटल दतचा पाय आपटते.] 

माररयाः [चाल]ू  हो, त ूग्रेटल आहसे. 

[ग्रेटल पाच बोटे दाखवते.] 
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माररयाः [चाल]ू आदण त ूपाच वषाांची आहसे. अरे बापरे, त ूतर मोठी 

बाई आहसे. मला तलुा एक गदुपत सांगायचे आह.े मी कधीच दशदिका 

नव्हते.  

सवव मलुेः तमु्हाला दशदिकेबद्दल काहीच मादहती नाही का? 

माररयाः काहीच नाही. मला उपदशेाची खपू गरज आह.े 

लईुसाः सवावत चांगला उपदशे हाच असेल, की बाबांना आमच्यात काही 

दखल न घेण्यास सांगणे.  

दिगीटाः  आदण जेवायला नेहमी उशीरा येणे. 

कटवः आदण सपू खरेच मोठ्याने आवाज करत दमटक्या मारत दपणे. [तसे 

करून दाखवतो] 

फे्रिररकः आईस्क्रीम खातांना नेहमी तमुचे नाक सूं सूं करत ओढणे. [तसे 

करून दाखवतो.] 

ग्रेटलः माररयादीदी, ते म्हणतात, त्यातल्या एका शब्दावरदखेील दवश्वास 

ठेऊ नकोस. 

माररयाः का? 

ग्रेटलः कारण मला त ूआवितेस. 

माटावः माररयादीदी, मलाही त ूआवितेस. 

[फ्रान्सझ येते.] 

फ्रान्सझः चला चला मलुानो, बाहरे चालायला जा. तमुच्या वदिलाचंी 

तशी आज्ञा आह.े 

सवव मलुेः हो, फ्रान्सझ व हले्गा बाईसाहबे. 
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हले्गाः मलुांनो, आता, आता आपण दीघव श्वसन करतो आहोत. चला 

सरुु करा १ २ ३ ---  

[मलुे हले्गाबरोबर कवायत करत जायला दनघतात.] 

फ्रान्सझः चला बाईसाहबे, मी तमु्हाला तमुची खोली दाखवते. 

माझ्यामागनू या.  

[माररयाच्या दखशात काही भळुभळुते. ती दखशात हात घालते तर बेिूक  

उिी मारून बाहरे पितो. ती जोराने ओरिते.]  

[जाता जाता मलुे हसतात.]  

माररयाः दबचारी मलुे!  

फ्रान्सझः मी तमु्हाला नशीबवान म्हणेन. मागच्या दशदिकेच्या दखशातनू 

साप दनघाला होता. 

[माररया खोलीत दतचे सामान लावते व जेवायला खाली येते. कॅप्टन व 

सवव मलुे टेबलावर दतच्यासाठी थांबललेी ददसतात. ती वरमते व दतची जागा 

घ्यायला बघते. पण खचुीतील पाईनचा खिबिीत टोकेरी कोन  दतला टोचतो. 

ती तो काढून टाकते व बसते. सगळे जेवायला सरुवात करतात.] 

माररयाः तमु्ही जेवणापवूी दवेाचे नाव घेत नाही का? आपल्याला जे 

दमळाले आह,े त्याबद्दल दवेाचे आभार माना. 

[ सगळेजण थांबनू तसे करतात व मग जेवायला सरुवात करतात.] 

माररयाः मलुानंो, माझे छान प्रकारे, दखशात व खचुीत इतकी छान वस्त ू

ठेऊन स्वागत केल्याबद्दल, मी तमुची आभारी आह.े इतके छान स्वागत दर 

जेवणापवूी होणार आह ेका? 

[छोटी ग्रेटल मसुमसुनू रिायला लागते. सवव मलुांचे चेहरे उतरतात. 

कॅप्टनला काही कळत नाही. जेवण पणूव होते.] 
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[माररया आदण फ्रान्सझ दनघनू जातात.] 

पिदा पितो. 

 

दृष्य ४ 

िोल्फकडून िाि 

 

[रोल्फ दखिकीवर खिे मारत उभा आह.े]  

फ्रान्सझः ओहो, रोल्फ, शभु संध्याकाळ. 

रोल्फः शभु संध्याकाळ. 

फ्रान्सझः काय खबरबात? 

रोल्फः कदादचत कॅप्टन घरी असतील का? 

फ्रान्सझः हो, आहते. ते रात्ीचा आराम करायला दनघाले आहते. 

रोल्फः कृपया त्यांना ताबितोब, ही तार द्या. 

फ्रान्सझः नक्कीच. 

[फ्रान्सझ जाते. रोल्फ दतथे रेंगाळतो. तो प्रिेकांकिे बघतो. दलझेलच्या  

दखिकीवर खिे मारून, दतचे लि वेधण्याचा प्रयत्न करतो.] 

रोल्फः दलझेल. दलझेल. 

दलझेलः रोल्फ. रोल्फ. 

रोल्फः मी तार द्यायला आलो होतो. त ूआता झोपायला चालली आहसे 

का? 

दलझेलः हो, पण कुणाला सांग ूनकोस, मला तझुा दवरह झाला होता. 

तलुा माझा झाला होता का? 
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रोल्फः हो, का? मी तर तलुा तझु्या हातात तार द्यायच्या दवचारात होतो. 

दलझेलः ओहो, रोल्फ. तो छान दवचार होता. मग आता त ूतार का 

आणली नाहीस? मी त्याची सरुवात कशी असेल, ते तलुा सांगते. दप्रय दलझेल 

---  

रोल्फः ‘दप्रय दलझेल, मी तलुा सांग ूशकलो, तर मला आविेल --- मला 

तझु्याबद्दल काय वाटते. थांब. ददुवैान,े ही तार फार महाग आह.े नाहीतर 

तझु्या वदिलांना तार पाठवपेयांत मला थांबायला लागले नसते, तर, त ूमला 

परत कधी भेटणार, ह ेमला कसे कळणार? मी कनवल दस्चनायिरकिून तार 

घेऊन येईन. तो बलीनहून इथे आला आह.े मी फार सांदगतले. मला तझु्या 

वदिलांची काळजी वाटते.  

दलझेलः त ूत्यांची काळजी करायचे काही कारण नाही. ते नादवक 

दलातील मोठे नायक आहते. सम्राटाकिून त्यांचा सत्कार झाला होता. 

रोल्फः ठीक आह.े मग मी त्यांच्या मलुीची काळजी करतो. ती इतकी --- 

दलझेलः इतकी काय?  

रोल्फः खरे तर त ूछोटी मलुगी आहसे.. 

गाणे  

रोल्फः [चाल]ू ए छोट्याशा मलुी, त ूथांब.  

ररकाम्या रंगमंचावर ददवे लागण्यासाठी थांब.  

बादलके, तझेु आयषु्य म्हणजे ज्यावर परुुषांना काही दलहायचे आह,े असे 

कोरे पान आह,े दलझेल. 

लीझेलसाठी मला असे दलहायचे आहःे  

त ूसोळाची सतराकिे जाणारी, मलुी, ही दवचार करायची वेळ आह.े 

त ूदि असलेले बरे. काळजी करू नकोस. पण तलुा चांगला अंदाज अस ू

द.े 
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त ूउताराच्या अथवा पाण्याच्या किेला उभी आहसे.  

त ूसोळाची सतराकिे जाणारी, तझु्यामागे तरुणांची ओळ लागेल.  

 

मलुे, थोिी वयाने मोठी माणस,े मवाली तलुा खशू करायला बघतील. 

त ूलाजरी, दभत्ी व घाबरट आहसे. त्यांना तोंि दणेे तलुा सोपे नाही. 

तलुा त ूकाय करावेस, ह ेसांगण्यासाठी तझु्यापेिा मोठा व शहाणा 

असलेल्या कुणाची तरी गरज आह.े 

मी सतराचा, अठराकिे जाणारा आह.े मी तझुी काळजी घेईन. 

दलझेलः मी सोळाची सतराकिे जाणारी, अननभुवी व मखूव आह.े  
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मला भेटणारे तरूण, मी गोि असल्याचे सांगतील आदण मी सहज 

दवश्वास ठेवेन.   

मी सोळाची सतराकिे जाणारी, अननभुवी व मखूव आह.े मला भेटणारे 

तरूण, मी गोि असल्याचे सांगतील आदण मी सहज दवश्वास ठेवेन.  

मी सोळाची सतराकिे जाणारी, फुलासारखी दनरागस. िँिी दपणाऱ्या 

तरुणांबद्दल मला काय मादहती असणार?   

परुुषांच्या जगाबद्दल मी पणूवपणे अनदभज्ञ आह ेव त्याना तोंि दणे्यास 

लाजरेपणामळेु दभते्पणामळेु तयारी नसलेली आह.े  

ह ेमाझ्या कुवतीपलीकिचे आह.े मी काय कराव,े ह ेसांगण्यासाठी मला 

माझ्यापेिा मोठा व शहाणा असलेल्या कुणाची तरी गरज आह.े त ूसतराचा, 

अठराकिे जाणारा आहसे. मी तझु्यावर अवलंबनू राहीन. 

दश्मटः दतकिे कोण आह?े 

[रोल्फ पळून जातो. परत येऊन दलझेलला दमठी मारतो. ती खषू आह.े 

दश्मट, फ्रान्सझ आदण हले्गा चचाव करत येतात.]  

हले्गाः मी तमु्हाला सांगते, दतथे कुणीतरी आह.े 

फ्रान्सझः अग म्हातारे, तलुा काहीही ऐकू येत असते. 

दश्मटः अग दियांनो, तमु्ही इथे वादळात काय करत आहात? 

तमु्हाला सदी होईल. 

हले्गाः बघ, मी काही मखूव म्हणनू, तलुा सांगत नव्हते. 

फ्रान्सझः मी तलुा इतक्या टोकाचे काही बोलले नव्हते. 

हले्गाः मी काही िांबराच्या वासाची फुले गोळा करून येते. 

फ्रान्सझः आता कुठली ती फुले? यावरून तझेु वय लिात येते आह.े  

[त्याबद्दल बोलत बोलत दार लाऊन नोकरमंिळी जातात.] 
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दृष्य ५ 

हलझेलशी जर्वळीक 

 

[माररयाच्या खोलीच्या उघि्या दखिकीतनू दलझेल वर चढून येते. 

माररया दतला बघते] 

दलझेलः मी बाहरे दफरत होते आदण कुणीतरी दरवाजे बंद करून टाकले. 

मला सगळ्यांना जागे करायचे नव्हते. मी तझुी दखिकी उघिी पादहली – 

[माररया दतला बघनू, मदत करण्याचा प्रयत्न करते.] 

माररयाः [ स्वतःशी ] दवेा रे, मी दलझेलची मैदत्ण आह,े ह ेदतला 

समजायला मला मदत कर. दतच्या वाटचालीत, दतला मागवदशवन करण्यासाठी 

मला मदत कर. 

दलझेलः त ूबाबांना काही सांगणार नाहीस ना?  

माररयाः पण त ूइथे चढून कशी आलीस?  

दलझेलः आम्ही असे नव्या दशदिकेला नेहमी छळतो. लईुसाकिे दतने 

पकिलेले बरणीभर कोळी आहते.  

माररयाः कोळी? 

दलझेलः त ूबाबांना काही सांगणार नाहीस ना? की सांगणार आहसे?  

[माररया बोलण्यापवूी िणभर थांबते. ती एक खोल श्वास घेते.] 

माररयाः जर आपण भरभर पाय उचलले, तर त्यांच्या लिात येण्यापवूी 

कपिे बदलनू रात्ीचा गाउन घालता येईल. 

[माररया दतचा हात धरते. त्या माररयाच्या खोलीत जातात. माररया दतला 

गाउन दतेे. दलझेल कपिे बदलण्यासाठी बाथरुममध्ये पळते.] 
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दृष्य ६ 

मारियाची खोली आहण र्वादळ 

 

[गाऊन घातलेली माररया दतच्या खोलीत आह.े बाहरे गिगिते आह.े ती 

दतच्या अंथरुणाशेजारी खात्ी नसल्यासारखी उभी आह.े ती अंथरुणावरील 

चादर काढून, गादी वरखाली करून साप नाही ना बघते. सटुल्याचा मोठा 
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ससु्कारा टाकते.]  

[नोकर मंिळी िांबराच्या वासाची फुल ेगोळा करून येतात.] 

दश्मटः मला तर कसलाही वास येत नाही. तमु्हाला येतो का? 

फ्रान्सझः काहीच नाही.  

हले्गाः आता वास येणारे कोण मखूव आह?े हाः हाः  

माररयाः मी दखिक्या उघिते. 

[फ्रान्सझ येते.]  

फ्रान्सझः ह ेतमुचे नवीन सामान आह.े ह ेकॅप्टनने गावातनू पाठवले आह.े  

माररयाः अरे वा, दकती छान! कॅप्टन मला अजनू सामान पाठवणार आह,े 

असे तमु्हाला वाटते का? 

दश्मटः [नापसंतीदशवक रागाने] दशदिकेला दकती डे्रस लागतात? 

माररयाः नाही, माझ्यासाठी नाही. मलुांसाठी. मला त्यांच्यासाठी 

नाटकाचे काही कपिे दशवायचे आहते. 

