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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

वास्तुशिल्पाशिपती 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तुम्ही आशीीवााद आवण शभुेच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या वमत्ाांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक मले आवण Whatsapp करा 

ई सावहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्सस्टाग्राम, टेवलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना 

आमांवत्त करा. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सवाात बहमुोल अशा तुमच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांच ेस्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आिे 

 

 

The Master Builder 

वास्िुहिल्पाहिपिी 

िहेिक इब्सेन 

 
 

अनुवाद- वसंि बागुल 
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द मास्टर वबल्डर / वास्तवुशल्पावधपती 

लेखक: हेविक इब्सेन 

अनवुादः वसांत बागलु  

३०२, न्यु हिवम अपार्टमेंर् 

स्रे्िन रोड, उल्िासनगर-४, हि. ठाण े

फोन: 0251-2587832, 8149068977 

vasant_pandit2002@yahoo.com 

वनवमातीसहाय्य: रश्मी वकलोस्कर 

या पुहस्िकेिील लेखनाचे सवट िक्क लेखकााकडे 

सुरहिि असून पुस्िकाचे ककंवा त्यािील अंिाचे 

पुनमुटद्रण व नाट्य, हचत्रपर् ककंवा इिर रुपांिर 

करण्यासाठी लेखकााची लेखी परवानगी घेण े

आवश्यक आि.े िस े न केल्यास कायदेिीर 

कारवाई (िुरंुगवास व दडं) िोऊ िकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 
43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is 
available for any literary, dramatic, musical, sound recording and 
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of 
such works. Although an author’s copyright in a work is recognised 
even without registration. Infringement of copyright entitles the 
owner to remedies of injunction, damages and accounts.  
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प्रकािक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

Whatsapp: 7710980841 

प्रकाशन: १६ जानेवारी २०२१  

©esahity Pratishthan® 1220  

• हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ि.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडट करू िकिा.  

• िे ई पुस्िक वेबसाईर्वर ठेवण्यापुवी ककंवा वाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी वापर करण्यापुवी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी 

घेणे आवश्यक  आिे.  
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“What is life? A fighting in 

heart and brain with Trolls. 

Poetry? That means writing 

Doomsday-accounts of our 

soul. 

-Henrik Ibsen 
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THE MASTER BUILDER 

 

BYGMESTER SOLNESS 

SKUESPILL ITRE AKTER 

1892 

 

वास्तवुशल्पाविपती 

हवेिक इब्सेन 

अनवुाद- वसांत बागलु 
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पात्े 

 

हालविा सलूनेसः वास्तवुशल्पाविपती 

ऍवलन सलूनेसः  त्याची पत्नी 

िॉ. हदाालः  वैद्य 

क्नटू ब्रोववकः  पवूीच्या काळी एक वशल्पकार, 

साांप्रत सलूनेसच्या नोकरीत 

राग्नर ब्रोववकः  त्याचा मलुगा, आरेखक 

(draughtsman) 

काया फोस्लीः  त्याची पतुणी, वहशेबनीस 

कु. वहल्िा वाांगल 

काही मवहला 

रस्त्यावरील जमाव. 

प्रसांग सलूनेसच्या घरात व आसपास घितात. 
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वास्तुशिल्पाशिपती 

The Master Builder 

Play in Three Acts 

अांक पवहला 

 सािेपणे सजवलेले सलूनेसच्या घरातील 

कारखान्सयाचे कायाालय. िाव्या बाजलूा 

वदवाणखान्सयाकिे जाणारे घिीचे दरवाजे. उजव्या 

बाजसू आतील खोल्याांकिे जाणारा दरवाजा. 

मागील बाजसू आरेखकाच्या कायाालयाकिे 

जाणारा खुला दरवाजा. समोर, िाव्या बाजसू 

पसु्तके असलेले एक मेज, त्यावर पसु्तकाांसह 

कागद आवण वलवहण्याचे सावहत्य. 

दरवाज्यापासनू रांगमांचाच्या मागील बाजसू एक 

शेगिी. उजव्या हाताच्या कोपऱ्यात टेबलासह 

एक सोफा आवण काही खचु्याा. टेबलावर 

पाण्याचा एक खजुा आवण काही ग्लास. 

उजवीकिे पे्रक्षकाांच्या अगदी जवळील एका 
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छोट्याशा टेबलासोबत एक पढुेमागे होणारी खचुी 

आवण एक आरामखचुी आह.े आच्छादन 

असलेले वदवे- कायाालयात कोपऱ्यातील 

टेबलावर आवण मेजावर जळताहते. 

 आरेखकाच्या कायाालयात क्नटू ब्रोवव्हक 

आवण त्याचा मलुगा राग्नर आराखिा व 

मोजणीच्या कामात गुांतलेले आहते. बाहेरील 

कायाालयाच्या मेजाजवळ काया फोस्ली उभी 

असनू ती खातेवहीत वलवहत आह.े क्नटू ब्रोवव्हक 

पाांढरे केस आवण दाढी असलेली सिपातळ 

म्हातारी व्यक्ती आह.े त्याने काहीसा जीणा पण 

ब्रशने स्वच्छ केलेला काळा कोट, चश्मा, 

काहीसा रांगहीन झालेला लोकरीचा गळपट्टा 

घातलेला आह.े राग्नर ब्रोवव्हक, ठीकठाक कपिे 

घातलेला, सरेुख केस असलेला, वतशीतला 

गहृस्थ असनू जरा वाकलेला आह.े काया फोस्ली 

सिपातळ बाांध्यातली ववशीहून थोिी अविक, 

काळजीपवूाक पोशाख केलेली, नाजकू वदसणारी 
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आह.े वतने वहरवी शेि असलेला चश्मा 

िोळयाांवर घातला आह-े वतघे जण काही वेळ 

शाांततेत काम करताहते. 

क्नटूः (रेखाटनाच्या टेबलावरून िोक्यात असल्यागत 

वखन्सन अांतःकरणाने अववचत उठतो आवण िापा 

टाकीत पढुे उांबरठ्याजवळ येतो) नाही. हे मी फार 

काळ सहन करू शकत नाही. 

कायाः (त्याच्या जवळ जात) ह्या रात्ी तमु्ही फारच 

अस्वस्थ झाला आहात, नाही का काका? 

क्नटूः ओह, मला वाटतां की प्रत्येक वदवशी मी 

अविकाविक खराब होत चाललोय. 

राग्नरः (जो उभा रावहलेला असतो, जवळ जात) पप्पा 

तमु्ही घरी गेलेलां उत्तम, थोिी झोप घ्यायचा 

प्रयत्न करा. 

क्नटूः (अिीरतेने) वबछान्सयावर जा असां म्हणायचांय 

तमु्हाला? मी गदुमरून जावां अशी इच्छा आह े

तमुची? 
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कायाः मग थोिां वफरून या. 

राग्नरः होय चालेल. मी तझु्याबरोबर येईन. 

क्नटूः (आवेशाने) तो येईपयंत मी जाणार नाही. मी 

ठरवलां आह,े अगदी सरळसरळ त्याच्याशी आज 

रात्ी बोलायचांच. (कटुता दिपनू ठेवलेल्या 

आवाजात) त्याच्याशी- वररष्ठ अविकाऱ्याशी. 

कायाः (अस्वस्थपणे) ओह, नाही, काका ते 

करण्याआिी थोिीशी वाट बघा! 

राग्नरः होय, वाट बघणां उत्तम पप्पा! 

क्नटूः (कष्टाने श्वास घेत) हा- हा! वाट बघायला आता 

माझ्याजवळ वेळ नाही. 

कायाः (कानोसा घेत) शsूss! वजन्सयावरून येताना मी 

त्याांना ऐकू शकते. (ते वतघे जण आपापल्या 

कामाकिे जातात. थोिी शाांतता. हालविा 

सलूनेस, वास्तुवशल्पाविपती, वदवाणखान्सयाच्या 

दरवाज्यातून प्रवेश करतात. तो वयाने प्रौढ असून 

भक्कम, मजबतू आह.े त्याचे केस सवा बाजूांनी 
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कापलेले व कुरळे असून गिद वमशा आवण गिद 

व दाट भवुया आहते. त्याने करि्या-वहरव्या 

रांगाचे जॅकेट घातलेले असून बटन लावलेली मागे 

मोठी कॉलर आह.े त्याने िोक्यावर करि्या 

रांगाची हटॅ घातलेली असनू काखेत सट्ुया 

कागदाांच्या दोन फाईल्स आहते.) 

सलूनेसः (दाराजवळून आरेखकाच्या कायाालयाकिे वनदशे 

करतो व कुजबजुत ववचारतो) ते गेलेत का? 

कायाः (हळू आवाजात, िोके हलवीत) नाही. (ती 

िोळयाांवरचा चश्मा काढते. सलूनेस वदवाणखाना 

ओलाांिून खचुीवर त्याची हटॅ फेकतो, कागद 

असलेल्या फाईल्स सोफ्याजवळच्या टेबलावर 

ठेवतो आवण पनु्सहा मेजाकिे येतो. काया वलवहणे 

चाल ूठेवते पण ती वनराश आवण बेचैन वदसते.) 

सलूनेसः काय नोंदणी करते आहसे त,ू वमस फोस्ली? 

कायाः (दचकून) ओह, ते फक्त काहीतरी जे- 
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सलूनेसः बघ ूद ेमला ते, वमस फोस्ली. (वतच्यावर वाकतो, 

खातेवहीत पाहण्याचे ढोंग करतो, आवण 

कुजबजुतो) काया! 

कायाः (हळुवारपणे, वलवहणे चाल ूठेवनू) येस? 

सलूनेसः जेव्हा मी येतो तेव्हा तू नेहमीच का िोळयाांवरचा 

पिदा बाजलूा करतेस? 

कायाः (पवूीप्रमाणे) ते िोळयावर घातल्याने मी खपू 

कुरूप वदसते. 

सलूनेसः (वस्मत करीत) म्हणजे तलुा कुरूप वदसलेलां 

आवित नाही, काया? 

कायाः (त्याच्याकिे ओझरता अिावट दृवष्टक्षेप टाकीत) 

जगातील कोणत्याही गोष्टींसाठी नाही. तमुच्या 

नजरेसाठीही नाही. 

सलूनेसः (वतचे केस हळुवारपणे कुरवाळीत) गरीब, गरीब 

इवलीशी काया— 
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कायाः (िोके बाजलूा करीत) शsूss! ते ऐकतील 

तमु्हाला! 

सलूनेसः (वदवाणखान्सयात उजवीकिे इकिून वतकिे 

येरझारा घालीत वळतो आवण आरेखकाच्या 

दाराजवळ थाांबतो.) माझ्याकिे कोणी आलां होतां 

का? 

राग्नरः (उठत) बाहरे लव्हस्रँिला उद्यानात एक टुमदार 

घर बाांिून घेण्यासाठी एक तरूण जोिपे आले 

होते. 

सलूनेसः (गरुगरुत) ओह, ते दोघां! त्याांनी वाट बघायलाच 

हवी. अजनूही माझ्या मनात तो आराखिा 

पणूापणे स्पष्ट झालेला नाही. 

राग्नरः (जवळ येत काहीसे काां कूां  करीत) ते ताबितोब 

आराखिा वमळवण्यासाठी उत्सकु आहते. 

सलूनेसः (पवूीप्रमाणे) होय, तेच तर त्याची नेहमी अपेक्षा 

करतात. 



16 
 

क्नटूः (वर बघतो) ते म्हणतात त्याांना त्याांच्या स्वतःच्या 

घरात राहण्याची उत्कट इच्छा आह.े 

सलूनेसः होय, होय- आपल्याला ह े सवा ठाऊक आहे! 

आवण म्हणनू त्याांना जे काही वदले जाईल त्यात 

त्याांना समािान असेल. त्याांच्या िोक्यावर फक्त 

त्याांना एक छप्पर हवांय. एक वठकाण, ज्याला घर 

म्हणता येणार नाही. नो, थँक य!ू जर असां असेल 

तर त्याांना दसुऱ्या कुणाकिे तरी जाऊ दते. ते 

पनु्सहा येतील तेव्हा त्याांना हे साांगा. 

क्नटूः (त्याचा चश्मा कपाळावर लोटतो आवण 

त्याच्याकिे वदङू्मढ होऊन बघतो) दसुऱ्या 

कुणाकिे तरी? म्हणजे ह े कां त्ाट सोिून दणे्याची 

तमुची तयारी आह?े 

सलूनेसः (अिीरतेने) होय, िॅम इट, होय! जर ते अशा 

मागााने जात असतील तर. मनाला येईल तसे 

त्याांना घर बाांिनू घ्यायचे असेल तर ते अविक 

श्रेयस्कर. (आवेशान)े एनी वे, मला ह्या 

लोकाांबद्दल काहीही मावहती नाही! 
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क्नटूः ते लोक प्रवतवष्ठत आहते. राग्नरला ते ठाऊक 

आह.े तो त्या कुटुांबाचा स्नेही आह.े खपू पैसा 

आवण प्रवतष्ठा असलेले आहते ते लोक. 

सलूनेसः ओह, ववश्वसनीय- ववश्वसनीय! माझ्या म्हणण्याचा 

अथा तसा मळुीच नव्हता. अरे दवेा- तुम्हाला 

काहीच कळले नाही? (रागाने) मला ह्या 

अपररवचताांशी काहीही दणेां घेणां नाही. ते कुठेही, 

कोणाकिेही जाऊ शकतात त्याांच्या 

आविीप्रमाणे- मला काही त्याांची पवाा नाही. 

क्नटूः (उठत) तमु्ही अगदी खरोखर मनापासून हे 

म्हणताहात? 

सलूनेसः (तसुिेपणाने) होय, मनापासनू- वनवााणीचे. (तो 

पढुे येतो. क्नटू ब्रोवव्हक राग्नरसोबत दृवष्टके्षपाांची 

दवेाणघेवाण करतो, जो िोक्याच्या सचूनेचे 

हावभाव करतो. ब्रोवव्हक मग पढुच्या खोलीत 

येतो.) 

क्नटूः मी काही थोिेसे बोल ूशकतो का आपणाशी? 
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सलूनेसः अवश्य. 

क्नटूः (कायाला) फक्त काही क्षणाांसाठी त ू तेथे आत 

जा, काया. 

कायाः (अस्वस्थपणे) ओह, पण अांकल- 

क्नटूः मी साांगतो तसां कर बाळा. आवण जाताना 

दरवाजा लोटून घे. (काया नाखशुीने 

आरेखकाच्या कायाालयात जाते, अस्वस्थपणे व 

काकुळतीने सूलनेसकिे दृवष्टके्षप टाकते आवण 

दरवाजा बांद करते.) 

क्नटूः (जरा खालच्या आवाजात) गरीब वबचाऱ्या 

पोराांना मला कळू द्यायचे नाही की मी वकती 

आजारी आह.े 

सलूनेसः होय, अवलकिे तुम्ही फारच दबुळे वदसायला 

लागला आहात. 

क्नटूः ह े सारां काही लवकरच माझ्याबरोबर सांपेल. 

वदवसेंवदवस माझ्या त्ाणाला ओहोटी लागलीय. 
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सलूनेसः खाली बसणार नाहीत का? 

क्नटूः थँक्स—बस ूका? 

सलूनेसः (त्याच्या अविक सोयीसाठी आरामखचुी पढुे 

ठेवतो) येथे- घ्या ही खचुी- आवण आता? 

क्नटूः (अवघिल्यागत बसलेला) ठीक, असां बघा 

तमु्ही, ह ेराग्नरववषयी आहे. त्याचांच मला दिपण 

आलेलां आह.े कसां होणार त्याचां? 

सलूनेसः अथाात तमुचा मलुगा माझ्या जवळच रावहल, 

जोपयंत त्याला आविेल तोपयंत. 

क्नटूः पण तेच तर फक्त त्याला आवित नाही. त्याला 

वाटतां की तो येथे फार काळ राहू शकत नाही. 

सलूनेसः का, मी असां म्हणेन की त्याला येथे बऱ्यापैकी 

वेतन वमळते. पण जर त्याला अजनू जास्त पैसे 

हवे असतील तर माझी काहीच हरकत नाही. 

क्नटूः नाही नाही, तसां मळुीच नाही. (अिीरतेने) पण 

किी ना किीतरी आपल्याला स्वतांत् काम 
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करण्याची सांिी वमळावी अशा वेळेची तो वाट 

बघतोय. 

सलूनेसः (त्याच्याकिे न बघता) तुम्हाला असां वाटतां का 

की त्याच्या जवळ आवश्यक ते कतृात्व आह,े ह्या 

गोष्टीसाठी? 

क्नटूः नाही, त्याचा हाच तर एक हृदयववदारक भाग 

आह.े मला ह्या पोराबद्दल सांशय यायला सरुूवात 

झालीय. कारण त्याच्याववषयी उत्तेजनाथा एक 

शब्दही उच्चारला जात नाही. तरीसदु्धा मला 

असा ववचार केल्यावाचून राहवत नाही की 

त्याच्यात काहीतरी आह.े त्याच्यात ईश्वरी दणेगी 

असावीच. 

सलूनेसः ठीक, परांत ु तो काहीच वशकलेला नाही- 

तपशीलवारपणे काहीच नाही- मला म्हणायचांय. 

खवचतच आरेखनाव्यवतररक्त दसुरे काहीच नाही. 

क्नटूः (त्याच्याकिे अप्रकट वतरस्काराने बघत आवण 

घोगऱ्या आवाजात) जेव्हा तमु्ही माझ्या 
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हाताखाली काम करीत होता तेव्हा तुम्ही सदु्धा 

व्यवहाराबाबत फारसां काही वशकला नाहीत. पण 

त्याने तमु्ही सरुूवात करण्याच्या कामावर बांिन 

घातले नाही. (कष्टाने श्वासोच््वास घेत) वकां वा 

प्रगती करण्यात प्रवतबांि घातला नाही. मला तर 

नामोहरम केलेच पण इतराांनाही. 

सलूनेसः होय, असां बघा- पररवस्थती मला अनकूुल होती. 

क्नटूः त्याबाबतीत तुम्ही अगदी बरोबर आहात. प्रत्येक 

गोष्ट तमु्हाला अनकूुल होती पण मला थिग्यात 

जाऊ दणे्याइतके हृदयशनू्सय तरी तमु्ही नाही होऊ 

शकत- राग्नरची योग्यता पावहल्यावशवाय. आवण 

मला त्याचां लग्न झालेलां सदु्धा बघायचांय- मी 

जाण्यापवूी. 

सलूनेसः (कठोरपणे) वतची इच्छा आह ेतशी? 

क्नटूः राग्नरसारखां कायाला नाही वाटत- ह्याबद्दल तो 

दररोज बोलत असतो. (कणव वाटेल अशा 

प्रकारे) ...तो जे काही करतोय, स्वतः काहीतरी 
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करायचा प्रयत्न करतोय, ते त्याला तुम्ही करू 

द्यायलाच हव!े ऐकलांत का तमु्ही? 

सलूनेसः (वचिून) पण, िॅम इट ऑल, अशा प्रकारचां 

कवमशन काही झािाांना लागत नाही! 

क्नटूः ह्याच क्षणाला त्याला मोठां कवमशन वमळण्याची 

सांिी चालनू आली आह.े खपू मोठांसां काम. 

सलूनेसः (दचकतो आवण अस्वस्थ) त्याला वमळालेलां 

आह?े 

क्नटूः जर तमुची सांमती असेल तर. 

सलूनेसः कुठल्या प्रकारचां काम म्हणताय तमु्ही? 

क्नटूः (जरा काां-कूां  करीत) शहराबाहेरील खेि्यात एक 

टुमदार घर लव्हस्रँिमध्ये बाांिण्याचां काम त्याला 

वमळू शकेल. 

सलूनेसः ते! का मी स्वतःच ते बाांिायला घेतोय! 

क्नटूः पण त्यात तमु्हाला काही ववशेष स्वारस्य वाटत 

नाही. 
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सलूनेसः (भिकून) मला त्यात स्वारस्य नाही! मला! कोण 

वहम्मत करतांय असां म्हणायची? 

क्नटूः आत्ताच तमु्ही स्वतःच तसां म्हणालात. 

सलूनेसः ओह, मी काय म्हणतो... त्यात तमु्ही फारसां लक्ष 

द्यायला नको. ह े टुमदार घर बाांिण्यासाठी 

राग्नरला कवमशन वमळू शकेल? 

क्नटूः होय. तुम्ही बघा, त्याला त्या कुटुांबाची मावहती 

आह.े आवण गमतीखातर- त्याने त्याच्या 

अांदाजाने आरेखन आवण प्रत्येक गोष्ट करून 

ठेवलीय. 

सलूनेसः त्याांना ह े आरेखन पसांत पिलां? ते लोक ज्याांना 

त्या घरात रहायला जायचांय? 

क्नटूः होय. जोपयंत तमु्ही ते पररपणूा नजरेखालनू घालत 

नाहीत आवण त्याांना सांमती दणे्यास तयार होत 

नाही तोपयंत. 

सलूनेसः आवण नांतरच राग्नरला ते, ते घर त्याांच्यासाठी 

बाांि ूदतेील. 
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क्नटूः ही कल्पना त्याांना वनरवतशय पसांत आह.े ते असा 

ववचार करताहते की ही पराकाष्ठेची अवभनव 

कल्पना आह.े 

सलूनेसः आहा! अवभनव! सवासामान्सयपणे मी जनुाट 

पद्धतीची क्षदु्र बाांिकामे करतो तशा प्रकारची 

नव्हते! 

क्नटूः त्याांना ह ेसारां नावीन्सयपणूा वाटतां. 

सलूनेसः (दबल्या सांतापाने) म्हणनूच मी बाहरे गेल्यावर ते 

राग्नरला भेटायला आले होते तर! 

क्नटूः ते तमुच्याशीच बोलायला आले होते- आवण 

त्याच वेळी तमु्ही माघार घेताहात का असे ते 

ववचारत होते. 

सलूनेसः (क्रोिाने) माघार? मी? 

क्नटूः यदाकदावचत तुम्ही राग्नरच्या रेखाटनाबाबत 

ववचार केला असावा- 

सलूनेसः मी! माघार- तमुच्या मलुाप्रीत्यथा! 
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क्नटूः माघार करारापासून, असा त्याांच्या म्हणण्याचा 

अथा आह.े 

सलूनेसः तेच इथपयंत आलांय. म्हणजे असां आह े तर! 

(किवटपणे हसतो) हालविा सलूनेस-ने माघार 

घ्यायला सरुूवात केलीय आत्ता! तरूणाांना जागा 

करून दणे्यासाठी. खपू खपू तरूणाांसाठी, 

कदावचत नकुतीच जागा खाली करून दतेोय! 

जागा! जागा! 

क्नटूः अरे दवेा, खवचतच एकापेक्षा जास्त जणाांना जागा 

आह.े.. नाही? 

सलूनेसः तेथे कोणासाठी सदु्धा जागा उरलेली नाही. 

काहीही झाले तरीही, हरकत नाही. मी किीच 

माघार घेणार नाही! मी कोणाच्याही आहारी 

जाणार नाही. माझ्या स्वेच्छेने सदु्धा नाही. असां मी 

कदावप कदावप करणार नाही! 

क्नटूः (कष्टाने उठत) असाच मी मरणार? 

वनविततेवशवाय? आशेच्या, आनांदाच्या 
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वकरणावशवाय? राग्नरवरील ववश्वास वकां वा 

श्रद्धेवशवाय? त्याने बनवलेल्या एकमेव 

कलाकृतीला न बघता? तसां करू मी? 

सलूनेसः (अिावट वळून पटुपटुत) हां! ह्यापेक्षा अविक 

आत्ता काही ववचारू नका. 

क्नटूः मला फक्त एकाच प्रश्नाचां उत्तर हवांय. ह्या 

जीवनातून मी सवातोपरी कां गालपणे वनघनू जाऊ! 

सलूनेसः (स्वतःशी झगित, मग खालच्या आवाजात 

खांबीरपणे) तमु्हाला जसां उत्तम वाटेल तसां तुम्ही 

मरू शकता. 

क्नटूः तसांच होईल. (तो खोलीतनू वर जातो.) 

सलूनेसः (त्याच्या मागे जात, अिावट दारूण वनराशेत) 

तमु्हाला समजत कसां नाही की ह्यात मी तमु्हाला 

काहीही मदत करू शकत नाही ते? मी जसा आहे 

तसा आह ेआवण मी माझा स्वभाव बदल ूशकत 

नाही. 
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क्नटूः नाही, नाही, मला कल्पना आह,े तुम्ही बदलू 

शकत नाही ते. (झोकाांि्या खातो आवण 

सोफ्याच्या टेबलाचा आिार घेऊन थाांबतो.) 

मला एक ग्लासभर पाणी वमळेल का? 

सलूनेसः नक्कीच. (ग्लास भरून त्याच्या हातात दतेो.) 

 (क्नटू ब्रोवव्हक पाणी वपतो आवण ग्लास पनु्सहा 

खाली ठेवतो. सलूनेस वर जातो आवण 

आरेखकाच्या कायाालयाचा दरवाजा उघितो.) 

सलूनेसः राग्नर- तलुा इकिे यावेच लागेल आवण तझु्या 

वविलाांना घरी घेऊन जावे लागेल. (राग्नर पटकन 

उठतो. तो आवण काया कायाालयात येतात.) 

राग्नरः काय झालां बाबा? 

क्नटूः तझुा बाहू द.े आता आपण जाऊ या. 

राग्नरः ठीक आह.े तझु्या वस्त ूघे, काया. 

सलूनेसः कु. फोस्लीने थाांबायलाच हवां- काही क्षणाांपरुते. 

मला वतच्याकिून पत् वलहून घ्यायला हवां. 
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क्नटूः (सलूनेसकिे बघून) गिुनाईट. शाांत झोपा- जर 

तमु्हाला शक्य असेल तर. 

सलूनेसः गिु नाईट. (ब्रोवव्हक आवण राग्नर 

वदवाणखान्सयाच्या दरवाज्यातनू बाहेर जातात. 

काया वलवहण्याच्या टेबलाकिे जाते. सलूनेस 

मान खाली वाकवनू आरामखचुीच्या उजवीकिे 

उभा राहतो.) 

कायाः (साशांकपणे) एखाद ेपत् आह ेका तेथे-? 

सलूनेसः (तसुिेपणे) नाही, खवचतच नाही. (कठोरपणे 

वतच्याकिे बघत) काया! 

कायाः (अस्वस्थपणे खालच्या आवाजात) होय! 

सलूनेसः (आज्ञा सोिून जवमनीवरील वठपक्याकिे वनदशे 

करीत) इकिे ये! ताबितोब! 

कायाः (काां-कूां  करीत) होय. 

सलूनेसः (पवूीप्रमाणे) अविक जवळ! 
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कायाः (आज्ञा पाळीत) काय हवांय माझ्याकिून 

तमु्हाला? 

सलूनेसः (काही क्षण वतच्याकिे बघतो) वजचे मी ह्या 

सवांकररता आभार मानायला हवे ती तचू का? 

कायाः नाही, नाही, तो ववचार करू नका! 

सलूनेसः पण कबलू कर आता- तलुा लग्न करायची इच्छा 

आह!े 

कायाः (सौम्यपणे) राग्नर आवण माझा चार वकां वा पाच 

वषांपासून वाङ्वनिय झालेला आह े आवण 

म्हणनू- 

सलूनेसः आवण म्हणनू त ू ववचार करतेस की आता ह े

सांपषु्टात यावे. असांच नाही का? 

कायाः राग्नर आवण काका म्हणतात मी तसां करायलाच 

हवां. मला समजलां- की मी ते करीन. 

सलूनेसः (अविक कनवाळूपणे) काया, तलुा खरोखर 

जरासदु्धा राग्नर आवित नाही का? 
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कायाः पवूी एकेकाळी मला राग्नर खूप आविायचा- 

तमुच्याकिे येण्यापवूी. 

सलूनेसः पण फार काळ नाही ना? मुळीच नाही? 

कायाः (उत्कटतेने दृढावलांगनासाठी त्याच्याकिे हात 

पसरते) ओह, तुम्हाला चाांगलांच ठाऊक आह ेकी 

आता फक्त एकच एक व्यक्ती अशी आह ेकी जी 

मला फार आविते! ह्या समस्त दवुनयेत एकच 

आवण एकमेव व्यक्ती आह!े मला दसुरे कोणीही 

कदावप आविणार नाही! 

सलूनेसः होय, तू म्हणतेस ते. आवण तरीही त ूमाझ्यापासनू 

दरू वनघून जातेस. या समस्त गोष्टींबरोबर मला 

सोिून. 

कायाः पण मी तमुच्याबरोबर येथे राहू शकत नाही, जरी 

राग्नर? 

सलूनेसः (कल्पनेचा अस्वीकार करीत) नाही, नाही, ते 

खरोखरीच अशक्य आह.े जर राग्नरने मला 

सोिले आवण त्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर 



31 
 

कामाला प्रारांभ केला तर मग खवचतच त्याला 

स्वतःला तझुी वनकि भासेल. 

कायाः (स्वतःचे हात वपळवटीत) ओह, मला जाणवतां 

की मी तमुच्यापासनू अलग होऊ शकत नाही! ह े

अगदी अगदी अशक्य आह!े 

सलूनेसः मग बघ त ूराग्नरच्या िोक्यातनू ह्या मखूा कल्पना 

काढून टाकू शकणार नाहीस. वजतकां  अविक 

तलुा वाटतां तर जा आवण लग्न कर 

त्याच्याबरोबर- (आवाज बदलीत) ठीक, म्हणजे 

मला असां म्हणायचांय की माझ्यासोबत 

असलेल्या कामाचा त्याला त्याग करू दऊे 

नकोस. कारण मग मी तुला माझ्याबरोबर ठेव ू

शकेन, वियर काया. 

कायाः ओह, होय, वकती छान होईल मग, जर तसां मॅनेज 

झालां तर? 

सलूनेसः (दोन्सही हाताांनी वतचे िोके िरतो आवण 

कुजबजुतो) बघ त,ू तझु्यावशवाय मी काहीच करू 
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शकत नाही. त ू येथे माझ्याजवळ दररोज 

असायलाच हवीस. 

कायाः (अत्यानांदाने) ओह गॉि! ओह गॉि! 

सलूनेसः (वतचे केस चुांबीत) काया! काया! 

कायाः (त्याच्यापढुे समवपात होऊन) ओह, वकती चाांगले 

आहात माझ्यासाठी तमु्ही! वकती 

अवनवाचनीयपणे चाांगले आहात तमु्ही! 

सलूनेसः (आवेशाने) उभी रहा, कृपा करून उभी रहा! मला 

वाटलां मी कुणाला तरी ऐकलांय! (तो वतला उभे 

राहण्यात मदत करतो. ती वलवहण्याच्या टेबलावर 

झोकाांि्या खाते.) 

(सौ. सलूनेस उजवीकिच्या दरवाज्यातनू आत 

प्रवेश करते. ती तीव्र दःुखाने क्षीण झाली आह े

पण गतकाळातील सौंदयााच्या खणुा वतच्या 

चेहऱ्यावर वदसताहते. वफकट तपवकरी केसाांच्या 

बटा. सांपणूा कृष्णवणी, पण छान अवभरूचीचा 
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पोषाख. ती काहीशा हळू आवण रिव्या सरुात 

बोलतेय.) 

सौ.सलूनेसः (प्रवेशद्वारातून) हालविा! 

सलूनेसः (वळतो) ओह, त ूतेथे आहेस, माय वियर? 

सौ.सलूनेसः (कायाकिे टाकलेल्या दृवष्टके्षपासह) मला शांका 

वाटते मी तमु्हाला अिचणीत तर नाही ना 

टाकत? 

सलूनेसः मळुीच नाही. कु. फोस्लीजवळ एक छोटांसां पत् 

वलहायला वदलांय. 

सौ.सलूनेसः होय, ते मी बघतेच आह.े 

सलूनेसः माझ्याकिून तलुा काही हवांय का, ऍवलन? 

सौ.सलूनेसः मला फक्त तमु्हाला एवढांच साांगायचां होतां की 

िॉक्टर हदााल ह े वदवाणखान्सयात बसलेत. तमु्ही 

येऊन त्याांना भेटणार नाहीत का, हालविा? 

सलूनेसः (सांशयास्पदपणे वतच्याकिे बघतो) हां- माझ्याशी 

बोलायला िॉक्टर फारच उत्सकु वदसतात? 
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सौ.सलूनेसः नाही, अगदीच उत्सकु नाहीत. खरां म्हणजे ते 

मलाच भेटायला आले होते. पण त्याच वेळी 

त्याांना तमु्हाला अवभवादन करायचे होते. 

सलूनेसः (स्वतःशीच हसतो) होय, शक्य आह.े ठीक, 

त्याांना थोिांसां थाांबायला साांगायला हवांस त.ू 

सौ.सलूनेसः मग तमु्ही थोि्या वेळात याल? 

सलूनेसः कदावचत येईन मी. थोि्या वेळात, थोि्या 

वेळात, वियर, अल्पाविीत. 

सौ.सलूनेसः (कायाकिे पनु्सहा दृवष्टक्षेप टाकीत) ठीक आता, 

ववसरू नका हालविा (वनघनू जाते, मागे दरवाजा 

बांद करते.) 

कायाः (हळुवारपणे) ओह वियर, ओह वियर- मला 

खात्ी आहे की सौ. सूलनेस कसेही करून 

माझ्याववषयी वाईट ववचार करतेय! 

सलूनेसः ओह, मळुीच नाही. काही झाले तरी नेहमीपेक्षा 

जास्त नाही. पण तरी सदु्धा त ूआता गेलेलां उत्तम, 

काया. 
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कायाः होय, होय, आता मला जायलाच हवां. 

सलूनेसः (कठोरपणे) आवण लक्षात ठेव ही समस्या माझ्या 

खातर वमटवनू टाक. ऐकलांस का त?ू 

कायाः ओह, जर ती फक्त माझ्यावरच अवलांबनू असेल 

तर... 

सलूनेसः मला ह े वमटवलेलां हवां असेल, मी म्हणतो! 

उवशरात उवशरा उद्यापयंत. 

कायाः (घाबरलेली) जर तसां कुठल्याही मागााने केलां गेलां 

नाही, तर मी हा वाङ्वनिय मोिून टाकण्यास 

स्वेच्छेन ेपणूापणे तयार आह.े 

सलूनेसः (रागाने) मोिून टाकणार. वेिी आहसे का त?ू ह े

मोिून टाकण्याचा ववचार तू करणार? 