फ्रान्सझः व्हॉन टॅ्रपची मलुे नाटकात काम करत नाहीत. ती कवायत 

करतात.  

माररयाः तमु्हाला पण खात्ीने ते, पसंत नाही का? 

दश्मटः कॅप्टनची बायको वारल्यापासनू --- तो जहाजावर असल्या 

सारखेच घर चालवतो.  

हले्गाः दशट््टया, आज्ञा ---  

फ्रान्सझः संगीत वगैरे बंद. हसणे बंद. दतची आठवण येणारे काही नाही. 

मलुेही नाहीत. 

माररयाः पण ह ेचकुीचे आह.े 

[दतथे दवदचत् शांतता पसरते.] 

फ्रान्सझः तलुा तझुी खोली आविली का? सकाळी नवीन पिद ेयेतील. 
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माररयाः नवीन पिद?े पण ह ेचांगले आहते. 

दश्मटः आता शभुरात्. बॅरोनेसला भेटायला कॅप्टन दरू चालला आह.े  

मला वाटते उन्सहाळ्याच्या शेवटी ते लग्न करतील. 

माररयाः ओहो, ह ेनवलपणूव आह.े मलुांना नवीन आई दमळेल.  

सवव नोकरः [ते एकमेकांकिे बघनू हसतात.] हो, असा अंदाज आह.े  

[नोकर जातात. दलझेल गाउन घालनू येते. ] 

दलझेलः मला शभुरात् म्हणायचे आह ेआदण आभारही मानायचे आहते. 

माररयाः त्याची काही जरुरी नाही. 

मोठ्याने ढगफुटीचा आवाज येतो. ग्रेटल धावत येते. 

माररयाः [चाल]ू ग्रेटल, त ूघाबरली आहसे का? 

[ती नाही म्हणत िोके हलवते.]  

माररयाः [चाल]ू त ूइथे माझ्याबरोबरच रहा. पण बाकीचे कुठे आहते? 

ग्रेटलः ते झोपले आहते. ते घाबरले नाहीत.  

[अजनू एक ढगफुटी होते आदण दिगीटा, माटाव आदण लईुसा धावत 

येतात.] 

माररयाः ओहो, खरे की काय? [घि्याळाचा टोला पितो.] ठीक आह.े 

चला प्रत्येकाने माझ्या अथंरुणावर या. 

दिगीटाः खरे का? 

माररयाः चला, या. आता आपण मलुांची वाट बघ.ू 

[सगळ्या मलुी अंथरुणावर उि्या मारतात.] 

माटावः मलुगे आलेले ददसत नाहीत. ते शरू असतात.  

फे्रिररक आदण कटव धावत येतात. 

माररयाः तमु्ही घाबरलेले नाहीत? की आहात? 

फे्रिररकः अदजबात नाही. तमु्ही घाबरला नसल्याची, आम्हाला खात्ी 
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करायची होती. ही कटवची कल्पना होती. 

कटवः काय? 

[पनु्सहा जोराने ढगफुटीचा आवाज येतो. सगळी मलुे दकंचाळतात.] 

ग्रेटलः इतक्या जोरात का गिगिते आह?े मला रिू येते आह.े 

माटावः मलाही.  

माररयाः मला जेव्हा दःुख होते, तेव्हा मी छान गोष्टी आठवायचा प्रयत्न 

करते. 

दलझेलः कशा प्रकारच्या गोष्टी? 
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माररयाः ठीक आह.े आपण बघ ूया. 

[‘आवित्या गोष्टी’ ह ेगाणे सरुु होते.] 

माररयाः [चाल]ू गलुाबांवरती थेंब आदण मांजरांच्या दपल्लांच्या 

दमशांवर, मोज्यांवर, उजळ तांब्याच्या दकटल्यांवर,  दोऱ्याने घट्ट बांधलेल्या 

दवटकरी कागदांच्या वेष्टनावंरही, पावसाचे थेंब. या माझ्या काही आवित्या 

वस्त ूआहते. 

दफकट दपवळ्या रंगाचे घोिे, सफरचंदाचे भाजलेले कुरकुरीत िेझटव, 

दाराची घंटी आदण बग्गीच्या घंटा, निुल्सबरोबर पावाच्या चऱु्यातील 

भाजलेला मासाचा तकुिा, चंद्र पंखांवर घेऊन उिणाऱी बदके, या माझ्या 

काही आवित्या वस्त ूआहते. 

दनळ्या छोट्या दपशव्या घेतलेल्या व पांढरा शभु्र डे्रस घातलेल्या मलुी, 

माझ्या नाकावरील व पापण्यांवरील दहमकण, उन्सहाळ्यात दवतळत जाणारे 

शभु्र चंदरेी दहवाळे, या माझ्या काही आवित्या वस्त ूआहते.  

जेव्हा कुत्ा चावतो, मधमाशी िंख मारते, जेव्हा मी उदास असते, तेव्हा 

मी माझ्या आवित्या गोष्टी आठवते. आदण मग मला दततकेसे वाईट वाटत 

नाही. 

सवव मलुे आदण माररयाः  

गलुाबांवरती थेंब आदण मांजरांच्या दपल्लांच्या दमशावंर, मोज्यांवर, 

उजळ तांब्याच्या दकटल्यांवर, दोऱ्याने घट्ट बांधलेल्या दवटकरी कागदांच्या 

वेष्टनांवरही, पावसाचे थेंब. या माझ्या काही आवित्या वस्त ूआहते.  

दफकट दपवळ्या रंगाचे घोिे, सफरचंदाचे कुरकुरीत भाजलेले िेझटव, 

दाराची घंटी आदण बग्गीच्या घंटा, निुल्सबरोबर पावाच्या चऱु्यातील 

भाजलेला मासाचा तकुिा, चंद्र पंखांवर घेऊन उिणाऱी बदके, या माझ्या 

काही आवित्या वस्त ूआहते. 
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दनळ्या छोट्या दपशव्या घेतलेल्या व पांढरा शभु्र डे्रस घातलेल्या मलुी, 

माझ्या नाकावरील व पापण्यांवरील दहमकण, उन्सहाळ्यात दवतळत जाणारे 

शभु्र चंदरेी दहवाळे, या माझ्या काही आवित्या वस्त ूआहते.  

जेव्हा कुत्ा चावतो, मधमाशी िंख मारते, जेव्हा मी उदास असते, तेव्हा 

मी माझ्या आवित्या गोष्टी आठवते. आदण मग मला दततकेसे वाईट 

वाटत नाही. 

गाणे संपते. 

माररयाः तमु्हाला गाणे आविले का?  अथावत तमु्हाला काय आविते? 

मांजरासारखे मऊ दवलो? दिसमस? बनी ससा? साप? चॉकलेट? शाळेला 

सटु्टी? उशांची मारामारी? शभु वाताव दणेाऱ्या तारा? वाढददवसाच्या भेटी? 

रंगीत छोटासा दकिा? छानशी दशंक? चांगल्या तब्येतीसाठी ददलेल्या 

शभेुच्छा? बघा, काय मजा आह!े 

सवव मलुेः आपण ह ेरोज म्हणायचे का? 

माररयाः मला वाटते, रोज म्हटल,े तर तमु्हाला त्याचा कंटाळा येईल. 

सवव मलुेः मग एक ददवसाआि? आम्ही जोसेफाईच्या िशला गोंद लावनू 

ठेवला होता, तेव्हापासनू आम्हाला एवढी मजा कधी आली नव्हती. 

माररयाः मला कळत नाही, तमु्ही एवढी चांगली मलुे, असा वेिेपणा का 

करता? 

मलुेः मग आम्ही बाबांचे लि आमच्याकिे कसे वेधनू घेणार? 

माररयाः ओहो, अस्स! यावर मला दवचार करावा लागेल. चला आता 

काय करू या? बॅरोनेससाठी एखाद्या गाण्याचा दवचार करा. 

मलुेः पण बाबांना आम्ही गाईलेले आवित नाही. आदण आम्हाला 

एकही गाणे येत नाही. 

माररयाः कदादचत आपण त्यांचे मन वळव ूशकू.   
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माररया आदण सवव मलुेः गलुाबांवरती थेंब आदण मांजरांच्या दपल्लांच्या 

दमशांवर, मोज्यांवर, उजळ तांब्याच्या दकटल्यांवर, दोऱ्याने घट्ट बांधलेल्या 

दवटकरी कागदांच्या वेष्टनावंरही, पावसाचे थेंब. या माझ्या काही आवित्या 

वस्त ूआहते. 

दफकट दपवळ्या रंगाचे घोिे, सफरचंदाचे कुरकुरीत भाजलेले िेझटव, 

दाराची घंटी आदण बग्गीच्या घंटा, निुल्सबरोबर पावाच्या चऱु्यातील 

भाजलेला मासाचा तकुिा, चंद्र पंखांवर घेऊन उिणाऱी बदके, या माझ्या 

काही आवित्या वस्त ूआहते. 

दनळ्या छोट्या दपशव्या घेतलेल्या व पांढरा शभु्र डे्रस घातलेल्या मलुी, 

माझ्या नाकावरील व पापण्यांवरील दहमकण, उन्सहाळ्यात दवतळत 

जाणारे शभु्र चंदरेी दहवाळे, या माझ्या काही आवित्या वस्त ूआहते.  

जेव्हा कुत्ा --- 

[कॅप्टन व्हॉन टॅ्रप अवतीणव होतो.] 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः इथे काय चालले आह?े 

मलुे दशस्तीने दनघनू जाऊ लागतात. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः [चाल]ू  मी तमु्हाला झोपायच्या वळेाची किकपणे 

अंमलबजावणी करायला सांदगतली होती. तमु्हाला सचूनांचे पालन 

करण्यात अिचण आह ेका? 

माररयाः फक्त वादळातील ढगफुटीच्या वेळी अिचण आह.े चला 

मलुांनो, तमु्ही तमुचे विील आलेले पादहलेत. झोपायला जा. 

[ मलुे घाईघाईने छोटी पाऊले टाकत झोपायला जातात. दलझेल मागे 

रहाते.] 

दलझेलः मी आधी म्हटले होते, की मला दशदिकेची गरज नाही. पण 

आता मला वाटते, मला गरज आह.े [ती माररयाला दमठी मारते.] 
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कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः [घसा खाखरत] ह ेबघा, सकाळी उठल्यावर पदहली 

गोष्ट लिात ठेवा, की मी दोन मदहने गावाला चाललो आह.े 

माररयाः हो, सर. मी दवचार करत होते जर मला अजनू कापि दमळाले, 

तर मी मलुांना खेळायचे कपिे दशवेन. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मला माझी मलुे गावात दचंध्या पांघरून इकिे दतकिे  

दफरायला नको आहते. 

माररयाः पण ती मलुे आहते. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः आदण मी त्यांचे विील आह.े एवढे बास. शभुरात्. 

[कॅप्टन दनघनू जातो. माररया उदास आह.े मग दतची दृष्टी कशावर तरी 

पिते आदण ती हसते. पिदा पितो.] 

 

दृष्य ७ 

व्िॉन िॅप िॉलमध्ये. 

 

[ग्रेटल, माटाव, कटव हॉलमध्ये घाबरत, शांतपणे प्रवेश करतात. जोराने 

गिगिाट होतो. माटाव व कटव दकंचाळत धावतात. ग्रेटलला वाटते, ती एकटी 

मागे पिली आह.े त्यामळेु ती दकंचाळू लागते. रात्ीच्या डे्रसमध्ये हले्गा पढेु 

येते. ] 

हले्गाः दतथे कोण आह?े कदादचत मी वेिी झाले असेन. 

[अचानक ती नाच ूलागते. नाचताना सा रे ग गात गात मंचावरून दनघनू 

जाते. स्वतःला थांबवते.]  

हले्गाः [चाल]ू ओहो, ह ेफारच संस्मरणीय होते. 

[ती दनघनू जाते. प्रकाश कमी कमी होत, पढुील दृष्य सरुु होते.] 
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दृष्य ८ 

दोन महिनयांनी मठाि 

 

अनेक जोदगणी एकत् जमनू, माररयाबद्दल बोलत आहते.  

जोगीण अगाथाः माररयाला मठ सोिून दोन मदहने झाले. 

जोगीण सोदफयाः माझा दवश्वास बसत नाही, की ती एवढी दटकली. ह े

खरेच आश्चयवकारक आह.े 

जोगीण थेरेसाः माझेही तेच मत आह.े माररयाचा सवव खोिकरपणा 

आठवनू, ती दटकली ह ेदवशेष आह.े  

जोगीण ऑगस्टाइनः आदण सात मलुे! मला सात मैदत्णीही नाहीत.  

जोगीण इव्हले्यानः ओहो, ऑगस्टाइन, खपूशा जोदगणी तझु्या मैदत्णी 

आहते.  

[सगळ्याजणी मैत्ीपवूवक मान हलवतात व कुजबजुतात.] 

जोगीण कॅथरीनः मला मारीयादशवाय चकुल्यासारखे वाटते आदण ह े

कबलू करायला, मला लाज वाटत नाही. 

जोगीण इसाबेलाः मलाही तसेच होते. सांगा सववजणींनो, तमु्हाला 

सगळ्यांना मारीयादशवाय चकुल्यासारखे वाटते ना? दोन मदहने, 

गाण्यादशवाय! 

[सगळ्याजणी काही वेळाने कुजबजुत कबलू करतात. हळूहळू 

अदधकादधक भावनाशील होऊ लागतात. त्या सगळ्या रिू लागतात.]  

जोगीण अगाथाः मला मारीयादशवाय चकुल्यासारखे वाटते. 

[धमवगरुू माताजी येतात.] 
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धमवगरुू माताजीः जोदगणींनो, तमु्ही इतक्या उद्दीदपत का झाला आहात? 

आता चला. पढेु चला. 

[जोदगणी स्वतःला सावरतात आदण दनघनू जातात.] 

 

दृष्य ९ 

मुलांची भ्रमंिी 

 

कॅप्टन गावाला गेलेला आह.े मलुे व माररया सहलीसाठी बाहरे पितात.  

[दिगीटा माररयाच्या दगटारच्या पेटीकिे जाते.]  

दिगीटाः यात काय आह?े 

माररयाः माझे दगटार, तर आपण सगळे एकत् गाऊ शकतो.  

माटावः आम्ही गात नाही. 

माररयाः अथावत तमु्ही गाता. प्रत्येकजण गातो. 

कटवः आम्हाला एकही गाणे मादहती नाही. 

माररयाः ठीक आह.े मग मी तमु्हाला दशकवते. इकिे या. 

[माररयाला मध्ये ठेऊन, मलुे दतच्याबरोबर बसतात.]  

माररयाः [चाल]ू या छान जागी आपण सरुवात करू. आपल्याला अगदी 

बाराखिीपासनू सरुवात करायला हवी. 

ग्रेटल व माटावः  अ ब क  

माररयाः गातानंा आपण सरुवात करतो, सा- रे- ग  
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सवव मलुेः सा- रे- ग 

माररयाः पदहले तीन स्वर असतात, सा --- रे --- ग --- 

सवव मलुेः सा --- रे --- ग --- 

माररयाः सा --- रे --- ग --- म --- प --- ध --- नी --- मला ह ेअजनू 

सोपे करता येते का, ते पाहू. 

सा – साखरेतला गोि सा  

रे – रेषेतला सरळ रे  

ग – गाण्यातला सरू ग  

म – मगरीतला म 
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प – पळण्यातला प 

ध – धरण्यातला ध  

नी – नीजमधला नी  

 [अजनू] 

जो आपल्याला परत सा किे आणेल. ओहो ओहो ओहो  

माररया आदण मलुेः  

सा – साखरेतला गोि सा  

रे – रेषेतला सरळ रे  

ग – गाण्यातला सरू ग  

म – मगरीतला म 

प – पळण्यातला प 

ध – धरण्यातला ध  

नी – नीजमधला नी  

जो आपल्याला परत सा किे आणेल. 

सवव मलुेः 

सा – साखरेतला गोि सा  

रे – रेषेतला सरळ रे  

ग – गाण्यातला सरू ग  

म – मगरीतला म 

माररया आदण मलुेः  

प – पळण्यातला प 

ध – धरण्यातला ध  

नी – नीजमधला नी  

जो आपल्याला परत सा किे आणेल. 
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माररयाः सा रे ग म प ध नी सां प सां! 

लईुसा व फे्रिररकः हचे ते गाणे का? 

माररयाः ही गाणे बनवायची ह्तत्यारे आहते. आता तमु्हाला चाल मादहती 

झाली. तमु्ही वेगवेगळे स्वर एकत् करू शकता. वेगवेगळ्या हजारो चाली 

गाऊ शकता. [गाते] प सा ध म ग सां रें , तमु्ही ह ेम्हण ूशकाल? 

सवव मलुेः प सा ध म ग सां रें    

माररयाः प सा ध नी सा रें सां   

मलुेः प सा ध नी सां रें सां   

माररया व मलुेः आता आपण ह ेसगळे एकत् म्हण.ू  

प सा ध म ग सां रें   

प सा ध नी सां रे सां   

माररयाः छान! 

ग्रेटलः पण याला काहीच अथव नाही ---  

माररयाः म्हणनू आपण त्यात शब्द भरू. प्रत्येक स्वरासाठी एक शब्द 

असतो. जेव्हा तमु्हाला गाण्यातले स्वर मादहती होतात तेव्हा तमु्ही काहीही 

एकदत्तपणे गाऊ शकता.  

माररया व मलुेः  

सा –  साखरेतला गोि सा  

रे – रेषेतला सरळ रे  

ग – गाण्यातला सरू ग  

म – मगरीतला म 

प – पळण्यातला प 

ध – धरण्यातला ध  

नी – नीजमधला नी  
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जो आपल्याला परत सा किे आणेल. 

[गाणे संपते. मलुे व माररया एकत् हसतात.] 

 

 

दृष्य १० 

व्िॉन िॅपच्या घिाची गच्ची 

 

खपू नोकर चाकर व्हॉन टॅ्रप परत येणार, म्हणनू घर आवरत आहते. एक 

नोकरांणी, फ्रान्सझ पढेु येते. इकिे दतकिे पहाते. सगळ्यांना बोलावते. 

हले्गाः मला कॅप्टनची नवीन मैदत्ण बघायची खपू उत्सकुता आह.े  

दश्मटः मी असे ऐकल,े की ती उमरावाची दवधवा पत्नी, बॅरोनेस आह े

नोकरांणी, फ्रान्सझ पढेु येते. इकिे दतकिे पहाते. सगळ्यांना बोलावते. 

हले्गाः बॅरोनेस म्हणजे? 

फ्रान्सझः आदण म्हणनूच त ूअजनू नोकराणी आहसे. 

हले्गाः मी फक्त दवचारते आह.े 

दश्मटः हा मोठा प्रश्न आह.े ती राजकन्सयेसारखी आह.े  

हले्गाः मी आशा करते, की ती चांगली असेल. 

फ्रान्सझः मलाही तसेच वाटते. ती दवेदतूासारखी असावी! 

[बॅरोनेस टेलर प्रवेश करते. दतच्यामागनू हले्गा, फ्रान्सझ व  दश्मट दतचे 

सामान घेऊन येतात.] 

बॅरोनेसः आदण अजनू एक गोष्ट. मला दपुारी बरोबर दोनला चहा 
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लागतो. त्यात दधू नाही व साखरही नाही. कृपया माझ्या चहाला उशीर करू 

नका. नाहीतर मला कॅप्टनला सांगावे लागेल. 

बथवः ओहो, ती दवेदतू आह,े ठीक आह!े  

बॅरोनेसः तमु्ही काही म्हणालात?  

[दश्मट धाऊन, इतर नोकरानंा बाजलूा करतो.] 

फ्रान्सझः यावे. हो, इतक्यात जेवण येईलच, नाही का? 

बॅरोनेसः ओहो, मी माझे वजन राखते आह.े माझ्यासाठी जेवण नको. 

फक्त हलकेसे --- 

दश्मटः तमु्हाला त्याची काळजी करायचे काय कारण आह?े तमुचा 

बांधा तर फारच सुंदर आह.े 

फ्रान्सझः यावे. हो, इतक्यात जेवण येईलच, नाही का? 

बॅरोनेसः आभारी आह.े 

हले्गाः पण अथावत सवावत छान सॅलि, खास तमुच्यासाठी ददले जाईल. 

नोकर [फ्रान्सझ नव्ह]े बाहरे पितात. कॅप्टन प्रवेश करतो. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः फ्रान्सझ, त ूमॅदक्झनला सांदगतलेस का, की आम्ही    

चहा गच्चीवर घेऊ?  

फ्रान्सझः हो, सर.  

[मॅदक्झन अजनू फोनवर बोलतो आह.े] 

दश्मट  आदण हले्गा चहा व दबदस्कटे घेऊन येतात.  
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कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः अजनू मलुे आली नाहीत?  

फ्रान्सझः मी बघते. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः [चाल]ू आम्ही आलो तेव्हा माझी मलुे झािांवर 

चढलेली होती का? मला खरे उत्तर हवे आह.े 

दश्मटः हो, सर. 

बॅरोनेस उठते आदण कॅप्टनचा हात धरत ेव बाहरे बघते.  

बॅरोनेसः जॉजव, दनसगावच्या कृपेने, िोंगर दकती मोठे आहते! 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः हो, पण ते इतर िोंगरांसारखे नाहीत. ते दमत्ासारखे 

आहते. 

बॅरोनेसः इथे तमुच्या घरी, मी तमु्हाला जास्त चांगले जाणनू घेऊ लागले 

आह.े तमु्ही इतक्या सुंदर जागेपासनू इतके ददवस कसे काय लांब राहू शकता? 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः असे असेल, की मी इथे परतण्याचे काही कारण शोधत 

होतो. 

बॅरोनेसः मला इथे खपू आविले. 
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कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः [लदज्जत होऊन] मॅदक्झन कुठे गेला? [चमकून]  खरेच 

तमु्हाला इथे आविले का? 

[बॅरोनेस बोलणार, तोच मॅदक्झन येतो. तो तेजस्वी, मजेशीर, बिबि्या व 

उत्साही आह.े]  

मॅदक्झनः मला उशीर झाल्याबद्दल ददलगीर आह.े  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः काही नशीब? 

मॅदक्झनः [उद्दीदपत होत] कालट्झेनबगव उत्सवामध्ये – ऑदस्ट्रयातील 

सवावत चांगला कोरस गटाचा आवाज, लंिनमधील सवावत उत्तम गाणारा 

आवाज ठरणार आह.े.  

बॅरोनेसः अरे वा! ह ेऐकून मला आनंद झाला. 

मॅदक्झनः मलाही. पण माझे िीदवाक्य आह,े गाशा गुंिाळतांना कधीही 

प्रदतभेचा शोध घेऊ नका. म्हणनूच मी पॅरीस, रोम आदण लंिनला फोन करत 

होतो.  

बॅरोनेसः जॉजवच्या फोनवर? 

मॅदक्झनः नाहीतर मला काय परविणार? मी इथे का आलो आह?े 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः तलुा मी आवितो, त्यामळेु ह ेझाल,े अशी मला आशा 

आह.े 

मॅदक्झनः अथावत मला तमु्ही आविता. मला श्रीमंत लोक आवितात. 

मला त्यांची रहाणी आविते. मी त्यांच्याबरोबर असतो, तेव्हा मी जसा रहातो, 

ते मला आविते. 

बॅरोनेसः मॅदक्झन, त ूधक्कादायक रीत्या भयानक आहसे! 

मॅदक्झनः काय? 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः ह ेमॅदक्झनबद्दलचे असले बोलणे, मी यापवूी ऐकलेले 

नाही. 
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बॅरोनेसः गायले, मला दहिूंन गाव दाखव. मला तझु्या सगळ्या दमत्ांना 

भेटायचे आह.े माझ्यासाठी आपण एक मेजवानी दऊे. 

मॅदक्झनः काय छान कल्पना आह!े 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मला समजत नाही, मलुे कुठे गेली? त ूमला माफ 

कर. मी जाऊन ती कुठे आहते, ते बघतो. 

[कॅप्टन जातो. त्याला ऐकू जाणार नाही, याची मॅदक्झन खात्ी करतो.] 

मॅदक्झनः कॅप्टन काही साधासधुा माणसू नाही. तो चांगलाच श्रीमंत आह.े 

त्याच्या बायकोच्या मतृ्यमुळेु तो मोिून पिला आह.े आदण तझु्या नवऱ्याच्या  

मरणाने आता तझेु नशीब फळफळणार आह.े 

बॅरोनेसः ओहो, मॅदक्झन, त ूखरोखर पश ूआहसे. 

मॅदक्झनः तलुा असे वाटते का, की कॅप्टन तझु्याशी लग्न करेल? 

बॅरोनेसः हो. अजनू त्याने दवचारले नाही. [घि्याळाचा टोला पितो.] 

मला वाटते मध्ये काही अिथळा आह.े 

मॅदक्झनः तो काय आह,े ते मला मादहती आह.े पैसा. 

बॅरोनेसः पैसा? 

मॅदक्झनः ‘प्रेम कसे दटकणार’ [अधववट गाणे सरुु होते.] 

सवव प्रदसद्ध प्रेमप्रकरणांमध्ये, प्रेदमकांना झगिा करावा लागतो.  

उंच गच्चीवरील खोलीत. प्रेदमक उपाशी रहातात, पण आरामात 

रहातात. 

त्याना भीती नसलेल्या, त्यांच्या ददुवैाबद्दल, ते प्रदसद्ध होतात.  

प्रेदमक फार श्रीमंत असलेले तमु्ही क्वदचतच ऐकता. 

बॅरोनेसः आपण कुणाला पैसे दणे्यापासनू पळ काढत नाही.  

जगात आपल्याला कसली काळजी नाही. 

मॅदक्झनः ‘प्रेम कसे दटकणार’  
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बॅरोनेसः. माझ्याकिे साधी व दिझेलची बोट आह.े  

मॅदक्झनः माझ्याकिे खपू काही आह,े असे नाही.  