कायाः (ववमनस्क) होय, गरज पिल्यास. कारण मला, 

मला येथे तमुच्या सोबतच राहायचे आह!े मी 

तमु्हाला सोिू शकत नाही. ते वनखालसपणे- 

वनखालसपणे अशक्य आहे! 
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सलूनेसः (आकवस्मक भावनोद्रकेासह) पण जाऊ द े त े

सारां! राग्नरबाबत काय? तो राग्नर आह े

ज्याच्याबद्दल मी— 

कायाः (त्याच्याकिे घाबऱ्या नजरेने बघत) ह े मखु्यतः 

राग्नरमळेु, ते, ते, तमु्ही? 

सलूनेसः (स्वतःवर ताबा वमळवीत) नाही, नाही, खवचतच 

नाही! तलुा काहीसुद्धा कळलेलां नाही 

(हळुवारपणे आवण शाांतपणे) खवचतच ती त ू

आहसे वजला मला ठेवायची इच्छा आह-े प्रत्येक 

गोष्टीपेक्षा मला त ूमहत्त्वाची वाटतेस काया. पण 

त्याच कारणामळेु राग्नरने ह ेकाम सोिून जायला 

नको असां काहीतरी करायला हवां. तेथे, तेथे- 

आता त ूघरी जा. 

कायाः होय, होय- गिुनाईट, मग. 

सलूनेसः गिुनाईट (जेव्हा ती जाते) ओह, ओघाने आले 

म्हणनू. राग्नरचा आराखिा तेथे आत आह ेकाय? 

कायाः मी त्याला तो बरोबर नेताना बवघतला नाही. 
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सलूनेसः आत जा आवण माझ्यासाठी शोिनू काढ, प्लीज. 

मला कदावचत त्यावरून नजर वफरवायचीय, 

काही झाले तरी. 

कायाः (आनांवदत) ओह, येस, प्लीज करा तसां! 

सलूनेसः तझु्याखातर, काया वियर. आत्ता ताबितोब मला 

तो द े प्लीज. (काया घाईने आरेखकाच्या 

कायाालयात जाते. टेबलाच्या ड्रॉव्हरमध्ये 

उत्सकुतेने शोिते. सापिलेली कातिी बॅग 

वतच्याबरोबर आणते.) 

कायाः येथे सारे आराखिे आहते. 

सलूनेसः गिु. खाली त्या टेबलावर ठेव ते. 

कायाः (कातिी बॅग खाली ठेवते.) गिुनाईट, मग. 

(याचना करीत) आवण, प्लीज, प्लीज सहृदयतेने 

माझा ववचार करा. 

सलूनेसः ओह, ते मी नेहमीच करतो. गिुनाईट, माझी वप्रय 

इवलीशी काया. (उजवीकिे दृवष्टक्षेप टाकीत) जा. 

जा आता! 
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 (सौ. सलूनेस आवण िॉ. हदााल दरवाज्याने 

उजवीकिून आत प्रवेश करतात. तो गलेलठ्ठ 

वयस्कर माणसू असनू त्याचा चेहरा गोल व 

ववनोदी आह,े त्याने गुळगळुीत स्वच्छ दाढी 

केलेली असून त्याचे केस पातळ व हलके आहते, 

आवण त्याने सोनेरी चश्मा घातलेला आह.े 

सौ.सलूनेसः (अजनूही प्रवेशद्वाराजवळ) हालविा, मी िॉक्टरना 

फार काळ थाांबव ूशकत नाही. 

सलूनेसः ठीक तर मग, या येथे आत. 

सौ.सलूनेसः (कायाला, जी वलवहण्याच्या टेबलावरील वदवा 

ववझवतेय) त ूअगोदरच ते पत् सांपवलांस का कु. 

फोस्ली? 

कायाः (गोंिळून) पत्? 

सलूनेसः होय, ते खपूच छोटे होते. 

सौ.सलूनेसः ते खरोखर खपूच छोटे असावे. 
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सलूनेसः त ू जाऊ शकतेस, कु. फोस्ली, आवण सकाळी 

योग्य वेळी ये. 

कायाः वनवितच मी येईन, गिुनाईट, सौ. सलूनेस. (ती 

दरवाजयातून बाहेर वदवाणखान्सयात जाते.) 

सौ.सलूनेसः ती म्हणजे तमु्हाला लाभलेली अवतशय छान 

उपयकु्त गोष्ट आह,े हालविा, ही कु. फोस्ली. 

सलूनेसः होय, खरोखर. ती सवाच बाबतीत उपयकु्त आह.े 

सौ.सलूनेसः ते वदसतांच आह.े 

िॉ.हदाालः ती जमाखचाात सदु्धा तरबेज आह.े 

सलूनेसः चाांगली, खवचतच ह्या दोन वषांच्या दरम्यान वतने 

ह्यात खूपच छान पॅ्रवक्टस केली आह.े आवण मग 

ती काटेकोर असनू जे कुणी काही साांगेन ते 

स्वखशुीने करण्याची वतची तयारी असते. 

सौ.सलूनेसः (सौम्य आक्षपेाच्या आवाजात) तमु्ही असां म्हण ू

शकता, हालविा? 
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सलूनेसः ओह, नाही, नाही, माय वियर ऍवलन, मी क्षमा 

मागतो तझुी. 

सौ.सलूनेसः काही महत्त्वाची गोष्ट नाही. ठीक मग िॉक्टर 

तमु्ही नांतर या म्हणजे तेव्हा आपण चहा घेऊ. 

िॉ.हदाालः मला फक्त एकाच पेशांटला बघायचांय, आवण मग 

मी परत येईन. 

सौ.सलूनेसः थँक य ू(ती दरवाज्याजवळ जाते उजवीकिे) 

सलूनेसः तमु्ही घाईत आहात का, िॉक्टर? 

िॉ.हदाालः नाही, मळुीच नाही. 

सलूनेसः मी तमुच्याशी थोिांसां बोल ूशकतो का? 

िॉ.हदाालः मोठ्या आनांदाने. 

सलूनेसः मग बसयूा आपण खाली (तो िॉ. किे िोलती 

खचुी दतेो व स्वतः आरामखचुीवर बसतो. 

त्याच्याकिे शोिक नजरेने बघतो) साांगा मला, 

ऍवलन बाबतीत काही वववचत् गोष्ट तमुच्या 

लक्षात आलीय का? 
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िॉ.हदाालः तमु्हाला म्हणायचांय की आत्ता नकुत्याच त्या इथ े

होत्या तेव्हा? 

सलूनेसः होय, माझ्याशी वतची वागण्याची पद्धत. तमुच्या 

लक्षात आलां का काही? 

िॉ.हदाालः (वस्मत करतो) असां, ह े दवेा- एखादा तमुच्या 

बायकोकिे असां कसां लक्ष दईेल, अां— 

सलूनेसः असां? 

िॉ.हदाालः -असां की तमुच्या बायकोला मखु्यतः कु. फोस्ली 

आवित नाही. 

सलूनेसः दसुरां काहीच नाही?! मी स्वतः बवघतलांय ते. 

िॉ.हदाालः आवण मला म्हणावसांच वाटेल की ह ेकाही फारसां 

आियाकारक नाही. 

सलूनेसः त्याचां काय? 

िॉ.हदाालः असां की वतला खरोखर असां आवित नाही की 

तमुच्या बाजलूा एखाददसुरी बाई वदवसभर 

राहावी. 
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सलूनेसः नाही, नाही, कदावचत तमुचां बरोबर असेल. 

आवण वतचां सदु्धा. पण ह्यात काही बदल करणां 

अशक्य आह.े 

िॉ.हदाालः तमु्ही एखादा परुूष कारकून नाही ठेऊ शकत? 

सलूनेसः पवहल्याांदाच असां कोण सापिणार? नाही, थँक 

य,ू- माझी इच्छा नाही तशी. 

िॉ.हदाालः पण आता, जर तमुची बायको...? वतची अशी 

नाजकू प्रकृती- जर वतला ह े बघणां शक्य झालां 

नाही तर? 

सलूनेसः मग, दवेाशपथ, ते खपूच वाईट होईल! म्हणनूच 

मला असां म्हणावांसां वाटतां कमीत कमी. मला 

काया फोस्लीला ठेवणां भाग आह.े कुणीही तसां 

करू शकणार नाही, पण ती करू शकेल. 

िॉ.हदाालः कुणीही नाही? 

सलूनेसः (तसुिेपणाने) नाही, कुणीही नाही. 
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िॉ.हदाालः (त्याची खचुी अविक जवळ नेत) नाही, ऐका 

माझां, माय वियर सलूनेस, मी काहीशा गोपनीय 

गोष्टीबद्दल एक प्रश्न ववचारू शकतो का? 

सलूनेसः वनवितच. 

िॉ.हदाालः तमु्हाला ठाऊक आह.े.. वियाांना काही वनवित 

अशा बाबतीत तीव्र अांतज्ञाान असते... 

सलूनेसः असतां त्याांना. ह ेखपूच सत्य आह,े पण...? 

िॉ.हदाालः ठीक, मग मला आता साांगा- जर ह्या काया 

फोस्लीला तमुची बायको सहन करू शकली 

नसती-? 

सलूनेसः ठीक, मग काय? 

िॉ.हदाालः वतला कसल्याही प्रकारचे इतके तरी कारण मळू 

नाविीला पुरेसे नाही का? 

सलूनेसः (त्याच्याकिे पाहून उठतो) अहो! 

िॉ.हदाालः नाराज होऊ नका! तसां नाही का वतला-? 

सलूनेसः (तटुक वनियाने) नाही. 
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िॉ.हदाालः कोणत्याही प्रकारचां कारण नाही? 

सलूनेसः वतच्या स्वतःच्या सांशयी स्वभावाव्यवतररक्त दसुरां 

कोणतांही कारण नाही. 

िॉ.हदाालः मला ठाऊक आह,े तमुची अनेक चाांगल्या 

वियाांशी ओळख आह.े 

सलूनेसः होय, आह.े 

िॉ.हदाालः आवण त्यापैकी काहीजणी त्यापैकी तमु्हाला खपू 

आवित आहते. 

सलूनेसः होय, आहते. मी नाकारत नाही. 

िॉ.हदाालः पण कुमारी फोस्लीच्या बाबतीत काय? अशा 

प्रकारच्या बाबतीत वतचा समावेश नाही का? 

सलूनेसः नाही, मळुीच नाही- माझ्या बाजनेू तरी. 

िॉ.हदाालः पण वतच्या बाजनेू? 

सलूनेसः मला वाटतां अशा प्रकारचे प्रश्न ववचारायचा 

तमु्हाला काहीही अविकार नाही, िॉक्टर. 
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िॉ.हदाालः तो तमुच्या बायकोच्या सहजप्रवतृ्तीचा प्रश्न होता 

ज्यामळेु आपण चचाा करायला सरुूवात केली. 

सलूनेसः होता तो, होय. आवण त्या गोष्टीसाठी... (आवाज 

खाली घेत) एका अथााने ऍवलनची सहज प्रवतृ्ती, 

जी तमु्ही म्हणता... ते आिीच वसद्ध झाले आह.े.. 

काही प्रमाणात. 

िॉ.हदाालः ठीक... तेच आपल्याला म्हणायचेय! 

सलूनेसः (खाली बसत) िॉ. हदााल- मी एक ववलक्षण गोष्ट 

तमु्हाला साांगणार आह.े जर तमु्ही ती पणूा लक्ष 

दऊेन ऐकणार असाल तर. 

िॉ.हदाालः मला अशा ववलक्षण गोष्टी ऐकायला आवितात. 

सलूनेसः ठीक तर मग, ह े सांभवनीय आह े की तुम्हाला 

स्मरत असेल मी क्नटू ब्रोवव्हक आवण त्याच्या 

मलुाला माझ्याकिे नोकरीस ठेवले होते, त्याांचा 

व्यापार अपयशी ठरल्यावर. त्या म्हाताऱ्याचा. 

िॉ.हदाालः मला हा प्रकार काहीसा आठवतो, होय. 
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सलूनेसः ह्या दोघाांची जोिी खरोखरच फार हुशार होती. 

प्रत्येकाला- त्याांच्या परीने कौशल्य होते. पण 

नांतर त्याांच्या मलुाने वाङ्वनिय करायचे िोक्यात 

घेतले, नांतर खवचतच लगेचच त्याला वववाह 

करायचा होता. आवण स्वतःच्या बळावर 

वशल्पकार होऊन वस्थर होण्याचे त्याने ठरवले. 

आजकालच्या तरूणाांसारखा मागा त्याने 

अवलांवबला. 

िॉ.हदाालः (हसत) होय, त्याांना वववाह करण्याची वाईट 

सवय असते. 

सलूनेसः ठीक, होय पण माझ्या योजनेत ते बसत नव्हते. 

मला राग्नर हवा होता माझ्या स्वतःसाठी- आवण 

तो म्हातारा सदु्धा. तो वहशेबात पराकाष्ठेचा तज्ज्ञ 

आह,े सवातणावासह घनमळू काढण्याची एक 

प्रकारची वकमया त्याच्या हातात आह,े ठाऊक 

आह.े 

िॉ.हदाालः होय, ते अवनवाया आह ेह्यात शांकाच नाही. 
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सलूनेसः होय, ते आह.े पण राग्नर पणूापणे स्वतःच्या 

कामाला लागलाय जो आता कुणाचांच ऐकणार 

नाही. 

िॉ.हदाालः तरीसदु्धा अद्याप तो तमुच्यासोबत राहतो. 

सलूनेसः होय, आवण मी साांगेन तमु्हाला का ते एके 

वदवशी. ही मलुगी, काया फोस्ली, वनरोप वकां वा 

काहीतरी घेऊन त्याांना भेटायला आली होती. 

ह्यापवूी येथे ती किीच आली नव्हती आवण 

जेव्हा मी त्याांना बवघतले तेव्हा मला असे वदसले 

की ती दोघाांही एकमेकाांवर वफदा झाली होती, 

माझ्या मनात एक कल्पना आली- कसेही करून 

वतला मी माझ्या ऑवफसात ठेवले, तर शक्य 

आह ेकी राग्नरसदु्धा येथे रावहल. 

िॉ.हदाालः ती कल्पना मळुीच वाईट नव्हती. 

सलूनेसः होय, पण त्या वेळेला माझ्या मनात असलेला 

एक चकार शब्दही काढला नाही. मी फक्त उभे 

राहून वतच्याकिे बवघतले आवण ह्या उद्दशेाने 
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इच्छा करीत रावहलो की वतला मी येथे 

ठेवायलाच हवे. मग मी वतच्याशी मैत्ीच्या 

भावनेने थोिेसे बोललो- ह्या वकां वा त्या बाबतीत. 

आवण मग ती वनघून गेली. 

िॉ.हदाालः असां? 

सलूनेसः आवण मग दसुऱ्या वदवशी सायांकाळी, जेव्हा 

म्हातारा ब्रोवव्हक आवण राग्नर घरी गेलेले होते, 

ती येथे माझ्याकिे आली पनु्सहा आवण अशी 

काही वागली की मी वतच्यासाठी काहीतरी समेट 

घिवनू आणलाय. 

िॉ.हदाालः समेट? कशाचा? 

सलूनेसः त्याच गोष्टीबद्दल जी माझ्या मनात वखळलेली 

होती. पण मी एक चकार शब्दही वतला त्याबद्दल 

साांवगतलेला नव्हता. 

िॉ.हदाालः ते तर खपूच ववलक्षण होते. 

सलूनेसः होय, नाही का? आवण मग वतची अशी इच्छा 

होती की वतला असां साांवगतलां जावां की वतने इथे 
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काय करावां, दसुऱ्या वदवशी सकाळी वतने 

सरुूवात करावी, आवण असांच काही. 

िॉ.हदाालः तमु्हाला असां नाही वाटत का की असे करून ती 

वतच्या वप्रयकराच्या सावन्सनध्यात रावहल? 

सलूनेसः पवहल्याांदा हसेदु्धा माझ्या मनात आलां होतां. पण 

नाही, ते तसां नव्हतां. असां वाटायचां की ती 

त्याच्यापासनू पणूापणे दरू दरू राहायची- ज्या 

वेळेपासनू ती माझ्याकिे आली होती. 

िॉ.हदाालः म्हणजे ती तमुच्याकिे खेचली गेली, मग? 

सलूनेसः होय, पणूापणे, जेव्हा ती पाठमोरी असायची तेव्हा 

जर मी वतच्याकिे बवघतले तर, मी साांगू शकतो 

की वतला त्याची जाणीव व्हायची. ती थरथर 

कापायची आवण कां प पावायची ज्या क्षणी मी 

वतच्या सवन्सनि जायचो. त्याबद्दल तमुचा काय 

ववचार आह?े 

िॉ.हदाालः ह्याचां स्पष्टीकरण करणां फारसां अवघि नाही. 
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सलूनेसः ठीक, पण दसुऱ्या गोष्टीचां काय? वस्तवुस्थती 

म्हणजे मी वतला काय म्हणालो, माझी इच्छा 

काय आह े आवण मला काय हवांय याचा ती 

ववचार करायची- शाांततेत. अांतरातून. मला 

स्वतःला. ह्याबद्दल तमु्ही काय म्हणाल? ह्याचां 

स्पष्टीकरण दऊे शकता, िॉ. हदााल? 

िॉ.हदाालः नाही, ही समस्या मी नाही सोिवणार. 

सलूनेसः ह्याचाच मी आिी ववचार केला होता. आवण 

ह्याच कारणामळेु मी ह्याबाबतीत पूवी किीच 

साांवगतले नाही. पण ही माझ्यासाठी पररणामी 

शावपत पीिा आह,े तुम्हाला समजतांय ते. 

वदवसामागून वदवस मी ढोंग करतोय. मी- आवण 

अशा प्रकारची वागणकू आपण त्या गरीब 

वबचाऱ्या पोरीस दते आहोत. (आवेशाने) पण मी 

काहीच करू शकत नाही? कारण ती माझ्यापासनू 

पळून गेली तर ती राग्नरपासनू सदु्धा दरू वनघनू 

जाईल. 
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िॉ.हदाालः तमु्ही तमुच्या बायकोला ह्या सवा बाबतीत 

काहीच साांवगतलां नाही? 

सलूनेसः नाही. 

िॉ.हदाालः मग तमु्ही का साांवगतलेलां नाहीत? 

सलूनेसः (त्याच्याकिे रोखनू बघत आवण हळू आवाजात) 

कारण कोणत्याही प्रकारे... मला ऍवलनची, 

माझ्यावर केलेल्या अन्सयायाची फवजती मला 

गमतीने बघायची होती. 

िॉ.हदाालः (िोके हलवत) तमुच्या म्हणण्याचा अथा मला 

मळुीच समजत नाही. 

सलूनेसः असां, तमु्ही बघा- ह ेम्हणजे एखाद ेप्रचांि, अफाट 

ऋण फेिण्यासाठी एक छोटीशी रक्कम दऊे 

करण्यासारखे आह.े 

िॉ.हदाालः तमुच्या पत्नीसाठी? 

सलूनेसः होय- आवण त्यामळेु मनावरचा ताण थोिासा 

कमी होण्यास मदत होते. एखादा काही 
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काळासाठी मोकळा श्वास घेऊ शकतो, ठाऊक 

तमु्हाला? 

िॉ.हदाालः नाही, दवे जाणे, मला मळुीच समजत नाही- 

सलूनेसः (अकस्मात थाांबून पुन्सहा उठतो) ठीक, ठीक ठीक- 

तर मग आपण ह्या बाबतीत बोलणार नाही 

अविक ह्यापढुे. (रमत गमत खोलीत वफरतो, 

परततो आवण टेबलाच्या बाजसू थाांबतो. 

कावेबाजपणे वस्मत करून िॉ.किे बघतो.) मला 

असां गवृहत िरावसां वाटतां की तमु्ही माझ्यापासनू 

बरचसां काही छानपणे काढून घेतलांत, िॉक्टर? 

िॉ.हदाालः (काहीशा सांतापाने) काढून घेतलां? पनु्सहा मला 

अांिकुशी कल्पनाही नाही तमु्ही काय म्हणता 

त्याची, वमस्टर सूलनेस! 

सलूनेसः ओह, स्पष्टपणे बोला; मी पणूापणे स्पष्ट बवघतले 

आह,े तमु्हाला ठाऊक आह.े 

िॉ.हदाालः काय बवघतलांय तुम्ही? 
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सलूनेसः (खालच्या आवाजत, हळुवारपणे) म्हणजे तुम्ही 

माझ्यावर मकूपणे नजर ठेऊन असता तर. 

िॉ.हदाालः होय तसांच? आवण काय म्हणनू मी तसां करावां? 

सलूनेसः कारण तमु्ही ववचार करता की मी- (उत्कटतेने) 

ठीक, जाऊ द्या ते, ऍवलन ववचार करते तसाच 

तमु्ही ववचार करता. 

िॉ.हदाालः आवण काय ववचार करते ती तमुच्या बाबतीत? 

सलूनेसः (स्वतःवर ताबा ठेवीत) वतने असा ववचार 

करायला सरुूवात केली की मी- मी आजारी 

आह.े 

िॉ.हदाालः आजारी! तुम्ही! अशा गोष्टीचा वतने माझ्याजवळ 

काहीच उल्लेख केला नाही. का? ववचार करावा 

असां काय झालांय तमु्हाला? 

सलूनेसः (खचुीवर मागे वाकतो आवण कुजबजुतो) वतने 

मनाचा असा वनिाार केला आह े की मी वेिा 

आह.े असाच ती ववचार करते. 
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िॉ.हदाालः (उठत) का, माझ्या वप्रय वमत्ा? 

सलूनेसः होय, तसां ती करते, मी मनापासून साांगतो! असां 

आह े ह.े आवण तुम्ही तसा ववचार करावा असां 

वतने केलां; ओह मी तशी खात्ी दऊे शकतो. शक्य 

वततक्या लवकर मी स्पष्टपणे तमुच्या चेहऱ्यात ते 

बघतो. मला सहजासहजी कुणी मखूा बनव ूशकत 

नाही, साांग ूद्या मला ह ेतुम्हाला. 

िॉ.हदाालः (आत्यांवतक आियााने) कदावप नाही, वमस्टर 

सलूनेस- असा ववचार किीही माझ्या मनात 

आला नाही. 

सलूनेसः (शांकेखोरपणे वस्मत करीत) खरांच? 

िॉ.हदाालः नाही, किीच नाही! ना तमुच्या बायकोच्या 

मनात आला, मला खात्ी आह.े मी शपथ घेऊ 

शकतो. 

सलूनेसः ठीक, मी तुम्हाला सल्ला दणेार नाही. कारण 

वनवित अशा हतेनेू, बघा कदावचत- कदावचत 
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अशा प्रकारे ववचार करण्यात वतचां काही चकुत 

नाही. 

िॉ.हदाालः या आता, मला खरोखरच म्हणायला हवां—! 

सलूनेसः (हातवारे करून अिथळे आणतो) हरकत नाही, 

माय वियर िॉक्टर- आपण आता यापढुे 

कोणताही उहापोह करायला नको. ज्याने त्याने 

आपापली मते राखनू ठेवावी ह े उत्तम. (पणूापण े

मजेत आवाज बदलीत) पण पण येथे असां पाहा 

िॉक्टर—हम्म— 

िॉ.हदाालः येस? 

सलूनेसः जर तमु्हाला आत्ता मी- आजारी- कसांही करून- 

वकां वा वेिसर- वकां वा मखूा वकां वा तशाच प्रकारचा 

काही वाटतो का? 

िॉ.हदाालः मग काय? 

सलूनेसः मग मी असां गहृीत िरून चालतो की मी खपू 

सखुी माणसू आह ेअशी बहुिा कल्पना करताय? 
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िॉ.हदाालः ही फक्त कल्पनाच आह?े 

सलूनेसः (हसतो) नाही, नाही! खवचतच नाही! परमेश्वर 

कृपेने असे न घिो! फक्त ववचार करा, सलूनेस 

वास्तवुशल्पाविपती! हालविा सलूनेस! जे काही 

आनांददायक असेल! 

िॉ.हदाालः होय, मला असां म्हणावांसां वाटतां की तमुच्या 

बाजनेू नशीब ह े पणूापणे अववश्वसनीय प्रमाणात 

आह.े 

सलूनेसः (वनराशाजनक वस्मत दाबून) तसां आहे ते. मी 

त्याबद्दल तक्रार करू शकत नाही. 

िॉ.हदाालः सवाप्रथम तो अववचल जनुाट वकल्ला 

तमुच्यासाठी जळून गेला आवण ह े वनवितच 

तमुच्यासाठी छान मोठां नशीब आह.े 

सलूनेसः (गांभीरपणे) ते ऍवलनचां कौटुांवबक घर होतां जे 

आगीच्या भक्ष्यस्थानी पिलां, लक्षात ठेवा. 

िॉ.हदाालः होय, ते अती तीव्र दःुख असले पावहजे 

वतच्यासाठी. 
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सलूनेसः त्या मानवसक िक्क्यातनू ती आजपावेतो 

सावरलेली नाही- ह्या बारा वकां वा तेरा वषांतही. 

िॉ.हदाालः ओह, ह्या तीव्र दःुखाने व िक्क्याने वतचा 

पाठपरुावा केला. 

सलूनेसः दोन एकत् आलेल्या गोष्टी. 

िॉ.हदाालः पण तमु्ही स्वतः... तमुची सांिी बवघतली आवण 

ती घेतली. गावातील एखाद्या गरीब पोरासारखी 

तमु्ही सरुूवात केली आवण आता तमु्ही येथपयंत 

आलात. तमुच्या िांद्यातील प्रथम व्यक्ती. होय 

खरोखर, वमस्टर सूलनेस. वनवितच नशीब 

तमुच्या बाजनेू होते. 

सलूनेसः (गोंिळात पिल्यागत त्याच्याकिे बघत) पण हचे 

ते ज्याच्यामळेु मला भयांकर भीती वाटते. 

िॉ.हदाालः भीती? ह्या साऱ्या नवशबामळेु? 

सलूनेसः रात्ांवदवस ते मला घाबरवनू सोिते... घाबरवनू 

सोिते मला. कारण किी ना किीतरी ह े नशीब 

वफरेल, बघा तुम्ही. 
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िॉ.हदाालः ओह, नॉनसेन्सस! कशामळेु नवशबाने वफरावां? 

सलूनेसः (खांबीर खात्ीने) ही तरूण वपढी. 

िॉ.हदाालः शीsss तरूण वपढी! तमु्ही नक्की कालबाह्य 

झालेला नाहीत, मी अशी आशा करतो! ओह, 

नाही, तमुचा अविकार पूवी होता तसाच मजबतू 

आह.े 

सलूनेसः नशीब वफरेल. मला ठाऊक आह े ते- तो वदवस 

जवळ येत आह ेअसे मला वाटतेय. कुणीतरी एक 

वकां वा दसुरा त्याच्या िोक्यात ह े घालेल हे 

म्हणण्यासाठी की मला सांिी द्या! आवण मग 

उवाररत त्याच्या मागून आरिाओरिा करीत 

येतील आवण आरोळया ठोकीत मठुी आवळून 

म्हणतील, ररकामी करा जागा- ररकामी करा- 

ररकामी करा! होय, नसुतां बघा तमु्ही िॉक्टर- 

लवकरच तरूण वपढी माझा दरवाजा ठोठावेल- 

िॉ.हदाालः (हसत) आवण जर समजा त्याांनी तसां केलां तर? 
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सलूनेसः त्याांनी तसां केलां तर मग हालविा सलूनेसचा शेवट 

होईल. (िाव्या बाजनेू दरवाजा ठोठावण्याचा 

आवाज येतो. तो दचकतो) काय ते? तमु्ही 

काहीतरी ऐकलां नाहीत का? 

िॉ.हदाालः कोणीतरी दरवाजा ठोठावतांय. 

सलूनेसः (मोठ्याने) कम इन! 

(वहल्िा वाांगल वदवाणखान्सयाच्या दरवाज्यातनू 

आत येत.े ती मध्यम उांचीची, लवचीक आवण 

नाजकू बाांध्याची आह.े काहीशी उन्सहाने लालसर 

झालेली, गळयाजवळ उघिी असलेली 

खलाशाची कॉलर असलेला पयाटकाचा पोषाख, 

वतचा स्कटा दोरीने बाांिलेला आह.े िोक्यावर 

छोटीशी खलाशाची हटॅ, पाठीवर वस्तू असलेली 

चामि्याची वपशवी, पट््टयासह लोकरी कापि 

आवण हातात िोंगरावर चालण्यासाठी वापरतात 

ती काठी आह.े) 
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वहल्िाः (ती सरळ सलूनेसकिे जाते, वतचे िोळे आनांदाने 

चमकत आहते) गिु इव्हवनांग! 

सलूनेसः (वतच्याकिे सांशयाने बघत) गिु इव्हवनांग- 

वहल्िाः (हसते) माझा जवळ जवळ असा ववश्वास होता 

की तमु्ही मला ओळखणार नाही. 

सलूनेसः नाही- मला मान्सयच करावे लागेल- फक्त काही 

क्षणाांपरुते- 

िॉ.हदाालः (जवळ येत) पण मी तलुा ओळखतोय, माय 

वियर यांग लेिी- 

वहल्िाः (आनांदाने) ओह, तमु्ही आहात का- ते? 

िॉ.हदाालः खवचतच. (सलूनेसला) एका उन्सहाळयात आम्ही 

िोंगरातल्या स्टेशनमध्ये भेटलो होतो. (वहल्िाला) 

त्या इतर मलुींचे काय झाले? 

वहल्िाः ओह, त्या पविमेकिे गेल्या. 

िॉ.हदाालः सायांकाळी गमतीने आमचा मोठा आवाज करणां 

त्याांना आविलां नसावां. 
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वहल्िाः नाही, माझी खात्ी आह ेत्याांना आविलां. 

िॉ.हदाालः (वतच्याकिे बोट करीत) तथावप ह े नाकारता 

येणार नाही की तू आमच्याशी थोिेसे प्रेमाचे 

चाळे करीत होतीस. 

वहल्िाः तर काय, त्या म्हाताऱ्या बायाांसारखे पायमोजे 

ववणत बसण्यापेक्षा त्यात अविक गांमत होती. 

िॉ.हदाालः (हसतो) मग मी तझु्याशी पूणापणे सहमत आह.े 

सलूनेसः त ूआज रात्ीच ह्या शहरात पोहचलीस का? 

वहल्िाः होय, मी नुकतीच पोहचलीय. 

िॉ.हदाालः खरोखर, एकटीच- कु. वाांगल? 

वहल्िाः ओह, येस! 

सलूनेसः वाांगल? तमुचां नाव वाांगल आह?े 

वहल्िाः (गमतीने हसत त्याच्याकिे बघते) होय, खवचत 

तसां आह.े 



62 
 

सलूनेसः मग वलसाांगर येथील वजल्ह्याच्या िॉक्टराांचीच तू 

मलुगी असणार. 

वहल्िाः (पवूीप्रमाणे) होय, कोणाची मलुगी असावी मग 

मी? 

सलूनेसः ओह, मग मला असां वाटतां की त्या उन्सहाळयात 

मी जनु्सया चचावर गोपुर बाांित होतो. 

वहल्िाः (अविक गांभीरतेने) होय, खवचतच तेथे आपली 

भेट झाली होती. 

सलूनेसः बरां, ह ेफार पूवीचां आह.े 

वहल्िाः (त्याच्याकिे कठोरतेने बघत) अगदी बरोबर दहा 

वष ेझालीत. 

सलूनेसः त्यावेळी त ूकेवळ एक लहान मलुगी होतीस असां 

मला वाटतां. 

वहल्िाः (वनष्काळजीपणे) बरोबर, मी तेव्हा बारा वकां वा 

तेरा वषांची होते. 
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िॉ.हदाालः ह्या शहरात येण्याची आत्तापयंतची तमुची 

पवहलीच वेळ आह ेका, कु. वाांगल? 

वहल्िाः होय, ह ेखरां आह.े 

सलूनेसः आवण तमु्ही येथे कोणालाच ओळखत नाही का? 

वहल्िाः कोणालाच नाही पण तमु्हाला- आवण वनवितच, 

तमुच्या बायकोला. 

सलूनेसः म्हणजे तमु्ही वतलासदु्धा ओळखता? 

वहल्िाः फक्त थोिांसां. आम्ही एकवत्त काही वदवस 

सॅवनटोररयममध्ये होतो. 

सलूनेसः ओह, तेथे का? 

वहल्िाः ती असां म्हणाली की त ूयेथे शहरात आलीस तर 

मला भेट (वस्मत करीत) ते काही फारसां वनकिीचां 

नव्हतां. 

सलूनेसः ववलक्षणच आह.े वतने ह्याचा कदावपही उल्लेख 

केला नाही. (वहल्िा शेगिीच्या बाजसू वतची 

काठी ठेवते, पाठीवरची कातिी बॅग काढते आवण 
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घोंगिी सोफ्यावर व्यववस्थत ठेवते. िॉ. हदााल 

वतला मदत दऊे करतात. सलूनेस उभे राहून टक 

लावनू वतच्याकिे बघतात.) 

वहल्िाः (त्याच्याकिे जात) बरां, आता मला तमु्हाला हे 

ववचारायचां आह ेकी तमु्ही मला रात्भर येथे राहू 

द्याल का? 

सलूनेसः मला खात्ी आह ेकी त्यात काही अिचण वनमााण 

होणार नाही. 

वहल्िाः कारण अांगावरच्या कपि्याव्यवतररक्त कातिी 

बॅगेत ठेवलेल्या चादरीवशवाय माझ्याजवळ 

काहीच नाही. आवण ते िवुायला हवे, कारण ते 

खपूच घाणेरिे झालेत. 

सलूनेसः ओह, येस त्याची व्यवस्था होऊ शकते. आता 

फक्त माझ्या बायकोला ह ेकळू द्या- 

िॉ.हदाालः दरम्यानच्या काळात मी जाऊन माझ्या पेशांटला 

बघनू येतो. 

सलूनेसः होय, करा तसां आवण नांतर परत या. 
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िॉ.हदाालः (गमतीने वहल्िाकिे एक कटाक्ष टाकीत) ओह, 

करीन मी ते, तुम्ही वनविांत रहा!! (हसतो) म्हणजे 

तमुचां भावकत खरां ठरलां तर, वमस्टर सलूनेस! 

सलूनेसः कसां काय? 