बॅरोनेसः आपण बसच्या फेऱ्या मारत नाही. गार वाऱ्यामधनू कॅप्टन, त ू

तझेु इदप्सत साध्य करतोस.  

तझु्या आरामशीरपणात दकंवा दयाळूपणात फार फार लांब कुठेतरी 

एखाद्या दकरणात आम्ही आहोत. 

आम्ही अदु्भतरम्यता दजवंत ठेवत आहोत. दोन लाख वषे आपण उराशी 

स्वप्न बाळगनू आहोत. आपण आपले प्रेम दटकवनू ठेऊ शकू.   

[गाणे संपते.] 

[कॅप्टन येतो. मॅदक्झन बॅरोनेसला त्याच्याकिे ढकलतो.] 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः त्यांचा कुठेही पत्ता नाही.  

[दश्मट रोल्फबरोबर येतो.]  

दश्मटः कॅप्टन, मला दलझेलच्या दखिकीखाली मारलेले ह ेखिे सापिले. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः हा कोण आह?े 

रोल्फः ओहो, कॅप्टन, मी पादहले नाही. म्हणजे मला मादहती नाही --- अं 

अं --- जाऊ द.े [रोल्फ सलाम करतो.] 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मलुा, त ूइथे का आला आहसे? 

रोल्फः दहटलरचा दवजय असो.. कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपसाठी माझ्याकिे तार 

आह.े  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः [रोल्फकिून तार दहसकावनू घेत] ठीक आह.े त ूतार 

दऊेन तझेु काम केलेस. आता चालता हो.  

रोल्फः हो, सर. 

[रोल्फ व स्कीदमट दनघनू जातात.] 

बॅरोनेसः जॉजव, तो मलुगाच तर आह.े 
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कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः आदण मी पक्का ऑस्ट्रीयन आह.े आपले दशस्तीचे 

शब्द आपल्यासमोर नाहीस ेहोत आहते. 

मॅदक्झनः मी काही िेझटव उरले आह ेका, ते बघतो.  

[मॅदक्झन भरभर दनघनू जातो.] 

[अचानक मलुांच्या हसण्याचा आवाज येतो. ते एकमेकांच्या पायावरून 

बेिूक उि्या मारत येतात. शेवटी माररया कॅप्टनच्या पायावरून उिी  

मारते.] 

माररयाः ओहो, कॅप्टन, तमु्ही घरी आलात!  

सवव मलुेः [आनंदाने] बाबा, बाबा, तमु्ही आलात! 

 

 [कॅप्टन त्याची दशट्टी वाजवतो. प्रत्येकजण घाबरून नीट ओळ 

करायचा प्रयत्न करतात.] 
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माररयाः कॅप्टन, तमुचे घरी स्वागत आह.े ओहो, तमु्ही बॅरोनेस शे्रिर 

असणार. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः ही बॅरोनेस शे्रिर आह े--- आदण बॅरोनेस, ही माझी 

मलुे. 

बॅरोनेसः मलुानंो, काय कसे काय? 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मलुानो, बॅरोनेससाठी, ते दवदचत् कपिे ताबितोब 

बदला. चला, घाई करा.  

सवव मलुेः आम्हाला माफ करा. 

[मलुे जातात. बॅरोनेस दतच ेसॅलि बघायला जाते.] 

माररयाः मलुाचं्या खपू तक्रारी आहते, पण ती तमु्हाला घाबरतात. जे 

होणार, ते होणारच. तमु्ही ते होऊ नये, असा प्रयत्न करून काही उपयोग नाही. 

दलझेल काही आता लहान नाही. लवकरच ती पणूव वाढ झालेली बाई होईल 

आदण ह ेकधी झाले, ते तमु्हाला कळणारदखेील नाही. फे्रिररक मोठा परुुष 

होणार आह,े पण तेव्हा तमु्ही इथे नसाल. दिगीटा खपू भावकु आह.े दतला 

सवव कळते. ती तमु्हाला सगळे सांगेल. कटवकिे तमु्ही दलुवि करता, त्यामळेु 

त्याला होणारे दःुख लपवण्यासाठी तो किकपणे वागतो. या लहानशा मलुांना 

फक्त प्रेम हवे असते. कृपया, त्यांच्यावर प्रेम करा. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः उपदशे बास झाला. आदण त्यांच्या अंगावर ते 

खेळायचे कपिे कुठून आले? माररया, तलुा स्वप्नामधनू ह ेघाणेरिे कपिे 

दमळाले का? 

माररयाः नाही. मी माझ्या खोलीतील आधीच्या पिद्यांमधनू ते दशवले. 

त्यांना माझ्या खोलीत कपिे बदलायला लावले. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः म्हणजे तलुा असे म्हणायचे आह,े की माझी मलुे 

साल्झबगवभर असले कपिे घालनू दहिंत होती? 
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माररयाः हो. ते खपू प्रदसद्ध झाले. प्रत्येकजण त्यांच्याकिे बघनू हसत 

होता.  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मला काही आश्चयव वाटले नाही. 

माररयाः ते म्हणाले, ती बघा, व्हॉन टॅ्रपची मलुे चालली आहते. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः त्याना गणवेष आह.े 

माररयाः जर त्यांचे मलू्यवान कपिेच त्यांच्यात काळजी उत्पन्सन करत 

असतील, तर मलुांनी करायला पादहजेत,  त्या गोष्टी ते करू शकत 

नाहीत.  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मला तझु्याकिून मलुांबद्दल अजनू काहीही ऐकून 

घ्यायचे नाही. 

माररयाः कॅप्टन, पण माझे अजनू सांगनू संपलेले नाही. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः हो, पण त ूआता संपलेली आहसे, कॅप्टन. [स्वतःला 

दरुुस्त करत] आता ताबितोब त ूतझु्या बॅगा भर आदण चाल ूपि. 

[बॅरोनेस आदण मलुे मॅदक्झनबरोबर प्रवशे करतात.]  

मॅदक्झनः कॅप्टन, मला माफ कर. बॅरोनसेला भेट म्हणनू मलुांना एक गाणे 

म्हणायचे आह.े  

[मलुे एका ओळीत उभी राहून गाणे म्हणतात. माररया दाराशी उभी राहून, 

ऐकते आह.े] 

हजारो वषे गात आहते आनंदाने या टेकि्या 

संगीताच्या नादाने दजवंत जरी वेि्यावाकि्या 

त्या भरून टाकतात माझे हृदय संगीताच्या नादान े

हृदयाला माझ्या गायचे आह ेमी ऐकलेले प्रत्येक गाणे  

तळ्यापासनू उिून झािांकिे जातात जे पिी 

हृदयाला माझ्या काढायची आह ेत्यांच्या पंखांची निी   
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चचवच्या घंटेच्या मंजळु नाद उठवतो वारा  

हृदयाला माझ्या टाकायचा आह ेतसा ससु्कारा 

वाटेतील दगिांवरुन झरा मारतो खळखळ उि्या 

माझ्या हृदय नाचणार आह ेतोिून साऱ्या बेि्या  

प्राथवना म्हणणे दशकणाऱे पिी बलुबलु  

रात्भर गाणार मी होऊन फूल घालत भलू  

माझे हृदय असेल जेव्हा एकाकी ओकेबोके  

टेकि्यांकिे जाऊन मी हवेवर घेणार झोके  

पवूीची गाणी परत एकदा हृदय माझे गणुगणेुल 

संगीताच्या त्या ददव्य नादाने हृदय माझे उचंबळेल  

सषृ्टीला वषृ्टीला झािांना फुलांना सवाांना नमन आह े 

माझ्या आवित्या दवेाला माझे मनापासनू नमन आह े 

[गाणे संपते. [गाणे संपल्यावर सववजण टाळ्या वाजवतात. हळूहळू मलुे 

वदिलांकिे जातात. मग धावत जाऊन वदिलांना दबलगतात. माररया घर 

सोिून चाललेली असते, पण कॅप्टन दतला थांबवतो.] 
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कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः जाऊ नकोस. [घि्याळाचा टोला पितो.] मी वाईट 

वागलो. तझेु बरोबर होते. मी मलुांना नीट ओळखत नाही. धक्कादायक वा 

दवरोधी मते मांिण्यात, मी फार घाई करतो. हा माझा सवावत मोठा दोष आह.े 

मी माझ्या मलुांना नीटपणे जाणत नाही.  

माररयाः अजनूही वेळ गेललेी नाही.  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मला त ूइथे रहायला हवी आहसे. मी तलुा दवनतंी 

करतो, इथे रहा.  

माररयाः जर माझा काही उपयोग असेल, तर ---  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः तलुा मादहती आह,े त्यापेिा जास्त त ूआधीच केलेले 

आहसे. मी दवसरून गेलो होतो, ते संगीत त ूघरात परत आणले आहसे. 

बॅरोनेसः मलुानंो, अशा छान भेटीबद्दल मी तमुची आभारी आह.े 

मॅदक्झनः ह ेसाजरे करायला पादहजे. मला गाणारा एक नवीन गट 

दमळाला. दकती छान!  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः ह ेफार दवनोदी आह.े 

मॅदक्झनः आपण मनोरंजनाचा दवशेष कायवक्रम करायला हवा. त ूकाय 

म्हणतोस, दमत्ा? 

 [माररयाकिे बघत, कॅप्टन त्याच्या दवश्वात हरवनू गेला आह.े ती लाजनू 

लांब जाते. ह ेबघनू बॅरोनसे दोघांच्या मध्ये येऊन उभी रहाते.] 

बॅरोनेसः ठीक आह.े आपण माझ्यासाठी मेजवानी आयोदजत करू.  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः ही छान कल्पना आह.े  

बॅरोनेसः [चाल]ू मलुांनो, इकिे या. आपण खपू मोठा बेत ठरव ूया. 

[बॅरोनेस मलुाबंरोबर थोिा वेळ चेंिू खेळते. मग ती दमल्याने खळे 

संपतो.] 
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ग्रेटल व लईुसाः माझ्या भावंिानो, ही माझी पदहलीच मेजवानी असेल. 

[सगळी मलुे माररयाला दबलगतात. कॅप्टन परत वळून माररयाकिे बघतो. 

सगळी मलुे माररयाने दशकवलेले बाहलुी नाट्य सादर करतात.] 

उंच िोंगरावर बकऱ्यांचा एक सनुसान कळप होता, बें बें बें 

असा सनुसान बकऱ्यांच्या कळपाचा मोठा आवाज होता. बें बें बें 

गावातील लोकांनो, तो बें बें बें असा सनुसान बकऱ्यांच्या कळपाचा 

मोठा आवाज होता. 

मजबतू आदण स्पष्ट असा आवाज बकऱ्यांच्या घशातनू आलेला ऐकू येत 

होता. बें बें बें ओहो बें बें बें हुयो! 

त्यांचा आवाज खपू मोठा होता --- 

माटाव, माटाव, ग्रेटल, राजपतु्ाने तो ऐकला 

दकल्ल्याभोवतालच्या खंदकाच्या पलुावरून राजपतु्ाने तो ऐकला    

रस्त्यावरून ओझी वहात जाणाऱ्या लोकांनी तो ऐकला  

टेबलावरील एकसारखे जेवण जेवणाऱ्या लोकांनी तो ऐकला.  

तरंगणाऱी फेसाळ दबअर दपणाऱ्या लोकांनी ऐकला  

दफकट गलुाबी कोटातील लहानशा मलुीने तो ऐकला. 

दतने त्या सनुसान कळपाला भरभर वरखाली होणाऱ्या आवाजाने 

प्रदतसाद 

ददला  

परावदतवत प्रकाशात चकाकणाऱ्या दतच्या आईने तो ऐकला   

ती लहानशी मलुगी आदण बकऱ्यांचा कळप यांचे ते दहुरेी गीत होते. 

लवकरच, ते दतहरेी गीत होईल 

[गाणे संपते.]  

मॅदक्झनः वा! वा! छान! छान! नवलपणूव! 
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ग्रेटलः मॅक्सकाका, आम्ही या बाहुल्या आमच्याकिे ठेऊ शकतो का? 

मॅदक्झनः हो, माझ्या आवित्या मलुांनो, अथावतच हो. मी त्याचे दबल  

तमुच्या वदिलांकिे पाठवनू द्यायला सागंतो. माररया, खपू छान केलेस. 

तझेु अदभनंदन. आता साल्झबगव उत्सवातील तमुच्या सहभागावर मी नक्कीच 

दशक्कामोतवब केले आह.े  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

.  

माररयाच्या भोवती मलुे जमतात व काही ठरवनू, माररया कॅप्टनकिे  

दगटार सपुदूव करून त्याला गायची दवनंती करते.] 

कॅप्टनः नाही. नाही. 

मॅदक्झनः मला मादहती आह,े त ूचांगला गातोस. 

मलुेः बाबा, आमच्यासाठी कृपया गा.  

 [कॅप्टन दगटार घेऊन, एक गाणे गातो.] 
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एिेलवेइस [िोंगरातील पांढऱ्या फुलाचंे यरुोदपयन झाि] एिेलवेइस 

त ूरोज सकाळी मला शभेुच्छा दतेोस. 

मला भेटून, त ूआनंदी ददसतोस. 

बफावच्या पावसात त ूवाढून उमलतोस  

नेहमी असाच आनंदी अस  

एिेलवेइस एिेलवेइस 

त ूरोज सकाळी मला शभेुच्छा दतेोस. 

मला भेटून, त ूआनंदी ददसतोस. 

बफावच्या पावसात त ूवाढून उमलतोस  

नेहमी असाच आनंदी अस  

एिेलवेइस एिेलवेइस 

[गाणे संपते.] 
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दृष्य ११ 

कॅप्टनचे घि 

 

मलुे मेजवानीच्या बाहरे व्हरांि्यात आहते. दश्मट आदण फ्रान्सझ दतथे 

येतात. ग्रेटल त्यांच्यापढेु झकुते. 

दश्मटः असे नाही. बाईसाहबे झकुतात, तसे. [ग्रेटल नीट झकुते]  

माररयाः ह ेठीक आह.े ह ेत ूसवव पाहुण्यांसमोर केले पादहजेस. 

सववजणः आमचे गिुघे दखुायला लागणार नाहीत का? 

हले्गाः मोठ्या बाईसाहबेाचा रुबाब आणायचा, म्हणजे त्याची दकंमत 

चकुती करायलाच पादहजे.  

लईुसाः प्रत्येकजण सुंदर ददसतो आह.े मला वाटते, आपणही सुंदर 

ददसतो आहोत. 

कटवः मला वाटते, ते कुरूप ददसत आहते.  

लईुसाः त ूअसे म्हणतोस, कारण त ूघाबरलेला आहसे. 

कटवः मखूव, फक्त मोठी माणसेच दियांना घाबरतात.  

माटावः आपल्या घरात अशी मेजवानी झालीच नव्हती. ह ेइतके उद्दीदपत 

करणारे आह.े  

दश्मटः ओहो, हो. पवूी इथे खपूदा मेजवान्सया झोिल्या जात. 

दलझेलः फे्रिररक आदण मी दजन्सयाच्या वरून प्रत्येकाला बघत अस ूव 

टीकाही करत अस.ू  

फे्रिररकः मला ते संगीत आठवते आह.े एकदा बाबांनी बिुापेस्टहून एक 

दजप्सी वाद्यवृंद आणला होता.  

दलझेलः हो. त्यांनी लाल कोट घातले होते. 
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[दलझेल आदण फे्रिररक जोिीदार असल्याचे ढोंग करत नाच ूबघतात.] 

दिगीटाः तमु्ही कुणाबरोबर नाचत आहात? 

फे्रिररकः मी दलझेलबरोबर नाचतो आह.े  

कटवः शी  

फे्रिररक लीझेलच्या खादं्यावर थोपटतो आदण ते नाच करू लागतात. 

[माररया येते.] 

माररयाः पण तमु्ही मलुांनी मला सांदगतले का नाही, की तमु्हाला नाचता 

येत?े 

दिगीटाः त ूआम्हाला नाचायला लावशील, म्हणनू आम्ही घाबरत होतो. 

व्हॉन टॅ्रप कुटंुबाचा नाच! 

[ते सगळे हसतात.] 

माररयाः अरे तरुण मलुा, मी तझु्याबरोबर नाच ूशकते का? 

कटवः त ूअसल्यावर काय प्रश्न आह?े 

[ते नाच ूलागतात. मलुे बघत रहातात. कॅप्टन येतो. तो माररया आदण 

कटवच्या जवळ येतो.] 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मी मध्ये घसु ूशकतो का? 

माररयाः ओहो, दप्रय. हो, नक्कीच. [हसते] 
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[ते नाचतात. कॅप्टन माररयाच्या िोळ्यात खोल बघतो. माररयादखेील 

कॅप्टनच्या िोळ्यात बघते व अचानक थांबते. बॅरोनेस येते.] 

माररयाः [चाल]ू मी --- मी बाकी सगळे दवसरून गेले. 

बॅरोनेसः [घसा खाखरत] दप्रय जॉजव, त ूइथे आहसे.  

 [माररया आदण कॅप्टन वेगळे होतात.] 
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माररयाः बॅरोनेस, शभु संध्याकाळ [ती झकुते] चला मलुांनो. 

मॅदक्झनः मलुांना दनरोपाचे गाणे गायचे आह.े 

[सवव मलुे दनरोपाचे गाणे गातात.] 

इतका लांबललेा दनरोप, टाटा, बाय बाय --- शभु रात् 

कटवः मी ससु्कारा टाकत जातो आदण अच्छा, बाय बाय, शभु रात् 

म्हणतो. 

दिगीटाः मी आनंदाने जाते. मी खोटे बोल ूशकत नाही. 

लईुसाः मी हलकेच, हळूहळू, तरंगत, पळत, उित जाते. 
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. 

ग्रेटलः सयूव झोपायला गेला. मलाही गेले पादहजे.  

व्हॉन टॅ्रपचे कुटंुबः इतका लांबलेला दनरोप, टाटा, बाय बाय --- शभु रात् 

शभु रात्, शभु रात्, शभु रात् 

[गाणे संपते. बॅरोनेस माररयाच्या खोलीत जाते.] 

माररयाः बॅरोनेस? 

बॅरोनेसः खरेच, तझुा दसु्वास करणारी मी दकती मखूव होते. मी मलुांशी 

तझु्याइतकी जवळीक साध ूशकणार नाही. त ूत्या ददवशी संध्याकाळी 

घातलेला तो सुंदर डे्रस कुठे आह?े तेव्हा कॅप्टनची नजर तझु्यावरून हटत 

नव्हती. 

 [माररयाच्या कपाटातनू तो डे्रस काढते.] हा घाल. 

माररयाः माझ्यावरून नजर हटत नव्हती? 

बॅरोनेसः अग वेिे माररया, आपण दिया आहोत. आपण जेव्हा एखाद्या 

माणसाच्या नजरेत भरतो, तेव्हा ते तलुा कळत नाही, असे ढोंग करू नकोस. 

आपण अशाच असतो. आपले सगळीकिे लि असते. माररया, तलुा इतका 

संकोच वाटायचे काही कारण नाही. त ूइतका बचाव का करायला बघते 

आहसे? तलुा मादहती आह ेका, त ूखपू आकषवक आहसे. त ूकॅप्टनच्या नजरेत 

भरली नसतीस, तरच नवल होते.  

माररयाः बॅरोनेस, मी आशा करत,े की त ूदवनोद करत नाही आहसे. 

बॅरोनेसः अदजबात नाही. 

माररयाः मी यापवूी अशी गोष्ट कधीच केली नाही. 

बॅरोनेसः अग माररया, ती त ूमदु्दाम करायची काही गरज नाही. 

त्याच्यावर प्रमे करणाऱ्या िीकिे दलुवि करणे, परुुषाला शक्य नाही. 

माररयाः प्रेम करणाऱ्या िीकिे?  
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बॅरोनेसः त्यातली छान गोष्ट अशी आह,े की तो दखेील तझु्यावर प्रमे 

करतो. 

माररयाः पण ह ेखरे नाही. 

बॅरोनेसः तो तझु्या िोळ्यात िोळे घालनू बघतांना, तलुा ह ेजाणवले 

असेल. आदण आता त ूत्याच्याबरोबर नाचतांना, त्याच्या दमठीत लाजत 

होतीस. 

माररयाः त्याचे एवढे काही नाही. तो लवकरच सवव काही दवसरून 

जाईल. 

तलुा मादहती आह,े परुुष असेच असतात. मला इथनू गेले पादहजे. मी इथे 

रहायला नको. 

बॅरोनेसः मी तलुा काही मदत करू शकते का? 

माररयाः नाही. काही नाही. पण हो, कॅप्टनला काही सांग ूनकोस. नाही. 

मी असले काही स्वप्न बघणार नाही.  

बॅरोनेसः बाय बाय माररया, त ूएक चांगली जोगीण होशील. दप्रय, 

माररया, तझु्यासाठी शभेुच्छा. 

 

दृष्य १२ 

पिि मठाि 

 

[बॅरोनेस माररयाच्या खोलीतनू बाहरे येते. माररया एक दचठ्ठी मागे ठेऊन, 

दतचे सामान गोळा करून, मठात दनघनू जाते. काही ददवसात, मलुे मारीया 

दशवाय बेचैन होऊन, दतला भेटायला मठात जातात. दलझेल घंटी वाजवते. 

एक भदगनी येऊन दार उघिते.] 
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भदगनीः मलुांनो, तमु्हाला काय हवे आह?े 

दलझेलः माझे नाव दलझेल आह.े ह ेमाझे बहीण भाऊ आहते. आम्हाला 

माररयाला भटेायचे आह.े 

[भदगनी मलुांना आत घेते]  

भदगनीः इथे थांबा. मी भदगनी मागावररटा आह.े  

मलुेः आम्हाला दतला भेटायचे आह.े आम्ही आल्याचे दतला सांगाल 

का? 

ती आमची दशदिका होती. आम्हाला दतने आमच्याकिे परत यायला 

हवे आह.े दतने आमचा दनरोपही घेतला नाही. आम्हाला दतच्याशी बोलायचे 

आह.े 

भदगनीः ती कुणालाच भेटत नाही आह.े 

मलुेः पण ती आम्हाला भेटेल. 

ग्रेटलः [दतची बोटाची जखम दाखवत] मला दतला मला लागलेले ह े

दाखवायचे आह.े 

भदगनीः दप्रय मलुांनो, परत कधीतरी. तमु्ही येऊन गेल्याचे मी दतला 

सांगेन. चला मलुांनो, तमु्ही परत जा. घरी जा. बाय बाय  

[मलुे जातात.] 

धमवगरुू माताजीः मागावररटा, कसली गिबि आह?े 

मागावररटाः माताजी, व्हॉन टॅ्रप कुटंुबातील मलुे आली होती. त्यांना 

माररयाशी बोलायचे होते. 

धमवगरुू माताजीः माररया तझु्याशी काही बोलली का? दतने तलुा काही 

सांदगतले का? 

मागावररटाः एकही शब्द नाही. ती प्राथवना म्हणाली, तवेढेच.  
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धमवगरुू माताजीः दबचारी मलुगी! ह ेदवदचत् आह.े इथे परतल्यामळेु, ती 

आनंदी झाली आह.े पण त्याबरोबर ती दःुखी दखेील वाटते. दतला एकटीला 

मी एवढ्या लांब पाठवले, ते चकुलेच. ती यायला तयार नसली, तरी दतला 

माझ्याकिे घेऊन या. 

भदगनी ऑगस्टाः हो, माताजी. 

[माररयाला माताजींकिे आणले जाते.] 

धमवगरुू माताजीः माझ्या मलुी, दवे तझेु भले करो. त ूदःुखी ददसतेस. 

माररया बस आदण मला सांग, काय झाले आह?े 

माररयाः मी घाबरले आह.े 

धमवगरुू माताजीः ओहो, त्यांनी तलुा त्ास ददला का? 

माररयाः नाही. मला वाटते, मी गोंधळले आह े--- मला पवूी असे कधीच 

वाटले नव्हते. मी दतथे राहू शकत नाही. इथे मी त्या गोष्टींपासनू लाबं असेन. 

मी सरुदित असेन. 

धमवगरुू माताजीः माररया आपल्या मठाचा उपयोग ढालीसारखा करायचा 

नाही आह.े तलुा तोंि द्यायला अवघि जाते आह,े असे काय आह?े 

माररयाः मी त्याला परत तोंि दऊे शकत नाही. 

धमवगरुू माताजीः त्याला? 

मागावररटाः कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपला. 

धमवगरुू माताजीः मागावररटा, मी तझुी आभारी आह.े कॅप्टन व्हॉन टॅ्रप? 

तझेु त्याच्यावर प्रेम जिले आह ेका? 

माररयाः मला मादहती नाही. मला --- बॅरोनेस तसे म्हणाली, तो माझ्या 

प्रेमात पिला आह.े पण माझा त्यावर दवश्वास नाही. पण आम्ही एकमेकांकिे 

पादहले, तेव्हा मला श्वासच घेता येईना. 

मागावररटाः कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपकिे? 
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धमवगरुू माताजीः त ूतझु्या भावना त्याच्याजवळ व्यक्त केल्यास का? 

माररयाः मला मादहती नाही. त्याचाच मला त्ास होतो आह.े मी जोगीण 

असनू, माझे काम ईश्वराची सेवा करणे, ह ेआह.े मी आता त्यासाठी शपथ 

घ्यायला तयार आह.े त्याला प्रेमाबद्दल दवचारणे, ह ेचकुीचे ठरेल. मी दतथे राहू 

शकत नाही.  

धमवगरुू माताजीः माररया, असे बघ. परुुष व बाईचे प्रमेदखेील पदवत् 

आह.े तझुी प्रेम करण्याची िमता असीम आह.े तझेु प्रेम दवे तलुा कुठे खचव 

करायला सागंतो आह,े ह ेतलुा शोधायला हवे. मी माझे आयषु्य दवेाच्या 

चरणी वादहले आह.े मला त्याची सेवा करायची आह.े माझ्या मलुी, तझेु या 

माणसावर प्रेम असेल, तर तझेु दवेावरचे प्रेम कमी झाले, असे नाही. मळुीच 

नाही. तलुा ते शोधनू काढले पादहजे. तलुा परत गेले पादहजे. 