िॉ.हदाालः तरूण वपढी तमुचा दरवाजा ठोठावतेय. 

सलूनेसः (आनांदाने) होय, पण मला म्हणायचां होतां 

त्यापेक्षा अवतशय वभन्सनतेने. 

िॉ.हदाालः खपू वभन्सन, होय. ते वनववावाद आह.े (तो 

वदवाणखान्सयाच्या दरवाज्याने बाहरे जातो. 

सलूनेस उजवीकिचा दरवाजा उघितो जो 

बाजचू्या रूममध्ये गेलेला आह.े) 

सलूनेसः ऍवलन! त ू येथे येशील का बरां, प्लीज? येथे तझुी 

मैत्ीण आह,े कु. वाांगल. 

सौ.सलूनेसः (दारात येते) कोण म्हणालात तमु्ही ते? 

(वहल्िाकिे बघत) ओ, तमु्ही आहात का, कु. 

वाांगल? (वतच्याकिे जाऊन हात पढुे करते) काही 

झाले तरी तुम्ही शहरात आलात तर. 
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सलूनेसः कु. वाांगल ह्याच क्षणाला येथे पोहोचल्यात, 

आवण त्याांना रात्भर येथे राहायची इच्छा आह.े 

सौ.सलूनेसः येथे आपल्यासोबत? ओह, येस, वनवितच. 

सलूनेसः तोपयंत ती वतच्या वस्तू व्यववस्थत लावतेय, 

कळलां? 

सौ.सलूनेसः मी तमुच्यासाठी जेवढां करू शकते तेवढां करीन. 

एक कताव्य म्हणनू ही माझ्यासाठी काही फार 

मोठी बाब नाही. मला वाटतां तमुचां लगेज खूप 

उवशराने येणारेय? 

वहल्िाः माझ्याजवळ लगेज नाही. 

सौ.सलूनेसः ठीक, तथावप सारां काही ठीक होईल. मध्यांतरीच्या 

काळात माझ्या नवऱ्यासोबत मी तुम्हाला सोिून 

जात आह.े माफ करा, तोपयंत तमुची खोली मी 

तमुच्यासाठी आरामशीर व ठाकठीक करते. 

सलूनेसः एखाद्या नसारीपैकी एक आपण वतला दऊे शकत 

नाही का? त्या पवूीसारख्याच तयार आहते. 
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सौ.सलूनेसः ओ येस आपल्याजवळ ती जागा आह े आवण 

राखून ठेवलेली आह.े (वहल्िाला) बस खाली 

आवण ववश्राम घे थोिासा. (ती उजवीकिून बाहेर 

जाते. वहल्िा पाठीमागे हात ठेवनू येरझाऱ्या 

घालीत खोलीत वफरते व ववववि वस्तूांकिे बघते. 

सलूनेस पढुे उभा राहून टेबलाच्या बाजसू मागे 

हात ठेवनू, वतचा िोळयाांनी पाठलाग करतो.) 

वहल्िाः (थाांबते आवण त्याच्याकिे बघते) तमुच्याकिे 

अनेक नसारीज आहेत? 

सलूनेसः घरात तीन नसारीज आहते. 

वहल्िाः खपूच आहते. मग मला वाटतां की तमु्हाला खपू 

मलुां असावीत? 

सलूनेसः नाही. आम्हाला एकही मलू नाही. पण त ू

तात्परुती मलू म्हणनू राहू शकतेस. 

वहल्िाः एकाच रात्ी, होय, मी रिणार नाही, मला 

म्हणायचांय मी अगदी दगिासारखी गाढ झोपी 

जाईन. 
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सलूनेसः होय, मला वाटतां त ूखपूच थकलेली असावीस. 

वहलव्िाः ओह, नो! पण तरी सदु्धा. झोपावां आवण स्वप्न 

पाहावां ह ेवकती आल्हाददायक आह!े 

सलूनेसः त ूरात्ी खपू स्वप्न बघतेस? 

वहल्िाः ओह, येस! बहुिा नेहमीच. 

सलूनेसः सवााविक कशाबाबत त ूस्वप्ने बघतेस? 

वहल्िाः आज रात्ी मी तुम्हाला साांगणार नाही. दसुऱ्या 

वेळेला कदावचत. (ती पनु्सहा रूममध्ये इकिे 

वतकिे वफरते, वलवहण्याच्या टेबलाजवळ थाांबते, 

आवण पसु्तके आवण कागद चाळते.) 

सलूनेसः (वतच्याकिे चालत जाऊन) काहीतरी शोितेस 

का? 

वहल्िाः नाही, मी फक्त साऱ्या वस्त ू बघतेय. (वळते) 

कदावचत मी ते शोिायला नकोच? 

सलूनेसः प्लीज िू. नक्कीच. 

वहल्िाः ते तमु्हीच का ह्या खतावणीत वलवहता आहात? 
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सलूनेसः नाही, माझा वहशेबनीस. 

वहल्िाः िी? 

सलूनेसः (वस्मत करीत) होय, खवचतच. 

वहल्िाः वतला तुम्ही तमुच्या कायाालयात नोकरीस 

ठेवलेय. 

सलूनेसः होय. 

वहल्िाः ती वववावहत आह?े 

सलूनेसः नाही, ती अवववावहत आह.े 

वहल्िाः असां का? 

सलूनेसः पण मला वाटतां ती लवकरच वववाहबद्ध होणार 

आह.े 

वहल्िाः वतच्यासाठी ते खपूच छान होईल. 

सलूनेसः पण माझ्यासाठी असां काही छान नाही. कारण 

मग मला मदत करायला ती राहणार नाही. 
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वहल्िाः इतकां  चाांगलां तमु्ही कुणाला तरी शोि ूशकत नाही 

का? 

सलूनेसः कदावचत त ू येथे राहशील आवण खतावणी 

वलवहशील. 

वहल्िाः (कटाक्षाने मापते) होय, वनवितच नाही! आभारी 

आह—ेअसां काहीच नाही. (ती पनु्सहा रूममध्ये 

येरझाऱ्या घालते आवण िोलखचुीवर बसते. 

सलूनेस सदु्धा टेबलाकिे जातो.) 

वहल्िाः (चाल ूठेवीत) कारण मला खात्ी आह ेकी इतरही 

खपू कामे इथे करून घेतली जाणारच. 

(त्याच्याकिे वस्मत करून बघत) तमु्हाला सदु्धा 

असां वाटत नाही का? 

सलूनेसः खवचतच. सवाात पवहली गोष्ट म्हणजे त ू

दकुानाांकिे फेरी मारून स्वतःला सजवायला हवे. 

वहल्िाः (आनांदाने) नाही, मला वाटतां ते तसांच राहू द्यावां. 

सलूनेसः खरांच. 
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वहल्िाः होय, असां बघा माझ्याकिचे सगळे पैसे मी खचूान 

टाकले. 

सलूनेसः पैसेही नाहीत आवण लगेजही नाही, तर! 

वहल्िाः हहेी नाही आवण तेही नाही. पण काही हरकत 

नाही—काही वचांताही नाही, आता. 

सलूनेसः तलुा ठाऊक आह े का, ह्यामळेुच त ू मला 

आवितेस! 

वहल्िाः फक्त ह्याच्यामळेु? 

सलूनेसः ह्या समवेत इतर गोष्टींसाठी. (आरामखचुीत 

बसतो) तझुे विील अजनू हयात आहते काय? 

वहल्िाः होय, विील आहते अजनू. 

सलूनेसः कदावचत त ूयेथे वशक्षण घेण्याचा ववचार करतेस? 

वहल्िाः माझ्या मनात तसां काही आलां नव्हतां. 

सलूनेसः पण त ूकाही काळ येथे राहणार आहेस असां मी 

गहृीत िरून चाललो होतो. 



72 
 

वहल्िाः ते पररवस्थतीवरच अवलांबून आह.े (ती खचुीवर 

िोलतेय काही काळ आवण त्याच्याकिे बघतेय, 

अिावट गाांभीयााने अिावट दबल्या वस्मताने, मग 

ती वतची हटॅ घेते आवण वतच्यासमोर टेबलावर 

ठेवते.) वमस्टर सलूनेस! 

सलूनेसः येस? 

वहल्िाः तमु्ही खपूच ववसराळू आहात? 

सलूनेसः ववसराळू? माझ्या मावहतीप्रमाणे नाही. 

वहल्िाः तमु्हाला वर काय घिले ह े वनक्षनू साांगायची 

आवश्यकता वाटत नाही? 

सलूनेसः (क्षवणक आियाात) वलसाांगर वर? (बेपवााईने) 

का, त्याबद्दल काहीच का तमु्हाला बोलायचां 

नाही, असां मला वाटतांय. 

वहल्िाः (त्याच्याकिे वतरस्काराने बघत) कसां तमु्ही वतथां 

बसनू असां बोल ूशकता? 

सलूनेसः ठीक तर मग तचू त्याच्या ववषयी बोल. 
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वहल्िाः जेव्हा ते गोपरु (tower) सांपले तेव्हा शहरात 

आपण मोठा समारांभ केला होता. 

सलूनेसः तो वदवस मी सहजासहजी ववसरू शकणार नाही. 

वहल्िाः ववसरणार नाहीत? वकती चाांगले आहात तमु्ही! 

सलूनेसः चाांगला? 

वहल्िाः चचा भोवतालच्या जागेत सांगीत होतां—आवण 

खपू खपू, शेकिो लोक होते. आम्ही शाळेच्या 

मलुींनी पाांढरे शभु्र कपिे घातलेले असनू सवांच्या 

जवळ ध्वज होते. 

सलूनेसः ओह, येस ते ध्वज—मी साांग ूशकतो तलुा मला 

ते आठवतात! 

वहल्िाः मग तेथे तमु्ही साांगाि्यावरून वर, थेट अगदी 

सवाात उांचावर आवण तमुच्याजवळ भले मोठे 

पषु्पचक्र होते आवण त्याच क्षणी तमु्ही ते पषु्पचक्र 

वातकुक्कुटावर टाांगले. 
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सलूनेसः (तसुिेपणाने, मध्येच खांि पािीत) मी त्या 

वदवसाांत करीत असे ते. ही जनुी प्रथा आह.े 

वहल्िाः ते आियाकारक सनसनाटीचे होते, पायथ्याशी 

खाली उभे राहून अगदी वर तमुच्याकिे बघणे. 

कल्पना करा जर ते खाली पिले असते! 

वास्तवुशल्पाविपती स्वतः! 

सलूनेसः (जण ू काही ववषयाकिून वतला दसुरीकिे 

वळववत) होय, होय, होय. आवण ते सहजगत्या 

घिले असते... कारण त्या शभु्र फ्रॉकमिील 

सैताांनाांपैकी एक छोटासा सैतान माझ्याकिे खपू 

आरिा ओरिा करीत वकां चाळत होता. 

वहल्िाः (वतचे िोळे आनांदाने चमकतात) ‘हुराा... हुरे 

वमस्टर सलूनेस!’ ‘हुराा वास्तवुशल्पाविपतीला!’ 

येस! 

सलूनेसः .... आवण ध्वज इतका उांचावीत हलवत आवण 

फिफिवत होतीस की ते दृश्य पाहून मला चक्कर 

व भोवळ आली होती. 
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वहल्िाः (अविक शाांततेने आवण गांभीरपणे) तो छोटासा 

सैतान- मी होते. 

सलूनेसः (वस्थरपणे वतच्याकिे बघत) मी आता ते बघ ू

शकतो, ती तचू असली पावहजेस. 

वहल्िाः (पनु्सहा उत्साहाने) ओह, ते खरोखरीच तेजस्वी, 

वचत्तथरारक होते! माझा ववश्वासच बसत नव्हता 

की असा वास्तुवशल्पकार सबांि जगात नसेल 

ज्याने इतके उत्तुांग गोपरु बाांिले असेल. आवण 

मग तमु्ही स्वतः त्याच्या वशखरावर उभे रावहलात 

जीवनासारख े ववशाल! आवण तरीही वकां वचतशी 

भोवळ न येता त्याच ववचाराने मला- भोवळ 

आल्यागत वाटले. 

सलूनेसः तलुा कसां ते वनवितपणे वाटलां की मला भोवळ 

नव्हती आली? 

वहल्िाः (कल्पनेची तपासणी करीत) खरोखर नाही! ओह 

नो. मला अांतमानातून तसां वाटलां. कारण तसां 
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नसतां तर तुम्ही वतथां उभे राहूच शकला नसता 

आवण गाऊपण शकला नसता. 

सलूनेसः (वतच्याकिे अचांवबत होऊन बघत) गायलो? मी 

गायलो होतो? 

वहल्िाः होय, तमु्ही वनवितच गायलात. 

सलूनेसः (िोके हलवत) मी माझ्या आयषु्यात एखाद्या 

वचटोऱ्यावरचां सदु्धा गाणां किी गायलां नाही. 

वहल्िाः होय खरांच, तमु्ही गायलात तेव्हा. हवेतल्या 

वीणेसारखा आवाज येत होता. 

सलूनेसः (ववचारात पिून) ह ेखूप वववचत् आह—ेह ेसवा. 

वहल्िाः (थोिा वेळ शाांत राहून त्याच्याकिे बघते आवण 

खालच्या आवाजात बोलते) पण मग, ते 

त्यानांतर- खरी गोष्ट घिली. 

सलूनेसः खरी गोष्ट? 

वहल्िाः (उत्साहाने चमकत) होय, मी खात्ीने तुम्हाला 

त्याची आठवण करून दणेार नाही? 
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सलूनेसः ओ, येस, मला त्याची सदु्धा आठवण करून द ेत.ू 

वहल्िाः तमु्हाला आठवत नाही का की तमुच्या सन्समानाथा 

क्लबमध्ये मोठी मेजवानी वदली गेली होती ते? 

सलूनेसः ओह, येस, ती त्याच दपुारी असेल. कारण 

दसुऱ्या वदवशी सकाळी मी वनघालो होतो. 

वहल्िाः आवण त्या क्लबमिनू तुम्हाला आमच्या घरी 

रात्ीच्या जेवणाचां आमांत्ण वदलां गेलां होतां. 

सलूनेसः अगदी बरोबर कु. वाांगल. इतका बारीकसारीक 

तपशील त ू आपल्या िोक्यात ठेऊ शकतेस हे 

आियाकारक आह.े 

वहल्िाः बारीकसारीक! मला आवितां ते! कदावचत ती 

क्षलु्लक होती, तीसदु्धा ती की मी जेव्हा रूममध्ये 

एकटी होते आवण तुम्ही आलात. 

सलूनेसः त ूएकटी होतीस? 

वहल्िाः (त्याला उत्तर न दतेा) तेव्हा तमु्ही मला लहानगा 

सैतान म्हटलां नव्हतां तर. 
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सलूनेसः नाही मला वाटत नाही. 

वहल्िाः तमु्ही म्हणालात, माझ्या पाांढऱ्या शुभ्र वेशात 

अवतशय सुांदर वदसते- मी एखाद्या छोट्याशा 

राजकुमारीसारखी वदसते. 

सलूनेसः मला खात्ी आह,े कु. वाांगल, त ू तशीच 

वदसायचीस आवण वशवाय मला जाणवलां मी 

वपसासारखा चांचल आवण हवेत तरांगणारा मकु्त 

आह-े त्या वदवशी. 

वहल्िाः आवण मग तमु्ही म्हणाला होतात की जेव्हा मी 

प्रौढ होईन तेव्हा तमुची राजकुमारी होईन. 

सलूनेसः (वकां वचत हसत) वियर, वियर- हसेदु्धा म्हणालो 

होतो का मी? 

वहल्िाः होय, तुम्ही म्हणाला होतात- आवण जेव्हा मी 

ववचारले मी वकती काळ वाट बघावी? तमु्ही 

म्हणालात दहा वषांनांतर त ू पुन्सहा येशील- 

वपशाच्चासारखी- आवण घेऊन जाशील मला- 

स्पेनला वकां वा अशाच एका वठकाणी आवण तुम्ही 
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वचन देऊन म्हणालात तुम्ही माझ्यासाठी एक 

साम्राज्य ववकत घेणार तेथे. 

सलूनेसः बरां का, छानशा जेवणानांतर अशा छानशा 

मनःवस्थतीत आपण पैशाला वकां मत दते नसतो. 

पण खरोखर मी असां सारां म्हणालो होतो? 

वहल्िाः (शाांतपणे हसत) होय. आवण तमु्ही असां सदु्धा 

म्हणालात ते साम्राज्य ह्या नावाने. 

सलूनेसः असां? 

वहल्िाः ह्याला ‘ओरँवजयाचे साम्राज्य’ असां म्हटलां 

जाईल, तमु्ही म्हणालात. 

सलूनेसः म्हणजे, ह ेएक क्षिुाविाक प्रकारचे नाव आह.े 

वहल्िाः मला ते जरासदु्धा आविलां नाही. मला वाटलां 

तमु्ही माझी चेष्टाच करताहात. 

सलूनेसः मी खात्ीने साांग ू शकतो की तसा माझा उद्दशे 

नव्हता. 
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वहल्िाः नाही, मी तसा ववचार करायला नको होता. 

त्याहीपढुे जाऊन नांतर तमु्ही काय केलांत... 

सलूनेसः अरे बापरे, काय केलां मी नांतर? 

वहल्िाः ते अखेरचा हात वफरवण्यागत होतां- जर तमु्ही 

तेही ववसरला असाल तर. 

सलूनेसः ठीक, त ू मला पसुटशी कल्पना द े फक्त, आवण 

कदावचत मी... ठीक? 

वहल्िाः (त्याच्यावर वस्थर दृष्टी ठेवनू बघत) तमु्ही आलात 

आवण माझे चुांबन घेतलेत वमस्टर सलूनेस. 

सलूनेसः (आ वासतो व खचुीतनू उभा राहत) तसां केलां 

मी? 

वहल्िाः होय, खरोखर तसांच केलां तमु्ही. तुम्ही मला 

तमुच्या दोन्सही बाहूत घेतलां, मला मागे वाकवलां 

आवण माझां चुांबन घेतलांत खपू वेळा. 

सलूनेसः आता खरांच, माय वियर कु. वाांगल! 
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वहल्िाः (उठते) तमु्ही खात्ीने ही सत्यता नाकारणार 

नाहीत! 

सलूनेसः होय, मी नाकारतोय. मी पूणापणे नाकारतोय ह!े 

वहल्िाः (वतरस्काराने त्याच्याकिे बघते) ओह, खरांच! 

(ती वळते आवण चालत शेगिीकिे जाते, जेथे ती 

उभी राहते, स्तब्ि- वतचा चेहरा त्याच्यापासनू दरू 

ठेवीत, हात पाठीमागे घेते. थोिा ववराम.) 

सलूनेसः (साविपणे वतच्या मागे जात) कु. वाांगल? 

(वहल्िा शाांत असनू हालचाल करीत नाही) 

एखाद्या पतुळयासारखी तेथे उभी राहू नकोस. हे 

सारां तू एखादां स्वप्न पावहलां असशील. (तो त्याचे 

हात वतच्या बाहूांवर ठेवतो) आता ऐक (ती वतच्या 

बाहूांची अस्वस्थ हालचाल करते. अचानक 

त्याच्या मनात एक कल्पना आल्यागत तो 

वतच्याशी बोलतो) वकां वा-! क्षणभर थाांब! ह्या 

सवांच्या तळाशी काहीतरी असले पावहजे. तू 

त्यावर ववश्वासनू रहा. 
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वहल्िाः (स्तब्ि) 

सलूनेसः (हळू आवाजात पण जोरदारपणे) मला ह्याबाबत 

ववचार करायलाच हवा. माझी इच्छाच असेल 

तशी. मला हवे असेल ते आवण म्हणनू- त्याचां 

काही स्पष्टीकरण नकोय? (वहल्िा अजनूही शाांत 

आह.े सलूनेस अिीरतेने बोलतो) ओह, काही 

हरकत नाही, दवेाच्या कृपेने- म्हणनू मी हसेदु्धा 

केलां! 

वहल्िाः (त्याच्याकिे जरा िोके वळवीत पण त्याच्याकिे 

न बघता) मग तमु्ही आता ते मान्सय केलेत तर. 

सलूनेसः होय, जे काही तुला आवितां. 

वहल्िाः तमु्ही आलात आवण माझ्याभोवती बाहू 

टाकलेत? 

सलूनेसः ओ येस! 

वहल्िाः आवण माझे िोके मागे वळववलेत? 

सलूनेसः खपू खपू मागे. 
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वहल्िाः आवण माझां चुांबन घेतलांत? 

सलूनेसः होय, घेतलां मी. 

वहल्िाः खपू वेळा? 

सलूनेसः तलुा वजतक्या वेळा वाटेल वततक्या. 

वहल्िाः (वेगाने त्याच्याकिे वळते आवण पनु्सहा एकदा 

सांतोषाच्या झळाळीचे भाव वतच्या िोळयात 

आहते) छान, बघा तुम्ही, अखेरीस तमुच्याकिून 

ते काढून घेतले! 

सलूनेसः (वकां वचत वस्मतासह) होय, मी ववसरलेल्या अशा 

गोष्टींची कल्पना कर. 

वहल्िाः (त्याच्यापासनू दरू जात, पनु्सहा थोिांसां िमुसत) 

ओह, मला वाटतां तमु्ही तमुच्या काळात अनेक 

वियाांची चुांबने घेतली असावीत. 

सलूनेसः नाही, माझ्याववषयी त ू असा ववचार करायलाच 

नको. (वहल्िा स्वतः आरामखचुीत बसते. 
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सलूनेस उभा राहतो व िोलखचुीवर झकुतो, 

वतच्याकिे वनरीक्षण करीत बघतो) कु. वाांगल! 

वहल्िाः येस! 

सलूनेसः काय झालां मग? आपल्या स्वतःच्या दोघाांत? 

वहल्िाः काहीही झालां नाही. तुला ठाऊक आह.े सारां 

काही ठीकठाक. कारण मग दसुरा पाहुणा आला 

आत, आवण मग- शीss! 

सलूनेसः अगदी बरोबर. इतर येऊन पोहचले. कल्पना कर, 

तसांच ववसरलो आत्ताही. 

वहल्िाः ओह, तमु्ही खरोखर काहीच ववसरला नाहीत. 

तमु्हाला फक्त त्याची लाज वाटली. एखादा अशी 

गोष्ट ववसरू शकत नाही, ठाऊक आह ेमला. 

सलूनेसः असा ववचार कोणीच करणार नाही. 

वहल्िाः (उत्साहाने पुन्सहा) वकां वा तुम्ही तारीखही ववसरला 

असाल. काय होती ती? 

सलूनेसः काय तारीख...? 
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वहल्िाः होय, काय तारीख होती जेव्हा तमु्ही त्या गोपुरावर 

पषु्पचक्र टाांगले? साांगाल? साांगा मला पटकन. 

सलूनेसः हां- मी कबलू करतो मी तो वववशष्ट वदवस 

ववसरलो. मला फक्त इतकेच ठाऊक आह ेकी तो 

दहा वषांपवूी होता! केव्हातरी शरदऋततू. 

वहल्िाः (अनेकदा शाांतपणे िोके हलववत) दहा 

वषांपूवीची ही गोष्ट आह-े १९ सप्टेंबर. 

सलूनेसः होय, ती गोष्ट. कल्पना कर काय तझुी स्मतृी आह,े 

दाद द्यावी लागेल. (थाांबतो) पण क्षणभर थाांब—

! होय—तो १९ सप्टेंबर होता आज आह ेजो. 

वहल्िाः होय, आहचे, आवण दहा वषे वनघून गेलीत. 

आवण तमु्ही आला नाहीत—मला वचन 

वदल्याप्रमाणे. 

सलूनेसः वचन वदले होत?े िमकी वदली होती मी असां 

तलुा म्हणायचांय? 

वहल्िाः मला नाही वाटत त्यात काही िमकीसारखे होते 

असे. 
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सलूनेसः ठीक मग, बहुतकरून मी चेष्टा करीत होतो. 

वहल्िाः ह्याचीच सवाथा तमु्ही इच्छा करीत होतात का? 

माझी चेष्टा करण्याची? मला मखूा बनवायची? 

सलूनेसः ठीक, मी जरा चेष्टा केली तझुी. माझी शपथ, पण 

मला आठवत नाही. पण असांच काही तरी 

असावां. त ूफक्त एक लहान मलुगी होतीस म्हणनू. 

वहल्िाः ओह, मी काही तशी फारच लहान मलुगी नव्हते. 

वकां वा तुम्ही समजता तेवढी मखूा तरी नव्हतेच 

नव्हते. 

सलूनेसः (वतच्याकिे शोिक नजरेने बघत) त ू खरोखर 

आवण गाांभीयााने अपेक्षा करीत होतीस का की मी 

पनु्सहा परत येईन? 

वहल्िाः (अिावट चेष्टचेे वस्मत लपवीत) होय, खरोखर! 

मला तमुच्याकिून तीच अपेक्षा होती. 

सलूनेसः तेच ना की मी तझु्या घरी यावे, आवण 

माझ्याबरोबर तलुा घेऊन जावे? 
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वहल्िाः फक्त एखाद्या वपशाच्चासारखे- होय. 

सलूनेसः आवण तलुा राजकुमारी बनवावे? 

वहल्िाः तेच तमु्ही आश्वासन वदल्याप्रमाणे. 

सलूनेसः आवण तसेच तलुा साम्राज्य बहाल करावे? 

वहल्िाः (छताकिे बघत) का नाही? काहीही झाले तरीही 

अशा प्रकारचां साम्राज्य खरोखर असण्याची 

काहीही गरज नाही. 

सलूनेसः पण काहीतरी एखादां उत्तम? 

वहल्िाः होय, कमीत कमी छान. (त्याच्याकिे क्षणभर 

बघत) जर तमु्ही सवाात उांच गोपरु बाांि ूशकलात 

तर मी ववचार केला की खात्ीने तमु्ही ह्या वकां वा 

दसुऱ्या साम्राज्याची वनवमाती करू शकाल. 

सलूनेसः (िोके हलववत) मी पणूापणे असां शोिनू काढू 

शकत नाही, कु. वाांगल. 

वहल्िाः करू शकणार नाहीत? मला तर हे खपूच सािां 

वाटतां. 
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सलूनेसः त ू काय म्हणतेस तसा मी मनाचा वनिाार करू 

शकत नाही, वकां वा त ू फक्त माझी चेष्टा करीत 

असणार. 

वहल्िाः तमुची चेष्टा, कदावचत? मी सदु्धा? 

सलूनेसः होय, अगदी बरोबर. आपल्या दोघाांची चेष्टा. 

(वतच्याकिे बघत) मी वववावहत आहे ह े तुला 

फार पवूीपासून ठाऊक होतां का? 

वहल्िाः मला ह ेप्रारांभापासनू ठाऊक होते. का ववचारताय 

तमु्ही मला असां? 

सलूनेसः (सहजगत्या) ओह, असांच मनात आलां माझ्या 

(वतच्याकिे आस्थेने बघत व हळू आवाजात) त ू

येथे कशासाठी आलीस? 

वहल्िाः मला माझां साम्राज्य हवांय. वेळ आलीय. 

सलूनेसः (अवनच्छेने हसत) काय पोरगी आहसे त?ू 

वहल्िाः (हषााने) द्या मला ते साम्राज्य, चला द्या (बोटाने 

वाजववत) साम्राज्य टेबलावर! 
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सलूनेसः (िोलखचुी जवळ ढकलीत खाली बघत) 

गांभीरपणे आता मी बोलतोय, कशासाठी तू येथे 

आलीस? येथे खरोखर काय करायची तझुी इच्छा 

आह?े 

वहल्िाः ओह, सवाप्रथम मला सभोवती जाऊन बघायचे 

आह े की तमु्ही काय काय बाांिकाम केले आह े

येथे. 

सलूनेसः मग त्यासाठी तुला भरपूर कसरत करावी लागणार 

आह.े 

वहल्िाः होय, मला ठाऊक आह ेतुम्ही खपू खपू बाांिकाम 

केलेले आह.े 

सलूनेसः खरोखर. ववशेषतः अलीकिच्या वषांत. 

वहल्िाः खपू चचाची गोपरेु, सदु्धा? खपू खपू उांच, मला 

म्हणायचांय? 

सलूनेसः नाही, मी आता चचाची गोपरेु बाांित नाही ना 

चचेस बाांित. 
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वहल्िाः मग काय बाांिता आपण आता, मग? 

सलूनेसः लोकाांसाठी घरे. 

वहल्िाः (ववचारमग्न होऊन) त्या घराांवर तमु्ही छोटी छोटी 

चचा गोपरेु बाांि ूशकत नाही का घरासारखी? 

सलूनेसः (दचकून) ह्या तझु्या म्हणण्याचा काय अथा? 

वहल्िाः मला म्हणायचांय- काहीतरी सळुक्यासारखे, मकु्त 

गगनभेदी. वातकुक्कुटासह भोवळ आणणाऱ्या 

उांचीवर. 

सलूनेसः (जरा सखोल ववचार करीत) त ूअसां म्हणावांस हे 

खपू ववलक्षण आह.े कारण हचे मला खपू 

आविलां होतां असां करावां. 

वहल्िाः (अिीरतेने) मग तमु्ही तसां का केलां नाहीत. 

सलूनेसः (िोके हलववत) कारण लोकाांची तशी इच्छा 

नसते. 

वहल्िाः ववचार करा त्याांना आवित नाही? 
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सलूनेसः (अविक चेष्टनेे) पण मी आता नवीन घर बाांितोय 

अगदी येथे त्या समोर. 

वहल्िाः तमुच्या स्वतःसाठी? 

सलूनेसः होय, ते जवळजवळ पणूा झालेय. आवण 

त्याच्यावर गोपरु आह.े 

वहल्िाः उांच गोपरु? 

सलूनेसः होय. 

वहल्िाः खपू उांच? 

सलूनेसः लोक खात्ीने म्हणतील राहण्यासाठी म्हणनू तर 

खपूच उांच. 

वहल्िाः मी उद्या बाहरे जाईन आवण पवहली गोष्ट म्हणजे 

सकाळी सकाळी ते गोपरु बघेन. 

सलूनेसः (खाली बसतो आवण हातावर गाल ठेवनू 

वतच्याकिे अवनवमष दृष्टीने बघतो) मला साांग, कु. 

वाांगल- तझुां नाव काय आह?े तझुां पवहलां नाव, 

मला म्हणायचांय? 
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वहल्िाः का, वहल्िा, खवचतच. 

सलूनेसः (पवूीप्रमाणे) वहल्िा? खरांच? 

वहल्िाः तमु्हाला आठवत नाही का ते? तमु्ही स्वतः मला 

वहल्िा म्हणनू हाक मारली ते? ज्या वदवशी तुम्ही 

माझ्याशी दवुातान केले. 

सलूनेसः खरांच मी केलां? 

वहल्िाः पण नांतर तमु्ही म्हणालात, ‘इवलीशी वहल्िा,’ 

आवण मला ते आविलां नाही. 

सलूनेसः ओह, तलुा ते आविलां नाही, कु. वहल्िा? 

वहल्िाः नाही, त्या वेळेला नाही. पण राजकुमारी वहल्िा ह े

खपू छान वाटले, असां मला वाटतां. 

सलूनेसः तेच खरोखर आह.े राजकुमारी वहल्िा- ची- काय 

बरां नाव होतां त्या साम्राज्याचां? 

वहल्िाः छट्! मला त्या नीरस साम्राज्याशी काही दणेां घेणां 

नाही! मला पणूापणे काहीतरी वेगळांच हवांय. 
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सलूनेसः (खचुीवर मागे झकुतो, अजनूही वतच्याकिे 

अवनवमष दृष्टीने बघत) जसा जसा मी अविक 

ववचार करतो तसतसां मला असां वाटतां की ही 

सारी वषे मी स्वतःची छळणकू करत आह-े हां- 

वहल्िाः कसां? 

सलूनेसः काहीतरी शोिून- काही जनेु अनभुव, मला वाटतां 

जे मी ववसरलोय. पण मला ते काय ह्याची 

पसुटशीही कल्पना नाही. 

वहल्िाः तमु्ही तमुच्या हातरुमालाला तशी गाठ मारायला 

हवी वमस्टर सलूनेस. 

सलूनेसः मग मला माझ्या मेंदलूा ताण द्यावा लागेल की ती 

गाठ कसली आह ेह्याचा शोि घ्यायला. 

वहल्िाः होय, तशा प्रकारचे राक्षस या जगात असावेत 

असां मला वाटतां. 

सलूनेसः (हळूहळू उठत) त ूमाझ्याकिे आलीस ही वकती 

छान गोष्ट आह.े 
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वहल्िाः (त्याच्या िोळयात खोलवर बघत) ही चाांगली 

गोष्ट आह?े 

सलूनेसः कारण मी एकाकी होतो. मी असहाय्यपणे 

अवनवमष नेत्ाांनी सगळीकिे बघायचो. (खालच्या 

आवाजात) मला ह े तुला साांगायलाच हवे, मी 

भयभीत व्हायला लागलोय- खपू भयांकर तरूण 

वपढीपासून. 

वहल्िाः (थोि्या वतरस्काराने फुरफुरत) छट्- तरूण वपढी 

ही काय भयभीत करणारी गोष्ट आह?े 

सलूनेसः खरां आहे ते. आवण ह्या कारणास्तव मी स्वतःला 

कुलपुात बांवदस्त करून ठेवतो (गढूपणे) मी 

साांगतो तुला एक वदवस ही नवी वपढी येईल 

आवण माझ्या दारावर गिगिाट करील आवण 

बळजोरीने माझ्यावर तटूुन पिेल! 

वहल्िाः मग मी म्हणावे की तमु्ही बाहरे जावे आवण तरूण 

वपढीसाठी दरवाजा उघिावा. 

सलूनेसः दरवाजा उघिावा? 
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वहल्िाः होय, आवण येऊ द्यावे आत यौवनाला सस्नेह 

भावनेने. 

सलूनेसः नाही, नाही, नाही! ती तरूण वपढी म्हणजे बदला. 

पररवतानाच्या आघािीच्या वनशाणात येईल तो. 

वहल्िाः (उभी राहून त्याच्याकिे बघते आवण म्हणते, वतचे 

ओठ थरथरत आहते) मी काही तमुच्या उपयोगी 

पिू शकते का, वमस्टर सूलनेस? 

सलूनेसः होय, खरोखरच त!ू कारण मला वाटते की त ूसदु्धा 

नव्या वनशाणाखालीच आली आहसे कूच करीत. 

यौवनाववरूद्ध यौवन...! (वदवाणखान्सयाच्या 

दरवाज्यातून िॉ. हदााल येतात.) 

िॉ.हदाालः ओह, तमु्ही आवण कु. वाांगल अजनूही येथे 

आहात? 

सलूनेसः होय. आम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी बोलायच्या 

होत्या. 

वहल्िाः उभयता जनु्सया आवण नव्या. 
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िॉ.हदाालः खरांच का तुम्हाला बोलायच्या होत्या? 

वहल्िाः खरांच गांमत होती त्यात. कारण वमस्टर सलूनेस 

याांची वनःसांशयपणे अववश्वसनीय स्मरणशक्ती 

आह.े त्याांना प्रत्येक गोष्ट अगदी अांवतम क्षणापयंत 

पक्क्या तपशीलवारपणे आठवते. (सौ. सलूनेस 

उजव्या बाजनेू दारातनू आत येते.) 

सौ.सलूनेसः येथे आहसे तर त ू कु. वाांगल. तमुची रूम तयार 

आह.े 

वहल्िाः ओह, वकती पे्रम करताय तुम्ही माझ्यावर! 

सलूनेसः (त्याच्या पत्नीस) नसारी? 

सौ.सलूनेसः होय. मिली एक. पण आिी आपल्याला 

काहीतरी खायलाच हवे. 

सलूनेसः (सांमतीदशाक वहल्िाकिे िोके हलववतो) वहल्िा? 

सौ.सलूनेसः (त्याच्याकिे बघनू) वहल्िा? वहल्िा नसारीत 

झोपेल? 
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सलूनेसः होय, कु. वाांगलचे नाव वहल्िा आह.े ती लहान 

होती तेव्हापासून मी वतला ओळखतो. 

सौ.सलूनेसः खरांच का ह?े हालविा? ठीक, जायचां का आपण? 

रात्ीचां जेवण टेबलावर तयार आह.े (ती िॉ. 

हदाालचा बाहू पकिते व त्याच्याबरोबर उजव्या 

बाजनेू जाते. दरम्यान वहल्िा वतच्या प्रवासी वस्तू 

गोळा करते.) 

वहल्िाः (मदृ ूस्वरात, शीघ्रतेने सलूनेसला) तुम्ही बोललात 

ते खरे का? माझा तमु्हाला काही उपयोग होऊ 

शकतो का? 

सलूनेसः (वतच्याकिून वस्त ू घेत) मला सवाात जास्त ज्या 

एकाची गरज होती ती त ूआहसे. 

वहल्िाः (त्याच्याकिे आनांदाने आवण ववस्मयचवकत 

िोळयाांनी बघत) पण मग, अरे दवेा! 

सलूनेसः काय? 

वहल्िाः मग मला माझां साम्राज्य प्राप्त झालांय! 
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सलूनेसः (अवनच्छेने) वहल्िा! 

वहल्िाः (पनु्सहा वतचे ओठ कां प पावतात) जवळजवळ- मी 

म्हणणार होते की. (ती उजवीकिून बाहरे जाते, 

सलूनेस वतच्या पाठोपाठ जातो.) 
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अांक दसुरा 

 सलूनेसच्या वनवासस्थानातील सुरेख 

सजवलेला छोटासा वदवाणखाना. पाठीमागे 

पिवी आवण उद्यानाच्या अग्रभागी असलेला 

काचेचा दरवाजा. उजव्या बाजचू्या कोपऱ्यातील 

अिी वभांत वजच्यात फुलदाण्या ठेवल्यात अशी 

ववस्ततृ वखिकी. त्याच्याशी ससुांगत िाव्या 

कोपऱ्यात नक्षीदार कागद वचकटवलेला दरवाजा. 

दोन्सही बाजसू सािे दरवाजे. वर आरसा असलेली 

फळी. ववपुल फुले आवण रोपे आहते. िाव्या 

बाजसू समोर टेबल आवण खचु्याा असलेला 

सोफा. त्याच्या मागे पसु्तकाांचे कपाट. रूमच्या 

बाहेर वखिकीच्या अवलकिे छोटे टेबल आवण 

काही खचु्याा आहते. पहाट झालेली आह.े 

 सलूनेस ड्राफ्टची पाने चाळतो. राग्नर 

ब्रोवव्हकची फाईल त्याच्यासमोर उघिलेली 

आह.े तो आरेखन चाळतो आवण काहींचे जवळून 

वनरीक्षण करतो. सौ. सलूनेस आवाज न करता 
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जवळून जाते. वतच्या हातात पाण्याची झारी 

असनू ती रोपाांना पाणी घालतेय. वतने पवूीप्रमाणे 

काळा पोशाख घातलेला आह.े आरशाजवळील 

खचुीवर वतची हटॅ, कोट आवण मोठी छत्ी 

पिलेली आह.े सलूनेस वतच्या लक्षात येऊ न 

दतेा मिनू मिनू िोळयाांनी वतचा पाठलाग करतो. 

दोघाांपैकी कोणीही बोलत नाही. 

 काया फोस्ली िाव्या दरवाज्यातून मकूपणे 

आत येते. 

सलूनेसः (मान वेळावीत अनपेवक्षत बेपवााईने बोलतो) 

ठीक, त ूआहसे का? 

कायाः मला फक्त तमु्हाला कळवायची इच्छा होती की 

मी आलेय. 

सलूनेसः होय, होय, हरकत नाही. रॅग्नरसदु्धा आला नाही 

का? 
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कायाः नाही, अजनू नाही. त्याांना थाांबनू िॉक्टरची वाट 

बघायची होती. पण ते लवकरच येऊन तमु्हाला 

त्याबद्दल ववचारणार होते. 

सलूनेसः म्हातारा कसा आह ेआज? 

कायाः बरा नाही. त्याांनी ववनवणी केली की त्याांना क्षमा 

करावी; त्याांना आज अांथरूणात पिून राहणां भाग 

आह.े 

सलूनेसः का, खवचतच त्याांनी नक्कीच ववश्राांती घ्यायला 

हवी. पण आता त ूकामाला लाग. 

कायाः होय. (दारात थोिी थाांबते) रॅग्नर आल्यावर 

तमु्हाला त्याच्याशी बोलायचांय का? 

सलूनेसः नाही- मला ठाऊक आह ेकी मला त्याला काही 

ववशेष असां साांगायचां आहे. (काया िाव्या बाजूने 

पनु्सहा जाते. सलूनेस तेथेच राहून आरेखनाची पाने 

चाळतो.) 

सौ.सलूनेसः (रोपाांच्या जवळून) मला आिया वाटतां की 

तोसदु्धा आत्ता मतृ्यमूखुी का पित नाही. 
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सलूनेसः (वर वतच्याकिे बघनू) तू आणखी कोणाबद्दल 

बोलतेस? 

सौ.सलूनेसः (त्याला उत्तर न दतेा) होय, होय; म्हातारा 

ब्रोवव्हक लवकरच मरणार आह;े हालविा मला 

खात्ी आह.े बघाल तमु्ही ते मरणार. 

सलूनेसः माय वियर ऍवलन, तलुा बाहरे थोिांसां वफरून 

यायला पावहजे नाही का? 

सौ.सलूनेसः होय, मला वाटतां मला जायलाच हवां. (ती 

फुलझािाांना पाणी घालायचे चाल ूठेवते.) 

सलूनेसः (आरेखनावर बघत) ती अजनू झोपलेलीच आहे 

का? 

सौ.सलूनेसः (त्याच्याकिे बघत) तमु्ही तेथे बसनू कु. 

वाांगलचाच ववचार करताहात का? 

सलूनेसः (बेपवााईने) मी फक्त वतचा ववचार करीत होतो. 

सौ.सलूनेसः कु. वाांगल बऱ्याच वेळेपासून वर गेलीय. 

सलूनेसः ओह, ती गेलीय का? 
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सौ.सलूनेसः जेव्हा मी वतला बघायला गेले तेव्हा ती वतच्या 

वस्त ू लावण्यात गका  होती. (ती आरशासमोर 

जाते आवण हळूच िोक्यावर हटॅ ठेव ूलागते.) 

सलूनेसः काही झाले तरीही शेवटी आपल्या नसारीसाठी 

वतचा वापर करून घेता आला, ऍवलन. 

सौ.सलूनेसः होय ना! 

सलूनेसः मला वाटतां ह े खरोखर उत्तम आह,े त्या सवा 

ररकाम्या राहण्यापेक्षा. 

सौ.सलूनेसः अशीही वनमानषु्यता भयांकर असते. बरोबर आहे 

तमुचां म्हणणां. 

सलूनेसः (फाईल बांद करतो, उठतो आवण वतच्याजवळ 

जातो) असां बघ, ऍवलन- भववष्यकाळ अविक 

उत्तम रावहल आपल्यासाठी, अविक सखुदायक- 

जीवन सुलभ होईल, ववशेषतः तझु्यासाठी. 

सौ.सलूनेसः (त्याच्याकिे बघत) भववष्यात? 

सलूनेसः होय, ववश्वास ठेव माझ्यावर, ऍवलन- 
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सौ.सलूनेसः म्हणजे तमु्हाला म्हणायचांय- ती येथे आली 

म्हणनू? 

सलूनेसः (स्वतःवर ताबा ठेवीत) खवचतच मला असां 

म्हणायचां होतां की आपण नवीन घरात स्थानाांतर 

केल्यावर. 

सौ.सलूनेसः (वतचा कोट घेते) ओह, तुम्ही तसा ववचार करता 

हालविा? खपू उत्तम होईल का मग? 

सलूनेसः मी दसुरा ववचारच करू शकत नाही आवण 

तलुासदु्धा तसांच वाटलां असावां. 

सौ.सलूनेसः मी नव्या घराबद्दल मळुीच ववचार केला नाही. 

सलूनेसः (हताश होतो) ती माझ्यासाठी खपूच वाईट 

बातमी आह.े कारण ह े मखु्यतः मी तझु्यासाठी 

बाांिलेले आह,े ठाऊक आहचे तलुा. (तो वतला 

कोट अांगात घालायला मदत करतो.) 

सौ.सलूनेसः असांच तमु्ही माझ्यासाठी सारां काही केलांत. 
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सलूनेसः (काहीशा आवेशाने) नाही, नाही, तू खरांच असां 

काही बोलायला नको, ऍवलन! त ूअसां म्हटलेलां 

ऐकणां मला सहन होत नाही! 

सौ.सलूनेसः ठीक आह ेतर मग, मी असां काही बोलणार नाही, 

हालविा. 

सलूनेसः पण माझ्या साांगण्याचा ठामपणे हाच अथा होता. 

त ूबघशीलच नव्या जागेत तझु्यासाठी सवा गोष्टी 

सलुभ असतील. 

सौ.सलूनेसः ओ, गॉि- सोपां माझ्याकररता! 

सलूनेसः (उत्सकुतेने) होय, खरोखर ते तसे असेल. त ू

ह्यावर पणूापणे ववश्वास ठेव ू शकतेस. साऱ्या 

प्रकारच्या वस्तूांमळेु एकदा तझु्याकिे त्या होत्या 

ह्याची आठवण करून दतेील... 

सौ.सलूनेसः त्या घराबद्दल जे एकेकाळी आईवविलाांचां होतां. 

आवण ते जळून राख झालां. 

सलूनेसः ओह, अगदी बरोबर बोललीस. तो एक 

तझु्यासाठी फार मोठा दःुखद िक्का होता. 
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सौ.सलूनेसः (अचानक ववलाप करीत) तमु्हाला वाटेल तसां 

तमु्ही बाांि ू शकता, हालविा- पण तमु्ही 

माझ्यासाठी तसांच खरांखरुां घर किीच बाांिू 

शकणार नाहीत! 

सलूनेसः (ओलाांिून जात) ठीक तर मग, ह्याववषयी आपण 

दवेाशपथ किीही बोलणार नाही आहोत. 

सौ.सलूनेसः आपण बहुिा किीच ह्या ववषयावर बोलत नाही. 

तमु्हीच तो ववषय टाळता. 

सलूनेसः (अकस्मात थाांबतो आवण वतच्याकिे बघतो) मी 

तसां करतो? का तसां करीन मी? मी ववषय 

टाळतो? 

सौ.सलूनेसः ओह, हालविा. मी तमु्हाला समज ूशकते. कारण 

तमु्ही माझी खपू काळजी घेता. आवण तमु्ही मला 

माफ केल्याचां दाखवनू माझां मन किीच दखुावलां 

नाहीत. 
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सलूनेसः (वतच्याकिे टक लावनू आियााने बघत) तलुा 

माफ केलां! तलुा खरोखर असां म्हणायचां आहे 

का- तलुा स्वतःला, ऍवलन? 

सौ.सलूनेसः होय, खवचतच मला स्वतःला. 

सलूनेसः (अवनच्छेने, स्वतःला) ते सुद्धा! 

सौ.सलूनेसः त्या जनु्सया घराववषयी- त्याववषयी जे घिलां, ते 

तसां घिायचांच होतां. दवेाला ठाऊक, एकदा का 

ददुवै सरुू झालां- का- 

सलूनेसः (आवेशाने) नको ववचार करूस त्याववषयी, 

ऍवलन! 

सौ.सलूनेसः मला त्याच्या ववषयी ववचार करणां भाग आह.े 

आवण त्याववषयी काही वेळा ववचार करणां, सदु्धा. 

कारण मला नाही वाटत मी फार काळ ते सहन 

करू शकेन. असां मावहत असनूही मी स्वतःला 

माफ करू शकत नाही. 

सलूनेसः (उद्गारत) तलुा स्वतःला? 
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सौ.सलूनेसः होय, मला दोन्सही कताव्ये वनभवायची आहते- 

दोन्सही बाजचू-े एक तमुच्या बाजचूे आवण दसुरे 

पोराांच्या बाजचूे. मला दृढवनियी होणां भाग 

आह-े स्वतःला. मी स्वतःला दःुखाने हतबल 

होऊ दणेार नाही. वकां वा शोकानेही नाही, कारण 

माझां घर जळून खाक झालांय. (हात वपळवटते) 

ओह हालविा मला फक्त तसां सामथ्या प्राप्त झालां 

तर! 

सलूनेसः (सौम्यपणे भावकू होऊन, जवळ येतो) ऍवलन- त ू

मला असां वचन द्यायला हवां की त ू पनु्सहा असा 

ववचार करणार नाहीस- वचन द ेमला वियर! 

सौ.सलूनेसः ओह, मी दतेे वचन, वचन दतेे. कुणीही 

कोणत्याही गोष्टीचां वचन देतां... 

सलूनेसः (मठुी आवळतो व रूममध्ये वफरतो) ओह, हे 

वनराशाजनक आह!े सूयााच्या वकरणाचा सदु्धा 

पत्ता नाही किीच वकरणाांच्या अभावाने घर 

उजळून वनघत नाही. 
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सौ.सलूनेसः ह ेघर नाहीये, हालविा. 

सलूनेसः नाही, तू उवचत बोलत असावीस. (जि 

अांतःकरणाने) देवाला ठाऊक त ू बरोबर आहसे 

की नाही ते—नव्या घरात जाणांही आपल्याला 

ठीक नाही मग. 

सौ.सलूनेसः ते किीच उत्तम अस ू शकणार नाही. फक्त ररक्त. 

फक्त उजाि. तेथे जसां इथां आह.े 

सलूनेसः (रागाने) पण मग आपण ते बाांिायचा एवढा 

उपदव््याप का केला? साांग ूशकशील मला ते? 

सौ.सलूनेसः नाही, तमु्हाला स्वतःलाच ह्या प्रश्नाचां उत्तर 

ववचारावां लागेल. 

सलूनेसः (वतच्याकिे सांशयास्पद दृवष्टक्षेप टाकीत) काय 

तझु्या म्हणण्याचा अथा, ऍवलन? 

सौ.सलूनेसः माझ्या म्हणण्याचा अथा काय? 
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सलूनेसः होय, खि्ि्यात गेलां सारां--! वकती वववचत्पणे 

बोललीस त.ू जण ू काही तझु्या मनाच्या 

कोपऱ्यात काहीतरी दिलेलां आह.े 

सौ.सलूनेसः नाही, मी खरोखर खात्ी देते तमु्हाला— 

सलूनेसः (वतच्या जवळ जात) थँक य,ू -मला काय ठाऊक 

असायला हवे होते ते मला ठाऊक झाले आह.े 

आवण मी बघू ऐकू शकतो सदु्धा, ऍवलन- तू खात्ी 

ठेव. 

सौ.सलूनेसः पण ह ेसारां काय आह?े काय आह?े 

सलूनेसः (वतच्या समोर उभा राहत) तलुा असां म्हणायचांय 

की तलुा, सुप्त, एक प्रकारची मनात दिी मारून 

बसलेला अथा ह्या वनरागस शब्दाांत होता जे मी 

तमु्हाला साांवगतले? 

सौ.सलूनेसः मी, तमु्हाला म्हटलां तसां? मी करते असां? 

सलूनेसः (हसतो) हॉ हॉ हॉ! ह ेखपू नैसवगाक आह,े ऍवलन! 

ज्यावेळी एक आजारी माणसू तझु्या ताब्यात 

असताना 
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सौ.सलूनेसः (वचांतेने) आजारी? तमु्ही आजारी आहात, 

हालविा? 

सलूनेसः (वहांसकपणे) अिावट वेिा माणसू तरी! मखूा! तलुा 

जे म्हणायचे असेल ते म्हण! 

सौ.सलूनेसः (खचुी चाचपिते व बसते) हालविा- तमुची 

ववनवणी करते- 

सलूनेसः पण त ूचकुतेस, दोघेही त ूआवण िॉक्टर. त ूजशी 

कल्पना करतेस त्या अवस्थेत मी नाही. (तो 

खोलीत येरझाऱ्या घालतो. सौ. सलूनेस वचांतेने 

त्याच्या हालचालीकिे बघते. शेवटी तो 

वतच्याकिे जातो, शाांतपणे) सत्य पररवस्थती ही 

आह ेकी मला काहीही झालेलां नाही. 

सौ.सलूनेसः नाही, तसां नसेलही काही ना? पण मग तमुच्या 

मनाला काय त्ास होतोय? 

सलूनेसः का ह,े की मला वारांवार अशी अनभुतूी होते की 

ह्या ऋणाच्या भयांकर ओझ्याखाली मी वचरिला 

जातोय- 
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सौ.सलूनेसः ऋण, तमु्ही म्हणालात? पण तमु्ही कोणाचेही 

कशासाठीही ऋणी नाहीत, हालविा! 

सलूनेसः (भावनेने हळवा होत) मी अमयााद ऋणी आह े

तझुा- तझुा- तझुा, ऍवलन. 

सौ.सलूनेसः (हळूच उठत) ह्या सगळयाच्या पाठीमागे काय 

आह?े हसेदु्धा तमु्ही मला आत्ताच्या आत्ता 

साांगायला हवे. 

सलूनेसः पण ह्याच्या मागे काहीच नाही! मी किीही तझु्या 

ववरूद्ध काहीच केले नाही. थट्टेने आवण 

जाणनूबजुनूही काहीही झाले तरीही. आवण 

तरीही- आवण तरीही असां वाटतां की त्या 

ऋणाखाली मी दबलो जातोय, वचरिलो जातोय 

त्या ओझ्याखाली. 

सौ.सलूनेसः माझ्या ऋणाखाली? 

सलूनेसः मखु्यतः तझु्या. 

सौ.सलूनेसः मग तमु्ही- आजारी आहात काहीही झाले तरी, 

हालविा. 
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सलूनेसः (ववषण्णतेने) मी गवृहत िरतो, मी आहचे. वकां वा 

तसल्याच प्रकारचां काहीतरी. (तो दरवाज्याकिे 

बघतो, उजवीकिे जो उघिा आह.े) ओह! आता 

ती गोष्ट प्रकावशत होतेय. 

 (वहल्िा वाांगल आत येते. वतने पोशाखात काही 

फेरफार केलाय आवण स्कटा खाली सोिलाय.) 

वहल्िाः गिु मॉवनंग, वमस्टर सूलनेस! 

सलूनेसः (िोके हलववत) झोप छान झालीय? 

वहल्िाः छान, मजेदार! पाळण्यातल्या बाळाप्रमाणे. मी 

पिले आवण ताणनू वदली- राजकुमारीप्रमाणे! 

सलूनेसः (थोिांसां वस्मत करीत) पणूापणे वनविांत होतीस? 

वहल्िाः मला तसांच वाटतां. 

सलूनेसः आवण त ूस्वप्नसदु्धा बवघतलांस, वनःसांशय. 

वहल्िाः होय, बवघतलां मी. पण ते खपू भयांकर होतां. 

सलूनेसः भयांकर होतां? 



114 
 

वहल्िाः होय, कारण मी स्वप्नात बवघतलां की अवतशय 

उांच मोठ्या चढणीच्या कि्यावर पिले. तमु्ही 

असां स्वप्न किी पावहलांय का? 

सलूनेसः ओ येस- मिनू मिनू पितात मला अशी स्वप्नां. 

वहल्िाः ह े प्रचांि वचत्तथरारक आह े जे तमु्ही कोसळता 

अन ्कोसळता- 

सलूनेसः त्यामळेु मनात ििकी भरल्यासारखां वाटतां. 

वहल्िाः असां घितां तेव्हा तमु्ही तुमचे पाय खाली दमुिून 

घेता? 

सलूनेसः होय, शक्य असेल तेवढां. 

वहल्िाः मीपण तसां करते. 

सौ.सलूनेसः (वतची मोठी छत्ी उचलते) मला वाटतां मी आता 

शहरात गेलांच पावहजे- हालविा. (वहल्िाला) 

तलुा आवश्यक असलेल्या एक-दोन वस्तू मी 

आणण्याचा प्रयत्न करीन. 
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वहल्िाः (वतच्या गळयाभोवती बाहू टाकीत) ओह, य ू

वियर, माझी गोि सौ. सलूनेस! वकती माया करता 

माझ्यावर- अती- अवतशय दयाळू आहात तुम्ही- 

सौ.सलूनेसः (अवमान करून स्वतःला सोिवनू घेत) ओह, 

मळुीच नाही. ह ेमाझां कताव्य आह,े म्हणनूच मी ते 

आनांदाने करतेय. 

वहल्िाः (दखुावलेल्या मनाने, नापसांतीदशाक ओठ बाहेर 

काढून) तरीसदु्धा मला असां वाटतां की मी 

रस्त्यावर जाण्याइतकी व्यववस्थत आहे- मी माझा 

पोशाख नीटनेटका केलाय, आता तमु्हाला तसां 

वाटत नाही का? 

सौ.सलूनेसः खरां साांगायचां म्हणजे, मला वाटतां लोकां  

तझु्याकिेच थोिांसां टक लावनू बघतात. 

वहल्िाः (वतरस्काराने) शीSS सारे जण? ह्याची मला गांमत 

वाटते. 

सलूनेसः (दबल्या सांतापाने) पण लोक अशी कल्पना 

करतील की तुला वेि तर नाही लागलां? बघ. 
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वहल्िाः वेि? इथले खपू लोक वेिेच असावेत, ह्या 

शहरातील? 

सलूनेसः (स्वतःच्या कपाळाकिे अांगलुीवनदशे करीत) 

काहीही झाले तरी एक आह ेयेथे. 

वहल्िाः तमु्ही- वमस्टर सलूनेस! 

सौ.सलूनेसः ओह, असां बोल ूनका ना, माय वियर हालविा! 

सलूनेसः अजनूही तझु्या लक्षात आलां नाही? 

वहल्िाः नाही, वनवितच नाही. (पूणा ववचार करून थोिांसां 

हसते) आवण तरीही कदावचत एखादी छोटी गोष्ट 

असावी वस्ततुः. 

सलूनेसः ओह, ऐकलांस का त ूते, ऍवलन? 

सौ.सलूनेसः आवण कोणती छोटी गोष्ट असावी ती, कु. 

वाांगल? 

वहल्िाः नाही, मी नाही साांगणार. 

सलूनेसः ओह, साांग ना प्लीज! 
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वहल्िाः नाही, थँक्स मी इतकी वेिी नाही. 

सौ.सलूनेसः जेव्हा कु. वाांगल आवण तमु्हीच फक्त असाल 

तेव्हा, हालविा, तमु्हाला ती साांगेल, मला खात्ी 

आह.े 

सलूनेसः ओह, -तलुा तसां वाटतां? 

सौ.सलूनेसः ओह, वनवितच. कारण तमु्ही वतला फार 

पवूीपासनू ओळखता आहात, अगदी ती लहान 

असल्यापासून. साांगा नांतर मला. (ती िाव्या 

बाजनेू दारातनू बाहरे जाते.) 

वहल्िाः (थोि्या अविीनांतर) तमुच्या बायकोला मी 

मळुीच आवित नाही का? 

सलूनेसः अशा प्रकारचां काही तझु्या ध्यानात आलां का? 

वहल्िाः तमुच्या स्वतःच्या लक्षात नाही का आलां? 

सलूनेसः (टाळाटाळ करीत) काही वषांपासून ऍवलन इतर 

लोकाांच्या बाबतीत खपूच बजुरी झालीय. 

वहल्िाः बजुरी झालीय? 
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सलूनेसः पण जर त ू वतला पणूापणे जाणलांस-! ओह, ती 

खपूच चाांगली- खपूच दयाळू- उत्कृष्ट बाई आह-े 

वहल्िाः (उत्कां ठेने) पण जर ती अशी आह े तर मग 

आपल्या कताव्याववषयी ती का बोलत होती? 

सलूनेसः कताव्याववषयी? 

वहल्िाः होय, ती म्हणाली की ती बाहेर जाईल आवण 

माझ्यासाठी काहीतरी ववकत घेऊन येईल. ओह, 

मी नाही सहन करू शकत असा अवतशय वाईट 

आवण कुरूप शब्द! 

सलूनेसः का नाही? 

वहल्िाः त्याचा सवूचताथा, वकतीतरी उदास आवण तीक्ष्ण 

आवण कटू आह.े कताव्य, कताव्य- कताव्य. 

तमु्हाला सदु्धा तसां वाटत नाही? तमु्हाला त्याचा 

दांश झाल्यासारखा वाटत नाही? 

सलूनेसः मी काही त्याबद्दल फारसा ववचार केला नाही. 
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वहल्िाः होय, तसांच आहे ते! आवण जर ती एवढी दयाळू 

आह-े जसां वतच्याबद्दल तमु्ही म्हणालात- तर मग 

वतने अशा प्रकारे का बोलावां? 

सलूनेसः मग वतने कसां बोलावां असां तलुा वाटतां? 

वहल्िाः वतने असां म्हणायला हवां होतां की मी तमुच्यावर 

प्रचांि पे्रम करते. अशाच प्रकारचां काही वतने 

म्हणायला हवां होतां. काहीतरी सौहादापणे, 

प्रेमळपणे, नाही का? 

सलूनेसः (वतच्याकिे बघतो) असांच काहीतरी तलुा हवांय 

का? 

वहल्िाः होय, तांतोतांत. (ती घरभर वफरते, पसु्तकाांच्या 

कपाटाजवळ थाांबते व पसु्तकाांकिे बघते) वकती 

पसु्तके आहते तमुच्याकिे... 

सलूनेसः होय, मी छान छान पसु्तके एकवत्त जमवनू ठेवली 

आहते. 

वहल्िाः ती सगळी तुम्ही वाचलीत का? 
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सलूनेसः मी प्रयत्न केला होता तसा एकदा. त ूवाचतेस का 

खपू? 

वहल्िाः नाही, किीच नाही, अवजबात नाही. मी सोिून 

वदलां ते. कारण मला ते समस्त अनवुचत वाटलां. 

सलूनेसः माझाही अगदी तसाच अनुभव आह.े  

वहल्िाः (थोिीशी वफरते, छोट्याशा टेबलाजवळ थाांबते, 

फाईल उघिते, चाळून मजकूर उघिते) ह े सवा 

आराखिे तमुचेच का? 

सलूनेसः नाही, ते एका तरूणाने रेखाटले आहते ज्याला मी 

मदतीसाठी माझ्याकिे नोकरीस ठेवले आह.े 

वहल्िाः कोणीतरी ज्याला तमु्ही वशकवलां आह.े 

सलूनेसः ओह, येस, खात्ीने तोसदु्धा माझ्याकिून काहीतरी 

वशकलाय. 

वहल्िाः (खाली बसते) मग मी मानते तो खूपच हुशार 

आह े(रेखाटनाांकिे बघत) नाही का? 
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सलूनेसः ओह, फारसा वाईट नाही. मी त्याचा उपयोग करू 

शकतो. 

वहल्िाः होय, खरोखर! तो अवतशय हुशार असला 

पावहजे. 

सलूनेसः म्हणजे याचा अथा त ू त्याच्या आराखि्यावरून 

असे साांग ूशकतेस? 

वहल्िाः छेs छेs या अस्ताव्यस्त खरिण्यावरून! पण तो 

तमुच्याकिूनच वशकतोय ना? 

सलूनेसः ओह, आजपयंत- असे अनेक लोक आहते जे 

माझ्याकिून वशकलेत आवण त्यापैकी कोणीच 

फारसे यशस्वी झाले नाहीत. 

वहल्िाः (त्याच्याकिे बघनू मान िोलावते) खरांच, मला 

समजत नाही तुम्ही वकती मखूा आहात ते. 

सलूनेसः मखूा? तलुा असां वाटतां की मी खपू मखूा आह?े 

वहल्िाः अगदी वनवितच. जर तमु्ही सवा लोकाांना 

वशकवण्यात समािान मानत असाल- ठीक- 
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सलूनेसः (थोिांसां दचकून) ठीक- आवण का नाही? 

वहल्िाः (उठते, अिावट गांभीर, अिावट हसत) नाही, 

खरोखर वमस्टर सूलनेस! त्याबाबत काय? 

कोणालाच नाही पण ते बाांिण्याचा तमु्हाला 

हक्क आह.े पणूापणे तुम्ही एकटे. तमु्ही स्वतः ते 

करू शकता. आता तमु्हाला कळलां असेल. 

सलूनेसः (नाखषुीने) वहल्िा-! 

वहल्िाः असां? 

सलूनेसः कसां काय असां तझु्या मनात आलां? 

वहल्िाः तमु्हाला असां वाटतां का की असा ववचार 

करायला मी पणूापणे मखूा आह?े 

सलूनेसः नाही, तसां मला म्हणायचां नव्हतां. पण आता मी 

तलुा- साांगेन काहीतरी. 

वहल्िाः असां? 

सलूनेसः मी अववरतपणे- नीरवतेत आवण एकटाच- त्याच 

ववचारात मग्न असतो. 
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वहल्िाः ठीक, ते साहवजकच आह,े मला असां वाटतां. 

सलूनेसः (वतच्याकिे काहीशा शोिक नजरेने बघत) 

कदावचत ह ेतझु्या आिीच लक्षात आलां असेल, 

नाही? 

वहल्िाः नाही, माझ्या लक्षात नाही आलां- मळुीच नाही. 

सलूनेसः पण आिी- जवे्हा त ू म्हणालीस की तलुा वाटतां 

माझा तोल गेलाय, एक गोष्ट होती वतथे. 

वहल्िाः ओह, मी पणूापणे वेगळाच काहीतरी ववचार करीत 

होते. 

सलूनेसः वेगळा म्हणजे काय म्हणायचांय तलुा? 

वहल्िाः ते मी तमु्हाला नाही साांगणार. 

सलूनेसः (ओलाांिून पढुे जातो) ठीक, ठीक, जसां तलुा 

आविेल तसां. (घराच्या वखिकीजवळ थाांबनू) 

इकिे ये, मी तलुा काहीतरी दाखवतो. 

वहल्िाः (त्याच्याकिे पोहचत) काय आह ेते? 

सलूनेसः बवघतलांस का, त्या उद्यानात-? 
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वहल्िाः होय? 

सलूनेसः (वनदशे करीत) अगदी बरोबर. दगिाांच्या 

खाणीवर-? 

वहल्िाः ते नवां घर का? 

सलूनेसः ते बाांिलां जातांय, होय बहुिा पणूा झालांय. 

वहल्िाः ते एक उांच गोपरु वाटतांय. 

सलूनेसः साांगािा अजनूही वर आह.े 

वहल्िाः ह ेतमुचां नवीन घर आह ेका? 

सलूनेसः होय. 

वहल्िाः हचे घर का ते ज्यात तमु्ही लवकरच प्रवेश 

करणार आहात? 

सलूनेसः होय. 

वहल्िाः (त्याच्याकिे बघते) त्या घरात नसारीज पण 

आहते का? 

सलूनेसः तीन, जशा इथे आहते. 
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वहल्िाः आवण एकही मलू नाही? 

सलूनेसः आवण तेथे किीही एकही नसणार. 

वहल्िाः (अिावट वस्मत करीत) ठीक, मग मी म्हटले 

त्याप्रमाणे नाही का? 

सलूनेसः ते-? 

वहल्िाः की जे तमु्हाला म्हणायला हवां- शेवटी तमु्ही 

थोिेसे वेिे आहात तर 

सलूनेसः ह्याचाच ववचार करीत होतीस का त?ू 

वहल्िाः होय, त्या ररकाम्या नसारींबाबत वजथे मी झोपले 

होते. 

सलूनेसः (खालच्या आवाजात) आम्हाला मलुां होती, 

ऍवलनला आवण मला. 

वहल्िाः (उत्सकुतेने) होती तुम्हाला? 

सलूनेसः दोन लहान मलुां. ती सारख्याच वयाची होती. 

वहल्िाः जळुी होती का मग? 
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सलूनेसः होय, जळुी. अकरा वकां वा बारा वषे झाली 

असतील आता. 

वहल्िाः (साविपणे) आवण म्हणनू त्या दोघाांना-? तमु्ही 

गमावलांत का त्या दोघाांना? 

सलूनेसः (शाांतपणे भावकू होऊन) आम्ही त्याांना फक्त तीन 

आठविेच साांभाळू शकलो. पणूाही नाही. 

(भावनेचा उद्रके होऊन) ओ वहल्िा, वकती 

आियाकारकपणे मी भाग्यवान आह े की त ू येथे 

आलीस! अखेरीस मला कोणीतरी वमळालां 

ज्याच्याशी मी बोल ूशकतो. 

वहल्िाः तमु्ही वतच्याशी- बोल ूशकत नाही? 