माररयाः नाही माताजी, तमु्ही मला असे करायला सागं ूशकत नाही. 

कृपया मला इथे राहू द्या. 

धमवगरुू माताजीः [कदवतेसारखे म्हणतात.] 

या दभंती समस्या कोंिून टाकण्यासाठी बांधलेल्या नाहीत.  

तलुा समस्यांशी सामना करायला हवा.  

त ूज्यासाठी जन्समली आहसे, ते आयषु्य तलुा जगायला हवे.  

प्रत्येक िोंगर चढायला हवा. इकिे दतकिे, प्रत्येक लहान सहान वाट व 

तलुा मादहती असलेला प्रत्येक रस्ता तझुा तलुा शोधायला हवा.  

प्रत्येक झरा व इदं्रधनषु्य तझेु स्वप्न तलुा सापिेपयांत तलुा शोधायला हवे.  

ज्यावर तझेु सगळे प्रेम व तझु्या जगण्यातील प्रत्येक ददवस, त ूउधळू 

शकशील, असे स्वप्न!  

लिात आले का, माररया? 

त ूज्यासाठी जन्समली आहसे, ते आयषु्य तलुा जगायला हवे.  
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प्रत्येक िोंगर चढायला हवा. इकिे दतकिे व प्रत्येक लहान सहान वाट, 

तलुा मादहती असलेला प्रत्येक रस्ता  तझुा तलुा शोधायला हवा.  

प्रत्येक झरा व इदं्रधनषु्य तझेु स्वप्न तलुा सापिेपयांत तलुा शोधायला हवे.  

ज्यावर तझेु सगळे प्रेम व तझु्या जगण्यातील प्रत्येक ददवस, त ूउधळू 

शकशील, असे स्वप्न! 

 

दृष्य १३ 

मारिया मठािून पिि येिे 

 

[बॅरोनेस व कॅप्टन बोलत आहते. बॅरोनेस कॅप्टनला दमठी मारते आदण 

दनघनू जाते. मलुे येतात.]  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मलुांनो, तमु्हाला जेवायला यायला उशीर का झाला? 

तमु्ही माझ्यापासनू काहीतरी लपवत आहात. 

मलुेः नाही बाबा, काही नाही. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः माझी मलुे जेवायला यायला कधीच उशीर करत 

नाहीत. 

मलुेः आम्ही वेळ बघायला दवसरलो. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः दलझेल, दिगीटा, फे्रिररक, कोण पदहल्यांदा खरे 

बोलणार आह?े 

फे्रिररकः बाबा, तमुचा आमच्यावर दवश्वास नाही, तर मग तमु्हाला काय 

वाटते, आम्ही कुठे गेलो होतो? 

माटावः हो, बाबा. तमु्हीच आम्हाला सागंा. पण मी दवसरलेच, की 

फे्रिररकने तमु्हाला सांदगतले आह,े की आम्ही बेरी वेचायला गेलो होतो. 
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कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः बेरीज वेचायला? सबंध दपुारभर? 

दिगीटाः हो, आम्हाला बेरीज वेचायला आवितात. आम्ही त्या खपू 

गोळा केल्या. त्या इकिे दतकिे खपू पसरलेल्या होत्या. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः कुठल्या बेरीज? 

कटवः दनळ्या बेरीज. स्ट्रॉबेरीज.   

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः पण दनळ्या बेरीज यायला अजनू वेळ आह.े 

कटवः स्ट्रॉबेरीज. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः कुठे आहते? दाखवा.  

कटवः आमच्याकिे नाहीत.  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मग त्या कुठे गेल्या? 

कटवः आम्ही सगळ्या खाल्ल्या. 

फे्रिररकः त्या फारच छान होत्या. 

कटवः माझे पोट दखुते आह.े 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मग तमुचे पोट भरले असेल. मी स्कीदमटला सागंतो, 

की मलुांना भकू नसल्याने, ती जेवणार नाहीत. 

[कॅप्टन जातो.]  

मलुेः कटव आदण माटाव, ही सववस्वी तमुची चकू आह.े आपण त्यांना खरे 

सांगायला हवे होते. 

कटवः खरे सांगनू त्याना आपल्यावर दचिायला लावायचे होते का? 

सवव मलुेः उपाशी रहाण्यापेिा, ते परविले असते. 

कटवः आपण काही चकुीचे वागलेलो नाही. आपल्याला फक्त दतला 

भेटायचे होते. माझ्या पोटातनू आवाज येत आहते. 

सवव मलुेः त्यांनी आपल्याला दतला भेटून द्यायला हवे होते. 

फे्रिररकः आपण गवत खाल्ले तर कसे लागेल? मला फार चांगले वाटत 
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नाही आह.े माररया म्हणाली होती, जर आपल्याला बरे वाटायला हवे 

असेल, तर आपण ‘माझ्या आवित्या गोष्टी’ ह ेगाणे म्हणायला हवे. आपण ते 

म्हण ूया. 

सवव मलुेः  

गलुाबांवरती थेंब आदण मांजरांच्या दपल्लांच्या दमशावंर, मोज्यांवर, 

उजळ तांब्याच्या दकटल्यांवर, दोऱ्याने घट्ट बांधलेल्या दवटकरी कागदांच्या 

वेष्टनांवरही, पावसाचे थेंब. या माझ्या काही आवित्या वस्त ूआहते. 

दफकट दपवळ्या रंगाचे घोिे, सफरचंदाचे कुरकुरीत भाजलेले िेझटव, 

दाराची घंटी आदण बग्गीच्या घंटा, निुल्सबरोबर पावाच्या चऱु्यातील 

भाजलेला मासाचा तकुिा, चंद्र पंखांवर घेऊन उिणाऱी बदके, या माझ्या 

काही आवित्या वस्त ूआहते. 

दनळ्या छोट्या दपशव्या घेतलेल्या व पांढरा शभु्र डे्रस घातलेल्या मलुी, 

माझ्या नाकावरील व पापण्यांवरील दहमकण, उन्सहाळ्यात दवतळत जाणारे 

शभु्र चंदरेी दहवाळे, या माझ्या काही आवित्या वस्त ूआहते. 

जेव्हा कुत्ा चावतो, मधमाशी िंख मारते, जेव्हा मी उदास असते, तेव्हा 

मी माझ्या आवित्या गोष्टी आठवते. आदण मग मला दततकेसे वाईट 

वाटत नाही. 

[माररया येते.] 

माररयाः मलुानंो, तमु्हाला बघनू मला इतका आनंद झाला. 

मलुेः आम्हाला तझु्यावाचनू करमत नव्हते. त ूकशी आहसे? तलुा भकू 

लागली आह ेका? 

माररयाः ग्रेटल, तझु्या बोटाला काय झाले? 

ग्रेटलः माझे बोट अिकले. 

माररयाः कशात? 
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ग्रेटलः फे्रिररकच्या दातांमध्ये. 

माररयाः दलझेल, त ूचांगली आहसे? 

दलझेलः मी बरी आह.े 

माररयाः अलीकिे तमु्हाला काही तार दमळाली का? 

दलझेलः पण तशी दमळणे अपेदित आह.े मी आता शाळा कधी सरुु 

होईल, याची वाट बघते आह.े 

माररयाः दलझेल, तझु्या समस्या सोिवण्यासाठी, त ूशाळेची ढाल पढेु 

करू नकोस. तझु्या समस्यांना त ूतोंि द्यायला पादहजेस. 

दलझेलः मला तलुा खपू काही सांगायचे आह.े  मखु्य म्हणजे बाबा लग्न 

करत आहते. 

माररयाः लग्न? 

दलझेलः बॅरोनेस श्रेिरशी. 

माररयाः अस्स! 

[कॅप्टन येतो.] 

मलुेः बाबा, माररया परत आली आह.े ती मठातनू परत आली आह.े 

माररयाः शभु संध्याकाळ. 

कॅप्टनः शभु संध्याकाळ. त ूकाही दनरोप न घेता गेलीस. मलुांनाही काही 

सांदगतले नाहीस. चला सगळ्यांनी आत जेवायला चला. 

माररयाः माझे ते चकुलेच. मला माफ करा. 

कॅप्टनः पण असे करायचे कारण? 

माररयाः आता ते कारण उरले नाही. 

[बॅरोनेस येते.] 

बॅरोनेसः माररया, त ूपरत आलीस? गायले, ह ेछान झाले, नाही का?  



73 

 

माररयाः बॅरोनेस, मी तलुा शभेुच्छा दतेे. कॅप्टन, तमु्हालाही शभेुच्छा. 

मलुे म्हणाली तमु्ही लग्न करत आहात.  

बॅरोनेसः दप्रय माररया, मी तझुी आभारी आह.े त ूपरत रहायला आली 

आहसे का? 

माररयाः फक्त नवीन दशदिका येईपयांत. 

बॅरोनेसः पावाच्या चऱु्यात घोळवलेला मासाचा लहानसा तकुिा माझ्या 

नाजकू शरीरासाठी ठीक नाही. मी तसे आत जाऊन सांगते.  

कॅप्टनः म्हणनू त ूजेवायच्या टेबलावर तो खातांना गप्प गप्प असतेस. की 

ते वाईनमळेु? 

बॅरोनेसः अथावत वाईनमळेु. 

कॅप्टनः मला काय त्ास आह,े याची तलुा कल्पना नाही --- मी 

तझु्यासाठी लग्नाची काय भेट घ्यावी, या दवचारात आह.े 

बॅरोनेसः ओहो, माझ्याकिे सगळे काही आह.े 

कॅप्टनः पण मला तलुा लग्नाच्या दनदमत्ताने काहीतरी थोिेसे तरी द्यायचे 

आह.े पदहल्यांदा मी फौंटन पेनचा दवचार केला. पण ते तझु्याकिे आहचे. मग 

मला वाटले ददिण फ्रान्ससमध्ये तलुा एक बंगला घेऊन द्यावा --- पण त्याला 

भेटीचा छानसा कागद कसा गुंिाळणार? 

बॅरोनेसः ओहो, गायले, भमूध्य समदु्रासाठी एखाद ेलांबट, फरचे जहाज – 

कॅप्टनः दकंवा तझु्या अंघोळीच्या टबमध्ये ठेवण्यासाठी लहानसे? एल्सा, 

मधचुंद्रासाठी आपण कुठे जायच?े 

बॅरोनेसः आता हा खरा प्रश्न आह.े जगाची सफर छान ठरेल. त ू

म्हणशील, की एल्सा, जाण्यासाठी चांगले असे एखाद ेदठकाण असेल. 

पण दप्रय, काळजी करू नकोस. मी ते शोधेन. पण जॉजव, त्याचा काही 

उपयोग नाही --- त ूआदण मी --- मी आपल्या दोघांशी अप्रामादणक आह.े 
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 मी तलुा योग्य नाही. 

[कॅप्टन काही बोलण्याचा प्रयत्न करतो.] 

बॅरोनेसः नको. अजनू काही बोल ूनकोस. असे बघ, आहा, इथे मी दवचार 

करत असलेल्या, दसुऱ्या गोष्टी आहते. गेले काही आठविे ही मेजवानी 

आयोदजत करतांना --- त ूमाररयाकिे कसा बघतोस, ह ेमाझ्या लिात आले 

आह.े मला मादहती आह,े तलुा ती आविू लागली आह.े  

बॅरोनेसः [चाल,ू थांबनू] जर त ूमला माफ केलेस, तर मी परत आत जात 

आह ेआदण माझ्या गोष्टींची बांधाबांध करते आह ेआदण मी दजथली आह,े 

त्या दव्हएन्सनाला परत चालले आह.े मला वाटते --- परत कधीच जोगीण न 

होणारी --- एक तरूण िी --- इथे कुठेतरी --- आह.े 

दश्मट आदण फ्रान्सझ मॅदक्झनबरोबर दसुरी तार घेऊन येतात.  

दश्मटः कॅप्टन, दसुरी तार आली आह.े 

मॅदक्झनः मला खरेच वाटते, मलुांनी समारंभात भाग घ्यायला हवा. ती  

खपू प्रदतभावान आहते. [थांबतो] सवव काही ठीक आह ेना? 

कॅप्टन तार उघिून वाचतो. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः त्यांनी नेव्हीमध्ये मला अदधकारपद बहाल केले आह.े  

मला उद्या सकाळपयांत त्यांनी उत्तर दणे्यास सांदगतले आह.े 

मॅदक्झनः हा ददवस येणार, ह ेमला मादहती होते. पण एवढ्या लवकर? 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः मला माररयाला शोधले पादहजे. 

[माररया एकटीच दफरत असते. कॅप्टन दतथे येतो.] 

कॅप्टनः मला वाटलेच, की त ूइथे असणार. 

[बसलेली माररया उठते.] 

माररयाः तमु्हाला काही हवे आह ेका? 

कॅप्टनः बस. बस. 
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[स्वतःही बसतो.] 