सलूनेसः ह्याबद्दल नाही. माझी बोलायची इच्छा नाही 

आवण मला बोलायचांही नाही. (उवद्वग्नपणे) 

आवण दसुऱ्या कोणत्या गोष्टीबद्दलही नाही. 

वहल्िाः (वखन्सनपणे) तेव्हा तमुच्या ह्या सवा म्हणण्याचा 

अथा हाच होता का की तुम्ही म्हणालात तमु्हाला 

माझी गरज होती? 
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सलूनेसः मखु्यत्वे तोच माझ्या म्हणण्याचा अथा होता- सवा 

प्रसांगात, काल. कारण आज मला तशी खात्ी 

नाही (अकस्मात थाांबून) ये इकिे आवण खाली 

बसयूा वहल्िा. तेथे सोफ्यावर बैस- जेणेकरून तू 

उद्यानात बस ू शकशील. (वहल्िा स्वतः 

सोफ्याच्या कोपऱ्यात बसते. सूलनेस 

वतच्याजवळ खचुी आणतो.) तलुा त्याववषयी 

ऐकायला आविेल? 

वहल्िाः होय, मला येथे बसनू तुमचां बोलणां ऐकायला 

आविेल. 

सलूनेसः (खाली बसतो.) मग मी तलुा त्याबद्दल सारां काही 

साांगेन. 

वहल्िाः आता मी तमु्हाला आवण उद्यानाला दोघाांना पाहू 

शकते. म्हणून साांगा मला प्लीज! 

सलूनेसः (अिावतुाळाकार वखिकीकिे वनदशे करतो) बाहरे 

त्या उांच कि्यावर, जेथे तुला नवीन घर वदसेल- 

वहल्िाः होय? 
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सलूनेसः ऍवलन आवण मी आमच्या वैवावहक जीवनाच्या 

सरुूवातीची काही वषे तेथे रावहलो होतो. तेथे 

जवळच एक जनेु घर होते वतच्या आईच्या 

मालकीचे; आवण आम्हाला वारसा हक्काने 

वमळालेले, आवण त्याबरोबर अवाढव्य उद्यानही. 

वहल्िाः त्या घरावर उांच गोपुर सदु्धा होतां का? 

सलूनेसः नाही, तसल्या प्रकारचां काहीच नव्हतां. ते खपू 

मोठां, भयानक, अांिःकारमय िान्सयाच्या 

गोदामासारखे वदसणारे, लाकिाच्या मोठ्या 

पेटीसारखे वठकाण होते. पण आतमध्ये सरेुख, 

उबदार व खपूच आरामशीर होते. 

वहल्िाः मग तमु्ही ते मोिकळीस आलेले जनुाट घर 

ढासळून टाकले? 

सलूनेसः नाही. ते आगीच्या भक्ष्यस्थानी पिले. 

वहल्िाः ते सगळांच्या सगळां? 

सलूनेसः होय. 
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वहल्िाः वकती दभुााग्याची गोष्ट आहे ही, तमुच्यासाठी 

सलूनेसः त ूत्याकिे तसे पाहतेस ह्यावर ते अवलांबनू आह.े 

ती आगच मला वास्तवुशल्पाविपती बनववत 

होती— 

वहल्िाः ठीक, पण...? 

सलूनेसः त्यानांतर लगेच दोन्सही मलुाांचा जन्सम झाला. 

वहल्िाः ती गरीब वबचारी दोन जळुी, होय. 

सलूनेसः ती वनकोप आवण गटुगटुीत ह्या जगात आली. 

आवण ती मोठी होत होती- वदवसेंवदवस 

वेगवेगळी वदसत होती, बघ. 

वहल्िाः लहान मलुां सरुूवातीला लवकर लवकर वाढतात. 

सलूनेसः खपूच सरेुख दृश्य होतां ते- िोळयाांचां पारणां फेिेल 

असां, ऍवलन त्या दोघाांजवळ झोपलेली होती. पण 

मग ती आगीची रात् आली... 

वहल्िाः (श्वास रोखीत) काय झालां? साांगा मला! कोणी 

भाजलां का त्या आगीत? 
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सलूनेसः नाही, तसां नाही. ती सवा सरुवक्षतपणे घराबाहेर 

पिली— 

वहल्िाः होय, पण मग काय? 

सलूनेसः त्या िास्तीने ऍवलन भयांकर हादरली. िोक्याची 

सचूना- बचाव- जीवघेणी घाई- आवण त्यावर 

कळस म्हणजे गारठून टाकणारी किाक्याच्या 

थांिीची रात्, त्याांना ते जसे पिून होते तशीच 

कशीबशी रात् काढावी लागली. त्या सवांना- 

वतला आवण त्या दोन लहानग्याांना. 

वहल्िाः आवण ह ेखपू झालां त्याांच्यासाठी? 

सलूनेसः नाही, त्याांना नाही. पण ऍवलनला खपू ताप 

भरायला लागला आवण त्याचा वतच्या दिुावर 

पररणाम झाला. वतने त्याांना स्वतःचे दिू 

पाजायचा हट्टच िरला. ते वतचां कताव्य होतां, असां 

ती म्हणाली. आवण आमची दोघांही लहान 

बाळां... (मठुी आवळतो) ... ती दोघांही... 

वहल्िाः त्या िक्क्यापासून ती मकु्त झाली नाही? 
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सलूनेसः नाही, त्यापासनू ती मकु्त झाली नाहीत. त्याने 

आमच्यापासनू त्याांना वहरावनू नेले. 

वहल्िाः ते तमुच्यासाठी फारच भयांकर कठीण होतां. 

सलूनेसः कठीण होतां माझ्यासाठी खपूच ते. पण 

ऍवलनसाठी ते दसपट कठीण होतां. (मठुी 

वळवतो, सांताप दाबीत) ओह, का अशा गोष्टी 

घितात ह्या जगात (तसुिेपणाने आवण 

दृढतापवूाक) त्याांना गमावल्या वदवसापासनू मला 

किीच चचा बाांिायची इच्छा झाली नाही की 

गोपरेु बाांिायची नाही. 

वहल्िाः (हळूच मान िोलाववत) काहीच नाही बाांिायचां, 

फक्त लोकाांना राहण्यासाठी घरां. 

सलूनेसः मानवाांसाठी वनवासस्थाने फक्त, वहल्िा. 

वहल्िाः पण घरे उांच गोपरेु, उांच वशखरे त्यावरच्या 

कळसासह. 

सलूनेसः जर शक्य झालां. (सौम्य आवाजात) काहीही झाले 

तरीही- जसां मी पूवी म्हटलां होतां- ती आग अशी 
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गोष्ट होती की वजने मला वास्तुवशल्पाविपती 

बनवलां. 

वहल्िाः का तमु्ही स्वतःला इतराांसारखां वशल्पकार 

म्हणवनू घेत नाहीत? 

सलूनेसः त्याबद्दल मी पद्धतशीरपणे वशकलेलो नाही. जे 

काही मला ठाऊक आहे त्यातनूच मी स्वतःला 

वशकवले. 

वहल्िाः पण तरीसदु्धा तमु्ही लक्षणीय प्रगती केली. 

सलूनेसः होय, त्या आगीचे मी आभार मानतो. मी त्या 

छोट्या घराांभोवती सांपणूा उद्यानाांची योजना केली, 

आवण तेथे मी मला नेमकी हवी तशी, मला 

आवितील अशी घरे बाांिलीत. आवण मग त्या 

गोष्टी प्रगतीपथावर गेल्यात. 

वहल्िाः (उत्कां ठेने त्याच्याकिे बघते) तमु्ही वनवितच खपू 

आनांदी माणसू आहात. सवा गोष्टी तमुच्या बरोबर 

आहते जेव्हा. 
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सलूनेसः (वखन्सनतेने) आनांदी? तूसदु्धा ह े म्हणतेस? 

इतराांसारखां? 

वहल्िाः होय मी म्हणेन तमु्ही आहातच. जर तमु्ही त्या 

लहानग्या पोराांबद्दल ववचार करणां थाांबवलांत 

तर— 

सलूनेसः (हळूच) ती दोन लहान पोरां—त्याांना ववसरणां 

एवढां सोपां नाही, वहल्िा. 

वहल्िाः (काहीशा अवनविततेने) तमु्ही जे काही गमावलां 

आह ेत्याचा अजनूही तमुच्या मनाला त्ास होतोय 

खपू—इतकी वषे वनघनू गेल्यावरही? 

सलूनेसः (दृढपणे वतच्याकिे बघत, उत्तर न दतेा) एक 

आनांदी माणसू त ूम्हणालीस... 

वहल्िाः मग आता तमु्ही आनांदी नाहीत का दसुऱ्या 

बाबतीत? 

सलूनेसः (वतच्याकिे अजनूही सतत बघत) जेव्हा मी तुला 

आगीबद्दल साांवगतलां- हां— 
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वहल्िाः असां? 

सलूनेसः असा एखादा वववशष्ट ववचार जो त-ुजो तझु्या 

मनात येत नाही का? 

वहल्िाः (ववचार करण्याचा प्रयत्न करत) नाही. काय आहे 

तमुच्या मनात? 

सलूनेसः (शाांत, स्पष्टपणे) ती आग, आवण ती फक्त एकच 

वजने मला घरे बाांिण्याची सांिी वदली. उबदार, 

आनांदी, सखुावह घरे. जेथे आईविील आवण 

त्याांची मलुां एकवत्त नाांदत आहते सरुवक्षत, सखुी 

आवण जीवनाचा आनांद लुटत. सारे एकमेकाांच्या 

छोट्या-मोठ्या गोष्टींत सहभागी होणारे. 

वहल्िाः (उत्साहपवूाक) ठीक, आवण हा सवाात मोठा 

आनांद नाही का की अशाप्रकारची अप्रवतम घरां 

तमु्ही बाांि ूशकता? 

सलूनेसः पण त्याची वकां मत, वहल्िा! भयांकर वकां मत मला 

मोजावी लागणार ह्या सांिीसाठी! 

वहल्िाः पण ह्यावर तुम्ही मात करू शकणार नाहीत का? 
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सलूनेसः नाही. इतराांसाठी घरे बाांिण्यासाठी मला ह्या 

सवांचा त्याग करावा लागणार- कायमचा 

सोिावा लागणार- आपल्या स्वतःच्या घरासाठी. 

मला म्हणायचांय की घर खपू लहान बाळाांसाठी 

आवण त्याांच्या आईवविलाांसाठी सदु्धा. 

वहल्िाः (साविपणे) पण तमु्हाला ती वमळालीत का? 

कायमची, तमु्ही म्हणालात? 

सलूनेसः (हळूच मान हलववत) ज्याववषयी लोक बोलतात 

त्या आनांदाची ती वकां मत होती. (वखन्सन 

अांतःकरणाने श्वास रोखत) तो आनांद,- हां- तो 

आनांद ववनामलू्य ववकत घेतलेला नव्हता, 

वहल्िा. 

वहल्िाः (पवूीप्रमाणे) पण हा आनांद काहीही झाले तरी 

आलाच ना? 

सलूनेसः किीच नाही, ह्या दवुनयेत किीच नाही. तो त्या 

आगीचा दसुरा पररणाम आह.े आवण त्यानांतर 

ऍवलनचां आजारपण. 
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वहल्िाः (त्याच्याकिे अवणानीय आववभाावात बघते) 

आवण तरीही ह्या साऱ्या नसारीज बाांिता? 

सलूनेसः (गाांभीयााने) तझु्या लक्षात आलां नाही का किी, 

वहल्िा, वकती भुरळ पािणारां, वकती खणुावणारां... 

वकती असाध्य आह.े 

वहल्िाः (सखोल ववचार करीत) असाध्य? (उत्साहाने) 

होय, खरांच! असांच काहीतरी तमु्हाला जाणवतां 

का? 

सलूनेसः होय, तसांच. 

वहल्िाः मग माझा अांदाज आह े की—काहीतरी 

सैतानासारखां तमुच्यात सुद्धा आह.े 

सलूनेसः का सैतानाचां? 

वहल्िाः काय म्हणाल मग तमु्ही, ह्याला? 

सलूनेसः ठीक, ठीक (उठतो) कदावचत तझुां बरोबर असेल. 

(आवेशाने) पण मी सैतानासारखां होण्यात काही 
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आिया आह ेका... माझ्या अशा गोष्टी घिताहते! 

प्रत्येक गोष्ट त्या मागााने... वचरस्थायीपणे! 

वहल्िाः काय म्हणायचांय तमु्हाला? 

सलूनेसः (अांतगात उमीने बोलत) लक्ष द ेइकिे वहल्िा, मी 

तलुा काय साांगतोय त्याकिे. ह े सवा काही 

करण्यात मी यशस्वी झालोय, बाांिकाम 

करताना—सारां सौंदया, सरुवक्षतता, आनांदमयी 

सखुसोई—आवण तेही उत्तम दजााचे सदु्धा—

(हाताच्या मठुी आवळून) असा ववचार करणां 

सदु्धा वकती भयांकर आह?े 

वहल्िाः काय भयांकर आह?े 

सलूनेसः ह्या सवा गोष्टींची मला माांिणी करायची होती, 

त्यासाठी वकां मत मोजायची होती—पैशात नव्ह—े

पण मानवी सौख्यासाठी. आवण माझ्या स्वतःच्या 

सखुासाठी नव्ह ेपण इतर लोकाांसोबत सदु्धा. होय, 

होय, त ू ते बघतेस काय वहल्िा? हचे ते मखु्य 

आह े एक कलाकार म्हणनू माझ्या सामावजक 
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दजााने वदले- आवण इतराांनी. प्रत्येक वदवशी मला 

त्याचा पाठपरुावा करावा लागतो आवण नव्याने 

मला वमळालेल्या वकां मतीची. वारांवार पनुःपुन्सहा- 

वनरांतर! 

वहल्िाः (उठते आवण वस्थरपणे त्याच्याकिे बघते) आता 

मला कळते की तुम्ही ववचार करता- 

वतच्याबाबत. 

सलूनेसः होय, मखु्यत्वे ऍवलनबाबत. बघ ऍवलनला सदु्धा 

वतचे जीववतकाया होते. पणूापणे वजतकां  माझां होतां 

वततकां  (त्याचा आवाज कां प पावतो) पण वतचां 

जीववतकाया खुांटायचां होतां... वचरिून वचरिून 

वछन्सन वभन्सन व्हायचां होतां- म्हणनू माझांही त्याच 

मागााने जबरदस्तीने ओढलां गेलां- एका प्रकारच्या 

मोठ्या ववजयाकिे. कारण तलुाही मावहत 

असेलच की वतचांही ववशेष नैसवगाक कौशल्य 

होतां बाांिकामात. 

वहल्िाः ती! बाांिकामात? 
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सलूनेसः (िोके हलवनू) घरे वकां वा गोपरेु बाांिण्यात नाही, 

आवण वशखरेही नाहीत- आवण मी काम करतो 

तसल्या प्रकारात नाही. 

वहल्िाः ठीक, पण मग कशात? 

सलूनेसः (हळुवार भावनेने) लहान बालकाांच्या 

आत्म्याच्या बाांिणीत, वहल्िा. लहान 

बालकाांच्या आत्म्याांची पररपणूा समतोल आवण 

उदात्त आवण सुांदर रूपात बाांिणी करण्यात. उांच 

भरारी घेण्यात, ताठ मानेने जगण्यात, पररपणूा 

पररपक्व मानवी आत्मा बनववण्यात, त्याांना 

सामथ्याशाली बनववण्यात, त्याांच्या आत्म्याची 

बाांिणी करण्यात ती वनष्णात होती. हचे वतचां 

नैसवगाक कौशल्य वतच्या अांगी होतां. आवण आता 

ते तेथे पिून आह.े नवा पेरलेला आवण व्यथा 

सवाकाळ- पणूापणे वनरूपयोगी सेवा. कुठलीही 

ऐवहक सेवाशून्सय. आगीच्या भक्ष्यस्थानी 

पिलेल्या वस्तूांच्या राखेच्या वढगाऱ्यासारखे. 

वहल्िाः होय, पण असे असले तरीही ह ेखरां आह.े..? 
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सलूनेसः होय ह ेखरां आह.े खरां आहे. मला ठाऊक आह ेह े

खरां आह.े 

वहल्िाः असां, पण काही झालां तरी तो तमुचा दोष नाही. 

सलूनेसः (वतच्यावर नजर वस्थर करून हळूच मान हलवतो) 

ओह, तो एक मोठा भीषण प्रश्न आह.े तीच एक 

शांका मला कुरतित असते- रात्ांवदवस 

वहल्िाः ती? 

सलूनेसः होय, समज हा माझा दोष आहे- एका वनवित 

अशा जावणवेत. 

वहल्िाः तमुचा दोष. ती आग! 

सलूनेसः साऱ्या गोष्टींसाठी, सांपणूा गोष्टीसाठी. आवण तरीही 

कदावचत मी वनष्पाप आह ेपणूापणे. 

वहल्िाः (त्याच्याकिे वचांतेने बघत) ओह, मास्टर वबल्िर! 

जर तमु्ही अशा काही गोष्टी बोल ू शकता, तर 

तमु्ही आजारीच आहात कसेही करून. 
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सलूनेसः हां,- मला शांका वाटेल जर मी पणूापणे वनरोगी 

आह े त्या मदुद््याला िरून. (राग्नर ब्रोवव्हक 

िावीकिील कोपऱ्यात असलेला छोटा दरवाजा 

साविपणे उघितो. वहल्िा पढुे येते.) 

राग्नरः (जेव्हा तो वहल्िाला बघतो) ओह, माफ करा 

मला, वमस्टर सलूनेस. (तो जाण्याच्या तयारीत 

असतो.) 

सलूनेसः नाही, नाही, प्लीज जाऊ नकोस. आपण ह े

सांपवयूा. 

राग्नरः ओह, यसे.्..जर ते शक्य असलां! 

सलूनेसः तझु्या वविलाांना बरां नाही, असां ऐकलां. 

राग्नरः त्याांची तब्येत वेगाने खालावतेय- आवण म्हणनूच 

मी तमुची याचना आवण ववनवणी करतो की त्या 

आराखि्यापैकी एकावर तमु्ही तमुचे अल्पसे 

स्नेहशील शब्द वलहावेत! वविलाांसाठी काहीतरी 

ते जाण्या..... 
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सलूनेसः (आवेशाने) मला तझु्या त्या आराखि्याबद्दल 

काहीएक ऐकून घ्यायची इच्छा नाही. 

राग्नरः तमु्ही त्यावर नजर वफरवनू बवघतली? 

सलूनेसः होय,-मी बवघतली. 

राग्नरः ते कुचकामाचे आहते? आवण मी सदु्धा 

कुचकामाचा आह?े 

सलूनेसः (टाळाटाळ करून) येथे माझ्यासोबत थाांब, राग्नर. 

तझु्या अपेके्षप्रमाणे साऱ्या गोष्टी तलुा वमळतील. 

आवण मग त ू कायाशी वववाह करू शकतोस, 

आवण तझु्या सखुसोईसह जग ू शकतोस—

आनांदाने सदु्धा, कुणास ठाऊक? फक्त तझु्या 

सखुसोईप्रमाणे ववचार करू नकोस. 

राग्नरः असां, असां, मग मला घरी जायलाच हवां आवण 

तमु्ही जे काही बोललात ते मी माझ्या वविलाांना 

साांगायलाच हवां. मी तसां वचन दतेो, मी साांगेन—

हचे ना ते की मी माझ्या वविलाांना साांगावां—

त्याांचा मतृ्य ूहोण्यापूवी? 
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सलूनेसः (ववव्हळत) ओह, साांग त्याांना—तू माझ्यासाठी 

काय करणार आहसे ते! (आकवस्मक भावनोद्रके 

होत) मी-मी काहीही करू शकत नाही, राग्नर! 

राग्नरः मी तो आराखिा माझ्यासोबत नेऊ शकतो का? 

सलूनेसः होय, घेऊन जा ते—सवाच्या सवा घेऊन जा! ते 

बघ, ते टेबलावर पिलेले आहते. 

राग्नरः (टेबलाकिे जात) Thanks. 

वहल्िाः (बॅगेवर हात ठेवते) नाही, नाही, राहू द्या ते येथे. 

सलूनेसः का? 

वहल्िाः कारण मलासदु्धा त्याांच्यावर एक दृष्टीके्षप 

टाकायची इच्छा आह.े 

सलूनेसः पण त ूतर आिीच ते—ठीक, काही हरकत नाही, 

राहू द ेते इथे, मग. 

राग्नरः ठीक आह.े 

सलूनेसः आवण ताबितोब घरी जा तझु्या वविलाांकिे. 
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राग्नरः होय, मलाही वाटतां मी जायलाच हवां. 

सलूनेसः (जण ू काही वनराश झालेला) राग्नर—माझ्या 

आवाक्याबाहरे असलेल्या गोष्टी त ू मला 

ववचारायलाच नको! ऐकलां का राग्नर मी काय 

म्हणतो ते? नकोच ववचारायला मला. 

राग्नरः नाही, नाही. माफ करा मला-(तो अवभवादन 

करतो, आवण कोपऱ्यातील दरवाज्यातनू बाहरे 

जातो. वहल्िा पवलकिे जाते आवण 

आरशाजवळच्या खचुीवर बसते.) 

वहल्िाः (सलूनेसकिे रागाने बघते) हा तमुचा क्षदू्रपणा 

आह.े 

सलूनेसः असां तलुा सदु्धा वाटतां? 

वहल्िाः होय, ते भयानकपणे वकळसवाणे आहे—आवण ते 

असह्य, वाईट आवण पाशवीसदु्धा. 

सलूनेसः ओह, तलुा माझी अवस्था समजत नाहीये. 
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वहल्िाः ते काही फार महत्त्वाचां नाही—मी म्हणते तमु्ही 

असां वागायलाच नको होतां. 

सलूनेसः त ूस्वतःच म्हणालीस, नकुतांच आत्ता, की कुणीच 

नाही पण मीच ते बाांिकाम करणां उवचत आहे 

असां. 

वहल्िाः मी तसां म्हण ूशकते पण तुम्ही नव्ह.े 

सलूनेसः वनवितपणे मी माझ्या अविकारासाठी सवांपेक्षा 

अविक वकां मत मोजलेली आह.े 

वहल्िाः ओह, होय- तमु्ही त्याला काय म्हणता त्या 

कौटुांवबक समािानाबरोबर, काहीसा त्या 

स्वरुपाचा. 

सलूनेसः वशवाय माझ्या आवत्मक शाांततेसाठी. 

वहल्िाः (उभी राहत) आवत्मक शाांतता! (प्रखरतेने) होय, 

होय, त्यात बरोबर आहात तमु्ही! गरीब वबचारे 

सलूनेस....तुम्ही असाच ववचार करीत असाल 

की.... 
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सलूनेसः (शाांत अस्फुट हास्यात) फक्त बैस पुन्सहा, वहल्िा, 

आवण मी तलुा काहीतरी मजेदार साांगेन. 

वहल्िाः (उत्सकु कुतहुलाने) असां? 

सलूनेसः ती मखूापणाच्या सचूीत असलेली छोटीशी गोष्ट 

आह.े कारण तू बघ, सांपूणा गोष्ट वळण घेते ती 

काहीच नव्ह े पण फक्त िरुाि्याला गेलेल्या 

ति्यावर. 

वहल्िाः ह्या व्यवतररक्त अविक काही नाही? 

सलूनेसः नाही, मळुीच नाही, सरुूवातीला काही नाही. (तो 

वहल्िाजवळ खचुी ओढून त्यावर बसतो) 

वहल्िाः (अिीरतेने स्वतःच्या गिुघ्यावर चापट मारीत) 

बरां, आता िरुाि्याला तिा गेला त्यासाठी! 

सलूनेसः आगीपवूी माझ्या लक्षात तो तिा आला होता, 

फार पवूी. प्रत्येक वेळी जेव्हा मी पोटमाळयावर 

जायचो तेव्हा तेव्हा ती वचर, तो तिा अजनूही 

आह ेकी नाही ह ेबघायचो. 
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वहल्िाः आवण ती वचर होती? 

सलूनेसः होय, कारण वतच्याववषयी कुणालाही मावहती 

नव्हती. 

वहल्िाः आवण तमु्ही काहीच बोलला नाहीत? 

सलूनेसः काहीच नाही. 

वहल्िाः आवण ती वचर दरुूस्त करण्याचा किीच ववचार 

केला नाही? 

सलूनेसः ओह, होय, मी त्याबाबत ववचार केला होता,--

पण पढुे मी ते किीच केले नाही. मला ती दरुूस्ती 

करावीशी वाटायची. पण त्याचवेळी नेमका एक 

हात मला मागे खेचायचा. आज नाही- उद्या असे 

करत करत काहीच केले नाही. 

वहल्िाः पण तमु्ही ते लाांबणीवर का टाकत गेलात? 

सलूनेसः कारण मी ववचार करीत होतो. (हळूच खालच्या 

आवाजात) त्या िरुाि्याच्या छोट्या काळया 
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भेगेतनू कदावचत मला मागा काढता येईल 

यशाकिे एक वशल्पकार म्हणनू. 

वहल्िाः (समोर सबळ बघत) ते अवस्तत्वात असेलच. 

सलूनेसः बहुतेक अवनवाया. पणूापणे अवनवाया. कारण त्या 

वेळी मला ती गोष्ट वरकरणी सािी व सोपी 

वाटायची. माझी अशी इच्छा होती की ते 

वहवाळयात केव्हातरी होईल. थोिांसां दपुारच्या 

आिी. ऍवलनबरोबर मला घसरगािी प्रवास 

करायचा होता. घरातील नोकराांनी शेगिी पेटवली 

असावी. 

वहल्िाः होय, कारण त्या वदवशी खपूच किाक्याची थांिी 

पिलेली असावी? 

सलूनेसः भयांकर झोंबणारी थांिी होय- त्याांना असे वाटायचे 

की जेव्हा ऍवलन येईल तेव्हा वतला पणूापणे थांिी 

वाऱ्यापासून सरुवक्षत व उबदार वदसावे. 

वहल्िाः मला वाटते वतला स्वभावतःच थांिी असह्य होते. 
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सलूनेसः होय आह े ती तशी. आवण म्हणनू मग आम्ही 

घराकिे यायला वनघालो तेव्हा तेथे िरू असावा 

अशी आमची अपेक्षा होती. 

वहल्िाः फक्त िरू? 

सलूनेसः आिी िरू. पण जेव्हा आम्ही उद्यानाच्या 

प्रवेशद्वाराजवळ येतो तेव्हा सांपणूा लाकिी इमारत 

आगीच्या ज्वाळाांनी भिकलेली. हचे ते मला 

बघण्याची इच्छा होती. 

वहल्िाः ओह, का ते असां घिणां टळलां नाही? 

सलूनेसः होय त ूअसां म्हण ूशकतेस, वहल्िा. 

वहल्िाः ठीक, पण आता ऐका, वमस्टर सलूनेस, तमुची 

पणूापणे अशी खात्ी आह ेका की त्या िरुाि्याला 

पिलेला तिाच आग लावायला कारणीभतू 

झाला? 

सलूनेसः उलटपक्षी, मला पणूा खात्ी आह ेकी िरुाि्याला 

गेलेल्या ति्याशी आगीचा काहीही सांबांि नाही. 
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वहल्िाः काय? 

सलूनेसः अशी स्पष्टपणे खात्ी झाली आह े की आग ही 

कपि्याच्या कपाटातनू भिकली- सांपणूापणे 

घराच्या वेगळया भागात. 

वहल्िाः मग तमु्ही त्या िरुाि्याला पिलेल्या ति्याबाबत 

का व्यथा बिबित होता? 

सलूनेसः मी तझु्याशी थोिांसां बोलत राहू का वहल्िा? 

वहल्िाः फक्त तमु्ही समांजसपणे बोलणार असाल तर— 

सलूनेसः मी तसा प्रयत्न करीन (तो त्याची खचुी जवळ 

ओढतो.) 

वहल्िाः चला! बोला मग, वमस्टर सूलनेस. 

सलूनेसः (ववश्वासात घेऊन) त ूमाझ्याशी सहमत नाहीस का 

वहल्िा, की असे जे काही थोिेसे लोक आहते, जे 

ववशेष लोक आहते, ज्याांना अशी काहीतरी 

इच्छा असते, अवभलाषा असते; त्याांना सामथ्या 

आवण क्षमतेची दणेगी प्राप्त झाली आह ेते त्यावर 
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इतके ठाम व दृढवनियी असतात. अखेरीस त्याांना 

ते इवच्छत प्राप्त होऊ शकतां? ह्यावर तझुा ववश्वास 

नाही? 

वहल्िाः (गढू आववभााव चेहऱ्यावर आणनू) असां जर 

असेल, तर बघ ू या आपण, ह्यापैकी एक वदवस 

जर माझी वनवि होते की नाही ते. 

सलूनेसः एकटा माणसू अशी प्रचांि गोष्ट साध्य करू शकत 

नाही. ओह, नाही. एखाद्याजवळ... मदतनीस 

वकां वा नोकर हवेतच... जर एखादी गोष्ट करायची 

असल्यास. पण ते स्वतः किीच येत नाहीत. 

एखाद्याने त्याांना पाचारण करायला हवे, 

उद्दामपणे, आतल्या आवाजाने, त ू समजायला 

हवे. 

वहल्िाः कोण आहते ते मदतनीस आवण सेवक? 

सलूनेसः ओह, आपण त्याबद्दल इतर वेळेला बोल ूशकतो. 

ततूाास आपण आगीच्या गोष्टीबाबतच बोलयूा. 
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वहल्िाः जरी तमुची इच्छा नव्हती तरीही आग लागली 

असां तमु्हाला वाटत नाही का? 

सलूनेसः जर ते घर क्नटू ब्रोवव्हकचे असते तर ते आगीत 

भस्मसात झाले नसते पणूापणे त्याच्या सोईनसुार. 

मला खात्ी आहे; कारण मदतनीसाांना आवण 

सेवकाांना कसां बोलवावां ते. (अस्वस्थतेने उभा 

राहत) म्हणनू त ू असां बघ वहल्िा—हा माझाच 

अपराि आह,े काही झाले तरी त्या दोन 

वचमकुल्या बाळाांना आपला जीव गमवावा 

लागला. आवण तलुा वाटतां का की हा माझा 

अपराि नसेल, सदु्धा- ऍवलन तशी तेव्हा नव्हतीच 

जसां वतने असायला हवां होतां. आवण वतला 

बहुतेक काय हवां होतां. 

वहल्िाः होय, पण जर ते मदतनीस आवण नोकर जे...? 

सलूनेसः कोणी बोलावलां मदतनीस आवण सेवकाांना? मी 

हाक मारली. म्हणनू ते आले आवण माझ्या 

इच्छेची आज्ञा पाळली. (वाढत्या प्रक्षोभात) 

ह्यालाच लोक दवै म्हणतात जे माझ्या बाजनेू 
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होते, मी तुला साांगेनच कशासारखां ते मला वाटलां 

ते! मला असां वाटायचां की माझां ऊर म्हणजे 

कच्च्या माांसाचा मोठा पट्टा होता, आवण ते 

मदतनीस आवण सेवक इतर लोकाांच्या 

शरीरावरील कातिी सोलनू माझ्या जखमेवर 

वठगळ लावताहते. जरी ती किीच भरून येणारी 

जखम... किीच नाही. ओह, तलुा कळलां असतां 

की काही वेळा ती वकती जळजळते आवण 

ठणकते. 

वहल्िाः (एकाग्र वचत्ताने त्याच्याकिे बघत) तमु्ही आजारी 

आहात, वमस्टर सलूनेस, खपू आजारी, मला 

अांमळसे वाटते. 

सलूनेसः वेिा म्हण, कारण तोच तुझ्या म्हणण्याचा अथा 

आह.े 

वहल्िाः नाही, मला नाही वाटलां की तमुचा सयवुक्तकपणा 

खपू चकुीचा होता असां. 

सलूनेसः काय, मग? त्या पेक्षा अलग? 
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वहल्िाः मला ह्याचां आिया वाटतां की तमु्ही फारशा नाजकू 

सदस्वद्ववेकबदु्धीसह जन्समलेला नाहीत. 

सलूनेसः नाजकू सदस्द ् वववेकबदु्धी? काय कू्रर थट्टा आह े

ही? 

वहल्िाः माझ्या म्हणण्याचा अथा असा की तमुची 

सदस्वद्ववेकबदु्धी ही खरोखर नाजकू आह.े एक 

प्रकारे अशक्त. गोष्टीवर वस्थर राहणार नाही. ओझां 

सहन न करता येण्याजोगी. 

सलूनेसः (गरुगरुत) हां! मी असां ववचारू शकतो का, मग, 

कुठल्या प्रकारची सदस्दु्बद्धी एखाद्याजवळ 

असायला हवी? 

वहल्िाः तमुची सदस्वद्ववेकबदु्धी पररपणूापणे दृढवनियी 

असलेली मला आविेल. 

सलूनेसः खरांच? दृढवनियी, हां? तझुी सदस्वद्ववेकबदु्धी 

आह ेका दृढवनियी, ववचारू का असां मी तुला? 

वहल्िाः माझी पणूापणे खात्ी आह,े मी आह ेतशी. माझ्या 

किीच लक्षात आलां नाही की ती मला नव्हती. 
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सलूनेसः बहुिा ववशेषकरून तशी कसोटी घेतली नसावी, 

माझ्या कल्पनेप्रमाणे. 

वहल्िाः (थरथरत्या ओठाांनी) ओह, वविलाांना सोिून साणां 

सोपां नाही; माझा फार जीव होता त्याांच्यावर. 

सलूनेसः अगां चल. एक-दोन मवहनेच ना फक्त? 

वहल्िाः मला वाटतां पनु्सहा मी किीच घरी जाऊ शकणार 

नाही. 

सलूनेसः किीच नाही? मग त ूत्याांना सोिून का आलीस? 

वहल्िाः (अिावट गांभीर, अिावट चेष्टनेे) तमु्ही ववसरलात, 

नाही का? आता त्याला दहा वषे होत आली 

आहते. 

सलूनेसः ओह, मखूापणा! घरी काही अप्रस्ततु घिलां का? 

हां? 

वहल्िाः (पणूापणे गांभीर) कोणीतरी आतनू मला ते 

करायला भाग पाित होतां इकिे लोटून दते होतां. 
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आवमष दाखवनू आपल्याकिे खेचत होतां आवण 

ओढत सदु्धा होतां. 

सलूनेसः (उत्सकुतेने) तेच आपल्यात आह!े तेच 

आपल्यामध्ये आह.े माझ्यात जसा आह े तसाच 

तझु्यातही तो प्रचांि राक्षस आह.े आपल्या बाहरे 

असलेली शक्ती आपल्याला बोलावते आह.े मग 

आपल्याला त्याला शरण जावांच लागणार, 

आपल्याला ते आविो अथवा न आविो. 

वहल्िाः मला बहुिा वाटतां तमुचां बरोबर आह,े वमस्टर 

सलूनेस. 

सलूनेसः (खोलीत वफरतो) जगात सवात् असे अगवणत 

सैतान आहते, जे कोणालाही वदसत नाहीत. 

वहल्िाः सैतान सदु्धा? 

सलूनेसः (थाांबतो) चाांगले सैतान आवण वाईट सैतान; 

वफक्या केसाांचे सैतान आवण काळया केसाांचे 

सैतान. जर तलुा नेहमी असे वदसले की वफक्या 

रांगाचे आवण काळया रांगाचे कोणते आहते तर ते 
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तझुी वाट बघतील. (चालत) मग तेव्हा तेथ े

काहीच समस्या उद्भवणार नाहीत. 

वहल्िाः (िोळयाांनी त्याचा पाठलाग करते) वकां वा 

एखाद्याला खरोखर मजबतू, सामथ्याशाली 

सदस्वद्ववेकबदु्धी होती- जेणेकरून त्याला हवे ते 

करायला िाररष््टय असावे. 

सलूनेसः (फळीवर आिारलेल्या टेबलाजवळ थाांबत) मी 

ववश्वास करतो, आता, की बहुतेक लोक ह े

अगदीच दबुळे प्राणी असतात- त्या अनरुोिाने मी 

आह.े 

वहल्िाः बहुिा. 

सलूनेसः (टेबलावर झकूुन) शौयाकथाांमध्ये समदु्रावरील 

लटुारूां बाबत तू वाचलांस, जे समदु्रपयाटन करून 

परदशेात जात होते, लटुालटू, जाळपोळ करून 

माणसाांना ठार करीत. 

वहल्िाः आवण बायाांना पळवनू नेत- 

सलूनेसः -आवण त्याांना बांवदवासात ठेवीत- 
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वहल्िाः जहाजातनू त्याांना घरी नेत- 

सलूनेसः -आवण त्याांच्याशी भयांकर सैतानासारखे वागत. 

वहल्िाः (अिावट झाकलेल्या िोळयाांनी समोर बघत) 

मला वाटते ते खरोखरच वचत्तथरारक असावे. 

सलूनेसः (थोिांसां खोलवर हसत) बायाांना पळवनू 

नेण्यासाठी, हां? 

वहल्िाः आवण त्याांना पळवनू नेत. 

सलूनेसः (क्षणभर वतच्याकिे बघत) ओह, खरांच. 

वहल्िाः (जण ू काही सांभाषणाचा िागा तोिीत) पण ह्या 

सागरी चाच्याांबद्दल कशामळेु तमु्हाला बोलावसां 

वाटलां, वमस्टर सलूनेस? 

सलूनेसः का, त्या लोकाांना सामथ्याशाली सदस्वद्ववेकबदु्धी 

का असायला हवी होती, जर तलुा ती आविते! 

जेव्हा ते पनु्सहा घरी परततात ते खाऊ वपऊ 

शकतात, आवण मलुाांसारखे आनांदी अस ू

शकतात. आवण बायका सदु्धा! आवण 
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वियाांववषयी बोलायचे तर! अखेरीस अनेकदा 

त्याांना सोिून जायची इच्छा नसायची त ू समज ू

शकतेस ते, वहल्िा? 

वहल्िाः मी त्या बायाांना पणूापणे चाांगलांच ओळखते. 

सलूनेसः ओह! कदावचत त ू स्वतःच तसां करू शकली 

असतीस. 

वहल्िाः का नाही? 

सलूनेसः तझु्या स्वतःच्या मकु्त इच्छेप्रमाणे राहणे- 

त्याच्यासारख्या कू्रर माणसासोबत? 

वहल्िाः जर ते कू्रर असते तर मला येणां आविलांच असतां. 

सलूनेसः तशा माणसावर पे्रम करण्यासाठी त ू आली 

असतीस का? 

वहल्िाः अरे देवा, तुम्ही कोणावर पे्रम करणार आहात 

ह्याचां पवूावनयोजन तमु्ही करू शकत नाहीत. 
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सलूनेसः (वतच्याकिे वचांतनशीलतेने बघत) ओह, नाही, 

मला वाटतां एखाद्याच्या अांतरात असलेला 

सैतानच त्याला कारणीभूत असतो. 

वहल्िाः (अिावट हसत) होय, आवण ह े सवा मांत्मगु्ि 

करणारे छोटे सैतान तमुचे स्नेही आहते. वफकट 

तपवकरी केसाांच ेआवण काळया केसाांचे दोघेही. 

सलूनेसः (शाांतपणे आवण पे्रमळपणे) मग मला अशी आशा 

आह े की सैतान तझुी काळजीपवूाक वनवि 

करतील, वहल्िा. 

वहल्िाः माझ्या जागी त्याांनी आिीच वनविले आह-े 

वनवााणीचे. 

सलूनेसः (आस्थेने वतच्याकिे बघत) वहल्िा- त ू एखाद्या 

रानातली जांगली पक्षीण आहसे. 

वहल्िाः तसे मळुीच नाही. मी स्वतःला झिूुपामागे 

लपववत नाही. 

सलूनेसः नाही, नाही. तझु्यात अजूनही काहीतरी अविक 

आह.े वहांि पक्ष्यागत. 
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वहल्िाः कदावचत– त्याच्या जवळपास. (मोठ्या 

आवेशाने) आवण का वहांि पक्ष्यागत नाही? मी 

वशकारीसाठी का जाऊ नये? माझ्या िोक्यात 

असलेल्या वहांि पक्ष्याची जर माझे पांजे त्यावर 

पिले तर मला जे काय करायचे ते मी करीन. 

सलूनेसः वहल्िा– तलुा ठाऊक आहे त ूकोण आहसे ते? 

वहल्िाः होय, माझ्या कल्पनेप्रमाणे मी एक वववचत् पक्षी 

आह.े 

सलूनेसः नाही, त ूवदवसाच्या प्रभातीसारखी आहसे. जेव्हा 

मी तझु्याकिे पाहतो– तेव्हा मला असा भास 

होतो की मी सयूोदयाकिेच बघत आह.े 

वहल्िाः साांगा मला वमस्टर सूलनेस – तमु्हाला पणूापणे 

खात्ी आह े का की तुम्ही मला किीच हाक 

मारली नाही? तमुच्या स्वतःच्या 

अांतःकरणापासून – मला म्हणायचांय. 

सलूनेसः (सावकाश व सौम्यपणे) मला बहुिा असां वाटतां 

की तसां मी केलांच असावां. 
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वहल्िाः काय हवां होतां माझ्याकिून तमु्हाला? 

सलूनेसः त ूतरूण वपढीतली आहसे, वहल्िा. 

वहल्िाः (वस्मत करते) तीच तरूण वपढी का वजची 

तमु्हाला खूप भीती वाटते? 

सलूनेसः (हळूच सहमतीदशाक मान िोलावतो) आवण 

ज्याचा मला हृदयापासून खोलवर पयंत खपू 

ध्यास लागलाय. (वहल्िा उभी राहते, छोट्या 

टेबलाकिे जाते आवण राग्नर ब्रोवव्हकची 

कागदपत्ाांची कातिी बॅग आणते.) 

वहल्िाः (त्याच्यापढुे कातिी बॅग िरून) आपण ह्या 

आरेखनाांबद्दल बोलत होतो— 

सलूनेसः (तसुिेपणाने बाजलूा करीत) ठेव त्या वस्तू 

वतकिे! सगळया चाांगल्याच पावहल्यात मी त्या. 

वहल्िाः होय, पण तमुची मान्सयता त्यावर तुम्ही वलहायला 

हवी. 

सलूनेसः माझी मान्सयता त्यावर वलहू? किीच नाही! 



163 
 

वहल्िाः पण तो गरीब वबचारा म्हातारा मतृ्यचू्या दारात 

पिलाय! ते अलग होण्यापवूी हा आनांद त्याांना 

दऊे शकणार नाही का? आवण त्याांना त्याचे 

कां त्ाटही वमळू शकते. 

सलूनेसः होय, अगदी हचे नेमकां  त्याला करायचां आह.े हचे 

नक्की खात्ीने त्याने बनववले आह े –ह्या हुशार 

तरूणाने. 

वहल्िाः मग, अरे देवा- जर तसां आह े तर– त्याचां मन 

दखुावलां जाणार नाही असां जरासां थोिां क्ववचत 

खोटां बोल ूशकत नाही काय? 

सलूनेसः खोटां? (क्रोिाने) वहल्िा ही सैतानी आरेखनां 

माझ्या नजरेपढूुन दरू ने! 

वहल्िाः (कागदपत्ाांची बॅग थोिीशी वतच्याकिे ओढते) 

ठीक, ठीक, ठीक- असां झोंब ू नका मला– तुम्ही 

सैतानाचां बोलताहात. मला वाटतां तुम्ही स्वतः 

सैतानासारखे वागताहात. (सभोवती बघत) 

तमुची लेखणी आवण शाई कोठे ठेवता तुम्ही? 
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सलूनेसः तशा प्रकारचां येथे काहीच नाही. 

वहल्िाः (दरवाज्याकिे जाते) पण ऑवफसमध्ये कोठे आहे 

ती तरूणी? 

सलूनेसः वजथां आह े वतथांच त ूथाांब, वहल्िा! –तझुी इच्छा 

होती की मी खोटां साांगावां. मी त्या म्हाताऱ्यासाठी 

अजनू काही करायलाच हवां. कारण एकदा मी 

त्याला काढून टाकलां होतां, त्याचा अपमान केला 

होता. 

वहल्िाः त्याला सदु्धा? 

सलूनेसः मला स्वतःला ररकाम्या जागेची वनकि होती. पण 

हा राग्नर...त्याने माझी भरभराट हाऊ द्यायची 

सांिीच वदली नव्हती. 

वहल्िाः गरीब पोरगा, त्याची तशी पात्ता नव्हती, होय 

ना? जर त्यच्यात काही नव्हतेच— 

सलूनेसः (जवळ येतो, वतच्याकिे बघतो आवण 

कुजबजुतो) जर राग्नर ब्रोवव्हकला सांिी वमळाली 
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तर तो मला जमीनदोस्त करेल. वचरिून टाकेल –

जसां मी त्याच्या बापाला वचरिलां होतां. 

वहल्िाः तमु्हाला वचरिेल. त्यासाठी एवढी क्षमता आहे 

त्याच्यात? 

सलूनेसः होय, तू ववश्वास ठेऊ शकतेस तसा, त्याच्यात 

क्षमता आह ेतेवढी! तो म्हणजे नवीन वपढी आहे 

जो उभा राहून माझां दार ठोठाऊ शकतो – 

हालविा सलूनेसचा शेवट करण्यासाठी. 

वहल्िाः (त्याच्याकिे शाांतपणे वतरस्काराने बघते) आवण 

तरी तमु्ही त्याला नजरेआि कराल? शरमेची बाब 

वमस्टर सलूनेस! 

सलूनेसः जी लढाई मी लढत आलो आहे त्यासाठी मला 

माझ्या हृदयाच्या रूविराची यथेष्ट वकां मत मोजावी 

लागली, आवण मला भीतीसदु्धा वाटायची की 

माझे मदतनीस आवण सेवक यापढुे किीही माझी 

आज्ञा पाळणार नाहीत. 
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वहल्िाः मग तमु्हाला स्वतःलाच तशी व्यवस्था करावी 

लागेल. अन्सयथा काही मागा नाही. 

सलूनेसः ह ेवनराशाजनक आह.े माझां प्राक्तन बदलेल किी 

ना किीतरी. पण प्रायवित्तापासनू सटुका नाही. 

वहल्िाः (भीतीने कानावर हात ठेवीत) असां म्हण ूनका ना! 

तमु्हाला मला ठार मारायचांय? माझ्या 

जीवनापेक्षाही अविक जे काही आह े ते वहराव ू

पाहता? 

सलूनेसः आवण काय त?े 

वहल्िाः तमु्हाला मला महान झालेलां बघायचांय. तमुच्या 

हातात पषु्पचक्र असलेलां बघायचांय– उांचच उांच 

चचाच्या गोपरुावर! (पनु्सहा शाांत होत) ठीक, 

पेवन्ससल काढा तमुची. कारण वनदान पेवन्ससल तरी 

असेल तमुच्याजवळ. 

सलूनेसः (त्याचां नोटबकु काढतो) एक आह े येथ े

माझ्याकिे. 
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वहल्िाः (कागदपत्ाांची बॅग टेबलावर ठेवीत) आता 

आपण दोघेही येथे बस ू या, मास्टर वबल्िर. 

(सलूनेस टेबलाजवळ बसतो. वहल्िा त्याच्यामागे 

खचुीच्या पाठीवर ओणवी होते.) आवण आता 

आपण आरेखनावर वलहू. खरोखर छान आवण 

उत्तेजनपवूाक. त्या मखूा शेअरसाठी- वकां वा जो 

कुणी असेल त्याच्यासाठी. 

सलूनेसः (थोि्याशा ओळी वलवहतो मग िोके वळवनू 

वतच्याकिे वर बघतो) मला एक साांग, वहल्िा. 

वहल्िाः होय? 

सलूनेसः ही सारी दहा वषे खरोखर त ू माझी वाट बघत 

होतीस? 

वहल्िाः मग काय? 

सलूनेसः त ूमला वलवहले का नाहीस? मी तलुा त्याचां उत्तर 

वदलां असतां. 

वहल्िाः (घाईने) नाही, नाही, नाही! तेच तर मला नको 

होतां. 
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सलूनेसः का नाही? 

वहल्िाः मला भीती वाटली की मग साऱ्या गोष्टी उध्वस्त 

होतील—पण आपण त्या आरेखनावर वलहायला 

हवे, वमस्टर सूलनेस. 

सलूनेसः होय, खवचतच. 

वहल्िाः (त्याच्यावर वाकून त्याच्या वलवहण्याकिे लक्ष 

दते) खपू दयाळू आवण उदार. ओह, वकती 

वतरस्कार करते मी... वकती वतरस्कार करते मी 

ह्याचा... रोनाल्ि. 

सलूनेसः (वलवहत) त ूखरोखरच कोणावर किीच पे्रम केलां 

नाहीस का, वहल्िा? 

वहल्िाः (वनषु्ठरपणे) काय म्हणालात तमु्ही? 

सलूनेसः त ूकिीच कोणावर पे्रम केलां नाहीस का? 

वहल्िाः कोणातरी एकावर. असाच तमुच्या म्हणण्याचा 

अथा? 
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सलूनेसः (वतच्यावर दृवष्टक्षेप टाकीत) कोणीतरी, एक- होय. 

त ू किीच का नाही? ह्या साऱ्या दहा वषांत? 

किीच नाही? 

वहल्िाः ओह, होय. मिनू मिनू. तुम्ही येत नाहीत म्हणनू 

खरोखर सांतापल्यावर. 

सलूनेसः मग इतराांबद्दलही का त ूआपलुकी दाखववतेस? 

वहल्िाः अांमळसां- आठवि्यासाठी वकां वा अविक, अरे 

दवेा, वमस्टर सलूनेस, तुम्हाला खात्ीने ठाऊक 

असावां कशा ह्या गोष्टी घिल्यात. 

सलूनेसः वहल्िा- कशासाठी त ूआलीस? 

वहल्िाः बोलण्यात वेळ घालव ूनका. दरम्यानच्या काळात 

तो गरीब वबचारा म्हातारा जाऊन मरेलही. 

सलूनेसः उत्तर द ेमला वहल्िा, काय हवां तलुा माझ्याकिून? 

वहल्िाः मला माझां साम्राज्य हवांय. 

सलूनेसः हां— (तो िावीकिील दाराकिे जलद दृवष्टक्षेप 

टाकतो, आवण नांतर आरेखनावर वलवहण्यास 
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जातो. अगदी त्याच क्षणी सौ. सूलनेस प्रवेश 

करते; वतच्याजवळ काही पिुकी असतात.) 

सौ.सलूनेसः ह्या काही थोि्याशा वस्त ू मी तझु्यासाठी 

आणल्यात, वमस ् वाांगल. मोठां पासाल नांतर 

पाठवलां जाईल. 

वहल्िाः ओह, वकती- वकती चाांगल्या आहात तुम्ही! 

सौ.सलूनेसः फक्त माझां एक सािां कताव्य. त्यापेक्षा अविक 

काही नाही. 

सलूनेसः (त्याने जे काही वलवहले आह ेते वाचत) ऍवलन! 

सौ.सलूनेसः काय? 

सलूनेसः तझु्या नजरेत आलां का ती- वहशेबनीस तेथे बाहेर 

आह ेकी नाही ते? 

सौ.सलूनेसः होय वनवितच ती तेथे आहे. 

सलूनेसः (आरेखन बॅगेत ठेवीत) हां— 

सौ.सलूनेसः ती वलवहण्याच्या मेजाजवळ उभी होती, जशी ती 

नेहमी असते—जेव्हा मी त्या रूममिनू गेले. 
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सलूनेसः (उभा राहत) मग मी ह ेवतला दईेन, आवण साांगेन 

की— 

सौ.सलूनेसः (त्याच्याकिून बॅग घेत) ओ, नाही, तसां 

करण्याचा आनांद मला घेऊ द्या! (दाराकिे जाते, 

पण वळते) काय नाव वतचां? 

सलूनेसः वतचां नाव आह ेवमस ्फोस्ली. 

वहल्िाः शी, वकती थांि वाटतां ते! वतचां पवहलां नाव, मी 

म्हणते. 

सलूनेसः काया- माझी खात्ी आह.े 

वहल्िाः (दरवाजा उघिून बाहेरच्या बाजनेू हाका मारते) 

काया, ये बरां इकिे! त्वरा कर! वमस्टर सलूनेसना 

तझु्याशी बोलायचां आह.े (काया फोस्ली 

दारापाशी येऊन उभी राहते) 

कायाः (िास्तीने त्याच्याकिे बघत) मी येथे आह-े-? 
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वहल्िाः (कागदपत्ाांची बॅग वतच्या हाती दतेे) बघ इकिे, 

काया! त ूह ेघरी नेऊ शकतेस; वमस्टर सलूनेसनी 

त्यावर आत्ताच वलवहले आह.े 

कायाः ओह, अखेरीस! 

सलूनेसः वजतक्या लवकर तलुा त्या म्हाताऱ्याला दतेा 

वततक्या लवकर द.े 

कायाः ते घेऊन मी सरळ घरीच जाईन. 

सलूनेसः होय, कर तसां. आता रॅग्नर काही वास्तुवशल्प 

बनव ूशकतो. 

कायाः ओह, ते येथे येऊन ह्या सगळयासाठी तमुचे 

आभार मान ूशकतात! 

सलूनेसः (वनषु्ठरपणे) मला नकोत त्याचे आभार! साांग 

त्याला ते माझ्याकिून आहे. 

कायाः होय, साांगेन मी— 
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सलूनेसः आवण त्याच वेळी त्याला साांग की येथनू पढुे ना 

त्याच्या सेवेची मला गरज आहे—ना तझु्या 

सेवेची. 

कायाः (हळुवारपणे आवण थरथर कापत) माझीही नाही? 

सलूनेसः आता तलुा दसुऱ्या गोष्टींबद्दल ववचार करायला 

हवा. खपू काही करण्याचा. आवण तेच फक्त योग्य 

आह.े म्हणनू ह्या आरेखनासह घरी पळ, वमस् 

फोस्ली. ताबितोब! ऐकलांस का? 

कायाः (पवूीप्रमाणे) होय, वमस्टर सलूनेस. (ती बाहेर 

जाते.) 

सौ.सलूनेसः दवेा! काय लबाि िोळे आहते वतचे. 

सलूनेसः ती? गरीब वबचारा लहानसा प्राणी? 

सौ.सलूनेसः ओह, मी ठीकच पावहलां जे वदसलां ते, हालविा—

तमु्ही त्याांना खरोखर बितफा  करणार आहात? 

सलूनेसः होय. 

सौ.सलूनेसः त्याप्रमाणे वतलाही? 
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सलूनेसः तशी तझुी इच्छा नव्हती का? 

सौ.सलूनेसः पण वतच्यावशवाय तमु्ही कसां कराल? ओह ठीक, 

ह्यात शांकाच नाही की तमु्ही कोणाची तरी 

भववष्यकाळासाठी तरतदू करून ठेवली असणार, 

हालविा. 

वहल्िाः (खेळकर वतृ्तीने) ठीक माझ्या बाबतीत म्हणाल 

तर मी वलवहण्याच्या मेजमागे बसनू काम करू 

शकत नाही. 

सलूनेसः बरां, बरां, बरां– ते आपसूक स्वतःच वस्थरावेल, 

ऍवलन. आता नव्या वनवासस्थानात रहायला 

जाण्याबाबत ववचार करायला हवा तुम्ही- 

वजतक्या लवकर होईल वततक्या लवकर आपण 

ह्या सायांकाळी हे पषु्पचक्र वर ठेऊ. (वहल्िाकिे 

वळत) –उांच, गोपुराच्या वशखरावर, ह्याला काय 

म्हणशील त ूवमस. वहल्िा? 
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वहल्िाः (चमकत्या िोळयाांनी त्याच्याकिे बघत) तमु्हाला 

पनु्सहा एकदा खपू खपू उांचावर बघणां म्हणजे वकती 

ददैीप्यमान आह.े 

सलूनेसः मी! 

सौ.सलूनेसः दवेाच्या कृपेने, वमस वाांगल, अशा गोष्टींची 

कल्पनाही करू नका! माझा नवरा! जेव्हा त्याांना 

नेहमी भोवळ येत!े 

वहल्िाः त्याांना भोवळ येते! नाही, मला पणूापणे ठाऊक 

आह ेत्याांना भोवळ येत नाही ते! 

सौ.सलूनेसः ओ, होय, खरोखरच त्याांना येते भोवळ. 

वहल्िाः पण मी स्वतः त्याांना बवघतलांय चचाच्या 

गोपरुाच्या टोकावर! 

सौ.सलूनेसः होय, मी ऐकलांय लोकाांच्या बोलण्यावरून. पण ह े

वनखालसपणे अशक्य आहे— 

सलूनेसः (आवेशाने) अशक्य- अशक्य, होय! पण तरीही 

मी तेथे उभा होतो! 
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सौ.सलूनेसः ओह, कसां म्हण ूशकता तुम्ही ह ेअसां? हालविा? 

येथे दसुऱ्या माळयावरच्या बाल्कनीत. तुम्हाला ते 

नेहमीच आविायचां. 

सलूनेसः कदावचत ह्या सायांकाळी त ू काहीतरी नवीन 

बघशील. 

सौ.सलूनेसः (घाबरत) नाही, नाही, नाही, अरे दवेा मी ह ेसारां 

किी न पाहो. मी ताबितोब िॉक्टराांना वलवहन- 

आवण मला खात्ी आह ेते तमु्हाला असलां काही 

करू दणेार नाहीत. 

सलूनेसः का, एवलन--! 

सौ.सलूनेसः ओह, तमु्हाला ठाऊक आह े तमु्ही आजारी 

आहात, हालविा. हे वदसतांय! अरे दवेा- अरे दवेा! 

(ती घाईघाईने उजवीकिून बाहेर जाते.) 

वहल्िाः (त्याच्याकिे रोखनू बघत) ह े खरां आह े की खरां 

नाही? 

सलूनेसः मला भोवळ येते ते? 
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वहल्िाः माझे वास्तवुशल्पाविपती असां िािस करू नका 

जो उांच मनोरे बाांितो त्यावर तो चढू शकत नाही. 

सलूनेसः ह्या गोष्टीकिे बघण्याची तझुी अशी दृष्टी आह े

का? 

वहल्िाः होय. 

सलूनेसः तझु्यापासनू सुरवक्षत रावहल असा एखादा कोपरा 

माझ्या मनात असेल ह्यावर माझा ववश्वास नाही. 

वहल्िाः (अिावतुाळाकार वखिकीकिे बघत) तेथे मग 

अगदी बरोबर तेथे वर. 

सलूनेसः (वतच्याकिे पोहचत) मनोऱ्यावरील सवाात उांच 

खोली तलुा वमळू शकते, वहल्िा- तेथे त ू

राजकुमारीसारखी राहू शकतेस. 

वहल्िाः (सांवदग्िपणे, अिावट खेळकर, अिावट गांभीरतेने) 

वनवितच हचे जे तमु्ही मला वचन वदले होते. 

सलूनेसः खरांच वदलां होतां मी तसां वचन? 
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वहल्िाः खेदाची बाब, वमस्टर सूलनेस! तमु्ही म्हणाला 

होतात मी राजकुमारी होणार, आवण तुम्ही मला 

साम्राज्य बहाल करणार. आवण मग तमु्ही 

गेलात... असां! 

सलूनेसः (साविपणे) तलुा पणूा खात्ी आह ेका की ह ेएक 

प्रकारचे स्वप्न- काहीतरी ववलक्षण कल्पना वजचा 

तझु्यावर पगिा बसलाय? 

वहल्िाः (कठोरपणे) तमु्ही तसां केलां नाही असां तमु्हाला 

म्हणायचांय? 

सलूनेसः खरोखर ठाऊक नाही... (अविक शाांततेने) पण 

एक गोष्ट मला ठाऊक आह,े आवण ते हचे की 

मी... 

वहल्िाः की तमु्ही...? साांगा ते! 

सलूनेसः ...की मला ते करून टाकायलाच हवां. 

वहल्िाः (उत्साहाने उद्गारत) तमु्हाला किीच भोवळ 

आली नाही! 
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सलूनेसः रात्ी आपण पषु्पचक्र उभारू... राजकुमारी 

वहल्िा. 

वहल्िाः (तोंि वेिेवाकिे करून) तमुच्या नव्या घरावर, 

होय. 

सलूनेसः नव्या घरावर, जे माझ्यासाठी किीच घर नसेल. 

(तो उद्यानाच्या दरवाज्यातून बाहरे जातो.) 

वहल्िाः (अिावट बांद केलेल्या िोळयाांनी सरळ समोर टक 

लावनू बघते आवण स्वतःशीच कुजबजुते. 

त्यातील फक्त काही शब्द ऐकू येतात) भयांकर—

वचत्तथरारक— 
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अांक वतसरा 

सलूनेसच्या राहत्या घराची ववस्ततृ मोठी 

पिवी. पिवीकिे जाणारा बाहरेचा दरवाजा 

घराचा एक भाग म्हणनू िाव्या बाजसू वदसतो. 

पिवीच्या उजवीकिे कठिा आह.े मागे 

पिवीच्या टोकावर उद्यानाकिे जाणारा 

पायऱ्याांचा वजना वदसतो. उांच वकृ्षाांच्या फाांद्या 

पिवीवर व घराच्या रोखाने पसरल्या आहेत. 

उजव्या बाजसू दरूवर झािाांच्या मध्ये 

गोपरुाभोवती साांगािा असलेल्या टुमदार घराच्या 

खालच्या भागाची झलक वदसते. पाश्वाभमूीत 

जनु्सया लाकिाच्या कुां पणाने घेरलेले उद्यान आह.े 

कुां पणाच्या पलीकिे मोिकळीस आलेल्या 

झोपि्यासह एक रस्ता आह.े 

सयूाप्रकावशत ढग असलेले सायांकाळचे 

आभाळ. 

पिवीवर घराच्या वभांतीलगत उद्यान बाक 

आह,े आवण बाकासमोर एक लाांब टेबल आह.े 
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टेबलाच्या दसुऱ्या बाजूस एक आरामखचुी 

आवण काही स्टूल आहते. सवा फवनाचर बेताने 

ववणलेल ेआह.े 

 सौ. सलूनेस वझरवझरीत तलम कापिाची 

शाल लपेटून आरामखचुीत ववश्राांती घेत असून 

अवनवमष िोळयाांनी उजवीकिे बघत आह.े 

थोि्याच वेळात, वहल्िा वाांगल उद्यानातनू 

पायऱ्या असलेल्या वजन्सयाने वर येते. शेवटच्या 

अांकात असलेला वेष घातलेला असून वतने हटॅ 

घातलेली आह.े वतच्या कां चकुीवर साध्या छोट्या 

फुलाांचा गचु्छ आह.े 

सौ.सलूनेसः (िोकां  थोिांसां वळववत) त ू उद्यानाला चक्कर 

मारलीस का वमस वाांगल? 

वहल्िाः होय, मी तेथे खालनू थोिांसां वफरून आले. 

सौ.सलूनेसः आवण तलुा काही फुले सुद्धा सापिलीत, असेच 

ना? 
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वहल्िाः होय, खरांच! झिुुपाांमध्ये रासच्या रास पिली 

आह.े 

सौ.सलूनेसः खरांच आहते तेथे? अजनूही? असां बघ मी 

क्ववचतच तेथे जाते. 

वहल्िाः (जवळ) काय! खाली उद्यानात एखादी रपेटही 

मारत नाही तुम्ही रोज, मग? 

सौ.सलूनेसः (मांद वस्मत करीत) नाही, अलीकिे मी कोठेही 

रपेट मारीत नाही. 

वहल्िाः ठीक, पण आता हल्ली तुम्ही खाली जाऊन अशा 

सरेुख गोष्टींकिे बघत नाहीत का? 

सौ.सलूनेसः ह्या साऱ्या गोष्टी आता माझ्यासाठी अपररवचत 

झाल्यात. मला ह्या गोष्टी पनु्सहा पाहण्यात खपू 

भीती वाटते. 

वहल्िाः तमुच्या स्वतःच्या उद्यानाची! 

सौ.सलूनेसः मला वाटतच नाही की ते माझां आह.े 

वहल्िाः काय म्हणायचांय तमु्हाला? 



183 
 

सौ.सलूनेसः नाही, नाही, तसां नाही- ते काही माझ्या 

आईवविलाांच्या काळातलां नव्हतां. त्याांनी खपू 

काही नेलेलां आह-े खपू काही उद्यानातलां, वमस 

वाांगल. कल्पना कर- त्याांनी ते ववभागनू त्याचे 

प्लॉट्स बनवलेत- आवण त्याांनी अभ्यागताांसाठी 

घरां बाांिली- ते लोक ज्याांना मी ओळखत नाही. 

आवण ते बस ूशकतात वखिक्याांमध्ये आवण तेथनू 

माझ्याकिे बघ ूशकतात. 

वहल्िाः (प्रसन्सन आववभाावात) सौ. सलूनेस! 

सौ.सलूनेसः होय! 

वहल्िाः मी काही वेळपयंत येथे तमुच्यासोबत राहू शकते? 

सौ.सलूनेसः होय, नक्कीच, जर तुला आवित असेल. 

वहल्िाः (स्टूल हलवनू ते आरामखुचीजवळ ठेवनू खाली 

बसते) ओह, -येथे त ूआवण सयूा माांजरीप्रमाणे बसू 

शकतात. 

सौ.सलूनेसः (वहल्िाच्या मानेवर हळूच हात ठेवत) येथे 

माझ्याजवळ बसायची तझुी इच्छा झाली ह ेखपू 
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छान वाटलां मला. मला वाटलां होतां त ू माझ्या 

नवऱ्याकिे जाशील. 

वहल्िाः मला त्याांच्याकिून काय हवां असणार आह?े 

सौ.सलूनेसः त्याांची मदत, मला वाटलां. 

वहल्िाः नो, थँक्य.ू आवण वशवाय ते आत नाहीत. ते 

वतकिे आहते त्याांच्या कारावगराांसोबत. पण ते 

इतके भयांकर वदसत होते की त्याांच्याशी 

बोलायची मला भीतीच वाटते. 

सौ.सलूनेसः पण प्रत्यक्षात ते खपू दयाळू आवण गरीब आहते. 

वहल्िाः ते! 

सौ.सलूनेसः तलुा खरोखर ते कळले नाही अद्याप, वमस ्

वाांगल. 

वहल्िाः (वतच्याकिे प्रेमळपणे बघत) नव्या घरी 

जाण्याच्या ववचाराने तुम्हाला आनांद झाला का? 

सौ.सलूनेसः मला आनांदी व्हायलाच हवां; कारण हालविाची 

तशी इच्छा आह.े 
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वहल्िाः ओह, पण फक्त हचे कारण नव्ह.े 

सौ.सलूनेसः ओह, होय, वमस ् वाांगल, माझ्या कताव्यासाठी 

मला त्याांना शरण जावे लागते. पण एखाद्याच्या 

मनाला बळजोरीने वारांवार आज्ञा पाळायला 

लावणे ह ेवकती भयांकर कठीण असते. 

वहल्िाः होय, ते खरोखर कठीण असणारच. 

सौ.सलूनेसः मी तलुा साांग ू शकते की ह े नाही. जे एखाद्याला 

उणीवा असतील जशा मला आहते— 

वहल्िाः जेव्हा एखाद्याला तसा अनभुव येतो तेव्हा वकती 

त्ास होतो तुम्हाला होतोय तसा— 

सौ.सलूनेसः ह्याववषयी तलुा कसां ठाऊक? 

वहल्िाः तमुच्या नवऱ्याने मला साांवगतलांय. 

सौ.सलूनेसः त्याांनी क्ववचतच ह्या गोष्टींचा माझ्यापढुे उल्लेख 

केलाय. –होय, मी तलुा साांग ूशकते मी हा त्ास 

खपूच अनुभवलाय माझ्या जीवनात, वमस वाांगल. 
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वहल्िाः (सहानभुतूीपूवाक वतच्याकिे बघते व मान 

िोलावते) गरीब वबचारी सौ. सूलनेस. सवाात 

आिी आग लागलेली होती— 

सौ.सलूनेसः (उसासा टाकून) होय, प्रत्येक गोष्ट जी माझी होती 

ती जळून खाक झाली. 

वहल्िाः आवण नांतर मग काय वाईट घिलां? 

सौ.सलूनेसः (वतच्याकिे वजज्ञासपूणे बघत) वाईट? 

वहल्िाः सवाात वाईट. 

सौ.सलूनेसः काय म्हणायचांय तलुा? 

वहल्िाः (सौम्यपणे) दोन लहानशा मलुाांना तुम्ही गमावलां. 

सौ.सलूनेसः ओह, होय, ती मलुां ती अपवादात्मक होष्ट होती. 