कॅप्टनः [चाल]ू ह ेबघ, मला दोन गोष्टींचे नवल वाटत होते. पदहली 

म्हणज,े त ूमठामध्ये पळून का गेलीस? आदण दसुरी म्हणजे आता परत का 

आलीस? 

माररयाः मला एक महत्वाचे काम पार पािायचे होते --- आदण ते परेु 

करायला मी इथे आले. 

कॅप्टनः एवढेच? 

माररयाः मला मलुांची आठवण येत होती. 

कॅप्टनः अस्स? फक्त मलुांची? 

माररयाः हो. ह ेबरोबर नाही का? हो. अथावत हो. 

कॅप्टनः मला अशी आशा होती, की कदादचत त ू--- कदादचत असे 

शक्य असेल --- हो? खरे तर त ूइथनू गेल्यावर काहीच पवूीसारख ेरादहले 

नाही. --- आदण त ूपरत गेलीस, तर सवव काही दबघिणार आह े--- मला 

वाटले, कदादचत त ूतझुा दवचार बदलशील. ठीक आह.े माझी खात्ी आह े---  

माररयाः बॅरोनेस तलुा गोष्टी जास्त चांगल्या स्पष्ट करू शकेल --- नाही 

का? 

कॅप्टनः बॅरोनसे वगैरे कोणी आता असणार नाही. ती गेली. 

माररयाः ती नाही? मला काही कळत नाही. 

कॅप्टनः आम्ही आमचे लग्न मोिले आह.े आदण --- 

माररयाः ओहो, मला माफ करा. असे कसे झाले? तमु्ही आदण काय 

म्हणत होतात? 

कॅप्टनः म्हणजे त्याचे काय आह,े की तमु्ही जेव्हा दसुऱ्या कुणावर तरी 

प्रेम करत असता --- तेव्हा अजनू कुणा भलतीशी लग्न करू शकत नाही, 

नाही का? 
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माररयाः माताजी नेहमी म्हणतात, की जेव्हा दवे एक दार बंद करतो, 

तेव्हा कुठेतरी तो एक दखिकी उघिून दतेो. 

कॅप्टनः माताजी अजनू काय म्हणतात? 

माररयाः तझेु आयषु्य तचू शोधनू, आखले पादहजेस. 

कॅप्टनः त्यामळेु त ूपरत आलीस का? आदण मग ते तलुा सापिले का 

माररया? 

माररयाः मला वाटते, हो. मला मादहती आह,े की मला ते सापिले आह.े 

कॅप्टनः मी तझु्यावर प्रेम करतो. 

 

माररयाः ओहो, माझ्या बाबतीत ह ेशक्य आह ेका? कदादचत माझे 

बालपण दषु्ट होते. माझे तारुण्य चमत्काररक होते. पण कुठेतरी माझ्या दषु्ट, 

चमत्काररक भतूकाळात एखादा सत्यमय िण असावा. कारण माझ्यावर प्रेम 

करणारे तमु्ही माझ्यासमोर उभे आहात. मी नक्कीच माझ्या पवूावयषु्यात काही 

तरी चांगले केले असणार. असे काही मी केले नसते, तर माझे भाग्य असे 

फळफळले नसते. मी नक्कीच माझ्या पवूावयषु्यात काही तरी चांगले केले 

असणार. 

कॅप्टनः तलुा मादहती आह ेका. की मी तझु्यावर केव्हापासनू प्रेम करू 

लागलो? त्या रात्ी आपण जेवत असतांना त ूत्या टोकेरी पाईनच्या कोनावर 

बसलीस, तेव्हापासनू. 

माररयाः काय? 

कॅप्टनः मला मादहती आह,े त ूपदहल्यांदा जेव्हा ती दवदचत् दशट्टी 

वाजवलीस, तेव्हा. 

माररयाः ओहो, माझे प्रेम माझ्यासमोर उभे आह!े मी नक्कीच माझ्या 
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पवूावयषु्यात काही तरी चागंले केले असणार. असे काही मी केले नसते, तर 

माझे भाग्य असे फळफळले नसते. 

कॅप्टनः असे कोणी आह ेका, की मला तझु्याशी लग्न करण्यासाठी 

त्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आह?े 

माररयाः आपण मलुांना का दवचारू नये? 

[मागनू आवाज येतात.] 

माररयाची समस्या तमु्ही कशी सोिवणार?  

आकाशातील ढग तमु्ही खाली कसा आणणार? 

माररयाच्या अथावचा शब्द तमु्ही कसा शोधणार? 

ती आह ेरात्ीचे भतू स्वभाव दतचा बिबि्या  

उिते जशी मधमाशी भासे जण ूसोंगाि्या   

 

दृष्य १४ 

कॅप्टनच्या घिाि 

 

मारीया व कॅप्टन हात धरून बसले आहते आदण भोवती मलुे बसली 

आहते. ते त्यांच्या खेळायच्या कपि्यात आहते व त्यांनी त्यांच्या बॅगा 

धरल्या आहते.  

ग्रेटलः  बाबा, तमु्ही एकमेकांचे हात का धरले आहते? 

माटावः तमु्ही माररयाशी लग्न केले आह ेका?  

कॅप्टन माररयाकिे बघनू हसतो. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः नाही, अजनू नाही. 

सवव मलुे माररयाकिे धावत जाऊन दतला दबलगतात. 
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दिगीटाः आमची नवी आई. 

माररयाः खरे तर अजनू नाही. आदण आम्हाला काही घाई नाही. चला 

मलुानो, आता इकिे या. आपल्याला शांत व्हायला हवे. 

ग्रेटलः कारण रात्ीची वेळ आह,े म्हणनू का? 

माररयाः काहीसे तसेच. 

मॅदक्झनः तमु्हा सगळ्यांच्यादशवाय मला चकुल्याचकुल्यासारखे वाटेल. 

माझी अशी इच्छा आह ेकी माझ्या आजच्या उत्सवात तमु्ही गाव.े 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः कदादचत परत केव्हातरी. 

[ते हातदमळवणी करतात. दोन सैदनकाबंरोबर दश्मट  प्रवेश करतो. ते 

रोल्फ आदण झेलर आहते.] 

दश्मटः मी त्यांना अिवण्याचा प्रयत्न केला.  

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः स्कीदमट, ते ठीक आह.े 

लेफ्टनंट झेलरः कॅप्टन, तमु्ही कुठे चालला आहात का? 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः आम्ही सहज दफरायला चाललो होतो. 

रोल्फः ह ेसोयीस्कर ददसते आह.े जमवन नेव्हीला तमु्ही उद्यापयांत 

कळवायचे आह.े 

दलझेलः रोल्फ, त ूकाय करतो आहसे? 

[रोल्फ दतच्याकिे लि न दतेा, सरळ समोर बघतो. ती मकूपणे रितांना 

माररया दतला जवळ घेते.] 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः हो का? मला अशी काही तार आल्याचे आठवत नाही. 

लेफ्टनंट झेलरः तमु्हाला तशा पषु्कळ तारा आल्या आहते. मी आता 

सरळ तमु्हाला घेऊन जाण्यासाठी आलो आह.े  

मॅदक्झनः पण सभ्य गहृस्थहो, ते अशक्य आह.े 

रोल्फ आदण ऑदफससवः असे का? 
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मॅदक्झनः कारण व्हॉन टॅ्रपचे कुटंुब साल्झबगवच्या उत्सवात आज 

संध्याकाळी गाणार आह.े ह ेसवव ठरलेले आह.े चला, दनघायला हवे. 

ऑदफसर हमॅरस्टेईनः परत एकदा दकती सोयीस्कर! 

ऑदफसर रोजेस्टरः कॅप्टन, चला आपण जाऊ या. जनरल वाट बघत 

असेल. 

लेफ्टनंट झेलरः थांबा. तमु्ही गा. तमु्ही सगळे गा. पण ह ेफक्त मी 

म्हणतो म्हणनू. मला साल्झबगवच्या लोकांना असे दाखवायचे आह,े की 

काहीही बदललेले नाही. मी स्वतः तमु्हाला घेऊन जातो. चला. 

[ते सगळे जातात.] 

 

दृष्य १५ 

साल्झबगग गार्वािील िॉल 

 

[मॅदक्झनवर प्रकाशझोत पितो. तो स्पधेतील पढुच्या गटाचे नाव घेतो. 

व्हॉन टॅ्रपच्या कुटंुबाच्या आधी अनेक स्पधवक गाऊन गेले आहते. दतथे 

बाहुल्या, गायक आदण नाचणारे आहते.] 

मॅदक्झनः मी साल्झबगवच्या बाहुल्यांचा खेळ पेश करणाऱ्यांना पढेु 

येण्याचे आवाहन करतो.  

 ‘मोठ्या बकऱ्यांच्या कळपाचे गाणे’ सरुु होते. 

साल्झबगवच्या बाहुल्यांचा खेळ [सवव जोदगणी हा खेळ पेश करतात.] 

टेकिीवर उंच सनुसान असा बकऱ्यांच्या कळप होता. बें बें बें  

बें बें बें असा सनुसान बकऱ्यांच्या कळपाचा मोठा आवाज होता. 
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गावातील लोकांनो, तो बें बें बें असा सनुसान बकऱ्यांच्या कळपाचा 

मोठा आवाज होता. 

मजबतू आदण स्पष्ट असा आवाज बकऱ्यांच्या घशातनू आलेला ऐकू येत 

होता. बें बें बें ओहो बें बें बें हुयो! 

राजपतु्ाने ऐकल े

दकल्ल्याभोवतालच्या खंदकाच्या पलुावरून राजपतु्ाने ऐकले    

रस्त्यावरून ओझी वहात जाणाऱ्या लोकांनी ऐकले  

टेबलावरील एकसारखे जेवण जेवणाऱ्या लोकांनी ऐकले  

तरंगणाऱ्या फेसाची दबअर दपणाऱ्या लोकांनी ऐकले 

दफकट गलुाबी कोटातील लहानशा मलुीने ऐकले  

दतने त्या सनुसान कळपाला भरभर वरखाली होणाऱ्या आवाजान े

प्रदतसाद ददला.  

परावदतवत प्रकाशात चकाकणाऱ्या दतच्या आईने ते ऐकले  

ती लहानशी मलुगी आदण बकऱ्यांचा कळप यांचे ते दहुरेी गीत होते. 

लवकरच, ते दतहरेी गीत होईल 

[गाणे संपते.  बाहुली नाट्य संपते.]  

मॅदक्झन शेवटी व्हॉन टॅ्रपच्या कुटंुबाचे नाव जाहीर करतो. आभारी आह.े 

मी व्हॉन टॅ्रपच्या कुटंुबाची ओळख करून दतेो. 

व्हॉन टॅ्रपचे कुटंुब गाते. 

सा – साखरेतला गोि सा  

रे – रेषेतला सरळ रे  

ग – गाण्यातला सरू ग  

म – मगरीतला म 

प – पळण्यातला प 
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ध – धरण्यातला ध  

नी – नीजमधला नी  

जो आपल्याला परत सा किे आणेल. 

[मॅदक्झन दगटार सपुदूव करून कॅप्टनला गायची दवनंती करतो. कॅप्टन 

गातो.] 

एिेलवेइस [िोंगरातील पांढऱ्या फुलाचंे यरुोदपयन झाि] एिेलवेइस 

त ूरोज सकाळी मला शभेुच्छा दतेोस. 

मला भेटून, त ूआनंदी ददसतोस. 

बफावच्या पावसात त ूवाढून उमलतोस  

नेहमी असाच आनंदी अस  

एिेलवेइस एिेलवेइस 
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[कॅप्टन लोकांना त्याच्या सरुात सरू दमसळून गायची दवनंती करतो. लोक 

गातात.] 

 

मॅदक्झनः कायवक्रमाच्या शेवटाकिे येतांना तमुच्यासाठी व्हॉन टॅ्रपच्या 

कुटंुबाने गाईलेले ह ेदनरोपाचे गाणे. 

 [हॉलमधील आदण चचवच्या मनोऱ्यावरील घि्याळाचा धातचूा स्पष्ट, 

घमुणारा आवाज आदण लहान मलुाफुलांच्या शाळेवरील वेि्या छोटाशा 

पक्ष्याचे कुहू कुहू असे ओरिणे ऐकू येते.] 

माटाव, ग्रेटल व दिगीटाः कुहू कुहू 

व्हॉन टॅ्रपचे कुटंुब खंत करत म्हणायला सांगते, कुहू कुहू  

पण ते ठामपणे आम्हाला म्हणायला लावते, कुहू कुहू 

अच्छा करण्यासाठी --- तमु्हाला --- इतका लांबललेा दनरोप, टाटा, बाय 

बाय --- शभु रात्  

माटावः ही झकास जागा सोिून, दसुरीकिे जाणे मला नकोसे वाटते. 

व्हॉन टॅ्रपचे कुटंुबः इतका लांबलेला दनरोप, टाटा, बाय बाय --- शभु रात्  

सायोनारा, नतंर भेटू, अच्छा तमु्हाला तमु्हाला तमु्हाला  

दलझेलः मला इथे राहून, माझी पदहली शँपेन प्यायला आविेल --- हो? 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः नाही. 

व्हॉन टॅ्रपचे कुटंुबः इतका लांबलेला दनरोप, टाटा, बाय बाय --- शभु रात् 

कटवः मी ससु्कारा टाकत जातो आदण अच्छा, बाय बाय, शभु रात् 

म्हणतो. 

दिगीटाः मी आनंदाने जाते. मी खोटे बोल ूशकत नाही. 

लईुसाः मी हलकेच, हळूहळू, तरंगत, पळत, उित जाते. 

ग्रेटलः सयूव झोपायला गेला. मलाही गेले पादहजे.  
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व्हॉन टॅ्रपचे कुटंुबः इतका लांबलेला दनरोप, टाटा, बाय बाय --- शभु रात् 

शभु रात्, शभु रात्, शभु रात् 

[गाणे संपते.] 

मॅदक्झनः प्रत्येकाचे आभार. आपला कायवक्रम संपला. कृपया थांबा 

आदण परीिकांचा दनकाल ऐका. कोण दजंकले ते पहा.  

एक मलुगी पाकीट घेऊन येते. 

मॅदक्झनः [चाल]ू दसुऱ्या क्रमांकावर साल्झबगवचा बाहुल्यांचा खळे  

[बाहुल्यांचे गाणे म्हणणारी मखु्य बाई झकुत वाकत येते व जाते.] 

मॅदक्झनः [चाल]ू या वषीचे साल्झबगव उत्सवाचे दवजेते आहते --- व्हॉन 

टॅ्रपचे कुटंुब [बराच वेळ शांतता] व्हॉन टॅ्रपचे कुटंुबातील गायक --- 

[बराच 

वेळ शांतता] व्हॉन टॅ्रपचे कुटंुब 

रोल्फः ते गेले. 

एक सदैनक धावतो.  

प्रत्येकजण धापा टाकतो.  

 

दृष्य १६ 

व्िॉन िॅप कुटंुब मठाि 

 

[कॅप्टन, माररया व मलुे त्यांच्या गािीने मठात जातात. ते माताजींकिे 

मदतीची याचना करतात.] 

माररयाः माताजी, आम्हाला दहटलरच्या लोकांपासनू लपवा. ते आमचा 
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पाठलाग करत आहते. पण आम्हाला आसरा दऊेन, तमु्ही मठाला असे 

संकटात टाकावे, असे आम्हाला वाटत नाही. 

धमवगरुू माताजीः नाही, नाही माररया, तझुा इथे येण्याचा दनणवय योग्य 

आह.े 

धमवगरुू माताजीः माझ्याबरोबर या. पटपट चला. माझ्याकिे तमु्हाला 

लपण्यासाठी जागा आह.े 

माररयाः आम्हाला तमुची गािी वापरायला दमळेल का?  कारण आमची 

गािी ते ओळखतील.  

धमवगरुू माताजीः तमु्हाला गािी दणे्याचा प्रश्न नाही. कारण ऑस्ट्रीयाचे  

सीमारस्ते गाि्यांसाठी बंद करण्यात आले आहते.  

माररयाः ठीक आह.े असे असेल, तर आम्ही िोंगरापयांत गािीने जाऊ व 

नंतर िोंगर रस्त्याने चढून जाऊ. 

कॅप्टनः आपण मलुांना त्यासाठी मदत करू. 

मलुेः बाबा, आमचे आम्ही तमुच्या मदतीदशवाय चढून जाऊ.   

धमवगरुू माताजीः तमु्ही एकटे नसाल. तमु्ही चढायला सरुवात कराल, 

दतथपयांत मनाने माझी मदत असेल. मी तमुच्यासाठी प्राथवना करेन. 

माररयाः हो, माताजी. पण मी घाबरले आह.े 

धमवगरुू माताजीः मी दखेील. दवेच तमु्हाला मदत करेल. नाही का? 

मलुेः आपण आपल्या आवित्या गोष्टी, ह ेगाणे म्हटले तर फायदा होईल 

का? 

माररयाः नाही मलुांनो, ही अशी वेळ आह ेकी त्याचा फायदा होणार 

नाही. 

धमवगरुू माताजीः माझ्याबरोबर या. पटपट चला. माझ्याकिे तमु्हाला 

लपण्यासाठी जागा आह.े 
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[माताजी व भदगनी एका खबदािात त्यांना लपवतात. कॅप्टनला शोधत 

आलेली दहटलरची माणसे मठाचे दार वाजवत असतात.] 

दहटलरची माणसेः दार उघिा. इथ ेदोन माणसे आली आहते. घाई करा. 

[धमवगरुू माताजी व काही जोदगणी दार उघितात.]  

दहटलरच्या लोकांची शोधाशोध सरुु आह.े ते सगळीकिे शोधनू बाहरे 

जातात. पण रोल्फला व्हॉन टॅ्रपच्या कुटंुबाचा सगुावा लागतो. पढेु 

आलेल्या कॅप्टनवर तो दपस्तलु रोखतो. कॅप्टन दनधि्या छातीने पढेु पढेु येत 

रहातो. तो माररया व मलुानंा बाहरे जाऊन गािीत बसायला सागंतो. 

रोल्फः ते जाऊ शकतात. आम्हाला तमु्ही हवे आहात, कॅप्टन. हल ूनका. 

नाहीतर मी गोळी मारेन. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः त ूमलुगाच तर आहसे. खरे तर त ूत्यांच्या बाजनू ेनाही 

आहसे. त ूआमच्याबरोबर ऑस्ट्रीयाबाहरे चल. 

रोल्फः नाही, ते शक्य नाही. 

कॅप्टन व्हॉन टॅ्रपः रोल्फ, ते दपस्तलु मला द.े रोल्फ, त ूत्यांच्यातला नाही 

आहसे. 

[ रोल्फ लेफ्टनंटला हाक मारतो. पण तेवढ्यात कॅप्टन बाहरे सटकतो व 

माररया व मलुे बसलेली गािी सरुु करतो. काही वळेातच दहटलरची माणसे 

पण त्यांच्या गाि्यात बसनू पाठलाग करायचा प्रयत्न करतात.] 

पण त्यांना चकुवनू कॅप्टन, माररया व मलुे गािी सोिून दऊेन ऑस्ट्रीयाची  

हद्द ओलांिण्यासाठी िोंगर चढू लागतात. सवावत पढेु ग्रेटलला पाठंुगळी घेऊन 

चालणारा कॅप्टन, मध्ये इतर मलुे व शेवटी माटावच्या हाताला धरून चालणारी 

माररया असते. इकिे मठात --- ] 

धमवगरुू माताजीः माररयाला मदत करून मी पाप केले का? 

इतर भदगनीः आम्ही पण पाप केले. 
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धमवगरुू माताजीः माझ्या मलुींनो, ह ेकसले पाप? ह ेपाप नव्ह.े 
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अनवुाददकेची ओळख  

डॉ. र्वषृाली जोशी 

 

B Sc, M A, M Ed, Ph D 

२५ अनवुाददत कथा मराठी मादसकामधनू प्रदसद्ध झाल्या आहते. ई 

सादहत्यतफे एकोणचाळीस पसु्तके प्रदसद्ध झाली आहते. 

मराठी व इगं्रजी माध्यमांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन केले आह.े 

संशोधन प्रकल्पात सहभाग घेतला आह.े 

कॉलेजमध्ये प्राचायवपद भषूवल ेआह.े 

सगुमसंगीत स्पधेत पाररतोदषके, दसंथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा, 

कदवता करण्याचा व शब्दकोिी बनवण्याचा छंद आह.े 

 

संपकव : वषृाली जोशी ७, अिय, २० तळुशीबागवाले कॉलनी पणुे 

४११००९, चलभाष ९९२१७४६२४५  
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   Agatha 

Christrie 

ज्या कव्हरवर दक्लक कराल 

 ते पसु्तक उघिेल 

(नेट आवश्यक) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot4_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hercule_poirot_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot_katha__3_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot5_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot6_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot_katha__2_vrishali_joshi.pdf
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िॉ. वषृाली जोशी यांची पसु्तके 

 

 

 

  

ज्या कव्हरवर दक्लक कराल 

 ते पसु्तक उघिेल 

(नेट आवश्यक) 

Agatha 

Christrie 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hercules_1_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hercules_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/theft_ruby_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dmmirror_vrishali_joshi.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/leacock_bh_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tolstoy_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ivan_ilyich_mrityu_tolstoy_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dickens_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mark_twain_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chekhov_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/buddhibalachi_gosht_stephen_zwaig_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pacific_somom_vrishali_joshi.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dorian_gray_oscar_wilde_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mejavaanipurvi_and_other_stories_somerset_maughm_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shakespere_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saki_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_3_vrishali_joshi.docx.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kantalwani_gosht_checov_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwkatha_4_vrishali_joshi.pdf
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शेरलॉक होम्स 

भाग १ ते ८ (५० कथा) 

ज्या कव्हरवर दक्लक 

कराल ते पसु्तक उघिेल 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holms_4_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_5_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_1a_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_6_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_8_vrishali_joshi.pdf
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे पंधिारे्व र्वषग. 

डॉ. र्वृषाली जोशी यांचे िे एकोणचाळीसारे्व पुरिक. 

 

िॉ. वषृाली जोशी या मराठी व इगं्रजी या भाषांच्या दवद्वान आहते. त्या 

प्राचायव होत्या. त्यांनी काही काळ दवदशेात राहून तेथल्या वाचन संस्कृतीचा 

अनभुव घेतला आह.े तशी वाचन संस्कृती महाराष्ट्रातही दनमावण व्हावी 

असे त्यांना वाटते. वाचकांची अदभरुची उंचावली तरच लेखकांकिूनही 

दजेदार सादहत्य दनमावण होईल. इगं्रजीतील उच्च दजावचे दनविक लेखकांच े

सादहत्य मराठीत अनवुाद करून मराठी वाचकांची अदभरूची संपन्सन व्हावी 

यासाठी त्या अतोनात कष्ट घेतात. तसे पहाता अनवुाददत पसु्तकांना अनेक 

व्यावसादयक प्रकाशकांकिून मागणी असते. परंत ु मराठीतील जास्तीत 

जास्त वाचकांपयांत आपल ॆसादहत्य जावे म्हणनू त्यांनी ई सादहत्यची दनवि 

आपल्या पसु्तकांसाठी केली आह.े  

िॉ. वषृाली जोशी यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्तके ई 

सादहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकांना दवनामलू्य दतेात. 

असे लेखक ज्यांना लेखन हीच भक्ती असते. आदण त्यातनू कसलीही 

अदभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन हजार वषे कवीराज 

नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तकुारामांपासनू ही परंपरा सरुू आह.े अखंि. 

अजरामर. म्हणनू तर ददनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), शंभ ूगणपलेु(९पसु्तके), 
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िॉ. मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसंत बागलु (१९), शभुांगी पासेबंद(१४), 

अदवनाश नगरकर(४), िॉ. दस्मता दामल(े९), िॉ. दनतीन मोरे (३९), 

अनील वाकणकर (९), फ्रादन्ससस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावण(े१२), 

अनंत पावसकर(४), मध ू दशरगांवकर (८), अशोक कोठारे (४७ खंिांचे 

महाभारत), श्री. दवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथव), मोहन मद्वण्णा (जागदतक 

कीतीचे वैज्ञादनक), संगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), दवनीता 

दशेपांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नंददनी दशेमखु (५), िॉ. सजुाता 

चव्हाण (८), िॉ. वषृाली जोशी(३८), िॉ. दनमवलकुमार फिकुले (१९), 

CA पनुम संगवी(६), िॉ. नंददनी धारगळकर (१५), अंकुश दशंगािे(२३), 

आनंद दशेपांिे(३), नीदलमा कुलकणी (२), अनादमका बोरकर (३), अरुण 

फिके(६) स्वाती पाचपांिे(२), साहबेराव जवंजाळ (२), अरुण दव. 

दशेपांिे(५), ददगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरंुधती बापट(२), अरुण 

कुळकणी(१२), जगददश खांदवेाले(६) पंकज कोटलवार(६) िॉ. सरुुची 

नाईक(३) िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(९), श्याम 

कुलकणी(८), दकशोर कुलकणी, रामदास खरे(४), अतलु दशेपांिे, लक्ष्मण 

भोळे, दत्तात्य भापकर, मगु्धा कदणवक(३), मंगेश चौधरी, प्र. स.ु 

दहरुरकर(३), बंकटलाल जाज ू(३), प्रवीण दवणे, आयाव जोशी असे अनेक 

ज्येष्ठ व अनभुवी लेखक ई सादहत्यद्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकांपयांत 

दवनामलू्य पोहोचवतात.  



95 

 

अशा सादहत्यमतूीचं्या त्यागातनूच एक ददवस मराठीचा सादहत्य विृ 

जागदतक पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला खात्ी आह.े 

यात ई सादहत्य प्रदतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक 

नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठांतनू नवनवीन 

लेखक उदयाला येत आहते. आदण या सवाांचा सामदूहक स्वर गगनाला 

दभिून म्हणतो आह.े  

 

 

 

आदण ग्रंथोपजीदवये । दवशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट दवजयें । होआवे जी । 

 

 

 

 

 

 