तो सदुवैाचा एक ईश्वरी सांकेत होता, आवण अशा 

गोष्टींसमोर एखादा शरण जाऊ शकतो, होय- 

कृतज्ञतेने. 

वहल्िाः तमु्ही शरण गेलात? 
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सौ.सलूनेसः नेहमीच नाही, मला वाईट वाटतां साांगताना. मला 

चाांगलांच पुरेसां ठाऊक आह े की ह े माझां कताव्य 

आह ेतरीसदु्धा मी नाही जाऊ शकत. 

वहल्िाः नाही, नाही, मला वाटतां ते केवळ स्वाभाववक 

आह.े 

सौ.सलूनेसः नेहमी नेहमी मला माझ्या मनाला स्मरण करून 

द्यावे लागते की ती माझ्यासाठी न्सयाय्य वशक्षा 

होती— 

वहल्िाः का? 

सौ.सलूनेसः कारण मला आपत्तीत परेुसां मनोिैया नव्हतां. 

वहल्िाः पण मला ह ेवदसत नाही की— 

सौ.सलूनेसः ओ, नाही, नाही, वमस ् वाांगल- मला अविक 

काही त्या दोन मलुाांबद्दल ववचारू नकोस. 

आम्हाला त्याांच्याववषयी आनांदाव्यवतररक्त काही 

ववचारच करायचा नाही; कारण ते खपू सुखी 

आहते- खपू सखुी आहेत आता. नाही, ही 

जीवनातली छोटीशी हानी आह े वजने हृदयाला 
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िक्का वदलाय- समस्त हानी जी इतर लोकाांच्या 

नजरेत काहीच नाही. 

वहल्िाः (वतचे हात सौ. सलूनेसच्या गिुघ्यावर ठेवते 

आवण वतच्याकिे स्नेहाने बघते) वियर सौ. 

सलूनेस साांगा मला तुम्हाला काय म्हणायचांय! 

सौ.सलूनेसः मी साांगावे त्या छोट्याशा गोष्टी आहते. साऱ्या 

जनु्सया तसवबरी ज्या वभांतीवर ठेवल्या होत्या त्या 

साऱ्या जळून खाक झाल्यात. आवण सारे जनुे 

रेशमी कपिेही जळून खाक झालेत. वपढ्यान ्

वपढ्या ज्या आमच्या कुटुांबाच्या मालकीच्या 

होत्या. आईचे आवण आजीचे कलाबूतही जळून 

गेले- जि जवाहीर सदु्धा, ववचार कर. (दःुखाने) 

आवण मग साऱ्या बाहुल्या. 

वहल्िाः बाहुल्या? 

सौ.सलूनेसः (अश्र ू अनावर होऊन गळा दाटून येत) 

माझ्याजवळ नऊ सुरेख बाहुल्या होत्या. 

वहल्िाः आवण त्यासदु्धा जळून गेल्या? 
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सौ.सलूनेसः सवाच्या सवा. ओह, ते खूप असह्य होतां- खपूच 

असह्य होतां माझ्यासाठी. 

वहल्िाः तमु्ही त्या सवा बाहुल्या साांभाळून ठेवल्या होत्या? 

तमु्ही अगदी लहान होता तेव्हापासनू? 

सौ.सलूनेसः मी त्याांना साांभाळून ठेवलां नव्हतां. त्या बाहुल्या 

आवण मी आम्ही एकत्च जीवन जगत होतो. 

वहल्िाः तमु्ही मोठ्या झाल्यानांतरही? 

सौ.सलूनेसः होय, त्यानांतर खपू काळ गेला तरीही. 

वहल्िाः तमुचां लग्न झाल्यावरही? 

सौ.सलूनेसः ओह होय, नक्कीच. खपू काळापयंत त्याांनी ती 

बवघतलीही नव्हती—पण त्या सवा जळून खाक 

झाल्यात. वबचाऱ्या माझ्या लािक्या. कोणीही 

त्याांना वाचवण्याचा ववचार केला नव्हता. ओह, 

तो ववचार करणां वकती दःुखकारक आह.े तू मला 

हसायला नकोस, वमस वाांगल. 

वहल्िाः मी मळुीच हसत नाहीये. 
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सौ.सलूनेसः कारण असां बघ, काही वनवित अशा जावणवेने, 

त्याांच्यात सजीवता होती. मी माझ्या 

हृदयाखालीच त्याांना भारून ठेवले होते- 

गभाातल्या लहानग्या बाळाांगत. 

िॉ.हदाालः (हातात हटॅ असलेले दारातून प्रकट होतात, 

आवण सौ. सलूनेस आवण वहल्िा याांच्याकिे 

वनरीक्षणपवूाक बघतात.) ठीक, सौ. सलूनेस तुम्ही 

येथे बाहेर किाक्याच्या थांिीत बसलात? 

सौ.सलूनेसः येथे मला आल्हाददायक आवण उबदार वाटतेय 

आज. 

िॉ.हदाालः होय, होय, पण इथां काही घितांय का? तसां 

काहीतरी कळलां मला तमुच्याकिून. 

सौ.सलूनेसः (उभी राहत) होय काहीतरी आह,े मला त्याबाबत 

तमुच्याशी बोलायचांय. 

िॉ.हदाालः खपू छान, मग आपण कदावचत आत गेलेलां 

उत्तम. (वहल्िाला) तू अजनूही वगयाारोहकाच्या 

पोशाखात आहसे, वमस वाांगल? 
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वहल्िाः (आनांदाने उठत) होय- पणूा गणवेशात! पण आज 

मी अविक उांचावर जाऊन माझी मान मोिून 

घेणार नाहीये. आम्ही दोघीही शाांतपणे खाली 

बसनू वनरीक्षण करतोय, िॉक्टर. 

िॉ.हदाालः म्हणजे तमु्ही काय वनरीक्षण करीत होता? 

सौ.सलूनेसः (मदृपूणे, भयभीत वहल्िास) दवेाच्या कृपेने गप्प 

बैस! ते येताहते! ही कल्पना काढून टाकण्यासाठी 

त्याांचां मन वळव. आवण आपण आता चाांगल्या 

मैवत्णी होऊ, कु. वाांगल. नाही होऊ शकत का 

आपण? 

वहल्िाः (उतावीळपणे सौ. सलूनेसच्या गळयात बाहू 

टाकते.) ओह, जर ते शक्य असेल तर! 

सौ.सलूनेसः (हळुवारपणे गळयाभोवतीचा हात सोिवनू घेत) 

बघ वतकिे, वतकिे, िॉक्टर. मला तमुच्याशी 

काही बोलायचांय! 

िॉ.हदाालः ह ेत्याांच्याबद्दल आह ेका? 
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सौ.सलूनेसः होय, वनवितच त्याांच्या बाबतीत. या ना आत. 

(ती आवण िॉक्टर घरात जातात. दसुऱ्याच क्षणी 

सलूनेस उद्यानातनू वजन्सयाच्या पायऱ्याांवरून 

येतात. वहल्िाच्या चेहऱ्यावर गांभीर भाव 

वदसतात.)  

सलूनेसः (घराच्या दाराकिे दृवष्टक्षेप टाकीत साविपणे 

आतनू) बवघतलांय, जेव्हा मी येतो तेव्हा ती जाते? 

वहल्िाः माझ्या लक्षात आलांय ते जेव्हा तमु्ही येता तेव्हा 

ती जाते. 

सलूनेसः असेलही कदावचत तसां. पण मी काही करू शकत 

नाही. (दक्षतेने वतच्याकिे बघत) तलुा थांिी 

वाजतेय का? वहल्िा- मला वाटतांय तसां. 

वहल्िाः मी नकुतीच थिग्यातनू बाहेर आलीय. 

सलूनेसः काय म्हणायचांय तलुा त्यातनू? 

वहल्िाः गारठ्याने माझ्या हािाांचा ताबा घेतलाय, 

वास्तवुशल्पाविपती. 
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सलूनेसः (हळूच) मला वाटतांय मी समज ूशकतो... 

वहल्िाः कशामळेु तमु्ही येथे आलात? 

सलूनेसः माझां तझु्याकिे लक्ष गेलां तेथनू. 

वहल्िाः पण मग तमु्ही वतलाही बवघतलां असावां? 

सलूनेसः मला ठाऊक होतां की मी आलो की ती लगेच 

वनघनू जाईल. 

वहल्िाः अशा पद्धतीने ती तमु्हाला टाळते हे दःुख 

तमु्हाला सलत असेल नाही 

सलूनेसः एका प्रकारे तो दःुख पररहार आह.े 

वहल्िाः की तमु्ही वतला तोंि दऊे शकत नाहीत. 

सलूनेसः होय. 

वहल्िाः असां की, तमु्हाला अववरतपणे बघायचे नाही की 

त्या कठीण दःुखाला सामोरे जाताहते- ह ेत्या दोन 

बाळाांबाबत. 
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सलूनेसः होय. मखु्यतः तसांच. (वहल्िा रमतगमत मागे हात 

ठेवनू पिवीत जाते. पववत्ा बदलीत कठि्यावर 

उभी राहते आवण उद्यानाकिे बघते. 

सलूनेसः (थोि्या ववरामानांतर) बराच वेळ बोलणां झालां का 

तझु्याशी वतचां? (वहल्िा स्तब्िपणे उभी राहते 

आवण काहीच उत्तर दते नाही) तझुां बराच वेळ 

बोलणां झालां का, मी ववचारतोय? (वहल्िा 

पवूीप्रमाणे वनःशब्द राहते) कशाबद्दल बोलत 

होती ती, वहल्िा? (वहल्िा सातत्याने शाांतच 

राहते.) गरीब वबचारी ऍवलन! मला वाटतां ती 

लहानग्या बाळाांबाबत बोलत असावी (वचांताग्रस्त 

कां प वतच्यातून वाहत असतो, मग ती घाईने 

एकदोनदा मान िोलावते) त्या मानवसक दःुखातून 

ती किीच मकु्त होणार नाही, कदावप नाही. 

(वतच्या जवळ जात) आता त ू पतुळयासारखी 

पनु्सहा उभी राहतेय, जशी त ूकाल उभी होतीस. 

वहल्िाः (वळते आवण त्याच्याकिे मोठ्या गांभीर नजरेने 

बघते) मी वनघून जातेय. 
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सलूनेसः (असह्यपणे) जात आहसे! 

वहल्िाः होय. 

सलूनेसः पण मी तलुा जाऊ दणेार नाही! 

वहल्िाः आता मी काय करणार येथे? 

सलूनेसः फक्त येथे रहा, वहल्िा! 

वहल्िाः (त्याच्याकिे खालीवर बघत) ओह येस, खपू 

आभारी आहे तमुची. पण त्यामळेु ते थाांबणार 

नाहीये. (आवेशाने) मला ठाऊक आह े मी 

कोणाला दखुव ूशकत नाही. वतच्या मालकीचां मी 

घेऊ शकत नाही. 

सलूनेसः कोणी साांवगतलांय त ूघेशील असां? 

वहल्िाः (सांभाषण पढुे चाल ू ठेवीत) वतऱ्हाईताने, होय. 

कारण ते पणूापणे वेगळां आह.े कोणीतरी ज्यावर 

मी नजर वस्थराव ू शकत नाही. पण कोणीतरी 

ज्याच्या जवळ मी आलेय-! ओह, नाही! नाही! 

ओह! 
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सलूनेसः पण मी ते किीच काहीही दशावले नाही! 

वहल्िाः ओह वमस्टर सूलनेस, तमु्हाला पणूापणे ठाऊक 

आह ेकाय घिेल ते. म्हणनू मी दरू जात आह.े 

सलूनेसः आवण त ू गेल्यावर माझां काय होईल? कशासाठी 

मी जग ूमग? त्यानांतर? 

वहल्िाः (िोळयात सांवदग्िता असनू त्याच्याकिे बघते) ह े

खात्ीने तमुच्यासाठी फारसां कठीण नाही. 

वतच्यासाठी तमुचां कताव्य आह े ते त्या 

कताव्यासाठी जगा. 

सलूनेसः खपू ववलांब झालाय. माझ्या शक्ती- ह्या- ह्या- 

वहल्िाः -सैतान- 

सलूनेसः होय, ह ेसैतान! मोठा राक्षस माझ्यातला तसाच- 

वतच्यातलां रक्त त्याांनी खेचनू घेतलांय. (दारूण 

वनराशेत हसतो) त्याांनी माझ्या सखुासाठी ह ेकेलां 

होतां. होय, होय! (दःुखाने) आवण आता ती 

मेलीय- माझ्याकररता आवण मी आता 

साखळदांिाांनी मतृ िीशी बाांिलेला वजवांत प्राणी 
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आह.े (अवनबंि तीव्र वेदनेत) मी- मी जीवनात 

असलेल्या आनांदावशवाय मी जगचू शकत नाही! 

(वहल्िा टेबलाभोवती वफरून बाकावर बसते, 

वतने हाताचे कोपर टेबलावर टेकवलेले आहते 

आवण वतच्या िोक्याला वतच्या हाताांनी आिार 

वदलेला आह.े बसते आवण त्याच्याकिे क्षणभर 

बघते.) नांतर 

वहल्िाः ह्यानांतर तमु्ही काय बाांिणार आहात? 

सलूनेसः (िोके हलववतो) मी काही अविक बाांि ू शकेन 

ह्यावर माझाच ववश्वास नाही. 

वहल्िाः जे सखुावह आनांदी घर असतात आई आवण 

वविलाांसाठी आवण मलुाांच्या घोळक्यासाठीही 

नव्ह?े 

सलूनेसः मला आिया वाटतां की आगामी काळात अशा 

प्रकारच्या घराांचा त्याांना काही उपयोग होईल की 

नाही! 
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वहल्िाः गरीब वबचारे वमस्टर सूलनेस! ह्या दहा वषांत त्या 

एकाच गोष्टीसाठी तुम्ही तमुचां समस्त जीवन 

पणाला लावलांत. 

सलूनेसः त ूतसां काहीसां ठीक म्हण ूशकतेस असां, वहल्िा. 

वहल्िाः (उमाळयाने) ह े सारां मला मखूापणाचां- खपू 

मखूापणाचां वाटतां. 

सलूनेसः सारां काय? 

वहल्िाः तमु्ही तमुच्या सखुावरची पकि िरून ठेवण्याचां 

िािस केलां नाही जीवनात. याचां केवळ कारण 

हचे की तमु्हाला ते ठाऊक आह े जो तमुच्या 

मागाात उभा आह.े 

सलूनेसः असा जो एक ज्याला तमु्ही बाजलूा सारू शकत 

नाही. तमु्हाला तो हक्कच नाही. 

वहल्िाः मला आिया वाटतां एखाद्याला तो हक्क अस ूनये, 

खरांच? पण तरीही- ...जो एखादा झोपी गेला 

आवण या सवा गोष्टींपासून नामावनराळा रावहला! 
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(ती टेबलावर हात पसरून ठेवते. िोक्याची िावी 

बाज ूहातावर ठेवते आवण िोळे बांद करते.) 

सलूनेसः (आरामखचुी भोवती वफरवतो आवण टेबलाच्या 

बाजसू खाली बघत) तझु्याकिे असे सखुावह, 

आनांदी घर- तेथे वर तझु्या वविलाांबरोबर, 

वहल्िा? 

वहल्िाः (वनिल आवण अिावट झोपेत असल्यागत 

बोलते.) मला फक्त एक वपांजरा होता. 

सलूनेसः आवण तलुा असां म्हणायचां नाही की त्यात तुला 

परत जायचेय. 

वहल्िाः (पवूीप्रमाणे) जांगलातल्या पक्ष्याला वपांजऱ्यात 

जायची इच्छा किीही होणार नाही. 

सलूनेसः त्यापेक्षा ररत्या आकाशातनू झेप न घेणां पसांत 

करीन... 

वहल्िाः (पवूीप्रमाणे सातत्य ठेवनू) भक्ष्यावर झिप 

घालण्यासाठी झेप घेईल... 
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सलूनेसः (अवनवमष दृष्टी वतच्यावर वस्थरावत) ओह, प्रत्येक 

माणसात थोिेतरी चाच्याांचे िैया असते... 

जीवनात. 

वहल्िाः (वतच्या नेहमीच्या आवाजात, िोळे उघिते पण 

हालचाल करीत नाही) आवण दसुरी गोष्ट? साांगा 

काय होती ती? 

सलूनेसः दृढवनियी सदस्वद्ववेकबदु्धी. (वहल्िा ताठ होऊन 

जोमाने बाकावर बसते. वतचे िोळे पनु्सहा एकदा 

आनांदाच्या आववभाावाने चमकतात.) 

वहल्िाः (त्याच्याकिे बघनू मान िोलावते) मला ठाऊक 

आह ेह्यापढुे तमु्ही काय बाांिणार आहात ते! 

सलूनेसः म्हणजे मग माझ्यापेक्षाही अविक मी काय 

करणार हे तलुा ठाऊक आह ेतर, वहल्िा. 

वहल्िाः होय वास्तुवशल्पाविपती, अशी मखूा लोकां  

असतात. 

सलूनेसः काय असेल बरे मग ते? 



201 
 

वहल्िाः (पनु्सहा मान िोलावते) वकल्ला. 

सलूनेसः कुठला वकल्ला? 

वहल्िाः खवचतच, माझा वकल्ला. 

सलूनेसः तलुा आता वकल्ला हवाय? 

वहल्िाः तमु्ही मला साम्राज्य दणे्यासाठी ऋणी नाहीत का, 

मला ते कळायला हवे ना? 

सलूनेसः होय, त ूअसां म्हणतेस मी तसां करावां. 

वहल्िाः ठीक, तमु्ही मान्सय करता साम्राज्याचां- तमुच्यावर 

ऋण आह े माझां- आवण राज्याचा वकल्ला 

असल्यावशवाय तमुच्या जवळ साम्राज्य नसणार, 

मला असां वाटत असावां. 

सलूनेसः (अविकाविक उत्साहाने) होय, ते नेहमी एकत्च 

असतात. 

वहल्िाः छान! मग बाांिा माझ्यासाठी! ह्या क्षणाला! 

सलूनेसः (हसत) तलुा तोसदु्धा तातिीनेच हवाय? 
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वहल्िाः होय, ववश्वास ठेवा! कारण दहा वषे आता 

सांपलीत, आवण आता मला फार काळ वाट 

बघायची नाहीये. म्हणनू, लागा कामाला वमस्टर 

सलूनेस! 

सलूनेसः ह ेऋण फेिणां एवढां सोपां नाही, वहल्िा. 

वहल्िाः तमु्ही हयाचा ववचार पवूीच करायला हवा होता. 

आता त्याला खपू उशीर झालाय. म्हणनू 

(टेबलावर थाप मारीत) टेबलावर वकल्ला! तो 

माझा वकल्ला आह!े मला ते लगेचच हवाय! 

सलूनेसः (अविक गांभीरपणे, त्याचे बाहू वतच्या रोखाने 

टेबलावर ठेवनू वाकवत) या वकल्ल्याचे वचत् त ू

कसे रेखाटले आहसे, वहल्िा? 

वहल्िाः (वतचे हावभाव हळूहळू बदलतात आवण ती 

वतच्या आत्म्याकिे खोलवर एकाग्र दृष्टीने बघतेय 

असे वदसते. हळूच) माझा वकल्ला उांचच उांचीवर 

असेल- खपू खपू मोठ्या उांचीवर. आवण सवा 
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बाजूांनी खलुा, म्हणजे मी खपू खपू दरूवर, दरू 

अांतरावर. 

सलूनेसः उांच गोपरुाांसह, मी ववचार करतोय? 

वहल्िाः अवतशय उांच गोपरु आवण त्या गोपरुाच्या सवाात 

उांचावर एक बाल्कनी असावी आवण तेथे सवाात 

उांचावर मी उभी राहीन... 

सलूनेसः (अवनच्छेने कपाळ घट्ट पकितो) अशा भोवळ 

येणाऱ्या उांचीवर उभां राहण्याची मजा त ू कशी 

घेऊ शकतेस... 

वहल्िाः पण खवचतच! त्या वठकाणी मी उभी राहून तेथनू 

सवांकिे बघणार आह-े त्याांच्याकिे ज्याांनी चचेस 

बाांिलीत आवण आईविील आवण मलुाांसाठी 

ज्याांनी घरे बाांिलीत. तमु्हीसदु्धा वर येऊन एक 

दृवष्टके्षप टाकू शकता. 

सलूनेसः (कमी आवाजात) त्या वास्तवुशल्पावितीला 

राजकुमारीच्या बाजसू येण्याची परवानगी वमळेल 

का? 
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वहल्िाः जर तो वास्तुवशल्पाविपती दईेल. 

सलूनेसः (अविक मदृपूणे) मग मला वाटतां तो 

वास्तवुशल्पाविपती येईल. 

वहल्िाः (मान िोलावते) तो वास्तुवशल्पाविपती येईल. 

सलूनेसः पण तो आता किीच अविक काही बाांि ूशकणार 

नाही. गरीब वबचारा वास्तुवशल्पाविपती! 

वहल्िाः (उत्साहाने) ओह येस, तो बाांिेल! आपण दोघेही 

एकत् कामाला लागू आवण मग आपण अवतशय 

सुांदर, जगातील खपू खूप सुांदर गोष्ट बाांि.ू 

सलूनेसः (एकाग्रतेने बघत) वहल्िा- साांग बरां काय ते? 

वहल्िाः (त्याच्याकिे वस्मत करून बघत, िोके थोिेस े

हलववत, ओठ बाहेर काढते आवण एखाद्या लहान 

मलुाशी बोलावे तसे) वास्तवुशल्पाविपती- ते, ते 

खपू खपू मखूा लोक असतात. 
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सलूनेसः होय, ते मखूा असतात यात सांशय नाही. पण 

आता साांग मला तू ते- जगातील सवाात सुांदर 

गोष्ट- जी आपण एकवत्तपणे बाांिणार आहोत! 

वहल्िाः (थोिा वेळ स्तब्ि राहते मग अवणानीय भाव 

वतच्या चेहऱ्यावर वदसतात) हवेतील वकल्ले. 

सलूनेसः हवेतील वकल्ले? 

वहल्िाः (मान िोलावते) हवेतील वकल्ले, होय! तमु्हाला 

ठाऊक आह,े हवेतील वकल्ले म्हणजे कशा 

प्रकारची गोष्ट असते ते? 

सलूनेसः ती जगातील अवतशय सुांदर गोष्ट असते, असे त ू

म्हणतेस. 

वहल्िाः (आवेशाने उठते आवण वतटकारा आल्याचे 

हातवारे करते.) होय, खात्ी ठेवा तसेच! हवेतील 

वकल्ले, सहजपणे आश्रय दणेारे आवण बाांिायला 

खपूच सोपे सदु्धा- (त्याच्याकिे वतरस्काराने 

बघत) ववशेषतः वास्तुवशल्पाविपतींसाठी ज्याांची 

सदस्वद्ववेक बदु्धी अस्वस्थ आह.े 
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सलूनेसः (उठतो) या वदवसानांतर आपण एकत् बाांि,ू 

वहल्िा. 

वहल्िाः (अिावट साशांक वस्मत करून) खरोखरचा 

हवेतील वकल्ला? 

सलूनेसः मजबतू असा पाया असलेला एक. 

 (रॅग्नर ब्रोवव्हक घरातनू बाहरे येतो. त्याच्याजवळ 

फुले आवण ररवबन लावलेले मोठे वहरवे पषु्पचक्र 

असते.) 

वहल्िाः (आनांदाच्या भावनोद्रकेासह) पषु्पचक्र! ओह, ते 

वैभवशाली राहील! 

रॅग्नरः (आियाचवकत) त ूआणलांस ह ेपषु्पचक्र, रॅग्नर? 

रॅग्नरः मी कबलू केलां होतां मकुादमाला की मी आणेन 

म्हणनू. 

सलूनेसः (वचांतामकु्त) ओह, मग मला वाटतां तझुे विील 

उत्तम आहते ना? 

रॅग्नरः नाही. 
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सलूनेसः मी जे काही वलवहलां त्याने ते उल्हवसत झाले 

नाहीत? 

रॅग्नरः ते खपू उवशरा वमळाले. 

सलूनेसः खपू उवशरा! 

रॅग्नरः जेव्हा ती ते घेऊन आली तेव्हा ते बेशदु्ध होते. 

त्याांना आकवस्मक झटका आलेला होता. 

सलूनेसः असां का, मग, तलुा त्याांच्याकिे घरी जायलाच 

हवे! त ू तझु्या वविलाांची रूग्णसेवा करणां भाग 

आह.े 

रॅग्नरः त्याांना माझी मळुीच गरज नाही. 

सलूनेसः पण खात्ीने त ूत्याांच्याजवळ असणां भाग आह.े 

रॅग्नरः ती त्याांच्या अांथरूणाच्या बाजलूा बसलीय. 

सलूनेसः (काहीशा अवनविततेने) काया? 

रॅग्नरः (गढू ररतीने त्याच्याकिे बघत) होय- काया. 
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सलूनेसः घरी जा, रॅग्नर- त्या दोघाांसाठी, त्याांच्यासाठी 

आवण वतच्यासाठी. द ेते पषु्पचक्र माझ्याकिे. 

रॅग्नरः (उपहासात्मक वस्मत दाबत) तमुचा अथा तमु्ही 

काही करायला-? 

सलूनेसः मी स्वतः ते घेऊन जाईन, थँक्स (त्याच्याकिून 

पषु्पचक्र घेत) आवण घरी जा. आज आम्हाला 

तझुी काहीही गरज नाही. 

रॅग्नरः मला ठाऊक आह े माझी तमु्हाला काहीच गरज 

नाही, पण आज मी थाांबणार आह ेयेथे. 

सलूनेसः ठीक आह,े थाांब, जर तझुी खरोखरीच तशी इच्छा 

असेल. 

वहल्िाः (कठि्याच्या बाजनेू) वमस्टर सलूनेस, मी येथे 

उभी राहीन आवण तमुच्याकिे बघेन. 

सलूनेसः माझ्याकिे! 

वहल्िाः ते भयानक रोमहषाक असेल. 
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सलूनेसः (खालच्या आवाजात) आपण लवकरच त्या 

बाबतीत बोल,ू वहल्िा. (तो पषु्पचक्र घेऊन 

वजन्सयाच्या पायऱ्याांवरून खाली जातो, आवण 

उद्यानातनू दरू जातो.) 

वहल्िाः (त्याला जाताना बघते, नांतर रॅग्नरकिे वळते) 

मला वाटतां तुम्ही कमीत कमी त्याांना थँक्स तरी 

म्हणायला हवां होतां. 

रॅग्नरः त्याांना थँक्स म्हणायचां? त्याांना थँक्स म्हणायला 

हवां होतां. 

वहल्िाः होय, खवचतच तमु्हाला तसां करणां भाग होतां! 

रॅग्नरः मला असां वाटतां अांमळशानां का होईना तमु्हीच 

त्याांना थँक्स म्हणणां भाग होतां. 

वहल्िाः असां कसां तमु्ही ह ेबोल ूशकता? 

रॅग्नरः (वतला उत्तर न दतेा) पण मी तमु्हाला एक सल्ला 

दतेो की तुम्ही वमस वाांगल काळजी घ्या! कारण 

तमु्ही अजनू त्याांना रास्तपणे ओळखले नाही. 
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वहल्िाः (उत्साहपवूाक) मी त्याांना चाांगलीच ओळखते. 

रॅग्नरः (किवटपणे हसत) त्याांना थँक्स म्हणायचांय, ह्या 

माणसाने मला वषाानुवषं अिोगतीस पोहचवले! 

माझ्यातील माझ्या वविलाांवरच्या ववश्वासास तिा 

वदला. त्याने माझ्यामिील ववश्वास हरवनू टाकला. 

आवण ह ेसारां ते करू शकले. 

वहल्िाः (जण ू काही अांतःपे्ररणेने शोित) ते ते करू 

शकले-? साांगा मला लगेच! 

रॅग्नरः जेणेकरून त्याांना वतला सोबत ठेवता येईल. 

वहल्िाः (त्याच्याकिे दचकून बघते) वलवहण्याच्या 

मेजाजवळील मलुगी. 

रॅग्नरः होय. 

वहल्िाः (िमकावणी दते, मठुी आवळीत) ते खरां नाही. 

त्याांच्याववषयी तुम्ही असत्य साांगताहात. 

रॅग्नरः माझासदु्धा ववश्वास बसत नव्हता ह्यावर, 

आजपयंत- जेव्हा वतने स्वतः मला साांवगतले. 
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वहल्िाः (स्वतःशी बोलत) काय म्हणाली ती? मला 

कळायलाच हवे! आत्ता! आत्ताच्या आत्ता! 

रॅग्नरः ती म्हणाली होती की त्याने वतच्या मनाचा ताबा 

घेतलेला होता- वनखालसपणे आवण समग्रपण े

वतच्या सवा ववचाराांचा ताबा घेतलाय. ती म्हणते 

त्याच्यापासनू ती किीच सटुका करून घेऊ 

शकत नाही. तो वजथां असेल वतथां ती राहील... 

वहल्िाः (चमकत्या िोळयाांनी) वतला ती सांिी वमळणार 

नाही? 

रॅग्नरः (चौकसपणे) कोण म्हणतांय वतला सांिी वमळणार 

नाही? 

वहल्िाः (झटक्यात) तो म्हणेल तसां! 

रॅग्नरः ओह, होय- मला आता सारां काही समजलां. 

ह्यानांतर ती उपद्रवापेक्षा अविक काही नसेल. 

वहल्िाः तमु्हाला काहीच समजत नाही- म्हणनूच तमु्ही 

असां म्हण ूशकता! नाही, मी साांगेन तमु्हाला का 

त्याांची पकि वतच्यावर आह ेते. 
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रॅग्नरः असां, मग काय? 

वहल्िाः तमु्हाला ठेऊन घेण्यासाठी. 

रॅग्नरः तसां त्याांनी तुम्हाला साांवगतलां? 

वहल्िाः नाही, पण ते खरां आह!े ते खरांच असायला हवां 

(मोठ्या उत्साहाने) ते खरांच असावां अशी माझी 

इच्छा आह!े तशीच इच्छा आह ेमाझी! 

रॅग्नरः आवण जेव्हा तमु्ही आलात तेव्हा वतला त्याांनी 

जाऊ वदलां. 

वहल्िाः तमु्ही- तुम्हीच त्याांना जाऊ वदलांत! काय वाटतां 

तमु्हाला अशा वववचत् बाईची ते पवाा करतील? 

रॅग्नरः (ववचारमग्न) ते खरोखर मला भीत आलेले 

आहते का सदासवाकाळ? 

वहल्िाः ते वभतात? मला वाटतां तमु्ही स्वतःची फालत ू

स्ततुी करताहात. 

रॅग्नरः फार पवूीच त्याांच्या लक्षात आलांच असावां की 

माझ्यात काहीतरी आह.े कोणत्याही मागााने तमु्ही 
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तांतोतांतपणे पाहू शकत नाही का की त्याांना 

कशाची भीती वाटते? 

वहल्िाः त्याांना! मला हसायला लाव ूनकोस! 

रॅग्नरः त्याांच्या स्वतःच्या मागााने त्याांना भीती वाटते- तो 

मागा ज्या मागााने त्याांनी मला आवण माझ्या 

वविलाांना वबघिवलां- ह्याची त्याांना भीती वाटत 

नाही. पण जेव्हा ते साांगाि्याच्या क्षलु्लक 

गोष्टींवरून चढताना ते ह्यापेक्षा अविक काही 

करू शकतात. 

वहल्िाः ओह, तमु्ही त्याांना उांचच उांच जाताना पाहायला 

हवां होतां- उांचच उांच- भोवळ येणाऱ्या उांचीवर 

जेथे मी त्याांना एकदा पावहलां होतां. 

रॅग्नरः तमु्ही पावहलांत ते? 

वहल्िाः होय, खरोखर पावहलां मी. वकती आत्मववश्वास व 

श्रेष्ठ ते वदसत होते जेव्हा ते तेथे उभे राहून चचाच्या 

वातकुक्कुटाकिे पषु्पचक्र घट्टपणे बाांित होते! 
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रॅग्नरः मला ठाऊक आह,े त्याांच्या जीवनात एकदाच 

त्याांनी जोखमीचां काम केलां एकाांतात. आम्हा 

तरूणाांमध्ये ती एक दांतकथा आह.े पण नांतर 

कोणतीही शक्ती त्याांना असां करण्यास प्रवतृ्त करू 

शकली नाही. 

वहल्िाः आज पनु्सहा ते तसां करणार आहते. 

रॅग्नरः (वतरस्काराने) होय, तुम्हीच चाांगला ववश्वास ठेवा 

त्यावर! 

वहल्िाः आपण बघणार आहोत त्याांना! 

रॅग्नरः आपण बघणार नाही! ना तमु्ही ना मी ते 

बघण्यासाठी वजवांत राहणार आहोत. 

वहल्िाः (उत्साहाने, स्वतःशीच बाजलूा) मी बघेन! बघेन 

मी ते. मला ते बघायलाच हवे! 

रॅग्नरः ते तसां करणार नाहीत. त्याांना तसां करायचां जराही 

िािस नाही. कारण त्याांना आता ह े प्राणघातक 

वैगणु्य प्राप्त झालेय. कारण ते त्याांच्या नैवतक 
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दबुालतेवर मात करू शकले नाहीत- ह े आपले 

श्रेष्ठ वास्तवुशल्पाविपती! 

 (सौ. सलूनेस घरातनू बाहरे येऊन पिवीवर येते.) 

सौ.सलूनेसः (वतच्या भोवती बघत) ते येथे नाहीत का? कोठे 

गेलेत त?े 

रॅग्नरः वमस्टर सलूनेस त्या तेथे त्याांच्या कारावगरासोबत 

आहते. 

वहल्िाः त्याांनी पषु्पचक्र घेतले. 

सौ.सलूनेसः (भीतीपोटी) त्याांनी पषु्पचक्र घेतले! अरे दवेा! अरे 

दवेा! ब्रोवव्हक- तमु्ही त्याांच्याकिे खाली 

जायलाच हव!े त्याांना येथे माघारी परत आणा! 

रॅग्नरः मी त्याांना साांग ू का की तमु्हाला त्याांच्याशी 

बोलायचां आह ेम्हणनू? 

सौ.सलूनेसः ओह, येस, वप्लज करा तसां! नाही, नाही! तसां 

नका साांग!ू त्याांना असां साांगा कोणीतरी आलांय 

येथे. साांगा त्याांनी ताबितोब येथे यायलाच हवे. 
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(तो पायऱ्याांनी खाली जातो आवण उद्यानातनू दरू 

जातो.) 

सौ.सलूनेसः ओह, वमस वाांगल, त ू ववचार करू शकणार 

नाहीस मी त्याांच्याववषयी वकती वचांता करतेय. 

वहल्िाः असां काही भयांकर घाबरण्यासारखां आह ेका? 

सौ.सलूनेसः ओह, यसे, खात्ीने- तलुा समजतेय ते. फक्त 

कल्पना कर खरोखर त्याांनी तसां केलां तर! त्या 

साांगाि्यावर चढून जायचां त्याांनी िोक्यात घेतलां 

तर. 

वहल्िाः (उतावीळपणे) तमु्हाला असां वाटतां ते तसां 

करतील म्हणनू? 

सौ.सलूनेसः ओह, कोणाला किीही कळणार नाही त्याांच्या 

िोक्यात काय आह े ते. ते वनःसांशयपणे काहीही 

करू शकतात. 

वहल्िाः आहा! कदावचत तमु्हाला सदु्धा वाटतांय की ते- 

ठीक? 
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सौ.सलूनेसः ओह, मला ठाऊक नाही की मी आता 

त्याांच्याबाबत काय ववचार करावा. िॉक्टर मला 

नेहमी अशा गोष्टींबाबत साांगत आलेले आहते 

आवण अनेक गोष्टी एकवत्त करून मी ऐकलां आहे 

त्याांचां ते काय म्हणतात- 

 (िॉ.हदााल बाहरे दाराकिे बघतात) 

िॉ.हदाालः ते लवकर नाही यणेारेत का? 

सौ.सलूनेसः होय, मला वाटतांय तसां. काय वाटेल ते झाले तरी 

मी त्याांना बोलावणां िािलांय. 

िॉ.हदाालः (पढुे जात) मला वाटतां तमु्ही आत गेलेलां उत्तम, 

सौ. सलूनेस. 

सौ.सलूनेसः नाही, नाही! मी येथेच थाांबेन आवण हालविाची 

वाट बघेन. 

िॉ.हदाालः पण काही मवहला नकुत्याच आल्यात तमु्हाला 

भेटायला! 
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सौ.सलूनेसः नाही, अरे दवेा- ह े पण आत्ताच घिायला हवां 

होतां? 

िॉ.हदाालः त्या म्हणताहते त्याांना खरोखरच समारांभ 

बघायचाय. 

सौ.सलूनेसः ओह, असां आहे का? मी त्याांच्याकिे जाणां आवण 

त्याांना भेटणां उत्तम. ह ेमाझां कताव्य आह.े 

वहल्िाः तमु्ही त्या मवहलाांना वनघून जायला साांगू शकत 

नाही का? 

सौ.सलूनेसः नाही, तसां किीच होणार नाही. आता त्या येथे 

आल्यात, त्याांना भेटणां माझां कताव्यच आह.े पण 

दरम्यान तुम्ही येथे थाांबता का- ते आल्यावर 

तमु्ही येथे असाल. 

िॉ.हदाालः आवण जेवढा काळ शक्य आह े तेवढा काळ 

त्याांना बोलण्यात गुांतवनू ठेवण्याचा प्रयत्न 

करावा... 

सौ.सलूनेसः होय, कृपया करा तसां, वप्रय वमस वाांगल त्याांना 

जेवढां घट्ट पकिून ठेवता येईल तेवढां कर. 
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वहल्िाः ह ेतमु्ही स्वतःच केलां तर उत्तम नाही होणार का? 

सौ.सलूनेसः होय, दवेास ठाऊक माझां ते कताव्यच आह.े पण 

जेव्हा एखादा कताव्याांनी घेरला जातो... 

िॉ.हदाालः (उद्यानाकिे बघत) ते येताहते! 

सौ.सलूनेसः आवण मला आत जायलाच हवां! 

िॉ.हदाालः (वहल्िाला) मी येथे असल्याचां त्याांना साांग ूनका. 

वहल्िाः ओह नाही! मी कबूल करते, वमस्टर सलूनेसशी 

बोलायला काहीतरी शोिून काढते. 

सौ.सलूनेसः आवण न चकुता त्याांना रोखनू ठेव. मला खात्ी 

आह ेह ेत ूउत्तमररत्या करशील. 

 (सौ. सलूनेस आवण हदााल घरात जातात. वहल्िा 

पिवीत उभी राहते. सूलनेस उद्यानातून वजन्सयाच्या 

पायऱ्याांनी वर येतात.) 

सलूनेसः त्याांनी साांवगतलां की कोणीतरी तमुची वाट 

बघतेय. 

वहल्िाः होय, ती मीच, वमस्टर सूलनेस. 
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सलूनेसः ओह, ती त ू आहसे, वहल्िा? मला अशी शांका 

आली की एकतर ऍवलन वकां वा िॉक्टर असावे. 

वहल्िाः तमु्ही सहजगत्या घाबरून जाता, असां वदसतां. 

सलूनेसः तलुा तसां वाटतां? 

वहल्िाः होय, लोक म्हणतात तमु्हाला साांगाि्यावर 

चढायला भीती वाटते, ठाऊक आह?े 

सलूनेसः असां, ती एक वेगळी गोष्ट आह.े 

वहल्िाः म्हणजे तमु्ही ह ेकरायला वभता. 

सलूनेसः होय, वभतो मी. 

वहल्िाः खाली पिून आपटून मराल अशी भीती वाटते का 

तमु्हाला? 

सलूनेसः नाही, त्याची नाही. 

वहल्िाः मग कोणाची? 

सलूनेसः मी प्रायवित्तास वभतो, वहल्िा. 
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वहल्िाः प्रायवित्तास वभता? (मान हलवते) मला समजत 

नाही ते. 

सलूनेसः खाली बस, आवण मी साांगेन तलुा काही तरी. 

वहल्िाः होय, साांगा! लगेचच! (ती कठि्याच्या बाजसू 

स्टूलवर बसते, आवण त्याच्याकिे अपेके्षने बघते) 

सलूनेसः (स्वतःची हटॅ टेबलावर फेकतो) तलुा ठाऊक 

आहचे मी बाांिकामाला सरुूवात केली ती 

चचेसच्या बाांिकामापासनू. 

वहल्िाः (मान हलवते) मला ते चाांगलांच ठाऊक आह.े 

सलूनेसः कारण, असां बघ, मी िावमाक वतृ्तीच्या घरातनू 

एक मलुगा म्हणनू खेि्यातनू आलोय, आवण 

मला वाटले की चचा बाांिणां ह े एक उदात्त थोर 

काया आह ेज्याचा मी प्रारांभ केला. स्वतः. 

वहल्िाः होय, होय. 
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सलूनेसः आवण मी ह े म्हणायचां साहस करतो की मी ती 

टुमदार चचेस सौहादापणूा आवण प्रामावणकपणे 

आवण भवक्तभावाने बाांिलीत. 

वहल्िाः ती—? असां—? 

सलूनेसः ठीक, मी असा ववचार केला की त्याला हा आनांद 

व्हायलाच हवा. 

वहल्िाः तो? कोण तो? 

सलूनेसः तोच ज्याच्यासाठी ही चचेस वनयोवजत केलेली 

होती, खवचतच! तो- ज्याच्या सन्समानाथा 

मनःपवूाक ती समवपात केली गेलीत. 

वहल्िाः ओह, खरोखर! पण तमु्हाला वनवितपणे असां 

वाटतां का- की ते नाहीत- की तमुच्यावर तो खषू 

नाही? 

सलूनेसः (वतरस्काराने) तो आवण माझ्यावर खषू! असां कसां 

बोल ू शकतेस त,ू वहल्िा? तो, ज्याने माझ्यात 

थैमान घालण्यासाठी तो सैतान सोिलाय तो 
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राहील असा? ज्याने माझी सेवा करण्यासाठी, 

रात्ांवदवस- ह ेसारे- ह ेसारे 

वहल्िाः सैतान- 

सलूनेसः होय, दोन्सही प्रकाराांचा. ओह, नाही, त्याने मला 

पणूा स्पष्टपणे जाणीव करून वदली की तो 

माझ्यावर खूष नाही. (गढूपणे) त ू बघ तेच एक 

खरोखर कारण होतां की का त्याने जुनां घर जाळून 

टाकलां. 

वहल्िाः हचे ते कारण होतां? 

सलूनेसः होय, तुला समजत नाही का? त्याची अशी इच्छा 

होती की मी माझ्या स्वतःच्या क्षेत्ात वसद्धहस्त 

अविपती होण्यासाठी मला तशी सांिी द्यावी- 

जेणेकरून मी अविकाविक उत्कृष्ट चचेस 

त्याच्यासाठी बाांिावीत. तो कसली प्रेरणा दतेोय 

ह े मला आिी समजलांच नाही, पण अकस्मात 

माझ्यावर लखलखाट पसरला. 

वहल्िाः असां किी झालां? 
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सलूनेसः जेव्हा मी वलसाांगरमध्ये चचाचे गोपरु बाांिले. 

वहल्िाः मी तोच ववचार केला. 

सलूनेसः कारण त ू बघ वहल्िा- तेथे वर, नव्या 

सभोवतालच्या पररवस्थतीत होतो आवण 

अांतमानात वचांतन आवण सखोल ववचार करीत 

होतो. नांतर मी सहजपणे बवघतले का त्याने माझ्या 

इवल्याशा बाळाांना माझ्यापासनू दरू नेले. एखाद्या 

गोष्टीला मी वबलगनू राहावां अशी कोणतीच गोष्ट 

नव्हती. पे्रमासारखां वकां वा आनांदासारखां काहीही 

नव्हतां, तुला ठाऊक आह.े मला फक्त 

वास्तवुशल्पाविपती व्हायचां होतां- त्या व्यवतररक्त 

काहीच नाही. आवण मी माझ्या आयषु्यभर ते 

बाांिकाम त्याच्यासाठी करीत रावहलो. (हसतो) 

पण त्यातनू काहीच वनष्पन्सन झालां नाही! 

वहल्िाः मग काय केलांत, तुम्ही? 

सलूनेसः पवहल्याांदा, माझ्या स्वतःची छाननी केली... 

स्वतःचां परीक्षण केलां... 
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वहल्िाः आवण मग? 

सलूनेसः आवण मग मी अशक्य ते केलां. मी अगदी 

त्याच्यासारखां. 

वहल्िाः अशक्य? 

सलूनेसः पवूी किीही इतक्या उांचीवर मी जाऊ शकलो 

नव्हतो. पण त्या वदवशी मी गेलो. 

वहल्िाः (उतावीळपणे झेप घेत) होय, होय, तुम्ही करू 

शकलात! 

सलूनेसः आवण मी जेव्हा तेथ े उभा होतो, साऱ्या 

गोष्टींपासून अवतशय उांच आवण ते पषु्पचक्र 

वातकुक्कुटावर मी टाांगले, मी त्याला म्हणालो; 

ऐका माझां आता एकमेव सवाशवक्तमान! 

आजपासनू पढुे मी मकु्त वशल्पकार असेन. मी 

किीच तमुच्यासाठी चचेस बाांिणार नाही- फक्त 

मानवाांसाठी घरे. 

वहल्िाः (मोठ्या चमकत्या िोळयाांनी) ते एक गाणे होते ते 

मी हवेतनू ऐकले. 
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सलूनेसः पण नांतर त्याांची वेळ आली. 

वहल्िाः काय तमुच्या म्हणण्याचा अथा? 

सलूनेसः (उवद्वग्नतेने वतच्याकिे बघतो) मनषु्यप्राण्याांसाठी 

घरे बाांिणे ह ेत्याांच्यासाठी नगण्य होते वहल्िा. 

वहल्िाः कशामळेु तमु्ही असां बोलत आहात आत्ता? 

सलूनेसः कारण आता लोकाांना त्याांची घरे वनरूपयोगी 

वाटत आहते- त्याांना त्यात आनांद नाही- आवण 

बहुिा मलासदु्धा ह्या घराांचा काही उपयोग वाटत 

नाही. जरी मी एका घराचा मालक असलो तरी. 

(शाांतपणे आवण कटवटपणे हसतो.) आवण 

आत्ता, मागे बघता ह्या साऱ्याचे अांवतम फल 

काय? वस्ततुः मी काहीच बाांिले नाही. ना मी हे 

बाांिण्यासाठी आलेल्या सांिीसाठी त्याग केला. 

वहल्िाः मग तमु्ही अविक काहीही आवण किीही 

बाांिणार नाहीत का? 

सलूनेसः (चैतन्सयाने) उलटपक्षी, मी नकुतेच बाांिायला 

लागणार आह.े 
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वहल्िाः काय, मग? काय बाांिणार आहात तमु्ही? साांगा 

मला लगेच! 

सलूनेसः माझा ववश्वास आह े की तेथे एक फक्त 

मनषु्यप्राण्याच्या सखुासाठी जे वनवासस्थान आह े

ते मी बाांिायला लागणार आह.े 

वहल्िाः (त्याच्याकिे वस्थरपणे बघत) वमस्टर सलूनेस 

तमु्हाला म्हणायचांय की आपले हवेतले वकल्ले? 

सलूनेसः हवेतले वकल्ल-े होय. 

वहल्िाः मला भीती वाटते अध्याा मागाावर जाण्यापवूीच 

तमु्हाला भोवळ येईल की काय. 

सलूनेसः नाही- जर तझु्या हातात माझा हात रावहला तर, 

वहल्िा. 

वहल्िाः (दबलेल्या सांतापाच्या हावभावाने) फक्त माझ्या 

सोबत? आपल्या सोबत ह्या साऱ्याांपैकी कोणीही 

नसणार? 

सलूनेसः अजनू कोणी वतथां असायला हवां? 
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वहल्िाः ओह, ती मलुगी- ती काया वलवहण्याच्या 

टेबलाजवळची. गरीब वबचारी- वतला सदु्धा 

बरोबर घेऊन जावां असां तुम्हाला वाटत नाही का? 

सलूनेसः ओहो! तीच का ती वजच्याबद्दल ऍवलन तझु्याशी 

बोलत होती? 

वहल्िाः ह ेखरां नाही का, वकां वा ती, ती नाही? 

सलूनेसः (रागाने) मी नाही उत्तर दणेार ह्याचां! तू 

वनववावादपणे माझ्यावर ववश्वास ठेवायलाच हवा! 

वहल्िाः ह्या साऱ्या दहा वषांत मी तमुच्यावर 

वनखालसपणे आवण पणूापणे ववश्वास ठेवलेला 

आह.े 

सलूनेसः त ूमाझ्यावर ववश्वास ठेवतच रहायला हवे. 

वहल्िाः मग मला तमु्हाला पुन्सहा उांचावर उभां रावहलेलां बघ ू

द्या! 

सलूनेसः (दःुखाने) ओह, वहल्िा... अशा प्रकारची गोष्टी 

मी दररोज नाही करू शकत. 
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वहल्िाः (उत्कटतेने) माझी इच्छा आह े तमु्ही तसां करीत 

राहावां (आजावाने) फक्त आणखी एकदाच, वमस्टर 

सलूनेस! आणखी एकदाच पनु्सहा करा तसां! 

सलूनेसः (उभा राहतो आवण वतच्या िोळयाांत खोलवर 

बघतो) जर मी प्रयत्न केला, वहल्िा, मी तेथे उभा 

राहीन आवण त्याच्याशी बोलेन जसा मी 

शेवटल्या वेळी बोललो होतो. 

वहल्िाः (प्रक्षोभाने उठत) त्याांना तुम्ही काय म्हणाल? 

सलूनेसः मी त्याला म्हणेन, श्रेष्ठ आवण शवक्तमान दवेा! 

तमु्हाला जसां योग्य वाटेल तसा मला न्सयाय द्या. 

पण येथनू पढुे मी फक्त एकच गोष्ट बाांिेन- 

जगातली खूप रमणीय गोष्ट... 

वहल्िाः (भारून जात) होय... होय... होय! 

सलूनेसः ...ज्या राजकुमारीवर मी पे्रम करतो वतच्या बरोबर 

एकत्... 

वहल्िाः होय. साांगा त्याला ते! साांगा त्याला ते! 
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सलूनेसः होय. आवण मग मी त्याला म्हणेन- आता मी 

खाली जातो आवण वतला माझ्या बाहूत घेऊन 

वतचां चुांबन घेतो... 

वहल्िाः ... साांगा ह ेकी खपू वेळा! 

सलूनेसः ...खपू खपू वेळा मी साांगेन. 

वहल्िाः आवण मग...? 

सलूनेसः मग मी माझी हटॅ उांच हलवेन आवण पथृ्वीवर 

येईन.. आवण त्याला साांवगतलां तसां करीन. 

वहल्िाः (पसरलले्या बाहूांनी) आता मी तुम्हाला पनु्सहा 

बघते जेव्हा हवेत गाणां तरांगत होतां तेव्हा तसांच! 

सलूनेसः (वतच्याकिे मान तुकवनू बघत) आता तू अशी 

कशी झालीस? वहल्िा? 

वहल्िाः मी जशी आह ेतसां तुम्ही मला कसां बनवलां? 

सलूनेसः (तसुिेपणे आवण दृढतापवूाक) राजकुमारीला 

वतचा वकल्ला हवाय. 



231 
 

वहल्िाः (हषोन्समादाने टाळया वाजवत) ओह, वमस्टर 

सलूनेस! माझा सरेुख सुरेख वकल्ला. आपला 

हवेतला वकल्ला! 

सलूनेसः भक्कम पायावर. (रस्त्यात लोकाांची जमलेली 

गदी झािीतनू अस्पष्टपणे वदसते. नव्या घराच्या 

मागील बाजलूा वाद्यवृांदाचा आवाज दरूवरून ऐकू 

येतोय. सौ. सलूनेस- वतच्या गळयाभोवती 

वलूनची कॉलर आह,े वतची शाल िॉ.हदाालच्या 

हातात आह,े आवण काही मवहला पिवीत येतात. 

रॅग्नर ब्रोवव्हक त्याच वेळी उद्यानातनू येतात.) 

सलूनेसः (रॅग्नरला) आपल्याला सांगीत सदु्धा ऐकायला 

वमळणार? 

रॅग्नरः होय, ही वशल्पकाराांची सांघटना आह.े 

(सलूनेसला) मकुादमाने मला साांवगतले की 

पषु्पचक्र घेऊन वर जाण्यास तयार आहते असे 

त्याांना साांगा. 
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सलूनेसः (त्याची हटॅ घेतो) गिु. मी स्वतः त्याच्याकिे 

खाली जाईन. 

सौ.सलूनेसः (अस्वस्थपणे) खाली जाऊन तमु्हाला काय 

करायचांय, हालविा? 

सलूनेसः (तसुिेपणाने) मला त्या माणसाांकिे जाणां भाग 

आह.े 

सौ.सलूनेसः होय, खाली अगदी खाली. 

सलूनेसः तेथेच जेथे मी नेहमी उभा राहतो- प्रत्येक 

वदवशीच्या प्रसांगी. (तो वजन्सयाच्या पायऱ्याांवरून 

खाली उद्यानातून जातो.) 

सौ.सलूनेसः (त्याच्या मागे कठि्यावरून त्याला हाक मारून 

साांगते) त्या माणसाला ववनांती करा की जेव्हा तो 

वर जाईल तेव्हा त्याने काळजी घ्यावी! वचन द्या 

मला तसां, हालविा! 

िॉ.हदाालः (सौ. सलूनेसला) तुम्ही बघत नाही का की मी 

बरोबर होतो ते? त्याने त्या मखूापणाच्या साऱ्या 

कल्पना सोिून वदल्यात. 
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सौ.सलूनेसः ओहो, काय बदली आहे! दोनदा कामगार लोक 

पिले खाली आवण जागीच ठार झालेत. 

(वहल्िाकिे वळून) थँक य,ू कु. वाांगल, त्याांना 

दृढतेने अिवनू िरल्याबद्दल. मला तर अशी 

व्यवस्था करणां किीच जमलां नसतां. 

िॉ.हदाालः (खेळकरपणे) होय, होय, कु. वाांगल तमु्ही मनात 

आणलां तर तमु्हाला ठाऊक आह े एखाद्या 

माणसाला कसां अिवनू िरायचां ते. (सौ. सलूनेस 

आवण िॉ. हदााल त्या मवहलाांकिे जातात ज्या 

पायऱ्याांवर उभ्या राहून उद्यानाकिे बघताहते. 

वहल्िा कठि्याच्या बाजूस पढुील भागात उभी 

असते. रॅग्नर वतच्याकिे जातो.) 

रॅग्नरः (हस ू दाबत, अिावट कुजबजुत) वमस. वाांगल 

तमु्हाला खाली रस्त्यावर उभे असलेले ते सारे 

तरूण वदसताहते का? 

वहल्िाः होय. 
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रॅग्नरः ते माझ्या सोबतचे ववद्याथी आहते, वशल्पकाराला 

बघायला आलेत. 

वहल्िाः कशासाठी ते त्याांना बघायला आलेत? 

रॅग्नरः त्याांना ह ेबघायचे आह ेकी स्वतःच्या इमारतीवर 

चढायला तो वकती वभतोय. 

वहल्िाः ओह, ती मलुां त्या गोष्टीसाठी येथे आलीत, होय 

ना? 

रॅग्नरः (खनुशीपणे आवण वतरस्काराने) त्याांनी आम्हाला 

खाली वाट बघत ठेवलां, खपू वेळ. आता आम्ही 

खाली जाऊ शाांतपणे. त्याांना भेटायची वाट बघत 

राहू. 

वहल्िाः तमु्ही तसां बघणार नाहीत. ह्या वेळी नाही. 

रॅग्नरः (वस्मत करीत) खरांच? कुठे पाहायला हवां आम्ही 

त्याांना मग? 

वहल्िाः उांच- उांचच उांच वर वातकुक्कुटाजवळ, तुम्ही 

त्याांना बघाल! 
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रॅग्नरः (हसत) ते! ओह होय, सांभवनीय वाटते मला! 

वहल्िाः त्याांची इच्छा आह ेउांचीपयंत पोहोचायचां- इतक्या 

उांच शेंि्यावर की तमु्ही त्याांना बघाल! 

रॅग्नरः त्याांची इच्छा, होय, त्यावर माझा सहजगत्या 

ववश्वास बस ू शकेल. पण ते तसां खरोखर करू 

शकणार नाही. ते अध्याा मागाावर जाण्यापूवी फार 

फार आिी त्याांना भोवळ येईल. त्याांना खाली 

येऊन हातापायावर राांगावे लागेल. 

िॉ.हदाालः आवण खवचतच पषु्पचक्रसदु्धा घेऊन जावां 

लागेल. ओह, मला अशी आशा आह े की ते 

सावि राहतील! 

रॅग्नरः (टक लावनू अश्रदे्धने बघतो आवण ओरितो) का, 

पण ह—े 

वहल्िाः (ववजयानांदाने ओरिते) ते वशल्पाविपती आहते 

स्वतः? 

सौ.सलूनेसः (भीतीने वकां चाळते) होय, ते हालविाच आहते! 

अरे माझ्या देवा-! हालविा! हालविा! 
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िॉ.हदाालः शsूs त्याच्याकिे पाहून ओरिू नका! 

सौ.सलूनेसः (अिावट स्वतःशीच बाजूला) मला त्याांच्याकिे 

जायलाच हवे! मला त्याांना पनु्सहा परत खाली 

आणायलाच हवां! 

िॉ.हदाालः (वतला अिवतो) अवजबात हलू नका, कसेही 

करून- कोणीही. 

वहल्िाः (अववचवलत, िोळयाांनी सूलनेसचा मागोवा घेते) 

ते चढताहते आवण चढताहते. उांच आवण उांच! 

बघा! फक्त बघा! 

रॅग्नरः (श्वास रोखीत) त्याांनी आता वळायलाच हवां! 

त्याांच्यापढुे दसुरा मागाच नाही! 

वहल्िाः ते चढताहते आवण चढताहते. लवकरच ते 

वशखरावर पोहोचतील आता. 

सौ.सलूनेसः ओह. ह्या भीतीने मी मरून जाईन. ह े बघायला 

माझ्याजवळ सहनशक्ती नाहीये. 

िॉ.हदाालः मग पाहू नकोस त्याच्याकिे वर. 
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वहल्िाः ते आता सवाात उांच फळीवर उभे आहेत. अगदी 

बरोबर वशखरावर! 

िॉ.हदाालः कोणीही जागेवरून हलता कामा नये! ऐकलांत का 

तमु्ही? 

वहल्िाः (हषाभररत, शाांत सखोलतेने) सरतेशेवटी! 

सरतेशेवटी! आता मी त्याांना पनु्सहा श्रेष्ठ आवण 

मकु्त बघतेय! 

रॅग्नरः (जवळजवळ वनःशब्द) पण ह ेअसां— 

वहल्िाः म्हणजे मी ह्या दहा वषांत त्याांना पावहलेले आहे. 

वकती सुरवक्षत उभे आहते ते! वकती भीतीदायक, 

वचत्तथरारक, त्याच प्रकारचां. बघा त्याांच्याकिे! 

आता ते पषु्पचक्र वातकुक्कुटाभोवती टाकताहते! 

रॅग्नरः मला असां वाटतांय की मी अगदी पणूापणे 

काहीतरी अशक्य बघतोय. 

वहल्िाः होय, ह े अशक्य आह े जे ते करताहते आत्ता! 

(अवणानीय हावभाव वतच्या िोळयाांत वदसतात.) 

तमु्ही तेथे वर कोणाला तरी बघ ूशकता का? 
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रॅग्नरः तेथे कोणीच नाहीये. 

वहल्िाः होय, तेथे कोणीतरी आह े ज्याच्याशी ते झगित 

आहते. 

रॅग्नरः तमु्ही चूक करताहात. 

वहल्िाः वकां वा, तमु्हाला हवेतलां गाणां ऐकू येतांय? 

रॅग्नरः तो झािाच्या शेंि्यावरील वाराच असेल. 

वहल्िाः मला ऐकू येतांय गाणां- एक अफाट गाणां! 

(स्वच्छांदी उन्समाद आवण हषाभराने ओरिते) बघा, 

बघा! आता ते आपली हटॅ उांचावनू हलववत 

आहते खाली असलेल्या आपल्याकिेच बघून ते 

हलववत आहेत! ओह हलवा, हलवा आपणही 

त्याांच्यासाठी. कारण आता ह े सारां सांपलांय! 

(िॉ.किून पाांढरी शाल वहसकावनू घेते, हलववते 

आवण सलूनेसकिे बघनू ओरिते) हुरे 

वास्तवुशल्पाविपती! 

िॉ.हदाालः थाांबव! थाांबव! दवेाच्या दयेने थाांबव—!  
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 (पिवीतील मवहला त्याांचे हातरुमाल उांचावनू 

हलववतात आवण ‘हुरे’ म्हणनू ओरितात- खाली 

रस्त्यावरून. नांतर ते एकाएकी स्तब्ि होतात, 

आवण गदी भीतीने ववस्कळीत होते. एका 

माणसाचे शरीर एका फळीसोबत आवण 

लाकिाच्या तकुि्याांसोबत सांवदग्िपणे दृष्टीस 

पिते जे कािकन झािाांच्या मागे कोसळते.) 

 (सौ. सलूनेस आवण मवहला त्याच वेळी) ते 

पिलेत! ते पिलेत! (सौ. सलूनेस झोकाांि्या दते 

मागे पितात, मछूाा येऊन) 

सौ.सलूनेस आवण मवहलाः (एकाच वेळी) ते पिताहते खाली! 

ते पिताहते! (सौ. सलूनेस लटपटते, मागच्या 

बाजसू पिते. मवूछात होते, वकां चाळया आवण 

गोंिळ- मवहला वतला िरतात. गदी वाढते. 

रस्त्यावर येऊन कुां पण मोिून उद्यानात लोक 

वशरतात. िॉ. हदााल सुद्धा घाईने तेथे खाली 

जातात. थोिा ववराम.) 
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वहल्िाः (शनू्सय दृष्टीने बघतच राहते, जण ू काही वतचे 

पाषाणात रूपाांतर झालेय) माझे 

वास्तवुशल्पाविपती! 

रॅग्नरः (स्वतःला आिार दतेो, थरथरतो, कठि्याचा 

आिार घेतो) अवतवेगाने खाली आदळून त्याच्या 

वठकऱ्या उिाल्यात—जागीच ठार झाला. 

१ मवहलाः (त्याच वेळी सौ. सूलनेसला घरात नेण्यात येते) 

िॉ.किे पळा... 

रॅग्नरः माझ्याने पाऊलही उचलेना— 

२री मवहलाः मग दसुऱ्या कोणाला तरी बोलवा! 

रॅग्नरः (हाक मारण्याचा प्रयत्न करतो) कसे आहते ते? ते 

वजवांत आहते का? 

एक आवाजः(खाली उद्यानातनू) वास्तुवशल्पाविपती मतृ्य ू

पावल!े 

दसुरे आवाजः(खपू जवळून) त्याांचां पणूा िोकां  वचरिलां गेलांय- ते 

थेट अगदी दगिातच पिले. 
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वहल्िाः (रॅग्नरकिे वळते आवण शाांतपणे म्हणते) मी आता 

त्याांना तेथे वर पाहू शकत नाही. 

रॅग्नरः ह े भयांकर आह.े म्हणनू काही झाले तरी ते असां 

करू शकत नव्हते. 

वहल्िाः (जणकूाही शाांत भारून गेलेल्या मांत्मगु्ि 

ववजयोन्समादाने) पण ते अगदी सुवस्थतीत 

वशखरावर चढल!े आवण हवेतला वीणेचा मिरु 

ध्वनी मी ऐकला (हवेत शाल उांचावनू हलववते, 

आवण बेबांद पराकोटीची वकां काळी फोिते) 

माझे— माझे... वास्तवुशल्पाविपती!! 

 

 समाप्त  
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 नॉरे्व येथील हेशिक इब्सेनच्या स्मारकासोबत श्री. वसंत बागुल 
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श्री वसंत बागलु यांची पसु्तके 

कव्हरवर क्ललक करताच पुस्तक उघडेल 

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

यांनी 

अनवुाद केलेली 

हेन्रिक इब्सेन  

यांची नाटके. 

मूळ नॉरे्वन्रिअन  

भाषेतून 

या पसु्तकांचे 

मराठीत 

भाषांतर  

केलेले  आह.े 

इतरत्र ते इगं्लीशवरून 

केलेले असत.े 

 

कव्हरवर क्ललक करताच 

पसु्तक उघडेल 

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

यांनी 

स्वतः क्लहीलेली 

पसु्तके. 

या पसु्तकांचे लेखन 

तयांनी स्वतः जपान 

आक्ि अमेररकेत 

राहून कष्ट करून 

माक्हती क्मळवनू केल े

आह.े 

सवव लेखन  

अस्सल र्व दुन्रमिळ  

आह े

 

 

 

कव्हरवर क्ललक 

करताच पसु्तक उघडेल 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chandrakor_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/american_parikatha_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/japani_pari_1_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/japani_parikatha_2_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/japani_pari_3_vasant_bagul.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dayitva_vasant_bagul.pdf
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ई साशहत्य प्रशतष्ठानचे हे तेरावे वर्ष.  

डॉ. र्वसंत बागलु यांचे हे अठरारे्व पुस्तक.  

डॉ. वसंत बागलु ह ेमुळचे मालेगावच्या शाळेतील क्शक्षक. पि 

वाचन व लेखनाच्या वेडाने झपाटलेले. नाटककार इब्सेनच्या प्रेमात 

पडून तयाचा अभ्यास करायला तयांनी नॉवे गाठले. नॉवेक्जअन 

भाषेचा अभ्यास केला. पोटासाठी अंगमेहनत करत नॉव े 

यकु्नव्हक्सवटीत PhD क्मळवली. इब्सेनच्या नाटकांचा अनवुाद केला. 

क्तथनू जपानला. जपानी भाषा क्शकून पररकथांचा अभ्यास केला. 

क्तथनू अमेररका. सदुरू भागातील मॉटेलमध्ये काम करत क्तथल्या मूळ 

पररकथांचा अभ्यास व अनवुाद केला. मलेु या दशेांतच क्शकून  

स्थाईक झाली. पि बागलु सर पनु्हा महाराष्ट्रात आल.े वयाच्या 

सत्तरीतही साततयाने लेखन करत असतात. 

िॉ. वसांत बागुल यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्तके ई 

सावहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना ववनामलू्य 

दतेात. असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू 

कसलीही अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन हजार 

वषे कवीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही परांपरा सरुू 

आह.े अखांि. अजरामर. म्हणून तर वदनानाथ मनोहर(३ पसु्तके), शांभ ू

गणपलेु (९ पसु्तके), िॉ. मरुलीिर जाविेकर (९ पसु्तके), िॉ. वसांत 

बागलु (१८ पसु्तके), शभुाांगी पासेबांद (९ पसु्तके), अववनाश नगरकर 

( चार पसु्तके), िॉ. वस्मता दामले (सात पसु्तके), िॉ. वनतीन मोरे 
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(२८ पसु्तके), अनील वाकणकर (९), अनांत पावसकर(४ ), मिू 

वशरगाांवकर (७), अशोक कोठारे (बारा हजार पानाांचे महाभारत), श्री. 

ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथा), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे 

वैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १६ पसु्तके), ववनीता 

दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी देशमुख (५), िॉ. सजुाता 

चव्हाण (८), िॉ. वषृाली जोशी(१९), िॉ. वनमालकुमार फिकुले 

(१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी िारगळकर (८), अांकुश 

वशांगािे(८), आनांद दशेपाांिे(३), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका 

बोरकर (३), अरुण फिके(३) स्वाती पाचपाांिे(२), साहबेराव 

जवांजाळ(भगवद ्गीता)  असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, कसलेले 

लेखक ई सावहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकाांपयंत 

ववनामलू्य पोहोचवतात.  

अशा सावहत्यमतूी ांच्या त्यागातूनच एक वदवस मराठीचा सावहत्य 

वकृ्ष जागवतक पटलावर आपली ध्वजा फडकवील याची आम्हाला 

खात्ी आह.े यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी 

चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या 

व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहेत. आवण या 

सवांचा सामवूहक स्वर गगनाला वभिून म्हणतो आह.े  

आवण ग्रांथोपजीववये । ववशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट ववजयें । होआवे जी । 


